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ΞΕΡΩ,  
ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ!  

Θεωρητικά ήταν η εβδομάδα των φι-
λικών πρόβα-τζενεράλε (με Βόλο, 
Φόλενταμ αντίστοιχα) για την επιστρο-
φή στην ευρωπαϊκή βιτρίνα απέναντι 
στην Σλάβια Πράγας μετά από 5 χρό-
νια. Πρακτικά, ήταν η πιο εντυπωσιακή 
μεταγραφική εβδομάδα για τον Πανα-
θηναϊκό μετά τις επενδύσεις της επο-
χής της πολυμετοχικότητας. Ο Αντράζ 
Σπόραρ έγινε το ακριβότερο deal επί 
εποχής Γιάννη Αλαφούζου, την ίδια 
στιγμή που έπεται ο παίκτης-υπέρβαση 
ονόματι Μπένιαμιν Βέρμπιτς, ο οποίος 
είναι έτοιμος να μπει στο αεροπλάνο. 
Μιλάμε για next level! Ελα όμως που 
ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι μανουρια-
σμένος. Ελα όμως που δεν κοιμάται 
τα βράδια μια και από το πρωί της 
Δευτέρας είναι εν εξάλλω με μερίδα 
παικτών του. Εχουμε και λέμε: βρά-
δυ Κυριακής, μετά τον άσφαιρο φι-
λικό αγώνα με τον Βόλο, σε club της 
παραλιακής εθεάθη διψήφιος αριθ-
μός παικτών του «τριφυλλιού» να… 
χορεύει μέχρι πρωϊας. Η πλειονό-
τητα εξ αυτών ήταν ξένοι. Νέο που 
δεν άργησε να μαθευτεί στην πιά-
τσα και να φθάσει μέχρι τα αυτιά του 
«στρατηγού» του Παναθηναϊκού που 
μέσα στην εβδομάδα τους εξέθεσε 
έναν έναν ενώπιον των συμπαικτών 
τους. Ιδού και ο λόγος της απουσίας 
των Αϊτόρ, Χουανκάρ (και Παλάσιος) 
στο φιλικό της Πέμπτης με την Φόλε-
νταμ. Εκεί που τρελάθηκε ο Σέρβος 
ήταν όταν αντιλήφθηκε πως παίκτες 
που ακόμη δεν έχουν βρει σπίτι, εί-
χαν την διάθεση να ξενυχτήσουν μέ-
χρι πρωϊας και φυσικά σε μία περίο-
δο έξαρσης του κορονοϊου εκείνοι να 
συνευρεθούν με τόσο κόσμο, 10 ημέ-
ρες πριν τον πρώτο αγώνα στην Πρά-
γα με την Σλάβια. ΔΕΝ πρόκειται να 
υπάρξει δεύτερη φορά. Ο Ιβάν Γιοβά-
νοβιτς είναι γριά αλεπού. Δεν ξεχνά-
ει. Οι απαντήσεις εν ευθέτω χρόνω…   

Παρασκήνια

➠





Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 
ΠΑΙΚΤΩΝ ΠΟΥ 
«ΠΙΑΣΤΗΚΕ» ΟΦΣΑΙΝΤ 
ΕΙΝΑΙ ΔΙΨΗΦΙΟΣ, Η 
ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ 
ΞΕΝΟΙ. 

Ο ΣΠΟΡΑΡ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ 5η 
ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ CLUB

ΓΥΡΙΖΕΙ  
ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ…                           
Κώστας Μανωλάς! Πριν δύο κα-
λοκαίρια το όνομά του έπαιζε 
για την Γιουβέντους και πλέ-
ον ήταν ο πρώτος που κάθι-
σε στο εδώλιο του κατηγο-
ρούμενου όντας captain για 
να απολογηθεί για το ιστορικό 
κάζο του Ολυμπιακού. Μετά από το 
πρώτο εξάμηνο που ήταν περισσότερο πά-
γκο και λιγότερο starter ήρθε τώρα και το σκοτσέ-
ζικο ντους του αποκλεισμού. Μήτε ο ίδιος πε-
ρίμενε τέτοια… ανατροπή στο come back του 
στην Ελλάδα και ήδη αυτό εκφράζεται και σε 
οικογενειακό περιβάλλον. Αφήστε δε που 
υπάρχει η σχέση σεβασμού με τον (άμεσο 
αντίζηλό του) Sokratis και οι «λεπτές ισορρο-
πίες» στην επαφή του τόσο με τον Βασίλη Τοροσίδη, όσο 
και με το αφεντικό.  

ΠΛΑΝΙΤΣ:  
THE INSIDE STORY!   
 

Αφού πρώτα χαιρέτησε τον κόσμο μετά το φινά-
λε το πρώτου αγώνα στην Χάιφα, ο Μπόγκντναν 
Πλάνιτς όχι μόνο τελικά δεν φόρεσε την φανέ-
λα της ΑΕΚ, αλλά είναι έτοιμος να ανανεώσει 
στην Μακάμπι μέχρι το 2025. Ενα φλερτ διαρ-
κείας με την ελληνική ομάδα που χρονολογεί-
ται από το καλοκαίρι του 2021. Τότε που ο «Δι-
κέφαλος» είχε κάνει πρόταση 7 κατοστάρικα 
συν έναν παίκτη, αλλά «έφαγε» άκυρο! Φέ-
τος, ο «Δικέφαλος» έστειλε final offer 1 μύ-
ριο (ούτε ευρώ plus) και απλώς μέσω του Βα-
σίλη Παναγιωτάκη (σ.σ.: φίλος του ατζέντη του 
Σέρβου στόπερ) πίεζε την πλευρά του παίκτη 
για να «τελειώσει» το deal. Η ΑΕΚ δεν έβγα-
λε flexibility στο financialpart και μετά την πρό-
κριση επί του Ολυμπιακού caseclosed!    

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΝΑ 
ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑΡΑ ΕΚΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ, 
ΑΛΛΑ Ο  ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ 
«ΚΟΚΚΙΝΑ»!
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ΠΆΕΙ ΚΆΙ ΆΥΤΌΣ                                               
Ο made in Greece ΟΦΗ είχε στο μυαλό του πως τα επόμενα 
χρόνια Διαμαντής και Πασαλίδης θα «έχτιζαν» χημεία/
αποτελεσματικότητα και θα αποτελούσαν ένα ευρωπαϊκού 
επιπέδου δίδυμο κεντρικών αμυντικών. Δυστυχώς, 
η πρόβλεψη δεν είχε ανάλογη ισχύ μέσα στο γήπεδο 
και πλέον μετά τον πρώτο, οι Κρητικοί είναι ανοιχτοί να 
«δανείσουν» και τον άλλοτε στόπερ του Αστέρα Τρίπολης. 
Ηδη, το request έχει σταλεί και στην διεθνή πιάτσα…   

REPORT: ΆΠΌΣΤΆΣΗ!                                              

Βάσει μαρτυριών, η τελευταία διετία πήγαινε σε αυτόματο 
πιλότο. Σε σημείο που στο τελευταίο τρίμηνο, ο Μίλαν Ράσταβατς 
δεν έβγαινε καν στις προπονήσεις μιας και είχε «χάσει» 
τελείως τα αποδυτήρια στον Αστέρα Τρίπολης. Ο Ηρακλής 
Μεταξάς που είναι άτεγκτος και εργασιομανής πλέον «χτυπάει» 
στο mentality μέσα από τις εντάσεις της καθημερινότητας και 
ήδη οι πάλιουρες, γνωστοί στους παροικούντες, στα αποδυτήρια 
αρχίζουν να παίρνουν αποστάσεις. Σημείωση κάνω…  

Πέτρος Μπαγκαλιάνης! Καλοκαίρι αλλαγών σε όλους τους 
τομείς. Νέο συμβόλαιο στον Ολυμπιακό (από 20 πήγε 60 

χιλιάρικα), δανεισμός στον ΠΑΣ με προοπτική να αγωνιστεί και 
νέα επαγγελματική στέγη μια και αποχώρησε από τον Σάκη Τζήκα, 
υπογράφοντας στην Octagon.  



Γκόρντον Σίλντενφελντ! Πήγε 37 χρονών, πλέον εκτός 
πλάνων στον Αρη Λεμεσού, ενδιαφέρεται για να επιστρέψει 

στην Ελλάδα. Αποτελεί μεταγραφικό απωθημένο του προέδρου της 
Κηφισιάς, Χρήστου Πρίτσα. Ηδη, οι πρώτες συζητήσεις έχουν γίνει…  



ΞΥΠΝΆ, ΜΙΚΡΕ!                      

Τάλαντο από τα μιρκάτα του. Πάντα ένα κλικ πιο πάνω από 
την ηλικία του. Από μικρός έγινε άνδρας μέσω της Σλάβιας 
Σόφιας. Γράφτηκαν, ακούστηκαν πολλά, αλλά εν τέλει πήγε 
στην Μπλάκμπερν και δη στην U23. Ο Αντώνης Στεργιάκης δεν 
ακούμπησε και πήρε την απόφαση για το reset. Παναιτωλικός 
για να βγάλει competition σε Ανέστη. «Απογοήτευση», το 
ραπόρτο που μου έστειλαν από Σερβία. Χμ… 

ΤΌ ΆΦΕΝΤΙΚΌ ΤΡΕΛΆΘΗΚΕ!                           
Εχει κάνει το μαγαζί γωνία (σ.σ.: στο μυαλό του). Πωλήσεις, 
άνετη παραμονή στην Σούπερ Λιγκ και φυσικά νέα ποδοσφαιρικά 
φρούτα που εμφανίζει στο παλκοσένικο, όπως ο Πάουλο 
Φερνάντες που αξιώνει 1 μύριο transfer fee. Την ίδια στιγμή 
που παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης του 
περυσινού πρώτου σκόρερ, Τομ Φαν Βεερτ.  Το τελευταίο 
που έπιασε το αυτί μου από τον «εκλεκτό» του Δημάρχου είναι 
η αναζήτηση 10αριού και μάλιστα δίνει μέχρι 2 κατοστάρικα 
μεροκάματο. Απλάς…  

«ΜΠΌΥΚΩΣΕ»!                       

Λάζαρος Ρότα! Πέρυσι εμφανίστηκε από το πουθενά στον 
χάρτη για την ΑΕΚ. Εν δυνάμει, 3ος δεξιός μπακ, κατέληξε 
να αποτελεί τον starter στην ΑΕΚ και τον Γκουστάβο Πογέτ να 
εκτιμάει απεριόριστα τα αθλητικά του προσόντα, χρίζοντάς τον 
διεθνή και επίσημα. Φέτος, τα νέα γούστα του Ματίας Αλμέιδα 
με τα full backs τον έχουν ελαφρώς εκτοπίσει από το βασικό 
σχήμα. Και βάσει της πιάτσας ο «Δικέφαλος» μπορεί να κινηθεί 
για παίκτη στην εν λόγω θέση! Κίνηση/φήμη που έχει ζορίσει 
εγκεφαλικά τον 25χρονο διεθνή μπακ και «τσαλακώνει» 
το image του στην καθημερινότητα…  

ΆΛΗΘΕΙΆ, ΠΩΣ ΕΞΕΛΆΒΕ Ό ΆΓΚΙΜΠΌΥ ΚΆΜΆΡΆ 
ΤΗΝ ΆΠΌΥΣΙΆ ΤΌΥ ΆΠΌ ΤΌΝ ΆΓΩΝΆ ΜΕ ΤΗΝ 
ΧΆΙΦΆ;

quizTime
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FINISHED STORY…                     
Δεν ευλογούμε τα γένια μας, αλλά η αποκάλυψη μας για τις προθέσεις 
του ΠΑΟΚ για τον Γιασμίν Κούρτις για τη νέα χρονιά, μία εβδομάδα 
πριν τον τελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, εκλήφθηκαν 
ως… δολιοφθορά! Φευ. Ηταν απόφαση που ΄χε φθάσει μέχρι και 
το Ροστόφ. De facto. Αποδείχθηκε περίτρανα μέσα στο καλοκαίρι. 
Πως; Μα με την συμπεριφορά του Σλοβένου στον πρώτο αγώνα 
με την Λέφσκι που έμεινε στον πάγκο. Τις δηλώσεις του Ραζβάν 
Λουτσέσκου και την εικόνα του ιδίου στο προχθεσινό αγώνας. 
«Σβηστός». Περιπατητής. Πλέον, δεν κατεβαίνει ούτε στην Τσιμισκή 
με εκείνο το μπλαζέ ύφος που τον διέκρινε. Το γυαλί έχει ραγίσει. Τα 
1,2 εκατ. ευρώ του συμβολαίου του φαντάζουν ένα σκασμό χρήματα. 
Γιάσμιν, μπορείς να πηγαίνεις…   



4e-SportTime  ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Στις επιλογές του Χερνάν Μπούργος για τα παιχνίδια με τη Μακάμπι Τελ 
Αβίβ θα είναι ο νεοαποκτηθείς Μανού Γκαρσία. Αντιθέτως, εκτός θα παρα-
μείνει ο Ζερβινιό. Οι αναμετρήσεις με τους Ισραηλινούς έχουν ιδιαίτερο 
βάρος και άπαντες στις τάξεις των «κιτρίνων» προετοιμάζονται γι’αυτές. 
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ενίσχυση τελειώνει με τις περιπτώσεις των 
Μπαζόερ και ενός σέντερ μπακ να παραμένουν σε πρώτο πλάνο.

O «βράχος» κατέφθασε. Ο Ντομαγκόι Βίντα προσγειώθηκε με ιδιωτι-
κή πτήση χθες το απόγευμα στην Αθήνα μετά την περιπέτεια της διάρρηξης 
στο σπίτι του και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες εργο-
μετρικές εξετάσεις για να υπογράψει συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Παράλλη-
λα, η αναζήτηση για έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό, ο οποίος θα πλαισιώ-
σει τον πολύπειρο Κροάτη, συνεχίζεται.

Σε ρυθμούς Μπένιαμιν Βέρμπιτς κινούνται στον Παναθηναϊκό. Οι «πρά-
σινοι» προχώρησαν στην πέμπτη ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας τους 
και ακριβότερη επί διοίκησης Γιάννη Αλαφούζου, αποκτώντας έναν εξ-
τρέμ, ο οποίος είναι game-changer. Μέχρι το 2025 υπέγραψε συμβόλαιο 
ο Σλοβένος, ο οποίος με το «77» στην πλάτη δήλωσε ότι ήρθε για να γρά-
ψει ιστορία με το «τριφύλλι». Οσο για τον συμπατριώτη του, Αντράζ Σπό-
ραρ, εκείνος επέλεξε το «9» στη φανέλα.

Μούδιασμα και αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ. Το πρότζε-
κτ, το οποίο ήθελε να εισάγει στον Δικέφαλο του Βορρά ο Ζοσέ Μπότο δεν 
απέδωσε και σιγά – σιγά αρχίζει να βιώνει σημαντικούς τριγμούς. Ωστό-
σο, προς ώρας φαίνεται ότι οι σκέψεις παραίτησης του ίδιο του αθλητι-
κού διευθυντή των «ασπρόμαυρων» δεν θα υλοποιηθούν, μιας και υπάρ-
χει στήριξη από τη διοίκηση του συλλόγου. 

Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν τις διεργασίες για εύρεση προπονητή. 
Πλέον, ο στόχος φαίνεται να έχει «κλειδώσει» και είναι ο 39χρονος τε-
χνικός της Χάντερσφιλντ, Κάρλος Καρμπεράν. Παρόλα αυτά, στο παιχνίδι 
μπήκε σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα και ο free agent Χαβιέρ Καγέ-
χα, με θητεία σε Βιγιαρεάλ και Αλαβές. Ισπανικές «σειρήνες» πάλι, ανα-
φέρουν ότι οι Πειραιώτες βρίσκονται σε συζητήσεις με τον επιτελικό μέσο 
της Λεβάντε, Ενες Μπάρντι.



1
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 19:30

ΧΡΒΑΤΣΕ-ΣΟΛΙΝ
OVER 2,75 1,95

Τα φιλικά ξανά σε δράση και φυσικά θα είναι στις επιλογές 
μας. Για την νέα σεζόν ετοιμάζονται αμφότερες και ευελπιστούν 
σε μια καλύτερη αγωνιστική χρονιά. Ανοιχτό ματς αναμένω με 

γκολ και κόρνερ.

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΑΥΣΤΡΙΑ 20:30

ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 
OVER 2,5 1,66

Πρώτο φαβορί για τον τίτλο είναι ξανά η πανίσχυρη Σάλτσμπουργκ. 
Μπήκε με το δεξί στο πρωτάθλημα, ενώ μεσοβδόμαδα πήρε μεγάλη 

φιλική νίκη απέναντι στη Λίβερπουλ. Με τον κόσμο μαζί της θα τα δώσει 
όλα για το θετικό αποτέλεσμα η Στούρμ.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΕ ΜΑΖΙ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ
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2
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 19:00

ΛΟΜΕΛ-ΒΙΛΕΜ
OVER 2,75 1,80

Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες θέλοντας να είναι έτοιμες με 
την πρώτη επίσημη σέντρα. Οι προπονητές θα έχουν την ευκαιρία σήμερα 

να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και διαφορά σχήματα.

ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΓΚΟΛ ΞΑΝΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΗΠΑ - MLS 03:30
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ-ΟΣΤΙΝ

2 DNB 1,90
Εκ διαμέτρου αντίθετες πορείες διαγράφουν οι δύο ομάδες, με το Οστιν να αποτελεί 

την έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής. Εκτός στόχων το Κάνσας παίζει 
μόνο για το γόητρο πλέον θέλοντας να δώσει χαρά στο κοινό του.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΤΟ «ΔΙΠΛΟ»
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6

ΗΠΑ - MLS 03:00
ΝΙΟΥ ΙΓΚΛΑΝΤ-ΤΟΡΟΝΤΟ

OVER 2,5 1,66
Καίγονται για το τρίποντο οι γηπεδούχοι στη μάχη που δίνουν για μια θέση στα 
πλέι οφ. Ο αντίπαλος ιδανικός, καθώς το μέτριο φέτος Τορόντο είναι παντελώς 
αδιάφορο βαθμολογικά. Αμφότερες πάντως θα παραταχθούν με φουλ επιθετικό 

πλάνο στο παιχνίδι.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΦΟΥΛ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4
ΒΕΛΓΙΟ 17:00

ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ-ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ
2 1,90

Διψάει για διάκριση η Άντερλεχτ με τον Βενσάν Κομπανί να έχει θέσει ψηλά τον 
πήχη για φέτος. Για το 2/2 θα παίξει σήμερα μέσα στην έδρα της Σερκλ Μπριζ που 

συνηθίζει να της βάζει δύσκολα.

ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΑΝΕΛΑ ΤΗΣ ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Σε πλήρως επαγγελματικά πρότυπα κινούνται τα πάντα πλέον στην 

Κηπούπολη, με ξεκάθαρη επιδίωξη την όσο το δυνατόν ποιοτι-

κότερη λειτουργία του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα. Στην φιλό-

δοξη, όσο και ιδιαίτερα δημοφιλή ομάδα των δυτικών προαστί-

ων ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν στην εύρυθμη λειτουργά, όσο και 

την παραγωγική διαδικασία αξιοποίησης των υποδομών, Κάτω 

από αυτό το πλαίσιο, οι ιθύνοντες του σωματείου ανακοίνωσαν 

την πρόσληψη ενός δικού τους παιδιού στο νευραλγικό πόστο του 

Τεχνικού Διευθυντή Υποδομών, που δεν είναι άλλος από τον Δη-

μήτρη Τσουκνάκη Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Πριν ακόμα κοπά-

σει το εορταστικό κλίμα της τελετής λήξης των Ακαδημιών μας, 

η Επιτροπή Ακαδημιών, εργαζόμενη ακατάπαυστα, στη καρδιά του 

θέρους, τακτοποιεί υποθέσεις της επικείμενης αγωνιστικής πε-

ριόδου. Με τη σύμφωνη λοιπόν γνώμη της Διοίκησης επελέγη 

ο Τεχνικός Διευθυντής Ακαδημιών του Σωματείου μας. Δεν θα 

μπορούσε να είναι άλλος απ’ τον καθημερινό και επί πολλά έτη 

εργάτη (ποδοσφαιριστή & προπονητή), του Σωματείου, Τσουκνά-

κη Δημήτρη.»

ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 

Σε πλήρως επαγγελματικά πρότυπα κινούνται στον Άρη Καλα-

μακίου με γνώμονα την όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πρόοδο του 

συλλόγου σε όλα τα επίπεδα. Κάτω από αυτό το πρίσμα η διοίκη-

ση του σωματείου των νοτίων προαστίων ανακοίνωσε την έναρ-

ξη της συνεργασίας της μ’ ένα τοπ – προπονητή από το διεθνές 

ποδοσφαιρικό στερέωμα. Ο λόγος για τον Τζον Όουενς, με θη-

τεία στην κατηγορία των Πάιδων της Εθνικής Αγγλίας, όσο και των 

Ακαδημιών της Λίβερπουλ Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Συνεργα-

σία διεθνούς επιπέδου Γκουρού των ακαδημιών ποδοσφαίρου 

θεωρείται ο Τζών Όουενς (John Owens), επί σειρά ετών πρωτα-

γωνιστής στον χώρο, είτε σαν προπονητής της εθνικής Αγγλίας 

στην κατηγορία των παίδων, είτε ως προπονητής της Ακαδημίας 

της περίφημης Λίβερπουλ, Είτε ως διευθυντής της Ακαδημίας 

του κορυφαίου βρετανικού συλλόγου, είτε τέλος ως κυρίαρχος 

ελεγκτής – επιθεωρητής και βαθμολογητής της βελγικής εται-

ρείας Doublepass που αξιολογεί τις ακαδημίες στην Αγγλία, τις 

Ηνωμένες πολιτείες, την Γερμανία, την Ιαπωνία και άλλες προ-

ηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες του πλανήτη. Ο John Owens είναι 

σε θέση να εκπαιδεύσει-εξελίξει προπονητές ποδοσφαίρου, 

να αξιολογήσει ποδοσφαιρικές ακαδημίες και να παρέχει συμ-

βουλές σε κάθε κατηγορία επαγγελματιών που ασχολούνται με 

το άθλημα. Ο Άρης Καλαμακίου ανακοινώνει την συνεργασία του 

με τον John Owens. Κατά τη διάρκεια των επόμενων αγωνιστικών 

περιόδων, ο Άγγλος Γκουρού, θα πραγματοποιεί συχνές επισκέ-

ψεις στην ακαδημία του συλλόγου, με σκοπό την σωστή ανάπτυ-

ξη-εξέλιξη της Ακαδημίας, των προπονητών και των αθλητών. 

Εμπιστευθείτε τα παιδιά σας στον John Owens και στους φερέλ-

πιδες προπονητές του Άρη Καλαμακίου. Σας περιμένουμε στις 29 

Αυγούστου, ημέρα έναρξης της Ακαδημίας μας.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΏΝ 
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ 
Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΑΝΘΡΏΠΟΣ 
ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΘΕΣΗ

Αίσθηση με  
τον Σάκη Πέττα    
Μια σημαντική μεταγραφι-
κή προσθήκη έκανε ο Θεμι-
στοκλής Αιγάλεω ενόψει της 
νέας περιόδου 2022-2023 στο 
πρωτάθλημα της Γ΄ ΕΠΣΑ, με 
την απόκτηση του πολύπειρου 
επιθετικού Σάκη Πέτα.. Ο Πέτ-
τας αποτελεί προσωπική επι-
λογή του προπονητή του συλ-
λόγου, Γιαννούλη Βέρρα, με 
τον οποίο ο εν λόγω επιθετι-
κός είχε συνεργαστεί και πριν 
λίγα χρόνια στην Ιεράπολη. Ο 
Σάκης Πέττας, που έχει γεν-
νηθεί το 1987, έχει ξεκινή-
σει από τον ΟΦ Ιεράπετρας, 
έπαιξε με τον Παλληξουριακό 
στην Δ΄ Εθνική, ενώ πριν από 
χρόνια είχε περάσει και από 
την ΑΕ Αιγάλεω. Το καλοκαί-
ρι του 2015 βρέθηκε στην Ιε-
ράπολη, όπου την πρώτη του 
σεζόν με το ιστορικό σωμα-
τείο στην Γ΄ ΕΠΣΑ και την σε-
ζόν 2015-2016 σε 24 ματς πέυ-
χε 15 γκολ, όπου αναδείχθηκε 
1ος σκόρερ, ενώ την επόμε-
νη περίοδο (2016-2017) σε 12 
αγώνες σημείωσε 12 γκολ και 
πανηγύρισε με την τότε ομά-
δα του την άνοδο στην Β΄ κα-
τηγορία της Αθήνας. Την σε-
ζόν 2017-2018 ο Σάκης Πέττας 
έπαιξε με την Ιεράπολη σε 28 
παιχνίδια της Β΄ Αθήνας, όπου 
σημείωσε 6 γκολ. Στο πρώ-
το μισό της σεζόν 2018-2019 
φόρεσε την φανέλα του Ζέ-
φυρου Αιγάλεω στην Β΄ ΕΠΣΑ 
καταγράφοντας 7 εμφανίσεις 
και 1 γκολ, ενώ στο υπόλοι-
πο της περιόδου επέστρεψε 
στο «δεύτερο σπίτι του», την 
Ιεράπολη, με την οποία στην 
ίδια κατηγορία, έπαιξε σε 15 
ματς και σημείωσε 4 γκολ. Την 
σεζόν 2019-2020 είχε με την 
Ιεράπολη στην Β΄ Αθήνας 19 
συμμετοχές και 1 γκολ. Ακο-
λούθως την περίοδο 2020-
2021 έπαιξε σε 6 ματς με τους 
Λύκους Χαϊδαρίου, στην «κου-
τσουρεμένη», λόγω πανδημί-
ας, αγωνιστική χρονιά, ενώ 
την σεζόν που ολοκληρώθηκε 
(2021-2022) με την ίδια ομά-
δα στην ίδια κατηγορία, κατέ-
γραψε στο πρωτάθλημα 18 εμ-
φανίσεις και 3 τέρματα.

Την μεταγραφική τη αντεπίθεση σε όλα τα 
μέτωπα συνεχίζει ακάθεκτη η Νέα Ιωνία 
δημιουργώντας όλα τα εχέγγυα για ένα 
πανίσχυρο ρόστερ, ικανό να διεκδικήσει 
πρωταγωνιστικούς στόχους στο επερχό-
μενο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. 
Κάτω από αυτό το πρίσμα οι «γαλαζοκίτρι-
νοι» προχώρησαν σε μία σπουδαία προ-
σθήκη που έρχεται να ταράξει τα … νερά 
και να εκτοξεύσει την ποιότητα του υπάρ-
χοντος ρόστερ στην νευραλγική θέση κάτω 
από τα δοκάρια, Ο λόγος για τον έμπειρο 
γκολκίπερ Σταύρο Ιωσήπου που έχει να 
επιδείξει αξιοζήλευτο βιογραφικό με θη-
τεία στη ρουμάνικη Τούρνου Σεβέριν, αλλά 
και σε συλλόγους όπως οι Αστέρας Βάρης, 
Ιωνικός έχοντας «γεμάτες» σεζόν Αναλυ-
τικά το κείμενο της ανακοίνωσης: «Ο ΑΟ 
Νέας Ιωνίας είναι στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργα-
σίας με τον τερματοφύλακα Σταύρο Ιωσή-
που. Ο έμπειρος τερματοφύλακας αγω-
νιζόταν στην Πεύκη στο β’ μισό της σεζόν 
ενώ έχει αγωνιστεί επίσης σε Ελπιδοφό-
ρο, Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου, τη ρουμα-
νική Τούρνου Σεβέριν, επέστρεψε στη συ-
νέχεια στην Κηφισιά (είχε μετονομαστεί 
έτσι ο Ελπιδοφόρος), ενώ στη συνέχεια 
αγωνίστηκε κατά σειρά σε ΑΕ Ηρακλείου, 
Αστέρα Βάρης και Ιωνικό Νίκαιας, ομάδες 
με τις οποίες είχε γεμάτες σεζόν. Τον κα-
λωσορίζουμε και του ευχόμαστε υγεία και 
επιτυχίες με την ομάδα μας.»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΜΑΤΙ
Δεν θα συνεχίσει στον Αγ Ιερόθεο ο Κρι-
στιάν Μάτι. Ο τελευταίος, αφού πρόσφερε 
τον καλύτερο του εαυτό στους κιτρινόμαυ-
ρους του Περιστερίου, αποφάσισε πως τη 
νέα χρονιά, θα ψάξει άλλη ποδοσφαιρι-
κή στέγη. Ο Μάτι διακρίνεται, εκτός από το 
πηγαίο του ταλέντο, και για τη μαχητικότη-
τά του. Είναι από τους παίκτες εκείνου που 
θα ήθελαν πολλές ομάδες να έχουν στο 
ρόστερ. Πάντως εκεινο που είναι σίγουρο 
είναι πως ο Μάτι, ύστερα από τις επαφές 
που έχει με διάφορες ομάδες, είναι σί-
γουρο πως θα επιλέξει τον καλύτερο προ-
ορισμό του.

ΝΕΑ ΙΏΝΙΑ  
«Βόμβα» με 
Ιωσήπου στα 
γκολπόστ ! 

ΑΘΙΗΝΑΪΚΟΣ
Ενίσχυση με τον Κώστα Αποσκίρη   
 Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζουν στον Αθηνα-
ϊκό την προσπάθεια ουσιαστικής ενίσχυσης του 
υπάρχοντος ρόστερ. Οι ιθύνοντες των «Λόρδων» 
εξετάζουν σε καθημερινή βάση όλες τις ενδιαφέ-
ρουσες περιπτώσεις παικτών που βρίσκονται στον 
ορίζοντα με φόντο την όσο το δυνατόν ποιοτικότε-
ρη ενίσχυση του έμψυχου υλικού με ποδοσφαι-
ριστές εγνωσμένης αξίας. Παίκτες που πάνω απ’ 
όλα θα διαθέτουν το απαραίτητο «πακέτο», αλλά 
και τα ηγετικά χαρακτηριστικά να ηγηθούν στο εγ-
χείρημα της επόμενης περιόδου και ταυτόχρονα να 
αποτελέσουν εξόχως σημαντικά εργαλεία για τον 
προπονητή Δημήτρη Κωνσταντόπουλο . Κάτω από 
αυτό το πρίσμα οι «ερυθροκίτρινοι» προχώρησαν 
σε ακόμη μία ποιοτική προσθήκη, αφού μετά από 
συντονισμένες ενέργειες ενέταξαν στο έμψυχο 
δυναμικό τους τον 22χρονο μεσοεπιθετικό Κώ-
στα Ασκοτίρη Το νέο απόκτημα του Αθηναϊκού έχει 
να επιδείξει θητεία στα σαλόνια» της Γ’ Εθνικής, 
αφού πέρυσι διακρίθηκε φορώντας τη φανέλα του 
Φωστήρα Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ομάδα μας 
ήρθε σε συμφωνία με τον 22χρονο μεσοεπιθετι-
κό, Κώστα Ασκοτίρη. Το νέο απόκτημα μας άνηκε 
μέχρι πρότινος στον Φωστήρα Ταύρου. Ευχόμαστε 
καλή αρχή.»
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ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
ΑΙΓΑΛΕΏ

Ο Δημήτρης Τσουκνάκης




