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STATUS  
CONFIRMED!  

Γνωστή και χιλιοειπωμένη η ιστορία! 
Ηταν ένας έρωτας με την πρώτη ματιά 
που κατέληξε δίκοπο μαχαίρι. Τόσο από 
την πλευρά του club, όσο και του προπο-
νητή, Πέδρο Μαρτίνς απέναντι στον Κων/
νο Φορτούνη. Τον παίκτη που ́ χει κατα-
κτήσει τα πάντα με τον Ολυμπιακό. Εξάλ-
λου, είναι ο Ελληνας με το μεγαλύτερο 
συμβόλαιο στην Σούπερ Λιγκ (1,6 καθα-
ρά τον χρόνο), εκείνος που πέρυσι συ-
νάντησε την ατυχία με δεύτερο χιαστό 
μέσα σε μία διετία και από αρχές καλο-
καιριού είναι «παρκαρισμένος» έχοντας 
έναν ακόμη χρόνο συμβολαίου. 
Πολλοί προσωποποίησαν την αποπο-
μπή του σε απόφαση του Πορτογάλου 
προπονητή. Πολλοί εξέλαβαν την επι-
κείμενη αποχώρηση του ως προπομπό 
επιστροφής του Φορτούνη στα αγω-
νιστικά δρώμενα των πρωταθλητών. 
ΦΕΥ! Η απόφαση είναι ειλημμένη ΚΑΙ 
από το club. O 29χρονος πλέι μέικερ 
ΔΕΝ πρόκειται να επιστρέψει στην κα-
θημερινότητα του στο Ρέντη και το μέλ-
λον του είναι μακριά από τον Ολυμπιακό. 
Το πλέον ανησυχητικό σημάδι στην πε-
ρίπτωσή του είναι πως ακόμη δεν έχει 
βρεθεί η φόρμουλα ανάμεσα στις δύο 
πλευρές για «βελούδινο» διαζύγιο, την 
ίδια στιγμή που εδώ και 1,5 μήνα όντας 
εκτός πλάνων δεν έχει εμφανιστεί ψήγ-
μα πρότασης στο email του Ολυμπιακού. 
Και όσο περνάει ο καιρός τόσο ζορίζει 
το ενδεχόμενο να εμφανιστεί offer αντά-
ξιο των «θέλω» των πρωταθλητών, την 
ίδια στιγμή που ο (μπαμπάς πια) Φορτού-
νης δεν ψήνεται για χίλιες και μία νύ-
χτες σε χώρα της Μέσης Ανατολής. By 
the way, η πληροφόρηση που υπάρχει 
για τον Φορτούνη ισχύει και για τα λοι-
πά μέλη που από την αρχή της χρονιάς 
έχουν τεθεί στο περιθώριο και προπο-

νούνται μόνοι τους στο Ρέντη.  

Παρασκήνια

➠





Ο ΦΟΡΤΟΎΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟ 
ΣΎΜΒΟΛΑΙΟΎ ΕΧΕΙ 
ΛΑΜΒΑΝΕΙΝ 1,6 ΕΚΑΤ. 
ΕΎΡΏ ΚΑΘΑΡΑ

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΎΣ 
«ΚΟΜΜΕΝΟΎΣ» ΔΕΝ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ  
ΜΕ ΤΟΝ ΚΎΡΙΟ                              
Είναι ήδη 35 ετών! Με μπόλικους 
μήνες σε απραξία. Ήρθε 
«βαρύς» (και ασήκωτος). 
Κυριολεκτικά μια και το 
λίπος ξεπέρασε το διψήφιο 
νούμερο τοις εκατό! Μπήκε 
στην λίστα των αγώνων 
με την Γκόμελ κυρίως για 
ψυχολογικούς λόγους. Στους 
αγώνες της χρονιάς (μέχρι τους 
επόμενους) με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, 
δυστυχώς, έμεινε εκτός! Ο Χερμάν Μπούργος, 
ασχέτως της παράλληλης έλευσης του Μανού 
Γαρθία, τον αγωνιστική έξαρση των Ιτούρμπε, 
Πάλμα ΔΕΝ βλέπει ονόματα. Διακρίνει πως ο 
Ζερβινιό θέλει ακόμη τουλάχιστον έναν μήνα για 
να συνέλθει. Και αν το offensive line σεταριστεί 
αναλόγως, τότε δύσκολα θα «τρυπώσει» ο 
κύριος από την Ακτή Ελεφαντοστού. Θαρρώ πως ο 
πρόεδρος έχει πάρει τα ανάλογα μέτρα για να μην εμφανιστεί 
φαινόμενο Μήτρογλου Νο2.  

ΝΑ, ΤΟ CONFLICT…       

Ο Πέδρο Μαρτίνς μετά το 0-4 από 
την Χάιφα έχει «χάσει» τον εαυτό 
του. Από τις ατάκες που ακολούθη-
σαν στην συνέντευξη Τύπου μέχρι και 
εκείνες στα αποδυτήρια τις επόμενες 
δύο ημέρες. Κάνει πως δεν αντιλαμ-
βάνεται πως το παιχνίδι έχει χαθεί γι 
αυτόν και του συνεργάτες του. Πλέ-
ον, έχει «χάσει» μέχρι και τους –
θεωρητικά- δικούς του παίκτες! Αυτό 
που απομένει πια είναι η αποζημίω-
ση για τα δύο χρόνια συμβολαίου. 
Σημείο που καλείται να διαχειριστεί 
ο (μεγάλος) Πίνι Ζαχάβι, εκπρόσω-
πός του (κατόπιν ευλογιών του club), 
που ΄χει ήδη πελάτη τον Φιλίπ Ζι-
κερνάγκελ και αγαστές σχέσεις με 
το boss των πρωταθλητών Ελλάδας. 

Παιχνίδι λεπτών ισορροπιών…  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
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ΑΣΧΕΤΏΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ  
Ο ΟΛΎΜΠΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΎ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΤΟΎΝΗ



ΑΔΙΈΞΟΔΟ!                                           
Tα χρόνια δεν τον έχουν πάρει (σ.σ.: 31 ετών), μα φαίνεται 
ξεχασμένος από προσώπου γης! Ο Μιχάλης Μπακάκης 
«έχασε» ολάκερη την περσινή σεζόν με την διαχείριση της 
ΑΕΚ και πλέον είναι τρομερά επιφυλακτικός για να αφήσει 
το 300άρι του συμβολαίου, δεδομένου ότι η αγορά πλέον 
ΔΕΝ τον εμπιστεύεται αναλόγως! Αφήστε που υπάρχει 
και μία σύγχυση και στα mandates που μοιράζει. Οπότε, 
αδιέξοδο μέχρι νεοτέρας…

ΠΑΈΙ ΝΑ ΤΡΙΤΏΣΈΙ!                                                 

Την αρχή έκανε από το… πουθενά, ο Παπανικολάου και ήδη 
έγινε διεθνής! Αρα, το project κρίνεται άκρως επιτυχημένο. Η 
συνέχεια δόθηκε φέτος με τον established, Στράτο Σβάρνα που 
έκανε ντεμπούτο με την Αστάνα στο Conference League. Οπότε, 
η Κυπελλούχος Πολωνίας, Ρακόφ «επενδύει» στον Ελληνα 
ποδοσφαιριστή. Ο τρίτος που ΄ναι ήδη στην shortlist είναι ο 
Βασίλης Ζαγαρίτης ως fullback στο 3-4-3 των Πολωνών. Ηδη, 
συζητιέται…  

O Σωτήρης Νίνης αποτελεί μήλον της έριδος για το 
ποδοσφαιρικά brand που υποστηρίζει για ολάκερη την Super 

League 2. Τα καθώς πρέπει (όσα έχουν απομείνει) clubs για να 
΄μαι ειλικρινής. Εκείνος, ΔΕΝ ακούει κουβέντα ακόμη. Τι θα γίνει 
όμως μετά τις 20 Αυγούστου, αν δεν προκύψει επιλογή;  

Αργύρης Καμπετσής. Το παλεύει, προσπαθεί, βγάζει 
ενέργεια, αλλά είναι «μαλωμένος» με το γκολ! Στην θέση του 

στοιχίζει και κοστίζει τούμπαλιν. Πλέον, δεν υπάρχει επιστροφή. 
Δύσκολα να αντέξει στον ανταγωνισμό. Ο Παναθηναϊκός αξιώνει 
μόλις 20% sell on…  




ΜΙΧΈΛΉΣ, Ο «ΙΣΠΑΝΟΣ»!                                           
To  ταξίδι από την Τρίπολη στο Μιλάνο αποδείχθηκε 
βραχύβιο. Πήρε μία τζούρα από U-19, αλλά στην πορεία 
δεν στέριωσε. Πάντως, «κέρδισε» από το reputation των 
«ροσονέρι», μιας και πέρυσι πήγε δανεικός σε Βίλεμ (13 
ματς), ενώ εξασφάλισε θέση στην Εθνική Ελπίδων. Και πλέον 
μένοντας free agent συμφώνησε με την Μιραντές στην Β’ 
Ισπανίας με ένα 40-50άρι καθαρά ετησίως για το new starting.   

ΑΠΟΡΙΈΣ! ΠΟΛΛΈΣ…                           
Μπράντον Τόμας! Ο «εκλεκτός» του Ζοζέ Μπότο (με τις 
ευλογίες του Λουτσέσκου) αφότου αποχώρησε ο Τσόλακ 
που από τις αρχές καλοκαιριού ήταν «φευγάτος». Συμβόλαιο; 
Μόλις ενός έτους! Που καταλήγω; Επιλογή-στοίχημα. Από 
όλες τις πλευρές και απόψεις. Ο Πορτογάλος τεχνικός 
διευθυντής πιάστηκε «αδιάβαστος» (και εδώ). Ηδη από τα 
δείγματα των προπονήσεων υπάρχει ανασφάλεια προς το 
πρόσωπό του στην Νέα Μεσημβρία. Στα δύο πρώτα επίσημα 
ματς, ο Λουτσέσκου τον εμπιστεύτηκε ελάχιστα και ιεραρχικά 
έχει τον Κούτσια σε μεγαλύτερη εκτίμηση.  

«ΣΤΡΑΒΏΜΈΝΟΣ»                   
H πιάτσα, η ελληνική εννοώ, είναι μικρή! Ακόμη και αν κάποιος 
έχει βάση στα ξένα και δη στην Γερμανία. Τα κουτσομπολιά δίνουν 
και παίρνουν. Πόσο μάλλον στην περίπτωση ενός επιφανούς 
παίκτη, όπως ο Ντίνος Μαυροπάνος! Ο 25χρονος διεθνής 
στόπερ που φέτος ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς του από 
την Στουτγκάρδη, μαθαίνω, πως στα μέρη που συχνάζει στην 
γερμανική πόλη αρχίζει και μουρμουράει. Δεν τρελαινόταν να 
μείνει και 3η χρονιά. Οι options των Ντόρτμουντ, Γουέστ Χαμ και 
δευτερευόντως της Νις «χάθηκαν» στην πορεία και μπορεί ο 
ατζέντης του να έκανε την ντιλάρα με τον Περέα στην Στουτγκάρδη, 
αλλά ήδη βρίσκεται under pressure από τον Μαυροπάνο. Ήδη, 
δύο εταιρείες-τσακάλια είναι well-informed για την περίπτωσή 
του. Οσονούπω, νεότερα…   

«ΈΣΚΑΣΈ» ΠΡΟΤΑΣΉ!                       
Το profile του ελκυστικό. 29 ετών, διεθνής με το Καμερούν 
που προκρίθηκε στο Μουντιάλ και πέρυσι σε 26 αγώνες είχε 
8 clean sheets με τον ΟΦΗ. Νο1 με εκτόπισμα, ανάλογα ρεφλέξ 
και μόλις έναν χρόνο πριν το φινάλε του συμβολαίου του. 
Στην πρόταση ανανέωσης από τους Κρητικούς είπε ευγενικά 
«όχι» και έτσι περάσαμε στην αντίστροφη μέτρηση. Club από 
την Μέση Ανατολή και δη την Σαουδική Αραβία έχει βάλει στο 
μάτι τον Ντέιβις Επασί. Ηδη, προχώρησε σε επίσημη πρόταση 
και ο ΟΦΗ «λυγίζει» στην πίεση του παίκτη. Μόλις βρεθεί ο 
διάδοχός του, habemus deal…  

ΑΛΉΘΈΙΑ, ΠΏΣ ΈΝΙΏΣΈ Ο ΛΟΥΤΣΈΣΚΟΥ ΠΟΥ 
ΥΠΟΧΡΈΏΘΉΚΈ ΝΑ ΛΟΓΟΔΟΤΉΣΈΙ ΣΤΟΥΣ 
ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ;  

quizTime
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Χωρίς τον ανέτοιμο αγωνιστικά Ζερβινιό θα καταστρώσει τα 
πλάνα του ο Χερμάν Μπούργος για τα ματς με τη Μακάμπι Τελ 
Αβίβ, σε αντίθεση με τον Μανού Γκαρθία. Την ίδια ώρα, οι «κί-
τρινοι» ανοίγουν αρκετά μέτωπα, με ένα εξ αυτών να αφορά το 
νέο γήπεδο. Δια στόματος του Κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάν-
νη Οικονόμου, τονίστηκε ότι «το έργο θα περάσει στο επόμενο 
στάδιο αυτό της υλοποίησής του».

Οι τελευταίες πινελιές απομένουν, ώστε να διαμορφωθεί 
το φετινό ρόστερ στην ΑΕΚ, που συνεχίζει την προετοιμασία της 
στην Ολλανδία. Τα μεταγραφικά «τρέχουν» και στο προσκήνιο, 
μετά τη μη επίτευξη συμφωνίας με τον Μπόγκνταν Πλάνιτς, συ-
νεχίζει να βρίσκεται η απόκτηση ενός σέντερ μπακ που θα πλαι-
σιώσει τον Ντομαγκόι Βίντα, ο οποίος ολοκλήρωσε τις ιατρικές 
του εξετάσεις και αναμένεται να ανακοινωθεί με κάθε επιση-
μότητα σήμερα. 

Μετά το δίδυμο από Σλοβενία (Σπόραρ, Βέρμπιτς), ο Πα-
ναθηναϊκός στρέφει τη μεταγραφική του πολιτική προς ένα 
«οκτάρι». Ενας box-to-box είναι αυτό που αναζητούν οι «πρά-
σινοι», με τον Βιτίνιο να βρίσκεται στις υποψήφιες επιλο-
γές. Ωστόσο, ακόμα κι αν υπάρξει ενίσχυση στην εν λόγω 
θέση, η νέα προσθήκη δεν θα προλάβει τα ματς με τη Σλά-
βια Πράγας.

Πλήρης επιβεβαίωση της στήλης των «Παρασκηνίων» για 
την υπόθεση του Γιασμίν Κούρτις. Το παιχνίδι με τη Λέφσκι Σό-
φιας δεν ήταν μόνο η τελευταία φετινή ευρωπαϊκή στιγμή του 
ΠΑΟΚ, αλλά και το τελευταίο, όπως όλα δείχνουν, του Σλοβέ-
νου μέσου. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν μπει σε διαδικασία απαλ-
λαγής του βαρύτατου συμβολαίου του (1,2 εκατ. ευρώ), με τους 
Λουτσέσκου και Μπότο να φαίνεται ότι διατηρούν τη θέση τους 
στην ομάδα.

Την πληρέστερη λύση στον πάγκο του ψάχνει ο Ολυμπια-
κός, με τους «ερυθρόλευκους» να επικεντρώνονται σε μια πε-
ρίπτωση που αποτελεί υπέρβαση. Ο Σλάβεν Μπίλιτς παραμένει 
ο πρώτος στόχος, με το υψηλό κασέ του να αποτελεί «αγκάθι». 
Ωστόσο, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος χθες γιόρτασε τα γε-
νέθλιά του, έχει αποδείξει ότι τα all-in για παίκτες ή προπονη-
τές δεν τον φοβίζουν. Στο ενδεχόμενο κωλύματος με τον Κρο-
άτη, στο κάδρο βρίσκεται ο Κάρλος Κορμπεράν. Την ίδια ώρα, 
γαλλικές σειρήνες ηχούν για τον Μαντί Καμαρά (Μαρσέιγ). 



1
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 11:15

ΚΛΟΥΜΕΤΣ-ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΖΚΟΦ
OVER 3,5 2,00

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.

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΗΠΑ - MLS 00:00
ΝΤΙ ΣΙ-ΟΡΛΑΝΤΟ

2 DNB 1,90
Στην Αμερική θα ταξιδέψουμε για να στηρίξουμε ξανά το κίνητρο. Στη 
μάχη για τα πλέι οφ το Ορλάντο με νίκη σήμερα κάνει το μεγάλο βήμα 
για την επόμενη φάση. Στη τελευταία θέση οι γηπεδούχοι αποτελούν τη 

δυσάρεστη έκπληξη του πρωταθλήματος.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ «ΔΙΠΛΟ»

ΕΞΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ 

ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΗΝΑ  
ΜΕ ΚΕΡΔΗ
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2
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 15:00

ΑΛΜΕΡ ΣΙΤΙ-ΑΓΙΑΞ
OVER 3,75 1,90

Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνει ο «Αίαντας» με στόχο να είναι έτοιμος με 
την πρώτη επίσημη σέντρα, κάνοντας παράλληλα δοκιμές σε πρόσωπα 

αλλά και διαφορά σχήματα. Χαμηλής δυναμικότητας η Αλμερ που 
δύσκολα θα αντισταθεί στη ποιότητα του Αγιαξ.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΒΕΛΓΙΟ 14:30

ΓΚΕΝΚ-ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ
OVER 2,75 1,80

Μια αμυντική ολιγωρία στο 92ο λεπτό, έφερε την ήττα για την Γκενκ στο 
ντέρμπι με την Μπριζ, παρά την καλύ της παρουσία. Από την άλλη, πτωτική 
πορεία έχει τα τελευταία χρόνια η Σταντάρ Λιέγης που χωλαίνει αμυντικά.

ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 22:00

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ
OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,80

Την παράσταση στη Βραζιλία κλέβει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ιντερνασιονάλ 
και Ατλέτικο Μινέιρο. Φαβορί δεν ύπαρχει και αναμένεται μια άκρως 

ενδιαφέρουσα αναμέτρηση με δυνατή «εκκίνηση».

ΤΟ ΣΚΟΡ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΝΩΡΙΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 00:00

ΑΜΕΡΙΚΑ-ΑΒΑΙ
Χ2 1,90

Ισόβαθμες είναι οι δύο ομάδες και όλα δείχνουν ότι θα παλέψουν μέχρι τέλους 
για την παραμονή τους στην κατηγορία. Κλειστό αλλά και σκληρό αναμένεται το 

σημερινό παιχνίδι που έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία.

Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΒΑΪ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Σε πλήρη εφαρμογή θέτουν στους Τράχωνες τη χάραξη του 
μεταγραφικού τους πλάνου . Με ξεκάθαρη επιδίωξη τη δη-
μιουργία ενός ισχυρού και ιδιαίτερα συμπαγούς συνόλου, 
το οποίο θα πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές 
να διεκδικήσει μία πρωταγωνιστική πορεία στο επερχό-
μενο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό 
το πρίσμα ποδοσφαιριστή με γεμάτη και επιτυχημένη σεζόν 
πρόσθεσαν στο δυναμικό τους οι Τράχωνες. Στα πλάνα του 
Αντώνη Τσιμπάκη συγκαταλέγεται πλέον και ο νεαρός Πα-
ντελής Γιατράς, με σημαντική συνεισφορά στην άνοδο του 
ΑΟ Καλαμακίου στα «σαλόνια» του αθηναϊκού ποδοσφαί-
ρου. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ταλαντούχο και αξιόπι-

στο μεσοαμυντικό, γεννηθέντα το 2003, o οποίος ξεκίνησε 
τη διαδρομή του από τις ακαδημίες του Πανιωνίου. Την τε-
λευταία διετία έπαιζε στο Καλαμάκι, με συνολικά 27 συμ-
μετοχές την περσινή χρονιά στη Β’ Κατηγορία.

ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Με τον δείκτη αποφασιστικότητας στα ύψη και με σαφή δι-
άθεση να βγουν άπαντες μπροστά, ώστε η Aμιλλα Περι-
στερίου να παρουσιαστεί ακόμη πιο δυνατή μετά από τις 
τελευταίες εξελίξεις και το κυριότερο δυναμική και αντα-
γωνιστική φέρονται όλοι όσοι ηγούνται των τυχών του νε-
οφώτιστου σωματείου. 
Με δήλωση του ο πρόεδρος της Αμιλλας Περιστερίου, Βα-
σίλης Μουκουβίνας, έκανε γνωστό το πως θα πορευτεί η 
ομάδα τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣΑ. Αφού 
ευχαρίστησε τον Νίκο Σωτηρίου και τον προπονητή, Φώ-
ντα Καζακόπουλο, ανέφερε ότι άπαντες θα προσπαθήσουν 
για το καλύτερο. Αναλυτικά: «Η αθλητική περίοδος 2022-
203 θα βρει την ομάδα Ποδοσφαίρου της 70χρονης Αμιλ-
λας Περιστερίου στην Α΄ Κατηγορία ΕΠΣΑ . Στη νέα χρονιά 
όμως δεν θα έχει μαζί της τον Προπονητή Φώντα Καζακό-
πουλο και τον Γεν Αρχηγό Νικ Σωτηρίου, οι οποίοι καθέ-
νας απο την πλευρά του από την πρώτη μέρα της παρουσίας 
τους στην ομάδα μας προσέφεραν όλες τις δυνάμεις τους 
για να πετύχουμε την Ιστορική άνοδο της ομάδας για πρώ-
τη φορά στην Α ΕΠΣΑ ,αγαπήθηκαν από όλους τους φίλους 
και τα μέλη της ομάδας . Το Δ.Σ. τους ευχαριστεί θερμά και 
τους εύχεται κάθε επιτυχία προσωπική και επαγγελματι-
κή επιτυχία . Η νέα περίοδος όμως βρίσκει την Ομάδα μας 
με νέο Δ.Σ και επιτροπή Ποδοσφαίρου. Μέλη που διακρί-
νονται για το ήθος την αξιοπρέπεια τον δυναμισμό και την 
εμπειρία τους θα βρεθούν μπροστά σε μεγάλη πρόκληση ο 
Βασίλης Κατσιούλας από την θέση του Γεν Αρχηγού ο Ηλί-
ας Στέφος υπεύθυνος Ακαδημιών , Αγωνιστικών Τμημάτων 
και αγωνιστικού προσανατολισμού η Ουρανία Γρηγοράτου 
Συντονίστρια και υπεύθυνη λειτουργίας τμημάτων Υποδο-
μής ο Βασίλης Τυρλής έφορος Τμημάτων εργάζονται πυρε-
τωδώς για να παρουσιάσουν μια νεανική, θελκτική ομάδα 
για να κερδίσει ακόμη περισσότερους φίλους στα γήπεδα 
και στις εξέδρες» .

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΠΑΝΤΕΛΗ ΓΙΑΤΡΑ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΟΙ 
ΤΡΑΧΩΝΕΣ

Ο Χρανιώτης 
είπε το «ναι» και 
παραμένει!   
Με ταχύτατους ρυθμούς κι-

νούνται στον ΠΟΨ σε ό,τι 

αφορά την χάραξη του σχε-

διασμού της επόμενης ιδιαί-

τερα απαιτητικής περιόδου. 

O διοικητικός ηγέτης, Γιάν-

νης Πετρίδης και οι άμε-

σοι συνεργάτες του δεν στα-

ματούν τις ενέργειες που 

άπτονται στη δημιουργία 

ενός ισχυρού ρόστερ, ικα-

νού να διεκδικήσει πρω-

ταγωνιστικές βλέψεις στο 

επερχόμενο δύσκολο και 

γεμάτο ιδιαιτερότητες πρω-

τάθλημα της Β’ Κατηγορίας 

ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρί-

σμα, την ανανέωση της συ-

νεργασίας με τον γκολκίπερ 

της ομάδας Χρήστο Χρανιώ-

τη ανακοίνωσε ο ΠΟΨ. Με 

τον έμπειρο πορτιέρε να πα-

ραμένει για έβδομη διαδο-

χική σεζόν στους «πράσι-

νους». 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η 

Διοίκηση του Π.Ο.ΨΥΧΙΚΟΥ, 

κατόπιν αποψινού δείπνου 

μεταξύ του Προέδρου κ. Πε-

τρίδη και του φυσικού ηγέ-

τη μας Χρήστου Χρανιώτη, 

υπήρξε απόλυτη συμφωνία 

και πίστη στον καθαρισμό 

του στόχου του Πρωταθλή-

ματος και ο οποίος θα τιμή-

σει τη φανέλα μας για 7η 

συνεχή σεζόν! Το Δ.Σ. του 

Συλλόγου μας και το φίλα-

θλο κοινό μας, ευχαριστεί 

τον Χρήστο Χρανιώτη, τόσο 

για την πολυετή προσφορά 

του και το ήθος του, όσο και 

για την υπαρκτή προοπτική 

επανόδου μας στην Α’ κατη-

γορία».

Ο Θάνος Καραγεώργος, ο Λαμιώτης 
δεινός σκόρερ, είναι η πρώτη ανανέ-
ωση συνεργασίας του Αστέρα Χαϊδαρί-
ου, ενόψει της νέας αγωνιστικής περι-
όδου 2022-2023, όπου ο σύλλογος της 
πόλης μας θα λάβει μέρος στην διορ-
γάνωση της Γ΄ ΕΠΣΑ. Μετά την ολοκλή-
ρωση του πρωταθλήματος 2021-2022, 
η διοίκηση έχοντας την σύμφωνη γνώ-
μη και προτροπή του προπονητή Χρή-
στου Γιώτη, ξεκίνησε τις διερευνητικές 
επαφές με τον 31χρονο παίκτη, όπου 
αμέσως υπήρξε ταύτιση απόψεων και 
φιλοσοφίας, με αποτέλεσμα ο Θάνος 
Καραγεώργος, να φορέσει την φανέ-
λα του συλλόγου για 6η σερί σεζόν. 
Μάλιστα, ο ικανότατος κεντρικός φορ, 
που φορά και το περιβραχιόνιο του αρ-
χηγού, είναι ο αρχισκόρερ στην ιστο-
ρία του σωματείου, καθώς σε 76 ματς 
πρωταθλήματος (τις προηγούμενες 
πέντε αγωνιστικές περιόδους) έχει 
σκοράρει 40 φορές (ποσοστό δηλα-
δή 52,63%), ενώ την καινούργια σε-
ζόν 2022-2023 στην Γ΄ ΕΠΣΑ, ετοιμά-
ζεται να κατακτήσει μία ακόμη ιστορική 
πρωτιά στον Αστέρα Χαϊδαρίου, καθώς 
χρειάζεται ακόμη 10 συμμετοχές (στο 
πρωτάθλημα) για να γίνει αρχιπιστός, 
καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 85 συμ-
μετοχών, που κατέχει ο Νίκος Σπυρό-
πουλος. Ο εν λόγω φορ, γεννήθηκε το 
1991 στην Λαμία και αγωνίστηκε με τον 
Ατρόμητο Σπερχειάδας στην Α΄ κατη-
γορία Φθιώτιδας. Ακολούθησε ο ερ-
χομός του στην Αττική, όπου την σε-
ζόν 2014-2015 με τον Διαγόρα Αιγάλεω 
στην Γ΄ ΕΠΣΑ είχε 24 συμμετοχές και 11 
γκολ, την περίοδο 2015-2016 με τον ίδιο 
σύλλογο στην ίδια διοργάνωση είχε 
19 εμφανίσεις και 8 γκολ, ενώ στην 
τελευταία του χρονιά με τον Διαγόρα 
(2016-2017) είχε 19 ματς και 4 γκολ.

Ανανέωσε 
ο Θάνος 
Καραγεώργος  

ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 
Ενίσχυση με τον Νικήτα Φούφα 
Την μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα τα μέ-
τωπα συνεχίζει ακάθεκτος ο Αγιαξ Ταύρου. Τα 
άτομα όπου ηγούνται των τυχών του φιλόδοξου 
σωματείου των κεντρικών προαστίων σε άμε-
ση συνεννόηση πάντα με τον τεχνικό ηγέτη Γιάν-
νη Γαζή φροντίζουν να δημιουργούν όλες εκεί-
νες τις προϋποθέσεις, που θα επιτρέψουν στον 
σύλλογο να διεκδικήσει μία αξιοπρόσεκτη πο-
ρεία και την νέα χρονιά στα γήπεδα της Α’ Κατη-
γορίας εφάμιλλη με αυτή της προηγούμενης πε-
ριόδου, όπου οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο 
σημείο να παλεύουν μέχρι τέλους τον τίτλο του 
πρωταθλητή από την Αγία Παρασκευή. Κάτω από 
αυτό το πρίσμα την απόκτηση του Νικήτα Φούφα 
ανακοίνωσε ο Αγιαξ Ταύρου. Ο 24χρονος κεντρι-
κός αμυντικός αγωνιζόταν στον Ατταλο, έχοντας 
παίξει επίσης σε Παλαιό Φάληρο, Ηλιούπολη και 
Τράχωνες και όλες οι συνιστώσες οδηγούν στο 
συμέρασμα ότι ο νεοαποκτηθείς παίκτης, αναμέ-
νεται να αποτελέσει μια αξιόπιστη αμυντική λύση 
για τον κόουτς Γιάννη Γαζή.
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Ο Γιατράς με τον πρόεδρο Τσιουρή

ΠΟΨ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ



Η ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΝΙΚΗΣΕ ΤΗ 
«ΜΗΧΑΝΗ»

Το ποδόσφαιρο είναι μια συνεχής 
εξέλιξη. Ενας ζωντανός οργανισμός, 
ο οποίος αναγκάζει τις ομάδες να 
αλλάζουν, με το όποιο ρίσκο, ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα τη φιλοσοφία τους. 
Κάτι που έκανε η Λίβερπουλ το φετινό 
καλοκαίρι. Η υβριδική τριάδα Μανέ – 
Ζότα – Σαλάχ έδωσε τη θέση της στην 
πιο σαφή αγωνιστικά τριπλέτα των Ντίας 
– Νούνιες – Σαλάχ. Για να διαπιστώσει 
κανείς πόσο άλλαξε το στιλ των «reds», 
αξίζει να σταθεί κανείς στο ημίωρο του 
Ουρουγουανού κόντρα στους «πολίτες», 
στο παιχνίδι τίτλου του Community Shield.

Ο οσονούπω 24χρονος Ουρουγουανός 
έφερε εξέλιξη στην επίθεση των 
Κυπελλούχων Αγγλ ίας  πολύ  π ιο 
γρήγορα από το αναμενόμενο. Εξέλιξη 
που προκαλεί ενθουσιασμό, αλλά και 
μια υποβόσκουσα ανησυχία για το αν ο 
περσινός πρώτος σκόρερ στην Πορτογαλία 
θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό όταν θα 
«σφίξουν τα γάλατα». Διότι στα 38 λεπτά 
που αγωνίστηκε, ο Νούνιες ήταν χάρμα 
ιδέσθαι. Ταχυδυναμικός, με όμορφες 
τοποθετήσεις και καταλυτικός στην 
κρίσιμη καμπή της αναμέτρησης. Δικό του 
το κερδισμένο πέναλτι, δικό του και το 
«κερασάκι» με το πρώτο επίσημο τέρμα. 

Στην αντίπερα όχθη, η «μηχανή» που 
λέγεται Ερλινγκ Χάαλαντ στο πρότζεκτ του 
Πεπ Γκουαρντιόλα με κλασικό «εννιάρι» 
έκανε αποκαλυπτήρια με βραχυκύκλωμα 
στο τελείωμα των φάσεων, τις οποίες στην 
Ντόρτμουντ δεν έχανε ούτε με προεδρικό 
διάταγμα. Επίσης δημιουργείται το εύλογο 
ερώτημα αν ο Νορβηγός θα «κολλήσει» 
στα πλάνα του Καταλανού κόουτς.

Φυσικά, η χρονιά τώρα ξεκινάει και θα δούμε 
πολλά στην πορεία. Το βέβαιο είναι πως 
δημιουργείται ένα ενδιαφέρον επιθετικό 
δίπολο. Και στην πρώτη μεταξύ τους μάχη, 
νικητής αναδείχθηκε ο Ουρουγουανός 
έναντι του νορβηγικού «πολυβόλου». Η 
εξέλιξη που προσπαθεί να εισάγει στο 
παιχνίδι της η Λίβερπουλ, κέρδισε κατά 
κράτος τη νέα μηχανή του Πεπ (3-1). 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, 
μερική, ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή - απόδοση 
του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, 
μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς 
προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και 

κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
EDITS & MAGS

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 
Ρόιλα Κοράλλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME 

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιφιγενείας 47, Νέο Ηράκλειο Τ.Κ.: 142 31 Τηλ.: 210-6871137 Fax: 210-6871001 email: info@sportime.gr

 γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...




