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ΝΑΤΟΣ ΞΑΝΑ!

Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς; Done (με τις 
πλάτες του Τσούμπερ)! Γενς Γιόνσον; 
Νο1 προτεραιότητα στη θέση του αμυ-
ντικού χαφ; Done! «Δύο στα δύο» για 
την νέα ΑΕΚ του Ματίας Αλμέιδα που 
μπορεί να αργεί, αλλά αποδεικνύεται 
αποτελεσματική στα «θέλω» της. Επό-
μενος; Κεντρικός αμυντικός! Ο πρώ-
τος εκ των δύο που έχουν στο μυα-
λό τους στον «Δικέφαλο». Το profile 
του γνωστό. Στο συρτάρι του scouting 
department εδώ και 1,5 χρόνο.  Από 
τότε που μαζί με τους Μπακασέτα, Τζα-
βέλλα έκανε παπάδες στην Αλανια-
σπόρ. Δύο χρόνια, 86 ματς/6 γκολ/8 
ασίστ. Πέρυσι το καλοκαίρι τα τηλέφω-
να μεταξύ των δύο πλευρών και ο λε-
γάμενος κατέληξε στην Φενερμπαχτσέ 
με 1,5 μύριο τον χρόνο συμβόλαιο. Κοι-
νώς, ήταν untouchable! Ένα χρόνο μετά 
και έχοντας περάσει τη σεζόν ως δα-
νεικός στην Γκαζιαντέπ του Ερόλ Μπου-
λούτ το status του Στίβεν Κόκερ είναι 
εντελώς διαφορετικό. 30 ετών και δί-
χως να τον υπολογίζει ο Ζόρζε Ζέσους 
ΔΕΝ έχει επόμενη μέρα στην Φενερ-
μπαχτσέ. Κοινώς, εν δυνάμει κυκλο-
φορεί ως ελεύθερος στην πιάτσα. Κό-
σμος και κοσμάκης έχει ενοχλήσει τον 
άλλοτε διεθνή Αγγλο στόπερ. Μεταξύ 
των οποίων, όπως μας μεταφέρθηκε 
από έγκυρη πηγή, και η ΑΕΚ. Μάλιστα, 
με συμβόλαιο που αγγίζει τα 5-6 κατο-
στάρικα τον χρόνο και διετή διάρκεια. 
Εξάλλου, δεν βρίσκεις εύκολα τέτοιο 
profile με background σε Πρέμιερ Λιγκ, 
190 εκατοστά μπόι, aggressive, δεξί-α-
ριστερό πόδι και τρεις γεμάτες χρονιές 
που για χάρη του έχουν ξοδευτεί πάνω 
από 20 «χαρτιά» σε transfer fees. Από 
την στιγμή που η option του Βιτάο ανή-
κει στο παρελθόν μια και ανανέωσε 
με την Ιντερνασιονάλ Πόρτο Αλέγκρε, 
ο Στίβεν Κόκερ εμφανίζεται δυναμι-
κά στο προσκήνιο στο μυαλό του Ματί-
ας Αλμέιδα και την καθημερινότητα της 
ΑΕΚ. Το ενδιαφέρον πρόδηλο, η από-
κριση όμως;   

Παρασκήνια

➠





Ο 30ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΠΕΡ 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ 
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ, ΑΛΛΑ 
ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ.  

ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΚΟΚΕΡ 
ΕΧΟΥΝ ΞΟΔΕΥΤΕΙ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ 20 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ 
TRANSFERFEES.  

ΠΙΝΙ, ΚΑΝΕ ΤΟ 
ΜΑΓΙΚΟ ΣΟΥ!                        
Ζόρικη χρονιά. Στην αρχή ήταν 
πάγκο, ανένδοτος για ανανέ-
ωση με την Λάτσιο! Τελικώς, 
στάθηκε στα πόδια του και 
αποχώρησε με ψηλά το κε-
φάλι μετά από μία 6ετία, ως 
επαγγελματίας, στην ιταλική 
πρωτεύουσα (σ.σ.: 36 ματς/11 
clean sheets). Μπαμπάς (Φώτης) 
κα αδερφός (Δημήτρης) δεν μπορούσαν 
να αντέξουν το βάρος της διαχείρισης του status 
του Θωμά Στρακόσια και έδωσαν τα κλειδιά 
στον Πίνι Ζαχάβι για την επόμενη μέρα όντας 
free agent. Η Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα εμ-
φανίστηκε νωρίς. Πολύ. Με δύο μύρια, μά-
λιστα, πριμ υπογραφής και 3ετές κλειστό 
συμβόλαιο με 3 «χαρτιά» ετησίως! Ο Στρα-
κόσια, όμως, ενίσταται. Το big boss του πέτα-
ξε την προοπτική της Τσέλσι ως backup του Μεντί και το 
μυαλό του «σκάλωσε». Λες; 

ΕΧΕΙ ΚΑΤΣΕΙ ΣΤΟΝ ΛΑΙΜΟ 
 

Ντόμινικ Κοτάρσκι is coming. Τιάγκο Ντά-
ντας, «δαντελένιος». Γιάννης Κάργας, τί-
μιος! Ράφα Σοάρες, (δείχνει) κανονικός. 
Νικολάς Κουαλιάτα, δραστήριος! Ιβάν Νά-
σμπεργκ στον δρόμο. Εν τάχει, το ραπόρ-
το μέσα από την καθημερινότητα των νιό-
φερτων του ΠΑΟΚ. Εκείνος, όμως, που 
ΔΕΝ λέει να «ξεκολλήσει» από την προ-
βληματική του συμπεριφορά είναι ο Φε-
λίπε Σοάρες. Ο λεγάμενος που κόστισε 
ένα σκασμό λεφτά (σ.σ.: 2,5 μύρια) πριν 
έξι μήνες και ακόμη δεν έχει «κουμπώ-
σει» με τα θέλω του Ραζβάν Λουτσέσκου, 
τα demands του «Δικεφάλου». Πέραν του 
αγωνιστικού σκέλους, ο 23χρονος επι-
τελικός χαφ και εν μέσω προετοιμασί-
ας βγάζει attitude σε σημείο που ήδη ο 
Ζοζέ Μπότο να αισθάνεται άβολα για την 

επιλογή του. Το be continued…   

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

O ΣΤΙΒΕΝ ΚΟΚΕΡ, ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ,  
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ  
ΑΕΚ ΓΙΑ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΣΤΑ 
ΜΕΤΟΠΙΣΘΕΝ 
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NO SALES!                                         
Εχουμε και λέμε: Σόνι (1,5 μύριο), Χριστόπουλος (1 «χαρτί»), 
Τσιφτσής (7-8 κατοστάρικα), Αλβαρες (600.000 ευρώ). Αυτό είναι 
το κοστολόγιο για τους παίκτες που έχει βγάλει στην βιτρίνα ο 
Αστέρας Τρίπολης. Μέχρι στιγμής; Ούτε ψήγμα προοπτικής για 
πώληση. Πλην του τελευταίου που ο Παναθηναϊκός έκανε μία 
πρόταση 250.000 ευρώ και τελικώς δεν «τσούλησε». Ηδη, οι 
Αρκάδες ανοίγονται σε γραφεία μήπως και «σκάσουν» προτάσεις…  

ΕΠΕΣΕ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ!                                             

Κυριακός Παπαδόπουλος. Την ώρα που ήταν καθ’ οδόν για 
Βόλο, τα νούμερα άλλαξαν από τον Δήμαρχο και η δουλειά 
έμεινε στην μέση. Ο «Κούλης», ελεύθερος και επίσημα, δεν 
άργησε να κάνει τα τηλέφωνά του (μέσω του πατέρα του) στον 
Παναιτωλικό. Το club ψάχνει στόπερ ανάμεσα σε Λάρσον και 
Κορνέλιους μόνο που ΔΕΝ δίνει πάνω από 100 χιλιάρικα. 
Πιθανότητες; 50-50…  

O Ολυμπιακός πέρυσι έκανε promotion τόσο στον Κίτσο, 
όσο και στον Αποστολόπουλο. Κανένας εκ των δύο (για 

διαφορετικούς λόγους) δεν πήγε στην Αυστρία. Εμφανίστηκε ο 
υπό αμφισβήτηση, Λεονάρντο Κούτρης και ήδη ο πρωταθλητής 
«ψάχνει» αριστερό μπακ. Βγαίνει νόημα; 

ΟΦΗ. Δεν έχει εμφανίσει ούτε ένα νέο πρόσωπο στην 
προετοιμασία, αναμένοντας τις εξελίξεις με Λουίς Φελίπε 

(Σπόρτινγκ Λ.), Λάμπρου (ΠΑΟΚ). Την ίδια στιγμή που τρίτα 
πρόσωπα θεωρούν πως αμφότερες οι περιπτώσεις θα ΄χουν 
αρνητική έκβαση. Who knows… 




«ΚΟΠΗΚΕ»…                                  
Πήγε πλέον 30! Κάθε χρόνο και χειρότερα. Κάθε επιλογή και 
ένα βήμα πίσω ποδοσφαιρικά. Από το απόλυτο μηδέν στην 
Ασκολι στο θεωρητικό reset στην Κλιντσένι στην Ρουμανία 
και από ́ κει στην απόλυτη (επί προσωπικού) αποτυχία με την 
Λαμία. Ο Ηρακλής, που πριν 6 χρόνια, στάθηκε εφαλτήριο 
καριέρας πλέον και ΧΩΡΙΣ αδειοδότηση δεν αποτελεί επιλογή 
για τον Απόστολο Βέλλιο!

ΔΕΝ ΚΡΑΤΙΕΤΑΙ!                        
Σιβασπόρ, λοιπόν, η λεγάμενη! Η Κυπελλούχος Τουρκίας. Με 
τον «κολλητό» του, τον Γούτα στις τάξεις της. Βάσει πηγών 
μας, η πρόταση που εστάλη στον Ατρόμητο ήταν 250.000 ευρώ. 
«Ακυρον», είπαν στο Περιστέρι. Ελα, όμως, που ο Χαρίσης 
έχει ξελογιαστεί από τις… λίρες των Τούρκων και ΔΕΝ 
κρατιέται. Μόλις ένα χρόνο πριν το φινάλε του συμβολαίου 
του. Το ανακοίνωσε έμμεσα και στον προπονητή του. Ακόμη 
και 3 κατοστάρικα αν φθάσουν οι Τούρκοι έχουμε deal done. 
Δύσκολα «σπάει» εδώ που φθάσαμε..     

«ΚΟΛΛΑΕΙ» ΣΤΟ SIGNING FEE!                   
Πάει σχεδόν μήνας που αποκαλύψαμε πως η επόμενη μέρα 
του Αλέξανδρου Πασχαλάκη περνάει από την Σαουδική 
Αραβία. Όπερ και (λογικά) εγένετο. Είναι almost confirmed. 
Συμβόλαιο σχεδόν 9 κατοστάρικα καθαρά τον χρόνο, πάνω 
από 20 αεροπορικά εισιτήρια aller-retour, σπιταρόνα μέσα σε 
prive συγκρότημα στην Τζέντα και ουχί σε κανένα… χωριό στην 
μέση της ερήμου. Τι απομένει για τον διεθνή τερματοφύλακα; 
Η «χρυσή τομή» στο πριμ υπογραφής. Ο 33χρονος Νο1 έχει 
αξιώσει ένα ποσό σχεδόν στα 3-4 κατοστάρικα! Οι Σαουδάραβες 
«τσινάνε» και το παιχνίδι συνεχίζεται. By the way, όταν με το 
καλό ξεμπερδέψει ο Πασχαλάκης λογικά θα ανακοινώσει και 
το «αντίο» του στην Εθνική Ελλάδας μια και ήδη έχει κάνει μία 
πρώτη συζήτηση με τον Γκουστάβο Πογέτ μια και εφεξής θα 
ανήκει σε άλλον… κόσμο ποδοσφαιρικά!   

ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΤΑΝ Η ΑΙΤΙΑ…                  
Λούκας Σάσα. «Μπούχτισε» με την οικονομική ασυνέπεια του 
Αρη και τα βρόντηξε! Ελυσε μέσα σε μία νύχτα το συμβόλαιό του. 
Και τελικώς δεν πήγε μήτε στην Σαουδική Αραβία για να κάνει 
την «αρπαχτή» της ζωής του, ούτε στην Κύπρο με τον ΑΠΟΕΛ να 
΄χει στρώσει κόκκινο χαλί στα πόδια του: 3ετες συμβόλαιο, 
1,2 εκατ. ευρώ intotal. Χωρίς τα μπόνους, παρακαλώ! Μία 
ωραία πρωία, ο Σάσα ενημέρωσε τους υποψηφίους πως 
επιστρέφει στην Βραζιλία και δη την Φορταλέζα! Backstage 
απόφαση που ελήφθη κατόπιν επιθυμίας της συζύγου του. 
Αυτά…  

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΑΝ ΔΕΝ ΠΟΥΛΗΘΕΙ Ο ΣΙΣΕ ΠΟΙΟΣ 
ΣΤΟΠΕΡ ΘΑ ΜΕΝΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΧΩΡΙΣ ΓΚΡΙΝΙΑ;quizTime
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Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 3-1 από την Αρμίνια Μπίλεφελντ στο πέμπτο του φι-
λικό επί αυστριακού εδάφους. Τα γκολ των Γερμανών σημείωσαν οι Κλος 
(8’) και Ρζατκόβσκι (23’) και Χακ (88’), μείωσε ο Τικίνιο στο 35’. Στην κακή 
εικόνα του πρώτου ημιώρου απέδωσε την ήττα ο Πέδρο Μαρτίνς, αποχώρη-

σε τραυματίας ο Λεονάρντο Κούτρης. 

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Συνεχίζει ο ΠΑΟΚ την προσπάθεια για να αποκτήσει τον Κάλεντ Νάρεϊ, αλλά 
η Φορτούνα Ντίσελντορφ δεν του το κάνει πιο εύκολο, δεν υποχωρεί η γερ-
μανική ομάδα από όσα ζητάει για τον 27χρονο εξτρέμ. Σήμερα οι «ασπρόμαυ-
ροι» θα δώσουν το δεύτερο φιλικό τους στην Ολλανδία, αντίπαλος η Χρόνιγ-

χεν. Θα λείψουν οι τραυματίες Βιεϊρίνια και Λύρατζης. 

Κατά την κλασική του τακτική, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε αθόρυβα και έκλει-
σε ακόμα μια υποσχόμενη μεταγραφή. Ο λόγος για τον 22χρονο μέσο Άνταμ 
Τσέριν. Ο Σλοβένος διεθνής αγωνιζόταν την τελευταία διετία ως δανεικός 
στη Ριέκα από τη Νυρεμβέργη. Θα γίνει συμπαίκτης και με τον Αλεσάντρο 
Σεπφ; Θα δείξει σύντομα. Οι «πράσινοι» βρίσκονται εν αναμονή της απάντη-

σης του Αυστριακού εξτρέμ. 

Πρώτη εικόνα από το νέο Άρη. Στην Αυστρία και απέναντι σε ένα Αμβούργο το 
οποίο πέρσι έχασε στο τσακ την άνοδο στη Bundesliga, οι «κιτρινόμαυροι» ήταν 
θετικοί, παρά την ήττα με 4-3. Είναι χαρακτηριστικό ότι προηγήθηκαν τρεις φο-
ρές στο α’ μέρος, όμως στο δεύτερο «μίλησε» η κούραση. Ιτούρμπε, Μαντσί-
νι και Πίρσμαν (είχε και αυτογκόλ) οι σκόρερ. 

Παίκτης της ΑΕΚ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα είναι ο Γενς Γένσον. Ο 
29χρονος Δανός χαφ υπέγραψε ήδη και αναμένεται την προσεχή Δευτέρα 
στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα, έγιναν γνωστά τα φιλικά προετοιμασίας που θα 
δώσει η Ένωση στην Ολλανδία. Με Γκενκ στις 16 Ιουλίου, με Φόλενταμ στις 

22 και με Ουτρέχτη στις 27.



ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 
ΜΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ

www.xosetips.com
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ΒΡΑΖΙΛΙΑ 22:30
ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 2 1,90

Σε δράση η Βραζιλία και φυσικά θα παίξουμε μπάλα 
ξανά εκείΣταθερά στα ψηλά στρώματα η Μινέιρο με 
την ομάδα να διαθέτει ποιότητα σε όλες τις θέσεις.

Από νωρίς στα βαθιά η Ζουβεντούδε θα δώσει μάχη για 
να σώσει την κατηγορία.

Ανώτερη η Μινέιρο θα πάμε μαζί της.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΤΣΕΧΙΑ 12:00
ΚΑΡΒΙΝΑ-ΖΛΙΝ OVER 3 1,80

Παρά πολλές φιλικές αναμετρήσεις διεξάγονται 
το προσεχές διήμερο που θα μας απασχολήσουν 
στοιχηματικά. Καρβίνα και Ζλιν ετοιμάζονται για 

την νέα χρονιά και θα έχουν την ευκαιρία να 
τεστάρουν τις δυνάμεις τους.

Φιλικά και γκολ πάντα μαζί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 22:00
ΙΤΟΥΑΝΟ-ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,80

Καλύτερη σε όλο το ματς η Ιτουάνο έφυγε δίκαια με το 
τρίποντο από την έδρα της Γκουαρανί. Ανώτερη σε όλο το 
ματς προηγήθηκε από νωρίς και καθάρισε με γκολ στο 

τέλος. Στα ψηλά στρώματα η Κρισιούμα με την ομάδα να 
έχει σταθερή πορεία από την αρχή της χρονιάς.

Το σημείο μας σε γκολ στο ημίχρονο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12:00
ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ-ΒΑΡΣΝΤΟΡΦ OVER 3 1,75

Συνεχόμενα φιλικά στη Τσεχία με όλες 
τις ομάδες να βρίσκονται στο στάδιο 

της προετοιμασίας.Η Κράλοβε ξεκίνησε 
εντυπωσιακά καθώς συνέτριψε στα δύο πρώτα 

της ματς Σλόβαν Λίμπερετς και Πρίμπραμ.

Τα γκολ φυσικά θα πάρουν σημείο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΗΠΑ MLS 02:30
ΤΟΡΟΝΤΟ-ΣΙΑΤΛ OVER 2,5 1,66

Έχασε εύκολα από το Κολόμπους και πλέον 
τα πλέι οφ μόνο με θαύμα θα τα προλάβει το 
Τορόντο. Δύσκολο και το σημερινό παιχνίδι 
με αντίπαλο το Σίατλ που δίνει μάχη για να 

προκριθεί στην επόμενη φάση.

Από συνεχόμενα over έρχονται οι γηπεδούχοι.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΗΠΑ MLS 05:00
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ-ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ OVER 2,5 1,72

Τρέχει για να προλάβει τα πλέι οφ το 
Βανκούβερ αλλά η αποστολή είναι δύσκολη.
Δύσκολο είναι και το έργο σήμερα απέναντι 

στο Λος Αντζελες που είναι από τα φαβορί για 
τον τίτλο.Αμφότερες θέλουν το τρίποντο για 

διαφορετικούς λόγους και θα επιτεθούν.

Η επιλογή μας θα στηριχθεί στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1Η Άρτεμις Αναστασίου και ο Γιώργος Πομάσκι έλυσαν τη 
συνεργασία τους, καθώς ο ομοσπονδιακός προπονητής, συ-
ντονιστής, που γυμνάζει και τον Μίλτο Τεντόγλου, δεν μπορεί 
να προπονήσει άλλο την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Θα συνεχί-

σει υπό την επίβλεψη του προπονητή Χρήστου Κατσίκα.

Ο Γιάννης Νυφαντόπουλος συνδύασε με τον καλύτερο τρόπο το 
χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. στους Μεσογειακούς Αγώνες. Ο 

αθλητής του Περικλή Χατζηαναστασιάδη τερμάτισε 10.28 (+0,9) 
και πέτυχε ατομικό ρεκόρ. Μια επίδοση που «κυνηγούσε» καιρό. 
Μάλιστα, το 2017 στους Βαλκανικούς είχε κάνει 10.22 (+2,2)!

Σήμερα διεξάγεται στο Ελ Πάσο στα Κανά-
ρια νησιά της Ισπανίας στο πρώτο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Βουνού. Μετέχουν δύο Έλληνες 
πρωταθλητές, που κέρδισαν το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα τον Απρίλιο στη Δεσκάτη. Ο Θα-

νάσης Παγουνάδης και η πρώην ολυμπιονίκης 
της κωπηλασίας Χριστίνα Γιαζιτζίδου.

Σήμερα αναχωρεί η Εθνική ομάδα Κ18 για το Ισραήλ για να πάρει μέρος στο Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα της κατηγορίας που διεξάγεται από 4 ως 7 Ιουλίου στην Ιερουσαλήμ. 
Στην αποστολή είναι 50 αθλητές και αθλήτριες και πολλοί, όπως η Ηλιάνα Τριανταφύλλου, 

έχουν ελπίδες για διάκριση. 
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται στον 
Ολυμπιακό Λιοσίων όσον αφορά την χά-
ραξη του σχεδιασμού ενόψει της ερχό-
μενης απαιτητικής περιόδου. Η έλευση 
του Θόδωρου Τρανού στην τεχνική ηγε-
σία των «ερυθρόλευκων» αυτομάτως ση-
ματοδότησε την έναρξη όλων των απα-
ραίτητων ενεργειών που άπτονται στην 
στελέχωση του ρόστερ, που θα κληθεί 
να παλέψει την νέα σεζόν με ξεκάθαρη 
επιδίωξη μία όσο το δυνατόν αξιόπι-
στη παρουσία Ο έμπειρος και επιτυχη-
μένος προπονητής έχει να επιδείξει αξι-
όλογη και πολυετή θητεία στον πάγκο 
του Ηφαίστου Περιστερίου, ενώ πρό-
περσι πέρασε και από το τιμόνι του Άρη 
Πετρούπολης,. Η μεθοδική δουλειά που 

τον διακρίνει σε συνδυασμό με τις γνώ-
σεις του, συνιστούν ασφαλιστική δικλεί-
δα για τις προοπτικές της νέας του ομά-
δας. Με τον Θόδωρο Τρανό να ανοίγει 
την καρδιά του και να αναλύει τις προτε-
ραιότητές του: «Βρισκόμαστε σε μία πε-
ρίοδο συνεχών επαφών και διαπραγμα-
τεύσεων. Τόσο με παίκτες που ανήκουν 
ήδη στην ομάδα μας και θέλουμε να επε-
κτείνουμε την παρουσία τους, όσο και με 
κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που 
αποτελούν μεταγραφικούς στόχους. Το 
σίγουρο είναι ότι δεν θα κάνουμε κινή-
σεις εντυπωσιασμού, αλλά θα επιδιώ-
ξουμε να επενδύσουμε στην θέληση και 
το ταλέντο κάποιων παικτών να πλαισι-
ώσουν την ομάδα μας, ώστε α δημιουρ-
γήσουμε ένα σύνολο, που θα αποδίδει 
όμορφο ποδόσφαιρο. Γενικότερα εκτιμώ 
ότι είμαστε σε καλό δρόμο και μέσα στο 
επόμενο δεκαήμερο ίσως έχουμε σημα-
ντικές ανακοινώσεις». Η έναρξη της θε-
ρινής προετοιμασίας έχει προγραμματι-
στεί για την 1η Αυγούστου.

ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
Ανανέωσε με Αλέξανδρο Μπότο 
Οι μεγάλες ομάδες ξεκινούν το χτίσιμό 
τους από την θέση του τερματοφύλακα 
αναφέρει ένα ποδοσφαιρικό ρητό και 
αυτό το απόφθεγμα δείχνει διατεθειμέ-
νη να ακολουθήσει πιστά η Δάφνη Πα-
λαιού Φαλήρου, Η διοίκηση του σωμα-
τείου των νοτίων προαστίων μετά από 
συντονισμένες ενέργειες, έδωσε τα χέρια 
με τον 33χρονο βασικό πορτιέρε των δύο 
προηγούμενων ετών Αλέξανδρο Μπότο, 
ο οποίος θα συνεχίσει να υπερασπίζεται 
την εστία της ομάδας και την προσεχή 
σεζόν στο δύσκολο πρωτάθλημα της Α‘ 
Κατηγορίας. Αναλυτικά η ανακοίνωση: 
«Οι δεσμοί που μας ενώνουν στην Δάφ-
νη Π. Φαλήρου, είναι πολύ περισσότε-
ροι από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. 
Αλλωστε, αυτό το «δέσιμο» που υπάρχει 
στην ομάδα μας και στα αποδυτήρια, συ-
νέβαλε σημαντικά στο να ξεπεράσουμε 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στο 
περσινό πρωτάθλημα. Με την ίδια λογι-
κή χτίζουμε την ομάδα ενόψει της νέας 
αγωνιστικής περιόδου, βασιζόμενοι στα 
παιδιά εκείνα που κράτησαν όρθια την 
Δάφνη μας στα δύσκολα. Ο Αλέξανδρος 
Μπότος είναι ένας από αυτούς.... Αλέξαν-
δρε η διοίκηση της Δάφνης, σου εύχεται 
υγεία και κάθε επιτυχία στη νέα χρονιά 
τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.»

ΤΡΑΝΟΣ: «ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣ»
ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΗΤΑΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΛΙΟΣΙΩΝ

Κάτι καλό 
ετοιμάζει ο 
Κουτρομάνος!

Κάτι καλό ετοιμάζει 
ο Νώντας Κουτρομά-
νος και οι συνεργά-
τες του, σε ότι αφο-
ρά τους μικρούς και 
κυρίως στην εκπαί-
δευσή τους. Προς 
το παρών ο πρώην 
προπονητής του Χα-
λανδρίου, είναι αφιε-
ρωμένος στην προε-
τοιμασία. Όταν έρθει 
εκείνη η στιγμή, τότε 
σίγουρα θα υπάρ-
ξουν και ανακοινώ-
σεις! Οι άνθρωποι 
του ποδοσφαίρου, 
ξέρουν το πως και 
το γιατί και κυρίως 
πως θα κάνουν αυτά 
που πρέπει, ώστε 
να πάει μπροστά το 
ποδόσφαιρο… * Η 
δίψα για ενημέρω-
ση είναι αυτή που 
πραγματικά κάνει 
τους αθηναίους να 
είναι κολλημένοι με 
το ιντερνετ και κάθε 
μέρα να μπαίνουν 
από το ένα σάιτ στο 
άλλο, με ταχύτητα 
φωτός… * Μπορεί ο 
Θέμης Ποτουρίδης, 
να απολαμβάνει την 
ηρεμία του Αγ Κο-
σμά, όμως σε πάντα 
βρίσκεται με ένα τη-
λέφωνο στο αφτί , 
προκειμένου να δι-
απραγματευτεί την 
επόμενη στέγη του. 
Να θυμίσω πως τη 
χρονιά  που πέρα-
σε ήταν στο Ύπατο 
και μάλιστα ήταν ο 
πρώτος σκόρερ!  Βέ-
βαια έχουν πέσει κά-
ποια τηλέφωνα και 
από την πρώην ομά-
δα του, αλλά και από 
άλλες που τον θέ-
λουν διακαώς. Δεν 
βιάζεται ο αθηναί-
ος στράικερ να απο-
φασίσει, αλλά με την 
ησυχία θα μαζέψει τα 
τηλέφωνα, θα ακού-
σει τους πάντες και 
τα πάντα και στο τέ-
λος θα αποφασίσει! 
Γιατί πλέον ο Θέμης 
δεν ξέρει να βάζει 
μόνον γκολ, αλλά και 
αποφασίζει για το 
μέλλον, ότι είναι κα-
λύτερο και του ανα-
λογεί.

Με σούπερ – βόμβα μεγατόνων 
ξεκινάει η φιλόδοξη Αγία Ελεού-
σα την μεταγραφική της εξόρμη-
ση ενόψει της νέας αγωνιστικής 
περιόδου 2022-2023 στο πρωτά-
θλημα της Α΄ ΕΠΣΑ. Κι αυτό διό-
τι η ο δημοφιλέστατος σύλλογος 
της Αγίας Βαρβάρας, έχει συμ-
φωνήσει σε όλα με τον Γιώργο 
Κατσικογιάννη και απομένουν 
τα τυπικά για την ολοκλήρω-
ση της συμφωνίας. Ο 33χρο-
νος μέσος, με την αξιοσημείω-
τη παρουσία τόσο σε επίπεδο 
SUPER LEAGUE 1, αλλά και 
στις υπόλοιπες εθνικές κατηγο-
ρίες, έμεινε ελεύθερος από τον 
Κυανό Αστέρα Βάρης, εξέλιξη η 
οποία ανοίγει τον δρόμο για την 
ολοκλήρωση της πρώτης μετα-
γραφής της ΑΠΕ Αγία Ελεούσα. 
Ένας παίκτης με ποιότητα, αγω-
νιστική προσωπικότητα και τε-
ράστια εμπειρία, είναι η πρώ-
τη μεταγραφική απόκτηση της 
ΑΠΕ επί θητείας του νέου Προ-
έδρου της, κ. Γιώργου Μπίκου, 
που όπως έχει τονίσει όταν ανέ-
λαβε τον περασμένο Μάρτιο, θέ-
λει να κάνει την ΑΠΕ πρωταγωνι-
στική. Κορυφαία στιγμή για τον 
Γιώργο Κατσικογιάννη συνιστά 
η θητεία του στον Ολυμπιακό την 
τριετία 2007-2010 με ενεργό συμ-
μετοχή στην πορεία των Πρωτα-
θλητών Ελλάδας μέχρι τους «16» 
του Champions League τη σεζόν 
2007-08.

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
Παραμένει στον πάγκο των Πε-
τραλώνων και τη νέα χρονιά ο 
Θανάσης Παύλοβιτς. Ο ικανός 
προπονητής, τη χρονιά που 
πέρασε, έδειξε το πόση μεγάλη 
καρδιά έχει, αφού προπονητι-
κά όλοι του βγάζουν το καπέλο. 
Και  η απόδειξη είναι πως παρά 
τα όποια προβλήματα αντιμετώ-
πισαν τα Πετράλωνα, εν τούτοις 
ο Παύλοβιτς παρέμεινε στον πά-
γκο κι έδωσε το δικό του αγώνα. 
Κάτι που εκτιμήθηκε και γι αυτό 
παραμένει και τη νέα χρονιά.

ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ  
 Ο Κατσικογιάννης 
στο νέο ρόστερ  

ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ  
Ανακοίνωσε ακόμη μια 
εξάδα ανανεώσεων 
Με το πόδι πατημένο στο .. γκάζι συνεχίζουν να 
λειτουργούν άπαντες στον Άγιο Θωμά, με φόντο 
τη δημιουργία ενός πανίσχυρου και άκρως αντα-
γωνιστικού συνόλου, ενόψει της ερχόμενης απαι-
τητικής σεζόν. Στην πρώτη «φουρνιά» των ποδο-
σφαιριστών που είχαν ανανεώσει τη συνεργασία 
τους με τον Άγιο Θωμά, ήρθαν να προστεθούν 
ακόμη έξι που παραμένουν... κάτοικοι Γουδή ώστε 
να συνδράμουν στην προσπάθεια που θα γίνει 
στο πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το 
πρίσμα συμφώνησαν και συνεχίζουν οι πολύπει-
ροι αμυντικοί Σπύρος Μεταξούλης και Αντώνης 
Κολοβός, ο επίσης έμπειρος αμυντικός Έραλς 
Μάκο, αλλά και ο ακραίος αμυντικός Παρασκευ-
άς Μαλάι. Συνεχίζουν, επίσης, ο γκολκίπερ Σπύ-
ρο Γιώρη και ο ακραίος αμυντικός Αδαμάντιος Ιω-
αννίδης, Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν ανανεώσει 
τη συνεργασία τους με τους «πορτοκαλί» οι τερ-
ματοφύλακας Θοδωρής Πετράκης, μέσος Ηλίας 
Τετώρος, αμυντικός Στέφανος Κουζέλης, αμυντι-
κός Παναγιώτης Πετράκος, μεσοεπιθετικός Ντό-
ναλντ Ρέτσκα, αμυντικός Χριστόφορος Χατζής, 
αμυντικός μέσος Φώτης Ζαρκαδούλας, μεσοεπι-
θετικός Γιάννης Τζώρτζης, μέσος Νίκος Τσινιάς.

This is AthensΟ Θοδωρής Τρανός
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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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Αντώνης Νικολόπουλος

sales@sportime.gr

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 
Ρόιλα Κοράλλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME 

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

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

Ό,τι συμβαίνει στη Μύκονο, μένει στη… Μύκονο; Α, εξαρτάται (από) το τι. Το 
προκείμενο ήταν για να το μάθει η πλάση όλη. Χαρμόσυνο τα μέγιστα, για 

την οικογένεια της Λίβερπουλ. Για μας πάλι ως Έλληνες, ήταν «τσίμπημα» 
περηφάνιας να βλέπουμε την ανακοίνωση της ανανέωσης της παρουσίας του 

Μο Σαλάχ να γίνεται, με ιδιοφυές επικοινωνιακά και μαρκετινιστικά βίντεο, από 
τη χώρα μας. Από την άλλη, δεν είναι είδηση να μας προτιμούν οι διάσημοι για 

διακοπές – ειδικά την παγκόσμια Mykonos. Είναι, όμως, είδηση το τερπνόν μετά 
του ωφέλιμου. Και ο Αιγύπτιος επιθετικός έπρεπε να μείνει «ρεντ».

 Για το καλό το δικό του, της ομάδας του. Ειδικά μετά τη φυγή του Σαντιό Μανέ για 
την Μπάγερν Μονάχου. Δεν την έπαιρνε τη Λίβερπουλ στην παρούσα φάση να χάσει 
και δεύτερο μέλος από τη θρυλική τριάδα της και οι οικονομικές διαφωνίες που 
κολλούσαν το deal, ξεπεράστηκαν. «Ανήκει σε μας. Αυτό είναι το κλαμπ του και 
δεν έχω καμία αμφιβολία πως τα καλύτερα χρόνια του είναι ακόμα μπροστά του. 

Και αυτό λέει πολλά, καθώς οι πέντε πρώτες του σεζόν εδώ ήταν ήδη θρυλικές!», 
το έθεσε, περιχαρής και με τον πάντα ιδιαίτερο τρόπο του, ο Γιούργκεν Κλοπ. Ή 

όπως το λένε στη Μύκονο: «Περνάμε τέλεια»! Γιατί να μην συνεχίσουν; 

ΠΕΡΝΑΝΕ
 ΤΕΛΕΙΑ!

 γραφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
Λόγια ξένα...




