
για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

 ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 250 - 36 0C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 250 - 360C ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ

ΚΤΡΙΑΚΗ 03.07.2022 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.518



«ΤΟΣΑ ΘΕΛΩ...»!  

Το πιο σημαντικό προσόν στην πιά-
τσα και δη στις διαπραγματεύσεις εί-
ναι το timing και το «προϊόν». Ο Ντό-
ογκλας Αουγκούστο τα ΄χει αμφότερα! 
Ένα χρόνο πριν το φινάλε του συμβο-
λαίου του και γνωρίζοντας την πέραση 
που ΄χει στο διεθνές market. Μόλις 
25 ετών, αποτελώντας τον Νο1 παίκτη 
σε επιρροή στο παιχνίδι του «Δικεφά-
λου». Ο Ραζβάν Λουτσέσκου του δίνει 
«λευκή επιταγή» στο… χτίσιμο του 4-3-
3 του ΠΑΟΚ. Πάμε στο παρασύνθημα. Το 
club βιάστηκε υπερβολικά με τον Αντρί-
για Ζίβκοβιτς. Του έδωσε ο,τι ήθελε 
και εφεξής ο Σέρβος winger έχει κά-
τσει τελείως. Ο Γιασμίν Κούρτιτς, βα-
δίζοντας στα 34, φαντάζει υπερβολή να 
εισπράττει σχεδόν 1,2 εκατ. ευρώ ΚΑ-
ΘΑΡΑ τον χρόνο. Αϊντε για τον Ινγκα-
σον να κάνεις την υπέρβαση μια και 
αποχώρησαν οι Βαρέλα, Κρέσπο για 
να αποτελέσει την αμυντική κολόνα του 
αύριο. Οπότε φθάνουμε στον Βραζιλιά-
νο κεντρώο. Βάσει πηγών μας, ο ΠΑΟΚ 
δεν «καίγεται» να τον πουλήσει. Του-
ναντίον, «καίγεται» για να ανανεώσει 
την συνεργασία τους. Ελα, όμως, που 
ο Ντόουγκλας Αουγκούστο έχει πάρει 
χαμπάρι ότι ΔΕΝ είναι καν στην πρωτη 
7άδα των συμβολαίων και θέλει να γί-
νει το ΑΠΟΛΥΤΟ Νο1. Ναι, σωστά διαβά-
σατε. «Θέλω 1,5 μύριο…», η αξίωση το 
25χρονου Βραζιλιάνου κεντρικού χαφ 
στο club. Ο Ζοζέ Μπότο λίγο έλειψε να 
πέσει από την καρέκλα του μια και στα 
χέρια του είχε εισήγηση για πρόταση 
που μαξ άγγιζε το 1 εκατ. ευρώ. Η από-
σταση μεγαλώνει ακόμη περισσότερο 
αν κανείς κρίνει πως ο παίκτης πρα-
κτικά αξιώνει ανανέωση-αναπροσαρ-
μογή εδώ και τώρα και ο ΠΑΟΚ ήθελε 
να την μεταφέρει από 1η Ιουλίου του 
2023 μέχρι το 2025. Problem…     

Παρασκήνια

➠





Ο ΠΑΟΚ, ΠΡΙΝ 3 ΧΡΟΝΙΑ, 
ΞΟΔΕΨΕ ΣΧΕΔΟΝ 3 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ!  

Ο ΝΤΟΟΥΓΚΛΑΣ ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ 
ΕΙΧΕ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΣΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 
«ΒΕΛΟΝΤΡΟΜ» ΚΟΝΤΡΑ 
ΣΤΗΝ ΜΑΡΣΕΪΓ  

«SOTOS»: THE DEVELOPMENT!   
Ζόρικη χρονιά. Στην αρχή ήταν πάγκο, ανένδοτος για ανανέωση με την Λάτσιο! 
Τελικώς, στάθηκε στα πόδια του και αποχώρησε με ψηλά το κεφάλι 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 εμφανίστηκε 
νωρίς. Πολύ. Με δύο μύρια, 
μάλιστα, πριμ υπογραφής και 
3ετές κλειστό συμβόλαιο με 3 
«χαρτιά» ετησίως! Ο Στρακόσια, 
όμως, ενίσταται. Το big boss 
του πέταξε την προοπτική της 
Τσέλσι ως backup του 
Μεντί και το μυαλό του 
«σκάλωσε». Λες; 

ΚΟΟΥΤΣ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΙ  
 

Γιάννης Κωνσταντέλιας! Δύο φιλικά παι-
χνίδια, δύο ημίχρονα, ισάριθμα γκολ! Not 
bad. Κων/νος Κουλιεράκης. Δύο φιλι-
κά παιχνίδια, ο στόπερ με τα περισσότε-
ρα λεπτά συμμετοχής (45’+90’). Ενδι-
αφέρον, επίσης. Αμφότεροι γεννημένοι 
εν έτει 2003. Δεν βάζω μέσα στην εξίσω-
ση τον Γιώργο Κούτσια (΄04) που απου-
σίαζε στους Μεσογειακούς και ΔΕΝ είναι 
στα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου για τη 
νέα χρονιά. Την ίδια ώρα που ο Ρουμάνος 
προπονητής αξίωσε επιτακτικά την παρα-
μονή του Κρέσπο, έγινε το θέλημα του με 
τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, ο ΠΑΟΚ «γεννά-
ει» ταλέντα με προσδοκίες. Μην ξεχνάμε 
ποιος ήταν το ακριβότερο deal στην ιστο-
ρία του club. Ο Ζοζέ Μπότο δεν κοιτάει 
τις ηλικίες. Αποδεικνύεται από τον τρό-
πο που κινείται μεταγραφικά. Ηδη, «μα-

λακώνει» το μυαλό του Ρουμάνου… 

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ο ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ ΑΞΙΩΝΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ  
ΤΟ ΝΟ1 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΤΟΝ 
ΠΑΟΚ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ ΤΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ  
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ΣΎΓΚΡΙΣΗ!                                          
Ηταν το απόλυτο σημείο αναφοράς. Μιλάμε για παίκτη-ορχήστρα 
μετρώντας 8 γκολ/11 ασίστ σε 34 αγώνες με ένα 100άρικο! 
Ο Αίας Αοσμαν, όμως, άφησε στήλη άλατος τον Ιωνικό για να 
γίνει συμπαίκτης του Μπαλοτέλι στην Αδάνα κι ενώ προφορικά 
είχε συμφωνήσει! Ο διάδοχός του, Χαβιέρ Μεντόσα, δεν έχει 
μεταπωλητική αξία μια, αλλά στη Νίκαια πιστεύουν πως είναι για 
μεγάλα πράγματα. Κόστισε, πάντως, και κάτι παραπάνω. Για την 
επόμενη διετία ο Αργεντινός θα λάβει 350.000 ευρώ.

ΚΆΤΙ ΔΕΝ ΠΆΕΙ ΚΆΛΆ...                                               

Μεταγραφές δεν έχουν γίνει ούτε για δείγμα! Στον ΟΦΗ λένε 
πως οι στόχοι έχουν βρεθεί, αλλά στο παρασύνθημα δεν έχουν 
περάσει με κανέναν. Την ίδια ώρα εντός των τειχών υπάρχει 
μία ασυνεννοησία και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα βγαίνει 
γκρίνια. Και εάν αυτά είναι γνωστά εδώ και καιρό, εκείνο που 
έχει αρχίσει να ξενίζει είναι η ασυνέπεια που επικρατεί στις 
πληρωμές. Άντε να μπουν τα λεφτά του στοιχήματος!

Πέρυσι η χρονιά κύλησε με εκατέρωθεν συμβιβασμούς. 
Φέτος, όμως, τα ψέματα τελείωσαν και ο ΟΦΗ καλείται 

να βγει στην πρώτη 6άδα. Ηδη, στις μεταγραφές έχει ανοίξει 
το πρώτο μέτωπο ανάμεσα στον Νικό Νιόπλια και τον Γιάννη 
Σαμαρά. To be continued…

Παναγιώτης Τσιντώντας! Μπορεί να άλλαξε γραφείο 
εκπροσώπησης, μπορεί να έχει ακόμη έναν χρόνο 

συμβόλαιο με την ΑΕΚ και εκείνη να αξιώνει απλώς ένα sell on για 
την αποχώρησή του, αλλά φωνή βοώντος εν τη ερήμω για το 
μέλλον του!  




ΠΆΝΕ ΠΆΚΕΤΟ!                                  
Από την στιγμή που έγινε η απόλυτη ανατροπή και πήρε ψήφο 
εμπιστοσύνης, ο Τζιανλούκα Φέστα προχωράει ακάθεκτος στις 
μεταγραφικές του εισηγήσεις. Νίκολα Γιακιμόφσκι (ποιος 
άλλος;), η πρώτη του επιλογή. Τον είχε στην Λάρισα, τον 
έφερε στον Απόλλωνα, τον φέρνει και στην Λαμία μια και 
αποχώρησε ο Ανχελ Μαρτίνεθ. Ηδη δρομολογημένο με το 
deal να «τελειώνει» στα 80-90 χιλιάρικα ετησίως!   

ΤΟΣΆ ΔΙΝΕΙ ΓΙΆ 9ΆΡΙ                         
O Παναιτωλικός πήρε αυτό που ήθελε στο deal με τον Νίκο 
Καρέλη! Διατήρησε τον περυσινό πρώτο του σκόρερ σε όλες 
τις διοργανώσεις και δίχως να «ματώσει» οικονομικά μια 
και η συμφωνία επήλθε στα 140 χιλιάρικα (σ.σ.: ενώ ο ίδιος 
ξεκίνησε στα 200 τον χρόνο) και συνάμα έχει το ανάλογο 
απόθεμα για να «σπρώξει» για τον ΒΑΣΙΚΟ Νο9. Βάσει πηγών 
μας, έχουν προκριθεί 3 επιλογές και το boss έδωσε το ΟΚ 
ακόμη και για συμβόλαιο 200.000 ευρώ!      

ΡΕΝΤΗ: Η ΚΆΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΆ!                     
Κόσμος και κοσμάκης έχει ξεμείνει πίσω στην «καυτή» Αθήνα. 
Και μάλιστα χωρισμένος και σε δύο γκρουπ. Σε εκείνο που 
τραβάει την προσοχή είναι οι Φορτούνης, Βρουσάι, Λαλά, Πέπε, 
Λοβέρα και πλέον ο Ονιεκούρου. Οι τρεις τελευταίοι επιλογές 
101% του Πέδρο Μαρτίνς που έχουν σχεδόν κοστίσει στο club 
σχεδόν 10 μύρια σε transfer fees! H αλήθεια να γράφεται. Και 
μάλιστα πλέον με τον Πορτογάλο προπονητή να μην σηκώνει καν 
το τηλέφωνό του στις κλήσεις των προαναφερθέντων. Πως 
«τσουλάει» η καθημερινότητα; O Φορτούνης πάει για Αύγουστο, 
ο Βρουσάι αναζητά τον δανεισμό με όψιον… αποχώρησης, ο 
Λαλά ΑΚΟΜΗ δεν «καίγεται», ο Πέπε περιμένει το call από 
τον Ζόρζε Μέντες, ο Λοβέρα «τσινάει» για Αρη και ψάχνεται 
για Αργεντινή και ο Ονιεκούρου είναι μία κατηγορία μόνος του.       

ΓΚΕΚΆΣ THE STORY…                    
Φάνης Γκέκας! Δεν έχει κοπάσει ο αχός από την ανακοίνωσή 
του από την Ακισασπόρ, ομάδα της τρίτης τη τάξει κατηγορίας 
στην Τουρκία. Υποσημείωση: ο άλλοτε διεθνής φορ πρακτικά 
θα ΄ναι ο coach της ομάδας και ουχί τεχνικός διευθυντής! 
Μέσω αυτής της ταυτότητας θα ́ χει δικαίωμα παρουσίας στον 
πάγκο μέχρι να αποκτήσει το UEFA Pro (σ.σ.: τέλος Οκτωβρίου). 
Το μπάτζετ που καλείται να διαχειριστεί είναι σχεδόν 1,5 εκατ. 
ευρώ. Το τηλέφωνό του ΔΕΝ έχει σταματήσει να χτυπά από τα 
μέρη μας, αλλά εις μάτην! Στην Γ’ Εθνική Τουρκίας ΔΕΝ έχουν 
δικαίωμα οι αλλοδαποί.  
  

ΆΛΗΘΕΙΆ, ΓΙΆΤΙ Ο ΜΆΤΙΆΣ ΆΛΜΕΪΔΆ ΔΕΝ 
«ΨΗΝΕΤΆΙ» ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΙΧΟΒΙΆΚ;  quizTime
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Το μπαμ του καλοκαιριού είναι γεγονός. Ο Σίμε Βρσάλικο ανακοινώθη-
κε επίσημα, υπέγραψε για 2+1 χρόνια. Με ήττα αποχαιρέτησε ο Ολυμπια-

κός την Αυστρία, στο τελευταίο του φιλικό εκεί, καθώς έχασε με 3-1 από 
τη Ζάλτσμπουργκ. Ο Ελ Αραμπί έβαλε μπροστά τους «ερυθρολεύκους» στο 
14’, αλλά οι Σίμιτς (22’), Καμερί (41’) και Φερνάντο (80’) έφεραν τα πάνω 

κάτω. Οι Πειραιώτες επιστρέφουν σήμερα στην Ελλάδα και θα συνεχίσουν 
στον Ρέντη την προετοιμασία εν όψει Μακάμπι Χάιφα (20/7 το πρώτο ματς).

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Δεν ήταν κακός ο ΠΑΟΚ στο τεστ απέναντι στη Χρόνιγχεν, άλλο αν το αποτέ-
λεσμα δεν το δείχνει (ήττα, 2-1). Μέχρι το 75’ ο Δικέφαλος ήταν η καλύτε-
ρη ομάδα στο γήπεδο, όμως μετά σαν να σταμάτησε να παίζει και αυτό κόστι-
σε. Ο Κωνσταντέλιας άνοιξε το σκορ στο 49’, οι Ίρανταστ και Ντελέου στο 78’ 

και το 85’ αντίστοιχα, έκαναν την ανατροπή.

Και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού έγινε ο Άνταμ Τσέριν, με τον 22χρονο 
Σλοβένο μέσο να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2026. Η Νυρεμβέργη πήρε 
700 χιλ. ευρώ για να πει το «ναι». Δεν φαίνεται να προχωράει ομαλά πά-
ντως η μετακίνηση του Αλεσάντρο Σεπφ, ενώ το βάρος μεταγραφικά έχει 

πέσει στην εύρεση στόπερ, αντί του Φραν Βέλεθ. 

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το μεσημέρι ο Αντρέ Γκρέι. Ο 31χρονος 
Τζαμαϊκανός έμεινε ελεύθερος από την Γουότφορντ και προορίζεται για να 
αντικαταστήσει τον Αμπουμπακάρ Καμαρά. «Είμαι σίγουρος πως θα βοηθήσω 
την ομάδα με τα γκολ μου. Γι’ αυτό είμαι εδώ.  Υπόσχομαι να δώσω τα πάντα 
για να κάνω χαρούμενους τους οπαδούς», δήλωσε ο νέος φορ του Άρη.

Σήμερα θα γίνει η πρώτη προπόνηση της ΑΕΚ εν όψει της νέας σεζόν, μαζί 
η επίσημη παρουσίαση του Ματίας Αλμέιδα. Οι παίκτες πέρασαν ήδη ιατρι-
κά και εργομετρικά, χωρισμένοι σε γκρουπ. Όσον αφορά τον Γενς Γιόνσον, 
αναμένεται στην Αθήνα το βράδυ της Δευτέρας. Στο μεταξύ, στις  13 Ιουλίου 

η UEFA θα επιθεωρήσει από κοντά την OPAP Arena.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΘΑ 
ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ 

ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΚΕΡΔΗ

www.xosetips.com
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ΗΠΑ MLS 02:30
ΝΙΟΥ ΙΓΚΛΑΝΤ-ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ OVER 2,75 1,70

Στο πλουσιοπάροχο πρωτάθλημα του MLS θα παίξουμε 
ξανά μπάλα για να ποντάρουμε στα γκολ. Μάχη για 
μια θέση στα πλέι οφ θα δώσουν οι δύο ομάδες ενώ 
αμφότερες συνηθίζουν να παίζουν αρκετά επιθετικά.

Παίζουμε γκολ,πολλά γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΗΠΑ MLS 00:00
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ-ΑΤΛΑΝΤΑ  OVER 2,5 1,66

Σε ένα επικό ματς στο Σινσινάτι η Νιού Γιορκ ανέτρεψε το 
3-0 αλλά στο τέλος έχασε το τρίποντο. Δύσκολα πάντως 
δεν θα βρεθεί στα πλέι οφ η ομάδα του Κούσινγκ και στο 
σημερινό παιχνίδι θα ψάξει την επιστροφή στις νίκες.

Χωρίς περιθώρια η Ατλάντα έχει ανάγκη από ένα μεγάλο 
τρίποντο.

Με την αγορά σύμμαχο πάμε στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 22:00
ΓΚΟΪΑΝΕΝΣΕ-ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2 DNB 1,80

Αστάθεια παρουσιάζει στην απόδοση της η Σάο Πάολο με 
συνέπεια να παραμένει μακριά από την κορυφή.

Στην έδρα της Γκοϊανένσε ταξιδεύει σήμερα σε ένα ματς 
που κρύβει αρκετές δυσκολίες. Κλειστό αλλά και σκληρό 

ματς αναμένω στη Γκοϊάνα.

Παίζουμε συντηρητικά το διπλό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 15:00
ΤΒΕΝΤΕ-ΝΟΡΤΖΕΛΑΝΤ OVER 2,75 1,85

Αρκετές φιλικές αναμετρήσεις και στο σημερινό μενού που 
θα τις τιμήσουμε δεόντως. Για την νέα σεζόν ετοιμάζονται 

οι δύο ομάδες και έχουν στη διάθεση τους αρκετά νέα 
πρόσωπα. Διαφορά σχήματα θα δοκιμάσουν οι δύο 

προπονητές για να δούνε την ετοιμότητα των παιχτών.

Αξία και στήριξη φυσικά στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 16:30
ΚΑΡΣΛΡΟΥΗ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ OVER 2,75 1,85

Η ιστορική Βέρντερ μετά από διάλειμμα ενός χρόνου 
επέστρεψε στα σαλόνια. Τώρα ετοιμάζεται για την 

Μπουντεσλίγκα και στην ομάδα υπάρχει αισιοδοξία για 
την νέα σεζόν. Κόντρα στην Καρσλρούη θα δοκιμάσει 

πρόσωπα αλλά και σχήματα.

Αμφότερες έχουν έφεση στο γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 22:00
ΜΠΑΪΑ-ΓΚΡΕΜΙΟ UNDER 2 1,90

Στη δεύτερη κατηγορία της Βραζιλίας τα βλέμματα 
είναι στραμμένα στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε 

Μπαΐα και Γκρέμιο. Αμφότερες από τα φαβορί για την 
άνοδο θα παίξουν για το τρίποντο ξεκάθαρα. Κλειστό 

αλλά και σκληρό ματς αναμένω στη Μπαΐα.

Αν και δεν το συνηθίζουμε πάμε στο under.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Συγκινητική προσπάθεια να σταθεί γερά 
στα πόδια της και να δημιουργήσει ομά-
δα αντάξια του ονόματος, της δυναμικής, 
αλλά πρωτίστως της ιστορίας που κου-
βαλάει ως σύλλογος, επιχείρησε η Α.Ε. 
Πετραλώνων. Το εγχείρημα των ατόμων 
που απάρτιζαν την προηγούμενη διοί-
κηση απέφερε καρπούς, με την συγκρό-
τηση της νέας διοίκησης ξεκίνησε η νέα 
προσπάθεια στην ΑΕ Πετραλώνων. Με 
ξεκάθαρη επιδίωξη η ιστορική ομάδα να 
ξανασταθεί στα πόδια της και σταδια-
κά να ξαναβρεί το δρόμο της. Η σύνθε-
ση της νέας διοίκησης είναι η ακόλουθη: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Θεοδωρακόπου-
λος ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλειος Τζανής 
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Εμπίογλου 
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Όμηρος Τσάκαλος 
ΤΑΜΙΑΣ: Κωνσταντίνος Δερζαμάνης 

ΓΕΝ.ΑΡΧΗΓΟΣ: Δημήτρης Βολωνάκης 
ΥΠ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ: Μάκης Διόγος ΥΠ. 
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ: Κωνσταντίνος Βερζαμά-
νης. Όπως ανακοινώθηκε, στην τεχνι-
κή ηγεσία θα συνεχίσει ο έμπειρος κό-
ουτς Θανάσης Παύλοβιτς, ο οποίος θα 
έχει άμεσο συνεργάτη τον Νίκο Ζούλια ο 
οποίος θα είναι παράλληλα και προπονη-
τής τερματοφυλάκων. Τις επόμενες ημέ-
ρες θα ανακοινωθεί ο νέος γυμναστής, 
ενώ ξεκινάει και η υλοποίηση του σχεδι-
ασμού της νέας περιόδου που έχει εκπο-
νήσει ο Θανάσης Παύλοβιτς, αρχικά με 
τις επαφές με τους ποδοσφαιριστές του 
υπάρχοντος ρόστερ και στη συνέχεια με 
στοχευμένες μεταγραφικές κινήσεις σε 
θέσεις που θα κριθεί απαραίτητο. Η έναρ-
ξη της προετοιμασίας ορίστηκε για τις 18 
Αυγούστου.
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Πανίσχυρος σε διοικητικό επίπεδο προ-
βλέπεται να παρουσιαστεί ο Θρίαμβος 
Χαϊδαρίου την ερχόμενη αγωνιστική πε-
ρίοδο, Στις ζυμώσεις που προηγήθηκαν 
και σημαδεύτηκαν από την εισροή νέων 
στιβαρών στελεχών, προέκυψε νέος πα-
νίσχυρος διοικητικός κορμός, ο οποίος 
απαρτίζεται από πολλά ικανά στελέχη, 
τα οποία έχουν εκφράσει την έντονη επι-
θυμία τους να συνεισφέρουν τα μέγιστα, 
ώστε ο σύλλογος να πατήσει σε πολύ 
γερά θεμέλια την ερχόμενη αγωνιστική 
περίοδο και να αποκτήσει πρωταγωνι-
στικές βλέψεις στο δύσκολο πρωτάθλη-
μα της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Αναλυτικά 
τα όσα αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου 
που εξέδωσαν οι «κυανόλευκοι» Με ισχυ-
ρό Δ.Σ ο Θρίαμβος Χαϊδαρίου. Νέα επο-
χή ξεκινάει για το σύλλογό μας. Το Σάβ-
βατο 25/06/2022 πραγματοποιήθηκαν οι 
εκλογές για το νέο Δ.Σ του Α.Ο. Θρίαμβος 
Χαϊδαρίου. Τόσο η προσέλευση των με-
λών όσο και το άριστο κλίμα της γενικής 
συνέλευσης δίνουν νέα προοπτική για 
το σύλλογο μας. Τα νέα μέλη που απο-
τελούν το Δ.Σ είναι με αλφαβητική σει-
ρά : Αντζουλάτου Θεοδώρα του Σπυρί-
δων Αντωνίου Δημοσθένης του Σταματίου 
Βασαρμίδη Μαρία του Ιωάννη Γεωργίου 
Βενετία του Βασιλείου Γιακουμάκη Γα-
ρυφαλλιά του Στυλιανού Δριβαλάκης Θε-
οδώρος του Ιωάννη Δρούγκας Χρήστος 
του Κων/νου Ζουμπουρίδης Κων/νος του 
Λάμπρου Κόλλιας Γεώργιος του Αργυ-
ρίου Κοντοπυργιάς Ηλίας του Νικολάου 
Κορωνάκου Χριστίνα του Ιωαννη Μαλα-
πάνης Γεώργιος του Βασιλείου Μαργα-
ρώνης Γεώργιος του Βασιλείου Μαρινά-
κης Άγγελος του Κων/νου Μιχαλοπούλου 
Σταυρούλα του Γεωργίου Ονουφριάδης 
Ονούφριος του Κων/νου Σιγάλος Αλέξαν-
δρος του Αλέξανδρου Φιλίππου – Ψυχο-
γιός Σταύρος του Ιωάννη Φωτσοτζόγλου 
Δημήτριος του Γεωργίου Χούτας Νικόλα-
ος του Άγγελου

ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 

Ο σκύλος πρέπει 
να είναι του 
Αμοργιανιώτη

Αν κατάλαβα καλά, ο 
σκύλος που έχει ο Δη-
μήτρης Μυκωνιάτης, 
πρέπει να ήταν του 
συγχωρεμένου του Δη-
μήτρη Αμοργιανιώτη, 
του πάλαι ποτέ, γκολε-
αδόρ της Αθήνας και 
του Αγ Δημητρίου. Κάτι 
τέτοιο κατάλαβα, γιατί 
συχνά – πυκνά όταν 
αναφέρεται στο σκύ-
λο του δεν το ξεχνά… 
Άδικα πήγε και ο Μη-
τσάρας στον άλλο κό-
σμο… Δεν θέλω να πω 
άλλα για την περίπτω-
σή του… * Και αφού 
μπήκε για τα καλά το 
καλοκαιράκι και όλα 
τα κορμιά έχουν βγει 
στη φόρα, θα περιμέ-
νω να δω, ανάλογα 
από Ευγένη και από 
Βλάσση. Είναι δυο 
πρόσωπα σημαντικά 
για την ποδοσφαιρική 
Αθήνα, που θα ήθελα 
πολύ να τους θαυμά-
σω μ’ αυτά τα εξωτικά 
μαγιό τους, έτσι όπως 
ο καθένας θέλει να εμ-
φανιστεί. Για να δούμε 
φέτος, τι λέει η κολεξι-
όν και τι προτιμήσεις 
θα έχουν.* Κι ένα θέμα 
εκτός ποδοσφαίρου. 
Ο Κωστάκης Τζίβας 
είναι ένα καλό μου φι-
λαράκι, που ασχολή-
θηκε με τον στίβο και 
την ΑΕΚ. Ακόμη και 
σήμερα παλαίμαχος, 
εξακολουθεί και ασχο-
λείται με τους κιτρινό-
μαυρους. Τρομερός 
τύπος… Εργάζεται 
στην Alpha μπανκ και 
μάλιστα πρόσφατα 
του απονεμήθηκε το 
χρυσό διακριτικό πο-
λυετίας. Παρότι στι-
βικός, τον εκτιμώ ιδι-
αίτερα… Πάντα άξιος 
Κωστάκη… * Τον καλό 
μήνα που μπήκε προ-
χθές, τον υποδέχθηκε 
ο πρόεδρος της μπα-
σκετικής Δάφνης , Κώ-
στας Τζιβελέκας, με 
μια ωραία φωτό από 
παραλία. Δεν ξέρω 
από πού είναι. Αλλά 
λίγο έχει σημασία, 
από όπου κι αν είναι. 
Είναι από την Ελλαδά-
ρα μας και όλα καλά…

Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν 
στην Δάφνη Παλαιού Φαλήρου 
τις ενέργειες που άπτονται του 
σχεδιασμού της επόμενης πε-
ριόδου. Με την προοπτική η 
ομάδα των νοτίων προαστίων 
να παρουσιαστεί ακόμη πιο συ-
μπαγής και ανταγωνιστική στο 
επερχόμενο δύσκολο πρωτά-
θλημα της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. 
Μετά την επέκταση της συνερ-
γασίας με τον βασικό γκολκί-
περ Αλέξη Μπότο, ακολούθησε 
μία ακόμη σημαντική ανανέω-
ση. Συγκεκριμένα, την πράσινη 
φανέλα θα φοράει και τη νέα σε-
ζόν ο Σόλωνας Χριστόπουλος. 
Ο έμπειρος αμυντικός κι αρχη-
γός της ομάδας τα βρήκε σε όλα 
με τους ανθρώπους της διοίκη-
σης που έχουν βάλει σε πλάνο 
τον προγραμματισμό για τη νέα 
χρονιά. Σαφέστατα πρόκειται 
για μία πολύ σημαντική παρα-
μονή, αφού παραμένει ένας από 
τους σημαντικότερους συντελε-
στές της ανασταλτικής λειτουργί-
ας της ομάδας. Απόδειξη αποτε-
λούν οι περσινές 21 εμφανίσεις 
(1 γκολ), με τον Χριστόπουλο να 
παραμένει για τρίτη σεζόν στη 
Δάφνη. Αναλυτικά η ανακοίνω-
ση: «Αρχηγού παρόντος… Όταν 
η γη φάνηκε να φεύγει κάτω από 
τα πόδια μας, ήταν εκείνος που 
μας κράτησε όρθιους. Η παρου-
σία του και μόνο έπαιξε καταλυ-
τικό ρόλο στο να μετατραπεί η 
ομάδα μας σε μια γροθιά που 
πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της 
για να επιτευχθεί ο στόχος. Δεν 
θα μπορούσε, λοιπόν, η Δάφ-
νη Π.Φαλήρου να μπει στο νέο 
πρωτάθλημα χωρίς τον Σόλωνα 
Χριστόπουλο, ο οποίος θα ηγη-
θεί στην πρόκληση που μας πε-
ριμένει και αυτή τη σεζόν. Η δι-
οίκηση της Δάφνης Π.Φαλήρου, 
εύχεται στον Σόλωνα ό,τι καλύ-
τερο και τη νέα χρονιά με κάθε 
επιτυχία, αγωνιστική και προ-
σωπική.»

ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ 
 Ανανέωσε και ο 
Σόλων Χριστόπουλος  

ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Νέος προπονητής τερματοφυλάκων 
ο Νεκτάριος Παπανικόλας
Σε πλήρως επαγγελματικά πρότυπα συνεχίζουν 
σε κινούνται στον Ορφέα Αιγάλεω., επιχειρώντας 
να θέσουν γερά θεμέλια πάνω στα οποία θα χτι-
στεί το οικοδόμημα της επόμενης περιόδου. Τα 
άτομα όπου διαχειρίζονται των τυχών του φιλόδο-
ξου σωματείου των δυτικών προαστίων δεν στα-
ματούν τις ενέργειές τους που αφορούν στην όσο 
το δυνατόν καλύτερη και ποιοτικότερη οργάνω-
ση όλων των τμημάτων. Με ξεκάθαρη επιδίωξη ο 
σύλλογος να φανεί ακόμη πιο ανταγωνιστικός κι 
έτοιμος να αντιπαρέλθει στις αυξημένες απαιτή-
σεις της νέας σεζόν. Κάτω από αυτό το πρίσμα, 
η διοίκηση του Ορφέα προχώρησε στις παρακά-
τω κινήσεις. Αναλυτικά η ανακοίνωση «Η Διοίκη-
ση του Ορφέα Αιγάλεω βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσε την έναρξη της συνεργασίας 
της με τον Γυμναστή Τερματοφυλάκων Νεκτάριο 
Παπανικόλα για την ερχόμενη σεζόν. Ο Κ. Παπανι-
κόλας θα σταθεί στο πλευρό του έμπειρου κόουτς 
Ηλιόπουλου και θα πορευτούν μαζί Υ.Γ. Με δική 
του πρωτοβουλία ανακοινώνεται η παραμονή 
με τους δύο μέχρι πρότινος τερματοφύλακες του 
συλλόγου Δημήτρη Οζούνι και Θανάση Μαρού-
δια που ανανέωσαν πρόσφατα με τον σύλλογο» 

This is AthensΟ Γιάννης Θεοδωρακόπουλος
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