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HABEMUS…  
ΠΡΟΒΛΗΜΑ!

Από την στιγμή που αποχώρησε ο Βα-
σίλης Μπάρκας, η ΑΕΚ αναζητά τον φύ-
λακα-άγγελό της κάτω από τα δοκάρια. 
Την πρώτη σεζόν έδωσε εν αρχή ψήφο 
εμπιστοσύνης στον Παναγιώτη Τσιντώντα, 
αλλά εις μάτην. Η χρονιά ήταν εφιαλτι-
κή σε σημείο που πήγε να «καεί» και ο 
Γιώργος Αθανασιάδης. Πέρυσι το καλο-
καίρι, το αφεντικό έβαλε το χέρι στην 
τσέπη για να κλείσει την πληγή, πλη-
ρώνοντας πάνω από ένα μύριο για τον 
Τσίτσαν Στάνκοβιτς στην Σάλτσμπουργκ! 
Η αλήθεια είναι πως φόρεσε τα γάντια 
και επέστρεψε η κανονικότητα στην εστία 
των «κιτρινόμαυρων». Μέχρι που τον 
Δεκέμβριο, ο 30χρονος Αυστριακός αι-
σθάνθηκε ένα… κόψιμο στα γόνατα. Ο 
(τυπικός) καθαρισμός και η ενδεχόμενη 
απουσία δύο εβδομάδων έγινε προβλη-
ματισμός που παρατάθηκε σε δύο μήνες! 
Και εφεξής δύο μέσα, μία έξω πήγαινε 
το πρόγραμμα. Off season, ο Στάνκοβιτς 
δούλεψε εξτρά στο κομμάτι της ενδυ-
νάμωσης, αλλά η επιστροφή στην κα-
θημερινότητα στα Σπάτα δεν βγάζει την 
ανάλογη αισιοδοξία. Αφήστε που στο με-
σοδιάστημα υπήρξαν φήμες που τον ήθε-
λαν να αξιώνει την αποχώρηση του από 
την ΑΕΚ. Η φωτιά «έσβησε» εν τη γενέ-
σει της. Πάμε στην επιστροφή στα ειω-
θότα. Και δη στις προπονήσεις. Εκεί που 
βάσει πηγών μας, ο Στάνκοβιτς ΚΑΙ πάλι 
βγάζει παράπονα. Αισθάνεται ενοχλή-
σεις στο ίδιο σημείο του γονάτου και δεν 
ακολουθεί εξ ολοκλήρου το προπονη-
τικό πρόγραμμα. Η εικόνα του δημιουρ-
γεί ανασφάλεια τόσο στο τεχνικό επι-
τελείο, όσο και στο medical staff κατά 
πόσο ο Στάνκοβιτς θα βγάλει τον ανάλο-
γο βαθμό ετοιμότητας στο βασικό στάδιο 
της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Εκεί 
που ο Ματίας Αλμέιδα θα «φορτώσει» 
σε εντάσεις δουλειάς και θα σετάρει 
την ομάδα για την επόμενη σεζόν. Αίφ-
νης, ο βασικός πυλώνας για τον «Δικέ-
φαλο» του… αύριο αρχίζει να αποδει-
κνύεται «πήλινος»… 

Παρασκήνια

➠





Ο ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ ΠΕΡΥΣΙ 
ΑΠΟΥΣΙΑΣΕ ΣΕ 17 
ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΛΟΓΩ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.

Ο 30ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΣΡΙΑΚΟΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΣΕ 9 ΑΠΟ ΤΑ 
10 ΜΑΤΣ ΤΩΝ ΠΛΕΙ ΟΦ, 
ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΔΙΣ 
ΤΟ ΜΗΔΕΝ! 

Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ (ΜΕΤΑ 
ΤΟΝ ΚΟΥΡΤΙΤΣ)!                        
Το καλοκαίρι είναι μακρύ. 
Πολύ! Ο Ζοζέ Μπότο δεν προ-
λαβαίνει να μιλάει στο τη-
λέφωνο. Εκείνο που μας 
ήρθε ως πληροφόρηση από 
την Ολλανδία, πλην του case 
Κούρτιτς (σ.σ.: ας μην περιαυ-
τολογήσουμε), είναι ότι υπάρχει 
ΖΗΤΗΜΑ και με τον Ομαρ Ελ Καντουρί. 
Αν και από πέρυσι η ευπάθεια του 31χρονου 
με τους τραυματισμούς σε σχέση με το ύψος του 
συμβολαίου του είχαν φθάσει το θέμα μέχρι 
και τον Ιβάν Σαββίδη. Με αφορμή την 3η θλά-
ση τον τελευταίο χρόνο του Ελ Καντουρί στον 
ΠΑΟΚ είναι σε εγρήγορση και για χάρη του 
μια και ο ίδιος με εφταψήφιο νούμερο ΔΕΝ 
κουνιέται από την Σαλόνικα. Ακόμη και ο Ρα-
ζβάν Λουτσέσκου έχει αρχίσει να χάνει την εμπιστοσύνη 
στο πρόσωπό του…  

ΚΑΡΛΙΤΟΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ!
 

Το γυαλί μεταξύ τους έχει ραγίσει από τις 
διακοπές των Χριστουγέννων. Τότε που 
ο Καρλίτος επέστρεψε με… ίωση! Εφε-
ξής, δεν έγινε ποτέ ξανά βασικός στο 
μυαλό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον Πανα-
θηναϊκό. Εδώ και καιρό «τρώγεται» με 
τα ρούχα του. Πόσο μάλλον από το βράδυ 
της Πέμπτης που ενημερώθηκε πως το 
«τριφύλλι» έδωσε άδεια στον Φεντερί-
κο Μακέντα να μεταβεί στην Άγκυρα για 
δια ζώσης συζητήσεις με την ομάδα του 
Τάσου Χατζηγιοβάνη. Την ίδια στιγμή που 
ο ίδιος έχει φέρει δύο προτάσεις και ο 
Κυπελλούχος Ελλάδας αξιώνει τουλάχι-
στον 5 κατοστάρικα ως αντίτιμο. Ο Ισπανός 
έχει αρχίσει να «βλέπει» φαντάσματα 
στην καθημερινότητά του και ήδη εμφα-

νίζει άλλο πρόσωπο στο γήπεδο.

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ο ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ ΑΚΟΜΗ 
«ΖΟΡΙΖΕΤΑΙ» ΜΕ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ 
ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΕΚ ΤΟΥΣ 
ΕΧΕΙ ΛΟΥΣΕΙ ΚΡΥΟΣ ΙΔΡΩΤΑΣ 
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«ΤΡΕΛΑΜΕΝΟΣ»…                                         
Η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν κακόγουστο αστείο στην 
περίπτωσή του. Μπορεί να ξεπέρασε τα 100 ματς στην 
Σούπερ Λιγκ, να ΄χει 120 χιλιάρικα συμβόλαιο, αλλά ο 
Φράνκο Φεράρι δεν άλλαξε ήπειρο πριν τρία χρόνια για 
να παίζει μία ζωή στον Βόλο. Τα κουκιά και φέτος (σ.σ.: 
200άρι buy out) δεν βγαίνουν και ο 30χρονος Αργεντινός 
ΔΕΝ το κρύβει στις προπονήσεις, χτυπώντας μπάλες και… 
συμπαίκτες!  

ΕΣΧΑΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!                                             

ιώργος Κούτσιας. Γεννηθείς, μόλις το ΄04! Και όμως έχουν 
ξοδευτεί τόνοι μελανιού για χάρη του. Μόνο που στο μυαλό του 
Ραζβάν Λουτσέσκου από την στιγμή της επιστροφής του στον 
πάγκο του ΠΑΟΚ ποτέ δεν σφήνωσε. Τώρα, οι συνθήκες (σ.σ.: 
τραυματισμός Ολιβέιρα, αποχώρηση Τσόλακ) επαναφέρουν 
δυναμικά το wonder kid στο προσκήνιο. Μια σχέση που φάνταζε 
για διαφορετικούς λόγους ολοκληρωμένη (σ.σ.: μέχρι 15/08 
παραμένει active το buy out 2 μυρίων) μπορεί να αναγεννηθεί! 
Διάθεση (αμοιβαία) να υπάρχει…  

Γιώργος Βαγιαννίδης! Επέστρεψε στον Παναθηναϊκό Β’, 
αλλά δεν έκανε την διαφορά. Περίμενε πως φέτος θα 

έπαιρνε ευκαιρίες στην πρώτη ομάδα, αλλά με Κώτσιρα, Σάντσες 
παρόντες και τον ίδιο ακόμη ανεπαρκή στην προετοιμασία 
φαντάζει χλομό.

Κων/νος Κότσαρης. Πλέον, ελεύθερος στην πιάτσα. Φέτος, 
η χρονιά με τον Απόλλωνα δεν του βγήκε! Μόλις 15 ματς 

σε ομάδα που υποβιβάστηκε. Εκτός από ομάδα, ο 26χρονος Νο1 
αναζητά και επαγγελματική στέγη εκπροσώπησης…  




ΝΑΤΟΣ…                                  
Αλέξανδρος Νικολιάς! Ανήκει (τυπικά) στον Ολυμπιακό μια 
και την τελευταία διετία ήταν δανεικός στην Λάρισα. Προτάθηκε 
να πάει στον Ιωνικό, αλλά «σκάλωσε» στην αποπληρωμή του 
συμβολαίου του. Ο ίδιος δεν θέλει να ακούει για Σούπερ Λιγκ 
2. Στα 27 του, ο Αριέλ Ιμπαγάσα, δεν θα ́ χε κανένα θέμα 
να τον «εκμεταλλευτεί» στον Ολυμπιακό Β’.
 Εσωτερική μεταγραφή.   

ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ…                        
Την τελευταία 5ετία δύσκολα έχει περάσει καλοκαίρι 
δίχως outgoing transfer στον Αστέρα Τρίπολης. Για φέτος 
στην βιτρίνα το μενού έχει: Σόνι, Τσιφτσής, Αλβαρες και 
Χριστόπουλος (φωτό)! Βάσει πηγών μας, για τον τελευταίο 
υπάρχει δραστηριότητα το τελευταίο 10ήμερο και μάλιστα από 
club του Βελγίου, βάσει του εκπροσώπου του. Οσο όμως οι 
Αρκάδες επιμένουν σε transfer fee 8-9 κατοστάρικα (συν 
ποσοστό μεταπώλησης) δύσκολα θα προκύψει dealγια τον 
22χρονο διεθνή στόπερ. Υπομονή, επιμονή και όλα γίνονται…    

ΕΝΙΣΤΑΤΑΙ…                  
Παιδί από τα σπλάχνα της. Το μοναδικό που ́ χει επιβιώσει στην 
πρώτη ομάδα! Εδώ και 1,5 χρόνο δεν λέει να… ορθοποδήσει 
από τους τραυματισμούς, έχοντας χάσει θέση σε 11άδα και 
αξία στο διεθνές market. Πάντως, στο πρόσφατο opening 
της επιχείρησής του στα Βόρεια Προάστια δε φάνηκε να ́ χει 
«χάσει» ο ίδιος το confidence για τον αγωνιστικό του εαυτό. 
Και ορθώς πράττει. Την ίδια στιγμή που η ΑΕΚ του ́ χει δώσει 
ένα deadline για να απαντήσει στην πρόταση ανανέωσης της 
συνεργασίας του μέχρι το 2025 ως την ημέρα της αναχώρησης 
για την προετοιμασία στην Ολλανδία, ο Γαλανόπουλος 
αντιστέκεται! «Θέλω να ΄χω ρόλο…», η έμμεση αξίωσή του 
την ίδια ώρα που το συμβόλαιό του λήγει σε έναν χρόνο. 
Παιχνίδια μυαλού με αντίπαλο τον χρόνο… 

ΙΒΑΝ, ΕΣΥ ΤΙ ΛΕΣ;                  
Μαγκιά στο «ταυρί» ονόματι Χουάν Περέα για την σεζόν του 
(33 ματς/10 γκολ/4 ασίστ) που εξαργυρώθηκε με το deal 
στην Στουτγκάρδη! Μαγκιά του agent, Κων/νου Φάρρα που 
΄χει το know how/trust με τον Στίβεν Μίσλινταντ και ντιλάρει 
παίκτες. Περήφανη πώληση για τον ΠΑΣ που ΔΕΝ είχε 
τσιγάρο για προκαταβολή σε παίκτες, χάνοντας και τον στόπερ 
Σταυρόπουλο. Η απορία μου είναι άλλη: ο Νταμπίζας «έβλεπε» 
το έργο, ο Παναθηναϊκός ΔΕΝ πίστεψε ποτέ στο project Περέα 
και ο Γιοβάνοβιτς που τον έκοψε δίχως δεύτερη κουβέντα 
πέρυσι στην προετοιμασία τι τον χάλασε; 
Οι αλήθειες να γράφονται…

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΙ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΗ 
ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΧΕΡΜΑΝ ΜΠΟΥΡΓΟΣ;    

quizTime
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Το μετάνιωσε και ρίχνει τις οικονομικές απαιτήσεις του ο 
Χαβιέρ Ματίγια ζητώντας να παραμείνει, αλλά ο Άρης δεν είναι 
σίγουρο πως θα επανέλθει. O Θόδωρος Καρυπίδης προσπάθη-
σε να κάνει το «μπαμ» με τον Σάντι Μίνα. Αλλά ο Ισπανός επι-
θετικός δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα και το βάρος πέφτει σε 
«δυνατές» εναλλακτικές. Σημειωτέο πως ανακοινώθηκε επί-
σημα ο Μόουζες Αντουμπάγιο. 

Δημοσιεύματα σε Εκουαδόρ και ΗΠΑ αναφέρουν ότι η ΑΕΚ 
ενδιαφέρεται για τον Χαβιέρ Αρεάγκα. Ο 28χρονος στόπερ, δι-
εθνής με την Εθνική Εκουαδόρ, ανήκει στην Σιάτλ Σάουντερς και 
αγωνίζεται στο MLS από το 2019. Στο μεταξύ, ο Όγκνιεν Βράνιες 
που δεν έχει μέλλον στην Ένωση, δέχθηκε πρόταση για να πά-
ρει μέρος σε ριάλιτι και δεν αποκλείεται να δεχθεί!

Τον αντικαταστάτη του Φραν Βέλεθ στο κέντρο της άμυνας βρή-
κε ο Παναθηναϊκός στο πρόσωπο του Χόρντουρ Μάγκνουσον. Ο 
29χρονος Ισλανδός διεθνής στόπερ αγωνιζόταν στην ΤΣΣΚΑ Μό-
σχας, έχει πλούσιο βιογραφικό (ξεχωρίζει σε αυτό η Γιουβέ-
ντους) και υπέγραψε ως το 2024. Το μόνο ερωτηματικό είναι αν 
έχει ξεπεράσει στο 100% το σοβαρό τραυματισμό του 
στον αχίλλειο. 

Φιλικό με τη Σταντάρ Λιέγης θα δώσει σήμερα (17:00, 
Novasports Start) και το πιο ενδιαφέρον θα είναι να δούμε πώς 
ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό του 
τραυματία Νέλσον Ολιβέιρα – ο Γιώργος Κούτσιας αναμένεται 
να βγει μπροστά. Μεταγραφικά, ο Κάλεντ Νάρεϊ πιέζει με κάθε 
τρόπο τη διοίκηση της Φορτούνα Ντίσελντορφ να τον αφήσει να 
πάει στον ΠΑΟΚ.

Το σημερινό φιλικό με την Άλκμααρ (20:30, COSMOTE SPORT 
1) και το μεθαυριανό με τον Άρη (21:00, NOVASPORTS PRIME) 
θα είναι τα τελευταία του Ολυμπιακού πριν το πρώτο ευρωπαϊ-
κό ραντεβού με τη Μακάμπι Χάιφα (20/7). Άρα μιλάμε για δύο 
πολύ σημαντικά τεστ. Κατά τα άλλα, ο Δημήτρης Πινακάς θα συ-
νεχίσει την καριέρα του στον Απόλλωνα Λεμεσού ως δανεικός.



1
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 22:30

ΤΟΜΠΕΝΣΕ-ΤΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ  OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,90
Σε δύσκολα μονοπάτια βαδίζει η ιστορική 

Τσαπεκοένσε καθώς δεν έχει προσαρμοστεί στα 
δεδομένα της νέας κατηγορίας. Βαθμούς ψάχνει 
άμεσα για να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη 
αλλά το έργο μέσα στη Τομπένσε μόνο εύκολο 

δεν θα είναι.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΣΕ ΓΚΟΛ ΣΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΗΠΑ MLS 02:30

ΤΟΡΟΝΤΟ-ΣΑΝ ΧΟΣΕ OVER 2,75 1,70
Το αγαπημένο πρωτάθλημα του MLS θα πάρει ξανά 

την προτίμηση μας. Τορόντο και Σαν Χοσέ εκτός 
στόχων για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος θα 

παίζουν πλέον χωρίς άγχος. Αμφότερες με φουλ 
επιθετικό πλάνο για το τρίποντο γοήτρου.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ.

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΓΕΜΑΤΟ 
ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ
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2
ΗΠΑ MLS 20:00

ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ-ΝΙΟΥ ΙΓΚΛΑΝΤOVER 2,75 1,80
Αμφότερες μας πλήρωσαν στη προηγούμενη 

αγωνιστική και θα τις τιμήσουμε ξανά.
Με νίκη πιάνει κορυφή η Νιού Γιορκ και μέσα στην 
έδρα της είναι το φαβορί για να πάρει το τρίποντο.

ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΒΓΑΖΟΥΝ ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΝΕΣΗ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΗΠΑ MLS 03:00

ΣΙΚΑΓΟ-ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ Χ2 1,75
Πολύ κακή παρουσία έχει το Σικάγο με συνέπεια 
να είναι στη τελευταία θέση. Είναι ακόμα μέσα 

στο κόλπο για τα πλέι οφ το Κολόμπους και 
έχει ανάγκη από μία μεγάλη νίκη. Οι αποδόσεις 

φυσικά αδικούν τους φιλοξενούμενους.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΣΕ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 11:15 

ΧΡΟΥΝΤΙΜ-ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ OVER 3,25 2,10
Συνεχόμενες φιλικές αναμετρήσεις έχουμε στη 
Τσεχία με τις ομάδες να ετοιμάζονται για τη νέα 
χρονιά.Χρούντιμ και Ντούκλα θα δώσουν χρόνο 

σήμερα σε αρκετά νέα πρόσωπα.

ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4
ΗΠΑ MLS 02:00

ΑΤΛΑΝΤΑ-ΟΣΤΙΝ OVER 2,75 1,80
Εντυπωσιάζει το Όστιν με την απόδοση του από 
την αρχή της χρονιάς. Με νίκη σήμερα πιάνει 

κορυφή αλλά η Ατλάντα που παίζει τα ρέστα της 
για τα πλέι οφ δεν θα είναι εύκολο εμπόδιο.

ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Σε μια ομάδα ποδοσφαίρου, ανάλογα με τα αποτελέσματα, εκείνοι 
που πραγματικά καρπώνονται τη χαρά ή τη λύπη αντίστοιχα είναι 
οι παίκτες. Και εν προκειμένω, για τον Βασίλη Δημητρόπουλο, η 
παρουσία του πρωτίστως αλλά και η βοήθειά του, όσον αφορά την 
άνοδο της Μαρκό στη Γ’ εθνική, είναι ένα κομμάτι που του αναλο-
γεί. Ο άσος των πράσινων, ήταν από τους πιο σταθερούς σε από-
δοση παίκτες, αλλά κι εκείνος, που στα δύσκολα, αλλά και στα 
εύκολα, έβαλε πλάτη και μαζί με τους συμπαίκτες του, οδήγησαν 
την Μαρκό και πάλι στα εθνικά πρωταθλήματα. Όμως ο ίδιος, έλυ-

σε τη συνεργασία του με το σύλλογο και ήδη αναζητά την επόμε-
νη στέγη του. Ο Δημητρόπουλος, ξέχωρα από τη δυναμική – πο-
δοσφαιρική του παρουσία και το ταλέντο του, διακρίνεται και τον 
καλό του χαρακτήρα. Και ήδη οι συζητήσεις και οι προτάσεις που 
έχει δεχθεί είναι πολλές. Ο ίδιος θα τα βάλει  κάτω και ανάλο-
γα θα αποφασίσει. Πάντως είναι από του  παίκτες , στους οποί-
ος μπορεί να στηριχθεί πάνω του μια ομάδα και ιδιαίτερα εκεί-
νες που έχουν θέσει ψηλά τον αγωνιστικό πήχη.
 
ΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
Στη δύσκολη απόφαση να κουνήσουν μαντήλι από την ομάδα προ-
χώρησαν ο 21χρονος αμυντικός Γιώργος Σωτηρίου και ο 25χρο-
νος επιθετικός Τάσος Καρράς. Οι νεότερες πληροφορίες αναφέ-
ρουν πως αναμένονται και άλλες αποχωρήσεις, με αποτέλεσμα 
η επόμενη ημέρα του συλλόγου να δείχνει ιδιαίτερα δύσκολη…

ΚΟΛΩΝΟΣ
Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν στον Κολωνό τις ενέργειες που 
άπτονται στην χάραξη του σχεδιασμού της επόμενης περιόδου. Τα 
άτομα που ηγούνται των τυχών του φιλόδοξου και δημοφιλούς 
σωματείου των κεντρικών προαστίων φροντίζουν να διευθετούν 
όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ομάδα Κάτω από αυτό 
το πρίσμα, ανανεώθηκε η συνεργασία με ακόμη ένα χαρισματικό 
παίκτη. Ο λόγος για τον Αριστείδη Βλάχο. Ο ικανότατος ποδοσφαι-
ριστής, ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα των δυτικών 
προαστίων καθώς στη συνάντηση που είχε με τους ανθρώπους 
του συλλόγου υπήρξε απόλυτη ταύτιση απόψεων σε ό,τι αφορά 
το πρότζεκτ της επόμενης περιόδου. Με άμεση συνέπεια οι δύο 
πλευρές να δώσουν τα χέρια. Ο Βλάχος ανήκει από πέρυσι στον 
Κολωνό μετρώντας σε 19 ματς πρωταθλήματος και 1 Κυπέλλου, 
1 γκολ. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Α.Ο. Κολωνού ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του 
για ακόμα ένα χρόνο με τον Άρη Βλάχο. Ο ποδοσφαιριστής μας 
μετά από μια εξαιρετική χρόνια, ήρθε σε συμφωνία με τον Σύλ-
λογο μας και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την ομάδα μας και 
την φετινή αγωνιστική περίοδο. Του ευχόμαστε να έχει μια υγιή 
χρόνια με πολλές επιτυχίες με τον Σύλλογο μας.. Με εκτίμηση 
Το Δ.Σ. του Α.Ο. Κολωνός».

ΕΜΕΙΝΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
Ο ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΗΝ ΑΣΟΣ 
ΤΗΣ ΜΑΡΚΟ ΨΑΧΝΕΙ 
ΗΔΗ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟ

Έβαλε 
Μπριστογιάννη 
στη «μηχανή» 
του  
Την μεταγραφική του αντε-
πίθεση συνεχίζει ακάθε-
κτος ο Ολυμπιακό Λιοσίων. 
Τα άτομα που ηγούνται των 
τυχών του συλλόγου των 
δυτικών συνοικιών δεν 
σταματούν τις ενέργειες 
που αφορούν τη ουσιαστι-
κή ενίσχυση του ρόστερ 
με ποιοτικούς αλλά και 
ιδιαίτερα φιλόδοξους πο-
δοσφαιριστές που έχουν 
την δυνατότητα εξέλιξης. 
Μα πάνω απ’ όλα διαθέ-
τουν όλα εκείνα τα στοι-
χεία, ώστε να αποτελέ-
σουν εξαιρετικά χρήσιμα 
εργαλεία για τον προπονη-
τή των «ερυθρόλευκων» 
Θόδωρο Τρανό, ενόψει του 
εγχειρήματος της νέας σε-
ζόν. Κάτω από αυτό το πρί-
σμα, ο Ολυμπιακός Λιοσίων 
πρόσθεσε στο ρόστερ του 
έναν Πρωταθλητή, αφού 
ανακοίνωσε την ένταξη του 
22χρονου μέσου Κώστα 
Μπριστογιάννη, που πανη-
γύρισε την ιστορική άνοδο 
του Άρη Πετρούπολης στην 
Γ’ Εθνική Αναλυτικά η ανα-
κοίνωση: «Ο Ολυμπιακός 
Ν. Λιοσίων ανακοινώνει 
την έναρξη της συνεργα-
σίας με τον ποδοσφαιριστή 
Μπριστογιάννη Κωνστα-
ντίνο . Ο ικανότατος μέσος 
γεννημένος το 2000 αγω-
νίζεται στην μεσαία γραμμή 
, την σεζόν που τελείωσε 
αναδείχθηκε πρωταθλη-
τής με την ομάδα του Άρη 
Πετρουπόλεως ενώ έχει 
αγωνιστεί τρεις συνεχόμε-
νες σεζόν στην Γ εθνική με 
την φανέλα του Αγίου Ιε-
ροθέου . Ευχόμαστε στον 
Κωνσταντίνο καλή σεζόν 
με υγεία πάνω απ’ όλα.»

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι συ-
νεχίζονται οι ενέργειες της διοί-
κησης της Δάφνης Παλαιού Φα-
λήρου που ανάγονται στη χάραξη 
του σχεδιασμού της επόμενης πε-
ριόδου. Τα άτομα που ηγούνται των 
τυχών του συλλόγου των νοτίων 
προαστίων είναι σε διαρκείς επα-
φές με τους παίκτες που ολοκλή-
ρωσαν την περυσινή εξαιρετική 
σεζόν και φροντίζουν να διατηρή-
σουν ως κόρη οφθαλμού αυτό το 
σπουδαίο ρόστερ, που είχαν χτί-
σει. Κάτω από αυτό το πρίσμα, ο 
Διονύσης Γιαννούλης θα εξακο-
λουθήσει να αγωνίζεται με τη φα-
νέλα της Δάφνης Παλαιού Φαλή-
ρου για έκτη διαδοχική σεζόν. Κι 
αυτό διότι στην κρίσιμη συνάντη-
ση που είχε με τους ιθύνοντες της 
ομάδας συμφώνησε σε όλα. Με 
την διοίκηση της Δάφνης να ανα-
κοινώνει την επέκταση της συνερ-
γασίας των δύο πλευρών. Αναλυ-
τικά η ανακοίνωση: «Ο Διονύσης 
Γιαννούλης μετρά στην Δάφνη Π. 
Φαλήρου ήδη πέντε σεζόν. Θέλου-
με να μείνει άλλες τόσες και η 
αρχή έγινε ήδη, καθώς ο Διονύσης 
θα συνεχίσει να φορά τη φανέ-
λα της ομάδας μας και την επόμε-
νη αγωνιστική περίοδο. Άλλωστε, 
σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε 
με όλα εκείνα τα παιδιά που βοή-
θησαν ώστε η Δάφνη Π.Φαλήρου, 
να καταφέρει αυτό που στην αρχή 
της περυσινής κούρσας έμοιαζε 
αδύνατο. Η οικογένεια της Δάφ-
νης Π. Φαλήρου εύχεται στον Δι-
ονύση κάθε επιτυχία, αγωνιστική 
και προσωπική.»

ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ 

Ανανέωσε 
και ο Γιαννούλης  

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 
Βόμβα» με Σινομάτι 
Τίποτε δεν φαντάζει ικανό να ανακόψει τη ξέφρενη μετα-
γραφική κούρσα του Ηλυσιακού όσον αφορά την επόμε-
νη ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Με τους «κιτρινόμαυρους» 
να αναζητούν τη ποιοτικότερη ενίσχυσή τους σε όλες τις 
γραμμές ώστε να αποκτήσουν το απαιτούμενο βάθος για 
την δύσκολη χρονιά που ακολουθεί. Συγκεκριμένα το δρο-
μολόγιο για του Ζωγράφου παίρνει ακόμη ένας σπουδαί-
ος ποδοσφαιριστής, που προέρχεται από μία μαγική και 
ονειρεμένη σεζόν φορώντας την φανέλα τυ Άτλαντα Κυ-
ψέλης Ο λόγος για τον Πέτρο Σινομάτι ο οποίος τα βρή-
κε σε όλα με τους ανθρώπους των «κιτρινόμαυρων» και 
θα αποτελέσει το «βαρύ» πυροβολικό του συνόλου που 
σχεδιάζει ο τεχνικός Ανδρέας Μαντζούνης. Ο ικανότατος 
επιθετικός που σε 26 ματς πέτυχε 25 τέρματα προκαλώ-
ντας... ποδοσφαιρικό τρόμο προτίμησε τον Ηλυσιακό ένα-
ντι των άλλων προτάσεων που είχε στα χέρια του, αφού οι 
υψηλοί στόχοι των «κιτρινόμαυρων» έπαιξε καθοριστικό 
ρόλο στην απόφαση του. Όσον αφορά το who is who του 
νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Ηλυσιακού, ο Σινο-
μάτι την τελευταία επταετία βρίσκονταν στον Άτλαντα Κυ-
ψέλης έχοντας πετύχει 104 τέρματα (!!!), δείχνοντας τις 
αρετές που έχει ως ποδοσφαιριστής. Στο βιογραφικό του 
φυσικά προστίθεται η παρουσία του στους Αμπελόκηπους 
από τους οποίους και ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαι-
ρικά βήματα
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Ο Βασίλης Δημητρόπουλος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΛΙΟΣΙΩΝ 




