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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΟΛΑ ΚΑΛΑ
Η γκρίνια για την καθυστέρηση στις μεταγραφές 
ξεχάστηκε και λογικό είναι. Ο Παναθηναϊκός έκανε 
δύο σημαντικές προσθήκες με αξία και οικονομικά 
δεδομένα που θύμισαν εποχή… πολυμετοχικότητας! 
Ειδικά ο Βέρμπιτς είναι παίκτης πάρα πολύ υψηλού 
επιπέδου. Χωρίς να θέλω να χαλάσω το πανηγυρικό 
κλίμα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πήρε μια πολύ ρισκαδόρικη 
επιλογή. Σεβαστή, αλλά ρισκαδόρικη. Οι δύο παίκτες 
που απέκτησαν είναι ποδοσφαιριστές που θα 
βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της σεζόν και όχι στα 
παιχνίδια με την Σλάβια Πράγας. Ο Βέρμπιτς δεν έχει 
δικαίωμα συμμετοχής και ο Σποράρ έχει πολύ δρόμο 
μπροστά του για να είναι 100% έτοιμος. Δεν θέλω 
να γίνω κακός, αλλά ο ίδιος ο Σέρβος κόουτς έλεγε 
πως αν δεν υπάρξει και πρόκριση στους ομίλους, η 
επιστροφή στην Ευρώπη δεν έχει και τόση μεγάλη 
σημασία. Πάντως, οι παλιοί συν τον Μάγκνουσον θα 
τραβήξουν το κουπί με τη Σλάβια…
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ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ 
ΕΝΤΥΠΩΣΗ
Η ΑΕΚ έχει δουλειά να κάνει. Έως τώρα φυσικά και δεν έχει 
κάτι να υπερηφανεύεται μια και η σεζόν έχει αρχίσει και εκείνη 
είναι απούσα από την Ευρώπη. Οι προϋποθέσεις, ωστόσο, έχουν 
δημιουργήσει συνθήκες εκτόξευσης και για τον κόσμο της ομάδας μια 
το γήπεδο είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους οπαδούς. Πάνω από 18.000 
τα διαρκείας, νούμερο εντυπωσιακότατο. Μεταγραφικά επίσης έχουν 
γίνει μεγάλα βήματα μια και έχουν έρθει 4 παίκτες… κανονικοί. 
Αν θα παίξουν ή όχι είναι άλλο ζήτημα αλλά τουλάχιστον δεν είναι 
στοιχήματα. Κανείς από τους Γιόνσον, Πινέδα, Βίντα, Γκατσίνοβιτς. 
Επίσης έχει έρθει ένας προπονητής που δεν έχει δουλέψει ποτέ 
στην Ευρώπη αλλά έχει παίξει σε Λάτσιο, Ίντερ μεταξύ άλλων και 
τα ξέρει τα κατατόπια. Ο Αλμέιδα, άλλωστε, από την πρώτη στιγμή με 
την προσωπικότητά του είναι ο σταρ. Αυτό, λοιπόν, που έχει κάνει 
εντύπωση είναι πως ακόμα ο κόουτς δεν έχει φέρει παίκτη από την 
Αργεντινή. Μια και εκτός από τις ΗΠΑ και το Μεξικό, το όνομά του 
είναι συνδεδεμένο φυσικά με τη Ρίβερ Πλέιτ ενώ έχει προπονήσει 
και την Μπάνφιλντ. Η ΑΕΚ κινείται για στόπερ και επιθετικό και 
αυτό που συζητιέται εντόνως είναι μήπως ο Αλμέιδα έχει κάνει την 
πρόταση του για κάποιον Αργεντίνο. Όχι ότι είναι θέσφατο αλλά αν 
μη τι άλλο σε ομάδα που προπονεί ο περίφημος άλλοτε διεθνής χαφ 
να μην έρθει την ίδια μεταγραφική περίοδο ένας ποδοσφαιριστής 
από την Αργεντινή θα είναι… εντυπωσιακό.Με τον ερχομό και του 
Κορμπεράν εξελίσσεται αυτό το βρετανικό παζλ και φυσικά αυτό που 
μένει να φανεί είναι αν και πως θα λειτουργήσει αυτό το μοντέλο. 
Ειδικά από την στιγμή, που ο Ολυμπιακός είναι σε δύσκολη κατάσταση 
μετά τον αποκλεισμό από το Τσάμπιονς Λιγκ.

AGENT GREEK
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Η ΧΑΡΑ ΤΩΝ 
ΑΤΖΕΝΤΗΔΩΝ
Ένας χαμός έχει γίνει αυτή τη στιγμή στα γραφεία του 
Ολυμπιακού από προτάσεις για παίκτες, σε κάθε θέση. Πως το 
έλεγαν παλιά στις εφημερίδες; Το φαξ δεν έχει σταματήσει. 
Τυπικά «σκάνε» και τα απαραίτητα e-mails για προς την 
«ερυθρόλευκη» ΠΑΕ και όλοι τους ψάχνουν απεγνωσμένα 
contact για να προωθήσουν το portofolio τους. Σε τέτοιο 
επίπεδο, ο Ολυμπιακός έχει συγκεκριμένους και εκλεκτούς 
ατζέντηδες με τους οποίους συνεργάζεται. Σε τόσο μεγάλες 
αλλαγές, προπονητή και ξεσκαρταρίσματος του ρόστερ, οι 
ατζέντηδες στήνουν χορό και είναι η χαρά τους. Το τελευταίο 
διάστημα έχουν αρχίσει οι ερωτήσεις για να υπάρξει επαφή 
με τον ίδιο τον Κορμπεράν. Σε σημείο που ορισμένοι γίνονται 
αφόρητοι, αλλά… δουλειά μας είναι. Πάντως στην πιάτσα το 
τηλέφωνο που αναζητούν οι περισσότεροι (μικροί μεγάλοι θα 
πω) δεν είναι άλλο από αυτό του Μιλτιάδη Μαρινάκη. Ο υιός του 
ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού έχει ισχυρό λόγο στα φετινά 
μεταγραφικά τεκταινόμενα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον…
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Ο ΡΕΤΣΟΣ  
ΚΑΙ Η  
ΕΛΛΑΔΑ
Παναγιώτης Ρέτσος. Έφυγε από τον Ολυμπιακό 
για την Λεβερκούζεν σαν Golden Boy και 
πλέον ψάχνει ρόλο στην Ελλάς Βερόνα. Εκεί 
όπου αποχώρησαν τεχνικός διευθυντής και 
προπονητής (Τούντορ) κι από εκεί προέκυψε 
το σενάριο για επαναπατρισμό. Μάλιστα, αυτό 
είχε να κάνει με τον Αστέρα Τρίπολης. Εντάξει, 
είπαμε. Τραβηγμένο. Ο 23χροονος κεντρικός 
αμυντικός θα παλέψει να κερδίσει θέση στην 
ιταλική ομάδα κι αν αυτό δεν συμβεί, τότε η 
Ελλάδα μπορεί να μπει στο μυαλό του. Παρότι 
αυτή τη στιγμή, το πλάνο των εκπροσώπων 
του είναι να μείνει στο εξωτερικό. Αν όμως 
δεν υπάρξει πιθανότητα, ο επαναπατρισμός 
θα παίξει σαν σενάριο. Ο Αστέρας Τρίπολης 
όμως είναι χαμηλά στη λίστα. Ειδικά όσο 
ψάχνουν στόπερ και μάλιστα δεν έχουν 
πολλούς Έλληνες στο ρόστερ τους, ομάδες 
όπως ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Άρης. Ειδικά, 
ο Ολυμπιακός θα είχε και έναν πονοκέφαλο 
λιγότερο λόγω της θέσης που (επί της ουσίας 
δεν) πιάνει ο Ρέτσος στην ευρωπαϊκή λίστα.

AGENT GREEK
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Δύσκολο έργο να μπει στους ομίλους του Conference League θα 
έχει ο Αρης. Αν οι «κίτρινοι» καταφέρουν να αποκλείσουν τη Μα-
κάμπι Τελ Αβίβ, τότε θα αντιμετωπίσουν τη Νις, η οποία τερμάτι-
σε στην 5η θέση του Σαμπιονά πέρυσι. Στο κομμάτι των μεταγρα-
φικών κινήσεων, με τον Ρίσεντλι Μπαζούρ να υπογράφει στην 
Αλκμααρ και τον Μινγκέθα στη Θέλτα, η αναζήτηση ενός στόπερ 
που θα πλαισιώσει τους Φαμπιάνο και Μπράμπετς συνεχίζεται.

Πόντους φαίνεται να κερδίζει ο Γιώργος Τζαβέλλας, ο οποίος μέχρι 
στιγμής στην προετοιμασία έχει αφήσει απολύτως ικανοποιημένο τον 
Ματίας Αλμέιδα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ δεν πρέπει ή 
ότι δεν θα ψάξει για έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό. Παρόλα αυτά, σε 
σχηματισμό τριάδας στην άμυνα, ο Ελληνας διεθνής θα μπορούσε να 
αποτελέσει μια λύση. Εντωμεταξύ, η φρενίτιδα με τα διαρκείας στην 
«OPAP Arena» συνεχίζεται με 18 χιλιάδες εισιτήρια να έχουν κάνει 
ήδη φτερά!

Με το βλέμμα στην πρώτη αναμέτρηση κόντρα στη Σλάβια Πράγας βρί-
σκονται στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» ετοιμάζονται για το κρίσι-
μο ματς, με τον Μπάρτ Σένκενφελντ να μένει εκτός αποστολής λόγω 
ίωσης. Αντίθετα, ο Αντράζ Σπόραρ θα βρίσκεται στα πλάνα του Γιοβά-
νοβιτς. Οσο για το ευρωπαϊκό... μετά, αν το «τριφύλλι» αποκλείσει 
τους Τσέχους θα βρει στον δρόμο του μια εκ των Σπαρτάκ Τρνάβα (3η 
στη Σλοβακία) ή Ράκχοφ (δευτεραθλήτρια Πολωνίας).

Μετά από τέσσερα χρόνια στον Ολυμπιακό, ο Πέδρο Μαρτίνς αποτελεί 
παρελθόν από τους «ερυθρόλευκους». Την ίδια στιγμή, υπήρξε αλ-
λαγή σκυτάλης με την έλευση του Κάρλος Κορμπεράν, ο οποίος θα 
καθίσει στον πάγκο στο πρώτο ματς με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Στα 
μεταγραφικά, σουηδικά ΜΜΕ μιλούν για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, 
για τον 25χρονο επιθετικό Τζόρνταν Λάρσον (γιος του θρυλικού Χένρικ 
Λάρσον), ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Σπαρτάκ Μόσχας (34 
εμφανίσεις, 5 γκολ και 3 ασίστ πέρυσι σε Σπαρτάκ και Νόρκεπινγκ).

Με τον Γέφερσον Σοτέλδο να επανέρχεται στο προσκήνιο της ενίσχυ-
σης του ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Νέφσμπεργκ να ανακοινώνεται επίσημα, οι 
«ασπρόμαυροι» συνεχίζουν τις μεταγραφικές τους διεργασίες. Ο Για-
σμίν Κούρτις αποτελεί στόχο ομάδων της Serie B (Πίζα), αλλά η Πάρμα 
που κατέχει το 20% των δικαιωμάτων του βάζει εμπόδια, καθώς η παρα-
πάνω είναι άμεσος ανταγωνιστής της (ίδιο πρωτάθλημα). Στο εσωτερικό 
του κλαμπ, το μάρμαρο με τσουχτερά πρόστιμα από τον αποκλεισμό από 
τη Λέφσκι, πλήρωσαν ο Σλοβένος, καθώς και οι Βιεϊρίνια, Αουγκούστο.
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ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 17:00

ΝΤΕΣΕΛ-ΛΟΜΕΛ
OVER 2,75 1,75

Αμφότερες αγωνίζονται στις μικρές κατηγορίες του Βελγίου 
και προετοιμάζονται για την νέα σεζόν. Στα φιλικά συνηθίζουν 

να παίζουν ανοιχτά δίνοντας χρόνο σε όλους τους παίχτες.

TA ΓΚΟΛ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
CHAMPIONS LEAGUE 19:00

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ-ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ 
Χ2 1,72

Αμφότερες έβγαλαν μεγάλα ψυχικά αποθέματα και έφυγαν με την 
πρόκριση από Ζυρίχη και Μπρατισλάβα. Τώρα θα τα δώσουν όλα για να 

πάνε στα πλέι οφ σε ένα σετ αγώνων όπου φαβορί δεν υπάρχει.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΗ ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ

ΤΑ ΓΚΟΛ ΑΛΛΑ  
ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΒΟΡΙ ΘΑ 
ΠΑΡΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΗΝ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ
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2
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 19:00

ΣΕΛΙΚ ΖΕΝΙΤΣΑ-ΓΚΡΑΝΤΙΝΑ ΣΡΕΜΠΡΕΝΙΚ
OVER 2,75 1,90

Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες, ώστε 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:

5
CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΙΟΥΝΙΚ
1/1 1,65

Ανοιχτός είναι ο δρόμος προς τους ομίλους για τον Ερυθρό Αστέρα και 
σήμερα έχει την ευκαιρία να κάνει το μεγάλο βήμα για τα πλέι -φ. Το εμπόδιο 

της Πιούνικ φαντάζει εύκολο και όλα θα εξαρτηθούν από τις ορέξεις των 
Σέρβων.

ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ ΑΠΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
CHAMPIONS LEAGUE 21:00

ΔΥΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ-ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ
1 2,05

Ανεπηρέαστη απο τη κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία έδειξε η Ντιναμό.
Εβγαλε ψυχή και έφυγε με τεράστια πρόκριση απο την έδρα της Φενέρμπαχτσε. 
Κόντρα στη Στούρμ θέλει να πιστοποιήσει ότι έχει ποιότητα για να φτάσει στην 

πρόκριση.

ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4
CHAMPIONS LEAGUE 20:00

ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 -0,75 1,80

Με εμφατικό τρόπο η Μακάμπι πέρασε από το «Γ. Καραϊσκάκης» δείχνοντας 
ικανή για μεγάλα πράγματα φέτος. Με τον κόσμο στο πλευρό τους, οι Ισραηλινοί 
θα επιδιώξουν να πάρουν σκορ πρόκρισης. Με αμυντικό πλάνο οι πρωταθλητές 

Κύπρου θα παίξουν για δύο αποτελέσματα.

«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ο Στέλιος Τουλγέρογλου συνιστά έναν άνθρωπο που έχει αφιε-
ρώσει σχεδόν όλη του τη ζωή στον μαγικό κόσμο του ερασιτεχνι-
κού ποδοσφαίρου. Μπορεί ως ποδοσφαιριστής να μην «δέθη-
κε» με κάποιον από τους συλλόγους που αγωνίστηκε για πάνω 
από μία διετία, κάτι που μαρτυρούν και οι περίπου 20 σταθμοί που 
έχει να επιδείξει στην ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία, ωστόσο, 
δεν συμβαίνει το ίδιο με τον … μανδύα του προπονητή Ακαδημι-
ών. Κι αυτό διότι προ ημερών, ο έμπειρος τεχνικά ανανέωσε την 
συνεργασία με τον Αστέρα Βάρης για 14η διαδοχικά σεζόν κατα-
λαμβάνοντας τον Τεχνικό Διευθυντή των Ακαδημιών του σωμα-
τείου των Μεσογείων. Όλα αυτά τα χρόνια έχει αφιερωθεί στη 
όσο το δυνατό ποιοτικότερη ανέλιξη ταλαντούχων ποδοσφαιρι-

στών, οι οποίοι στη συνέχεια μεταπηδούν στην πρώτη ομάδα. Με 
αφορμή τη επέκταση της συνεργασίας του με τον Αστέρα Βάρης 
ο Στέλιος Τουλγέρογλου άνοιξε την καρδιά του και αναφέρθη-
κε εκτενώς τόσο στο έντονο συναισθηματικό του δέσιμο με τους 
«κυανόλευκους», όσο και στις προοπτικές που ανοίγονται για το 
μέλλον. «Ο Αστέρας Βάρης είναι το δεύτερο σπίτι μου! Oταν μου 
κατατέθηκε η πρόταση από τη διοίκηση δεν το πολυσκέφτηκα και 
είπα αμέσως το ναι. Και αυτό λόγω μια σειράς πολύ σημαντικών 
αιτιών. Σε αυτή την ομάδα μου έχει δοθεί η δυνατότητα να βελτι-
ώσω Και να αναδείξω πολλούς εξελίξιμους ποδοσφαιριστές, 
οι οποίοι στη συνέχεια μεταπηδούν στην πρώτη ομάδα κα τους 
δίνεται η δυνατότητα να ανοίξουν τα φτερά τος προσβλέποντας 
σε ενδεχόμενη μεταγραφή σε ανώτερες κατηγορίες Καταλυτικό 
ρόλο, φυσικά έπαιξε και το συναίσθημα, αφού συνεχίζω σε αυτή 
την ομάδα να προσφέρω ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες μου για 14η 
σεζόν Επίδοση, που δεν τη συναντάμε εύκολα στις ημέρες μας. Ο 
Αστέρας Βάρης λειτουργεί σαν μια μονιασμένη οικογένεια Έχει 
σταθερή διοίκηση, που έμπρακτα μας στηρίζει και αυτό μας δίνει 
ακόμη μεγαλύτερη ώθηση και μας ποτίζει με όρεξη να συνεχί-
σουμε να παράγουμε έργο. Ευελπιστούμε και φέτος να βάλου-
με υγιείς και στέρεες βάσεις και να δώσουμε τη δυνατότητα σε 
πολλά παιδιά να αναδείξουν το ταλέντο τους»

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 
Την μεταγραφική της αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα ξεκίνησε η 
Κοψαχείλα με φόντο την νέα ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Από 
τη στιγμή όπου οι διαφοροποιήσεις στο ρόστερ συγκριτικά με 
τις προηγούμενες περιόδους προβλέπεται να είναι αρκετές σε 
πρόσωπα, οι ιθύνοντες των «κιτρινόμαυρων» έβαλαν μπροστά 
και φρόντισαν να θέσουν από τώρα τις υγιείς και στέρεες βά-
σεις για την συγκρότηση ενός ισχυρού κορμού, ικανού να στα-
θεί αξιοπρεπώς στο επερχόμενο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορί-
ας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα οι ιθύνοντες της Κοψαχείλας 
προχώρησαν στην ολοκλήρωση της πρώτης τους φετινής μετα-
γραφής, αφού μετά από συντονισμένες ενέργειες ενέταξαν στο 
ρόστερ τους τον 24χρονο στόπερ Γιάννη Τσαπανίδη. Το νέο από-
κτημα προέρχεται από τον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαί-
ρου του Πειραιά, αφού έχιε να επιδείξει θητεία στην Ένωση Ρέ-
ντη και αναμένεται να αποτελέσει μία σημαντική λύση στα χέρια 
του νέου του προπονητή Αντώνη  Κουφογιαννάκη.

ΤΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ: «Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ!» 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 
ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΒΑΡΗΣ

«Βόμβα» με 
Χριστόδουλο 
Χρήστου     
Τη μεταγραφική του αντεπίθε-
ση σε όλα τα μέτωπα συνεχί-
ζου ακάθεκτα τα Μελίσσια. Με 
τη διοίκηση του συλλόγου των 
βορείων προαστίων να επι-
χειρεί τη διαμόρφωση ενός 
πανίσχυρου ρόστερ, το οποίο 
θα πληροί όλες τις προδια-
γραφές , ώστε να διεκδικήσει 
με αξιώσεις μία όσο το δυνα-
τόν πιο αξιοπρόσεκτη πορεία 
στον επερχόμενο «μαραθώ-
νιο» της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. 
Κάτω από αυτό το πρίσμα σε 
μια πολύ σημαντική μετα-
γραφική κίνηση που ενισχύ-
ει σε μεγάλο βαθμό την ομά-
δα προχώρησαν τα Μελίσσια, 
που ανακοίνωσαν την από-
κτηση του Χριστόδουλου Χρή-
στου. Ο ικανότατος πανύψηλος 
24χρονος φορ αγωνιζόταν στο 
Χαϊδάρι, ενώ έχει αγωνιστεί 
επίσης σε Απόλλωνα Σμύρ-
νης, Καλλιθέα και Άγιο Ιερό-
θεο. Μετά από αυτή τη πολύ 
σημαντική προσθήκη, ο τε-
χνικός Αλέξης Μαντζούνης 
θα έχει στη διάθεσή του ένα 
εξαιρετικό επιθετικό όπλο…

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 
Χωριστούς δρόμους αποφάσι-
σαν να διαβούν από εδώ και 
στο εξής Χρυσούπολη και Δη-
μήτρης Συριόπουλος. Στην κα-
θοριστική συνάντηση που είχε 
ο 27χρονος ποδοσφαιριστής 
με κορυφαία στελέχη του σω-
ματείου των δυτικών συνοικι-
ών, αποφάσισαν να χωρίσουν 
φιλικά τη συνεργασία τους και 
πλέον είναι ελεύθερος να 
επιλέξει τον επόμενο σταθμό 
της καριέρας του Ο 27χρονος 
ιδιαίτερα ταλαντούχος ποδο-
σφαιριστής μπορεί να αγωνι-
στεί με την ίδια ευχέρεια τόσο 
σε όλες τις θέσεις του κέ-
ντρου, όσο και στην επίθεση. 
Eχει αγωνιστεί επίσης σε Ατ-
τικό, Ολυμπιακό Αγίου Στεφά-
νου, Ελευθερούπολη, Παλαιό 
Φάληρο, Πλάτωνα, Ασπρόπυρ-
γο και Σαρωνικό Γαλατακίου 
(Α’ Κορινθίας). Έχει ήδη δε-
χτεί κάποιες προτάσεις, αλλά 
ακόμη δεν έχει αποφασίσει 
πού θα παίξει ποδόσφαιρο τη 
νέα σεζόν….

Με τον δείκτη αυτοπεποίθησης στα 
ύψη που απορρέει από την περυσι-
νή εκπληκτική πορεία, που τον έφε-
ρε ένα βήμα πριν την κατάκτηση του 
πρωταθλήματος του πρώτου ομίλου 
της Α’ Κατηγορίας, μετρούν αντί-
στροφα στον Άγιαξ Ταύρου για την 
έναρξη της θερινής προετοιμασίας 
για την νέα απαιτητική σεζόν. Η επί-
σημη πρώτη για τη νέα σεζόν έχει 
προγραμματιστεί για αύριο Τετάρ-
τη 3 Αυγούστου στις 7 μ.μ. και άπα-
ντες έχουν την φιλοδοξία να γίνουν 
μέλη μίας ακόμη σημαντικής διαδρο-
μής που θα συνδεθεί με σελίδες δό-
ξας και επιτυχιών. Με τον αρχιτέκτο-
να της εκπληκτικής πορείας Γιάννη 
Γαζή να δίνει μέσω δηλώσεών του,  
το σύνθημα ενόψει της νέας πρό-
κλησης που περιμένει την ομάδα του 
«Περιμένουμε με ιδιαίτερη ανυπο-
μονησία να ξεκινήσουμε τη δουλειά 
και να δημιουργήσουμε τα εχέγγυα 
για μία εξίσου επιτυχημένη πορεία, 
ανάλογη με την περυσινή. Αυτό που 
πρωτίστως επιδιώκουμε, είναι να 
έχουμε τον ρόλο του πρωταγωνιστή 
και στο νέο πρωτάθλημα της Α’ Κα-
τηγορία ΕΠΣΑ. Όπως φυσικά και να 
χτίσουμε την νοοτροπία ενός συνό-
λου, όπου θα παίζει παντού με πρω-
ταρχικό στόχο την νίκη. Απαραίτη-
τη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, 
είναι να δουλέψουμε πολύ σκληρά 
τόσο κατά την περίοδο του βασικού 
σταδίου της προετοιμασίας όσο και 
κατά τη διάρκεια της σεζόν. Σε με-
ταγραφικό επίπεδο μιλάμε ακόμη 
με διάφορους παίκτες και η αίσθη-
σή μου είναι ότι εντός των ημερών 
θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις».

ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ   
Γαζής: 
«Στοχεύουμε σε 
ανάλογη πορεία 
με πέρυσι» 

ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΏΣΗΣ 
Επένδυση με Παπαβασιλείου  
και Γρηγοριάδη    
Αποφασισμένοι να ακολουθήσουν πιστά την φιλοσοφία 
που θα χαρακτηρίζει την ομάδα την νέα σεζόν, που δεν 
είναι άλλη από την αξιοποίηση ταλαντούχων και εξε-
λίξιμων ποδοσφαιριστών κάνουν πράξη στην Α.Ε. Με-
ταμόρφωσης. Οι ιθύνοντες του συλλόγου των βορεί-
ων προαστίων κάτω από αυτό το πρίσμα προχώρησαν 
στην ένταξη δύο ιδιαίτερα ταλαντούχων παικτών από 
τη Δόξα Αγίας Αννας. Ο λόγος για τον 17χρονο μέσο Νι-
κόλαο Παπαβασιλείου και τον 15χρονο τερματοφύλα-
κα Γεώργιο Γρηγοριάδη. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το 
Δ.Σ της Α.Ε. Μεταμόρφωσης βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της 
με τους εξής ποδοσφαιριστές: -Παπαβασιλείου Νικό-
λαος 17 χρονών μέσος από την ομάδα Δόξα Αγ. Άννας 
-Γρηγοριάδης Γεώργιος 15 χρονών τερματοφύλακας 
από την ομάδα Δόξα Αγ. Άννας Με σαφή προσανατο-
λισμό την νέα σεζόν η ομάδα μας να επενδύσει και σε 
νέους, ταλαντούχους ποδοσφαιριστές οι συγκεκρι-
μένες προσθήκες αναμένεται να προσφέρουν πολύ-
τιμες λύσεις στον κόουτς της Α.Ε.Μ Γιάννη Γρίμα. Νίκο 
και Γιώργο σας καλωσορίζουμε στην μεγάλη οικογέ-
νεια της Α.Ε.Μ! Σας ευχόμαστε υγεία και πολλές επι-
τυχίες!! ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΝΟ ΑΕ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΏΣΗΣ»
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ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Ο Στέλιος Τουλγέρογλου



ΟΧΙ ΑΛΛΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ

Καρολάιν, Γαρυφαλλιά, Γεωργία, Κρήτη, 
Ζάκυνθος, Περιστέρι. Ο κατάλογος είναι 
μακρύς, δυστυχώς κάθε μέρα που 
περνά, προστίθεται και ένα περιστατικό. 
Θα πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει 
οι Αρχές να κάνουν κάτι, στην πρώτη 
καταγγελία να το διερευνούν. Δεν πρέπει 
να το αφήνουν έτσι επιδερμικά γιατί τα 
αποτελέσματα είναι καταστροφικά. Όχι 
άλλη γυναικοκτονία. Αυτό πρέπει να είναι 
το μήνυμα της κοινωνίας.
Δεν αντέχει για κάτι άλλο. Δεν πρέπει 
να υπάρξουν ξανά τέτοια περιστατικά. 
Πουθενά και ποτέ. Ο σεβασμός είναι 
το κυρίαρχο στοιχείο που θα πρέπει να 
διέπει τις σχέσεις όλων. Χωρίς αυτόν η 
κατάληξη είναι τραγική. Για την κοινωνία 
ολόκληρη. Κάθε γυναικοκτονία είναι ήττα 
του ανθρώπου.

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 
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Αντώνης Νικολόπουλος
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Γιάννης Χωριανόπουλος
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Ρόιλα Κοράλλη
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