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«Ο,ΤΙ 
ΘΕΛΕΙΣ…»  

H AEK (κυρίως) πέρυσι βίωσε την 
απόλυτη αγωνιστική απομυθοποίηση. 
Αποκλείστηκε από… κάποια Βέλεζ στην 
Ευρώπη, προχώρησε σε τρεις αλλαγές 
προπονητών, σκόρπισε έναν σκασμό 
χρήματα και στο φινάλε ΔΕΝ βγήκε ούτε 
στην Ευρώπη. «Μέσα από τις κρίσεις 
γεννιούνται ευκαιρίες», είθισται να λένε 
οι οικονομολόγοι εν μέσω χαλεπών 
καιρών. Το boss κάθισε και τα έβαλε 
κάτω. Το μελέτησε και προχώρησε σε 
ολικό reset. Η απουσία της ΑΕΚ από την 
Ευρώπη της έδωσε το πλεονέκτημα 
του χρόνου στο μεταγραφικό κάστιγκ 
και η προοπτική του νέου γηπέδου σε 
κάποιο βαθμό «ακύρωσε» το δέλεαρ 
των διοργανώσεων εκτός Ελλάδας. 
Η ΑΕΚ έφερε κανονικό προπονητή τον 
Ματίας Αλμέιδα. Προχώρησε μεθοδικά 
και… ουσιαστικά στον σχεδιασμό της 
(Γκατσίνοβοτς, Γιόνσον, Βίντα, Πινέδα). 
Η αλλαγή συστήματος σε 3-5-2 φέρεται 
να δημιουργεί «ασφυξία» στον 
αντίπαλο και το 4Χ4 στα φιλικά έχει 
δημιουργήσει «έξαψη» στο μυαλό του 
Δημήτρη Μελισσανίδη. Σε συνδυασμό 
με τον άκρατο ενθουσιασμό που ΄χει 
προκαλέσει η επικείμενη είσοδος στο 
«OPAP Arena» και τα πάνω από 20.000 
διαρκείας, το project βγάζει expectation. 
Πόσο μάλλον από την στιγμή που η εικόνα 
των Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ αντίστοιχα 
μεγαλώνει την ελπίδα για την επιστροφή 
στην κορυφή. Βάσει πηγών μας, μετά τον 
αγώνα με την Ομόνοια, το boss κάλεσε 
τον εξ απορρήτων του και του μετέφερε 
πως δίνει τα ρέστα του για το Νο9 της 
αρεσκείας του Ματίας Αλμέιδα. «Ο,τι 
θέλει! Δίνω μέχρι και 1,5 μύριο για το 
σέντερ φορ μας», η ατάκα του «τίγρη». 
Κοινώς, συμβόλαιο επιπέδου Ντομαγκόι 
Βίντα! Την ίδια στιγμή που η ΑΕΚ εντείνει 
τις προσπάθειές της για να φέρει τον 
δεύτερο βασικό στόπερ στο ρόστερ της.    

Παρασκήνια

➠





Ο ΒΙΝΤΑ, ΜΕΧΡΙ 
ΝΕΟΤΕΡΑΣ, ΕΧΕΙ ΤΟ 
ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ ΣΎΜΒΟΛΑΙΟ 
ΣΤΑ ΑΠΟΔΎΤΉΡΙΑ ΜΕ 1,6 
ΕΚΑΤ. ΕΎΡΏ

TO CLUB ΦΕΤΟΣ ΕΧΕΙ 
ΠΛΉΡΏΣΕΙ 2,6 ΕΚΑΤ. 
ΕΎΡΏ ΣΕ TRANSFER 
FEES ΓΙΑ ΤΣΟΎΜΠΕΡ ΚΑΙ 
ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

ΠΑΕΙ ΚΑΙ  
ΓΙΑ ΣΤΟΠΕΡ!                              
Κύβος ερρίφθη! Ο Ιβάν Γιοβά-
νοβιτς το πήρε απόφαση και 
το ανακοίνωσε στον Γιάν-
νη Αλαφούζο. Ακόμη και 
αν ο Παναθηναϊκός απο-
κλειστεί από την συνέχεια 
του ConferenceLeague και 
μειωθούν αγωνιστικά οι υπο-
χρεώσεις/απαιτήσεις θα κινηθεί 
για ΣΤΟΠΕΡ μέχρι τέλος Αυγούστου. Τε-
λεία και παύλα. Ο Σάρλια, επιλογή του 101%, τον 
άφησε ξανά εκτεθειμένο στην Πράγα και με τον 
Πούγγουρα είναι εξόφθαλμο πως δεν υπάρ-
χει trust. Το ζήτημα είναι πως ο Παναθηνα-
ϊκός θα ξεφορτωθεί έναν εκ των δύο κε-
ντρικών του αμυντικών. Αμφότεροι κοστίζουν 
πάνω από 5 κατοστάρικα ΚΑΘΑΡΑ. O Γιοβάνο-
βιτς και οι συνεργάτες του ήδη έχουν μία λίστα 
3-4 στόπερ από το πρότερο searching και μόλις αδειάσει 
θέση θα «χτυπήσουν» ακαριαία.   

ΛΑΘΟΣ ΣΎΝΑΓΕΡΜΟΣ!!  
 

Χάρης Τσιγγάρας! Ενας all time ρολίστας 
στα μικρότερα κλιμάκια του ΠΑΟΚ μέχρι που 
προβιβάστηκε στην ανδρική ομάδα παντε-
λώς αθόρυβα. Και πέρυσι έκανε «θόρυ-
βο». Νέο συμβόλαιο (σ.σ.: πλέον με εξα-
ψήφιο νούμερο ετησίως), 30 παιχνίδια, 
βασικός στην Ελπίδων και μπήκε στην λίστα 
των διεθνών scouts. Μέχρι που εμφανί-
στηκε το ζήτημα σε κοιλιακούς και προσα-
γωγούς και μέχρι νεοτέρας έχει «παγώ-
σει» το development του. Πάντως, θέμα με 
την Ουτρέχτη ΔΕΝ υπήρξε ποτέ. By the way, 
πήρε κεντρώο χαφ δανεικό από την Φιο-
ρεντίνα! Ο φάκελός του εστάλη στον Jordy 
Zuidam (σ.σ.: Sports Director), αλλά ουδέ-
ποτε έπεσε στο τραπέζι για να γίνει η επό-
μενη κίνηση. Αυτά για την ιστορία…     

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΤΟ BOSS ΕΧΕΙ ΞΕΣΉΚΏΘΕΙ ΜΕ  
ΦΙΛΙΚΑ/ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ  
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 1,5 ΜΎΡΙΟ ΓΙΑ Νο9 
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ΑΓΝΟΕΊΤΑΊ Ο 3ος…                                                  
Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης ακόμη είναι σε vacation mood, 
δίχως να ́ χει κατασταλάξει στην επόμενη επαγγελματικά 
ημέρα του. Ο Σωκράτης Διούδης εκτός ευρωπαϊκής 
λίστας του Παναθηναϊκού και πλάνων στο μυαλό του Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς. Κοινώς, έχουμε: Βλαχοδήμος, Αθανασιάδης 
(πλέον back up στην ΑΕΚ) και μετά το χάος για το Νο1 στην 
Εθνική Ελλάδας εν όψει των αγώνων του Σεπτεμβρίου. 
Γκουστάβο, έχεις κάτι στο μυαλό σου; 

ΕΚΕΊ, «ΣΚΑΛΏΝΕΊ»…                                                 

Την αρχή έκανε ο Χατζηγιοβάνης. Μετά ακολούθησε, ο 
Μακέντα! Ηδη, υπήρχαν Αριγίκμπι και Ζαχίντ στην Αγκυρα από 
τα μέρη μας. Ο επόμενος φέρεται να ́ ναι ο Πέπε. Flop 3,5 
μυρίων πέρασε και ΔΕΝ ακούμπησε ποτέ στον Ολυμπιακό. 
Προφορική συμφωνία με την Ανκαραγκουτσού για ένα 
χρόνο δανεισμό, μα εκείνο που δεν έχει λυθεί ακόμη είναι 
ότι οι Πειραιώτες αξιώνουν plus ένα έτος στο συμβόλαιό 
του (σ.σ.: μέχρι το 2025). «Τσινάει», ο παίκτης… 

Αλέξανδρος Καρτάλης. Παραμένει στην off  list  του 
Ατρόμητου. Ο Λεβαδειακός, προ καιρού, είχε κάνει κίνηση, 

μα εκείνος ζήτησε τον ουρανό με τ’ άστρα! Οι απαιτήσεις του 
(κανένα 150άρι) δημιουργούν «ασφυξία» τόσο στον ίδιο, όσο 
και στο club του.    



Σάμουελ Γιοχού! Ο λεγάμενος είχε προταθεί σε τουλάχιστον 
4 ομάδες στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή που η Λαμία είχε 

συμφωνήσει προφορικά, εκείνος άλλαξε άποψη στο αεροδρόμιο 
και μετέβη τελικώς στην Ολλανδία για να υπογράψει με τον ΟΦΗ. 
Γίνονται και αυτά…  



«ΒΑΡΎΣ» ΣΕ ΟΛΑ ΤΟΎ!                          

Για χάρη του ο Παναιτωλικός πλήρωσε μέχρι 
και transfer fee (σ.σ.: κανένα 100αρικο). Δεν τα λες και λίγα 
όταν ο ίδιος έχει εξαψήφιο συμβόλαιο. Η χρονιά πέρυσι 
βουτηγμένη στην ατυχία μια και υπέστη ρήξη χιαστού. Ο Ιβάν 
Βαρόνε δεν επέστρεψε ποτέ στα αγωνιστικά του… κυβικά. Δεν 
βγάζει εκτόπισμα starter και στο Αγρίνιο καλούνται να λάβουν 
μία απόφαση στο «δούναι-λαβείν» με τον Ιταλό… 

Νο1 ΦΑΒΟΡΊ!                               
Τζιανλούκα Φέστα. Η απόλυτη ανατροπή με την ανανέωση 
του συμβολαίου του στον πάγκο της Λαμίας. Οι «κακές 
γλώσσες» φέρεται να λένε πως έμεινε για να κάνει 
το απόλυτο μεταγραφικό κουμάντο άλλος.! Βάσει των 
κινήσεων που έχουν γίνει μέχρι στιγμής υπάρχουν πολλά 
ερωτηματικά. Βάσει των experts, η Λαμία φαντάζει Νο1 
φαβορί για τον υποβιβασμό, την ίδια στιγμή που ο Ιταλός 
προπονητής της σε περίπτωση που «στραβώσουν» τα 3-4 
πρώτα ματς δεν βγάζει… παρέλαση!  

ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΤΑΊ ΣΟΒΑΡΑ!                        

Πήγε 34 πια. Αν μη τι άλλο, τρώνε και τα δισέγγονά 
του. Την τελευταία 4ετία δεν έχει χαρεί το τόπι. Πότε 
από εδώ και πότε από ΄κει. Η σύντροφός του έχει 
κουραστεί και η ίδια. Ο Κώστας Μήτρογλου δίχως να 
ζορίζεται δεν έχει βρει το ανάλογο environment μετά την 
λύση της συνεργασίας του με τον Αρη. Μάλιστα, όπως 
εκμυστηρεύτηκε στο περιβάλλον του έχει αράξει στην 
Σαλόνικα και αν δεν προκύψει κάτι special δύσκολα θα 
τον δούμε ξανά στα γήπεδα. Εξάλλου, για του χρόνου 
θα τον πληρώνεται από τον Αρη! Οπότε…   

ΑΛΉΘΕΊΑ, ΠΟΊΟ ΕΊΝΑΊ ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΓΚΡΟΣΟ  
ΠΟΎ ΑΝΑΖΉΤΑ ΜΕ ΠΑΊΚΤΉ ΤΟΎ ΟΛΎΜΠΊΑΚΟΎ  
Ο ΊΏΝΊΚΟΣ; 

quizTime
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ΠΕΡΝΑΕΊ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΊΟ…                         
Αποχώρησε από την Νότιγχαμ γιατί δεν «κόλλησε» ποτέ με 
τα ποδοσφαιρικά της «θέλω» και ο ίδιος με την   μουντή 
καθημερινότητα. Πήρε μία δεύτερη ευκαιρία στον Ολυμπιακό, αλλά 
φευ… Στο εξάμηνο ήδη της παρουσίας του, ο Ζοάο Καρβάλιο σε μία 
εποχή που ο Ολυμπιακός πασχίζει για ένα original «10άρι»(και 
με aparted τον Φορτούνη), εκείνος περνάει απαρατήρητος! Ακόμη 
και η αλλαγή προπονητή δε φέρεται να αλλάζει την ποδοσφαιρική 
του μοίρα. Ο 25χρονος με συμβόλαιο μέχρι το 2025 φαντάζει 
αδύναμος κρίκος στην επόμενη μέρα. Δεν θα αργήσει να περάσει 
από το ταμείο. Η SEG, εταιρεία εκπροσώπησής του, έχει ήδη λάβει 
το μήνυμα για αναζήτηση εργοδότη. Ο Ολυμπιακός βγάζει αντίδραση 
στον… συμβιβασμό!   
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Newsroom.Newsroom.Newsroom

H έλλειψη σύνδεσης της μεσοεπιθετικής γραμμής με την οπισθο-
φυλακή είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τους ανθρώπους του 
Αρη. Γι’αυτό και οι διαδικασίες για απόκτηση «εξαριού» έχουν 
ξεκινήσει. Διότι χωρίς στέρεο κέντρο, πολλά παιχνίδια θα εξε-
λιχθούν σε ροντέο και θα στοιχίσουν στους «κίτρινους». Κι ένας 
τέτοιος παίκτης θα πρέπει να μοιάζει αγωνιστικά στον αποχωρή-
σαντα Σάσα.

Μετά το φιλικό στην Ομόνοια, όπου ξεμούδιασαν οι παίκτες της, ήρθε 
η ώρα στην ΑΕΚ να μπει στην τελική ευθεία το πλάνο για την απόκτηση 
του σέντερ μπακ που θα πλαισιώσει τον Βίντα στο κέντρο της άμυνας. 
Μάλιστα, αυτός ο παίκτης θα πρέπει να πληροί τα στάνταρ του Ματίας 
Αλμέιδα, ο οποίος θέλει να εισακουστούν οι επιθυμίες του σε άμυ-
να, αλλά και επίθεση με δύο προσθήκες που θα φέρουν τη δική του 
σφραγίδα.

Την ώρα που επικρατεί φρενίτιδα στις τάξεις των οπαδών του Παναθη-
ναϊκού για τη ρεβάνς με τη Σλάβια Πράγας («ψήνεται» το sold out), το 
«τριφύλλι» συνεχίζει να αναζητά παίκτες τόσο για τα μετόπισθεν, όσο 
και για τον άξονα. Μέσα σ’όλα, πολωνικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για ενδια-
φέρον της Λεχ Πόζναν για τον Καρλίτος. Εναν παίκτη που ξέρει καλά το 
πρωτάθλημα της χώρας από την θητεία του σε Βίσλα Κρακοβίας και Λέ-
γκια Βαρσοβίας.

Στον αστερισμό των... εξτρέμ κινούνται στον Ολυμπιακό. Ο Κάρλος Κορ-
μπεράν έχει καταθέσει τις εισηγήσεις του για την ενίσχυση της συγκε-
κριμένης θέσης και σύντομα αναμένονται εξελίξεις. Ο τύπος παίκτη 
που αναζητείται δεν απαντάται στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ, μιας και 
πρέπει να έχει χαρακτηριστικά... Ποντένσε. Ταχύς, εκρηκτικός, δη-
μιουργός και με ευχέρεια στο ένας εναντίον ενός. Πρόκληση η εύ-
ρεσή του.

Ο μεγάλος άτυχος της περσινής χρονιάς για τον ΠΑΟΚ, Γιάννης Μιχαη-
λίδης, πάτησε ξανά χορτάρι μετά από πέντε μήνες και ξεκίνησε να με-
τράει αντίστροφα για την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις 
της ομάδας. Παράλληλα, το τηλέφωνο του Ζοσέ Μπότο δεν έχει σταμα-
τήσει να χτυπάει, κυρίως για θέματα αποχωρήσεων αλλά και περιπτώ-
σεων ενίσχυσης στον άξονα.



1
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 21:30
ΜΟΣΤΑ-ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΣΙΑ

OVER 2,75 1,95
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.

ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ, ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
PREMIER LEAGUE 18:30

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ
G/G 1,80

Η Σίτι του Γκουαρντιόλα κάνει πρεμιέρα σε μια παραδοσιακά δύσκολη 
έδρα. Αρκετές αλλαγές στο ρόστερ των «πολιτών» με τον Χάαλαντ να 
έρχεται για να γίνει ο ηγέτης της ομάδας. Με με το ένθερμο κοινό στο 
πλευρό της η ενθουσιώδης Γουεστ Χαμ θέλει να κάνει ξανά την ζημιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΘΑ 
ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ 

ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΚΕΡΔΗ
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2
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 21:45

ΡΟΜΑ-ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ
OVER 2,5 1,70

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει η Ρόμα μεταγραφικά με τελευταίο απόκτημα 
τον Τζίνι Βαινάλντουμ. Ακόμα και πρωτάθλημα ονειρεύεται η ομάδα 
του Μουρίνιο, με το κλίμα να είναι εξαιρετικό. Κρας τεστ αποτελεί το 

σημερινό φιλικό με την πάντα αξιόλογη Σαχτάρ.

Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΣΟΥΗΔΙΑ 1η 18:30

ΒΑΡΝΑΜΟ-ΤΖΟΥΓΚΑΡΝΤΕΝ 
2 1,75

Ο στόχος του τίτλου είναι εφικτός για την πρωτοπόρο Τζουγκάρντεν, αρκεί η 
ομάδα να συνεχίσει στα ίδια στάνταρ απόδοσης. Βαθμούς στη μάχη που δίνει 

για να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη θα ψάξει η Βαρνάμο.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΔΑΝΙΑ 17:00

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ
1 -0,75 1,82

Μεγάλο ντέρμπι μίσους με την Κοπεγχάγη να υποδέχεται την Μπρόντμπι. Ολα 
τα χρόνια αυτά τα ματς είχαν την δική τους αίγλη και το γήπεδο αναμένεται 
κατάμεστο. Από μεγάλη ευρωπαϊκη νίκη κόντρα στη Βασιλεία προέρχεται η 

Μπρόντμπι.

ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4
ΕΛΒΕΤΙΑ 2η 17:30

ΛΩΖΑΝΗ-ΛΩΖΑΝ ΟΥΚΙ
OVER 2,75 1,80

Τοπικό ντέρμπι της Λωζάνης με την κόντρα των δύο ομάδων να είναι γνωστή.
Οι γηπεδούχοι είναι το φαβορί,στοχεύουν στην άνοδο και θα επιτεθούν για να 

πάρουν το τρίποντο. Στη κόντρα θα χτυπήσει η Ούκι για να κλέψει το ματς.

Η ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Αποφασισμένοι να εμπιστευθούν μέχρι … κεραίας και την 

νέα αγωνιστική περίοδο το επιτυχημένο μοντέλο της προη-

γούμενης σεζόν, παρουσιάζονται στην Α.Ε. Ελευθερούπολης. 

Κάτω από αυτό το πρίσμα, η διοίκηση του συλλόγου των βο-

ρείων προαστίων ενεργοποίησε τη επέκταση της συνεργα-

σίας της με τον προπονητή Πέτρο Αντωνίου για την επόμενη 

σεζόν Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Πέτρος Αντωνίου συνε-

χίζει στο «τιμόνι» της Ανδρικής ομάδας της Α.Ε Ελευθερού-

πολης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η Α.Ε Ελευθερούπολης 

ανακοινώνει για το ανδρικό της τμήμα, μετά και από μια πε-

τυχημένη και ανταγωνιστική χρόνια, αποδίδοντας όμορφο 

και ποιοτικό ποδόσφαιρο, την ανανέωση της συνεργασίας με 

τον προπονητή Πέτρο Αντωνίου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 

Η συνέχιση της συνεργασίας με τον Πέτρο Αντωνίου – Κα-

θηγητή Φυσικής Αγωγής, διπλωματούχου προπονητή UEFA 

A’ – είναι συνώνυμο της σταθερότητας και της διαρκούς 

βελτίωσης του συλλόγου μας. Ο Πέτρος Αντωνίου όλα αυτά 

τα χρόνια στο σύλλογο μας – πέντε στην Κ-18 και δύο στην 

Ανδρική ομάδα – υλοποιεί με επιτυχία το πλάνο της διοί-

κησης για δημιουργικό και ελκυστικό ποδόσφαιρο , δίνο-

ντας στο σύλλογο μας αγωνιστική ταυτότητα και εντάσσοντας 

ταυτόχρονα πολλούς αθλητές από την Ακαδημία στο ρόστερ 

της Ανδρικής ομάδας, που είναι και η κύρια επιδίωξη του 

συλλόγου μας. Ο προγραμματισμός της ομάδας ξεκινά , και 

ο Πέτρος Αντωνίου μαζί με τον Άρη Γκάνια σχεδιάζουν την 

επόμενη χρονιά. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Πέτρος Αντω-

νίου ,θα εξακολουθήσει να έχει υπό την επίβλεψη του το 

Κ-18 για να γνωρίζει άριστα από κοντά πρόσωπα και πράγ-

ματα. Μία πετυχημένη «συνταγή» ώστε να είναι άμεσα ο 

συνδετικός κρίκος με την Ακαδημία. Ευχόμαστε στον Πέτρο 

Αντωνίου καλή επιτυχία και καθημερινή δουλειά , σε αυτή 

την νέα ποδοσφαιρική χρονιά.»

Α.Ο. ΙΛΙΟΥ 

Τίποτε δεν φαντάζει ικανό να ανακόψει την ξέφρενη μετα-

γραφική εξόρμηση του Α.Ο. Ιλίου. Τα άτομα όπου διαχειρί-

ζονται των τυχών του ιστορικού και ιδιαίτερα δημοφιλούς 

σωματείου σε άμεση συνεννόηση με τον νέο τεχνικό Αν-

δρέα Νάστο δεν σταματούν τις ενέργειες, που άπτονται της 

όσο το δυνατόν ουσιαστικότερης και ποιοτικότερης ενίσχυ-

σης του ρόστερ. Με ποδοσφαιριστές που έχουν υψηλό κί-

νητρο διάκρισης και παράλληλα πληρούν όλες τις προδια-

γραφές ώστε να προσφέρουν το κάτι παραπάνω. Κάτω από 

αυτό το πρίσμα σε μια ακόμη πολύ σημαντική μεταγραφική 

κίνηση προχώρησε ο ΑΟ Ιλίου, που ανακοίνωσε την από-

κτηση του Ραφαήλ Τζώρτζη. Ο 24χρονος ακραίος αμυντικός 

αγωνιζόταν στην Αγία Ελεούσα, ενώ έχει παίξει επίσης και 

στην ΑΕ Ιλίου. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο ΑΟ Ιλίου ανα-

κοινώνει την απόκτηση του Ραφαήλ Τζώρτζη. Το νέο μέλος 

της οικογένειας μας αγωνίζεται σαν ακραίος αμυντικός και 

έχει αγωνιστεί σε Αγία Ελεούσα και ΑΕ Ιλίου. Τον καλω-

σορίζουμε και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία. Επί-

σης, η διοίκηση του ΑΟ Ιλίου ευχαριστεί την διοίκηση της 

Αγίας Ελεούσας για την συναίνεση για την ολοκλήρωση της 

μεταγραφής. »

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ  
ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ανανέωσε 
και ο Μάνος 
Βλαχάκης 

Με ταχύτατους ρυθμούς 

προχωρά στην Δάφνη Πα-

λαιού Φαλήρου η χάραξη 

του σχεδιασμού με φό-

ντο τη επόμενη ιδιαίτερα 

απαιτητική σεζόν. Τα άτομα 

όπου απαρτίζου τον διοι-

κητικό κορμό του φιλόδο-

ξου σωματείου των νοτί-

ων προαστίων βρίσκονται 

σε καθημερινή βάση επί 

ποδός, με ξεκάθαρη επι-

δίωξη αρχικά την διατή-

ρηση του βασικού κορμού 

που οδήγησε τον σύλλο-

γο σε μία αξιομνημόνευ-

τη πορεία την περασμένη 

σεζόν στο δύσκολο πρω-

τάθλημα του πρώτου ομί-

λου της Α’ Κατηγορίας και 

πάνω σε αυτό να γίνουν οι 

κατάλληλες κι απαραίτη-

τες «πινελιές», όπου θα 

της προσδώσουν μεγαλύ-

τερη ποιότητα, αλλά και 

πληθώρα εναλλακτικών 

επιλογών. Κάτω από αυτό 

το πρίσμα ανανεώθηκε η 

συμφωνία με ακόμη ένα 

σημαντικό ποδοσφαιριστή 

του βασικού κορμού,. Τον 

Μάνο Βλάχάκη. Αναλυτικά 

η ανακοίνωση: «Η διοίκη-

ση της Δάφνης Π. Φαλή-

ρου γνωστοποιεί ότι και για 

την επόμενη σεζόν η ομά-

δα μας και ο Μάνος Βλα-

χάκης θα συνεχίσουν την 

κοινή τους πορεία. Ηδη ο 

Μάνος έχει συμπληρώσει 

επτά χρόνια με τη φανέλα 

της Δάφνης και αποτελεί 

τον πιο «παλιό» παίκτη του 

ρόστερ μας. Η οικογένεια 

της Δάφνης Π. Φαλήρου, 

εύχεται στον Μάνο κάθε 

επιτυχία τη νέα αγωνιστι-

κή σεζόν».

Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται στον 
Πανιώνιο Καισαριανής με φόντο την 
χάραξη του σχεδιασμού της επόμε-
νης περιόδου. Ο Διοικητικός ηγέ-
της, Νίκος Χατζηλίας, με τους άμε-
σους συνεργάτες του και πάντα σε 
συνεννόηση με τον νέο τεχνικό Θα-
νάση Γάκη κινούνται πολύ μεθοδι-
κά επιχειρώντας να ενισχύσουν το 
υπάρχον ρόστερ. 
Με την προοπτική οι «κυανέρυθροι» 
να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο 
ανταγωνιστικοί και πανέτοιμοι να δι-
εκδικήσουν μία πρωταγωνιστική πο-
ρεία στο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγο-
ρίας. Σε αυτό το πλαίσιο η ομάδα των 
ανατολικών προαστίων προχώρησε 
στην απόκτηση του 35χρονου ακραί-
ου μεσοεπιθετικού Παναγιώτη Πανά 
από τον Εθνικό Αστέρα. 
Το νέο απόκτημα του Πανιωνίου Και-
σαριανή έχει να επιδείξει ιδιαίτερα 
αξιόλογη θητεία στον Εθνικό Αστέ-
ρα, τον Μικρασιατικό, αλλά και στο 
Σικάμινο και αποκτήθηκε κατόπιν ει-
σήγησης του τεχνικού Θανάση Γάκη, 
τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά από 
την προηγούμενη κοινή τους θητεία 
στον Εθνικό Αστέρα. 
Η μεταγραφική δραστηριότητα των 
«κυανέρυθρων» δεν εξαντλείται 
εδώ, αφού σύμφωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες φέροντια α απέχουν 
μια ανάσα από την απόκτηση δύο ακό-
μη παικτών. Η έναρξη της θερινής 
προετοιμασίας έχει προγραμματιστεί 
για τις 22 Αυγούστου, με την πρώτη 
συγκέντρωση να είναι προγραμματι-
σμένη στο βοηθητικό γήπεδο του «Μ. 
Κρητικόπουλος» στις 7 το απόγευμα.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    
Πρόσθεσε 
εμπειρία με τον 
Παναγιώτη Πάνα 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ  
 «Διπλή» προσθήκη  
με Στρέμπα και Σφακιωτάκη     
Τίποτε δεν φαντάζει ικανό να ανακόψει την ξέ-
φρενη… μεταγραφική κούρσα του Ιπποκράτη με 
φόντο τη επόμενη ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Τα 
άτομα όπου ηγούνται των τυχών του φιλόδοξου 
σωματείου των δυτικών προαστίων εντείνουν δι-
αρκώς τις ενέργειές τους που άπτονται της ου-
σιαστικής ενίσχυσης του έμψυχου υλικού. Με 
ξεκάθαρη επιδίωξη τη δημιουργία ενός ισχυρού 
και ανταγωνιστικού ρόστερ, ικανού να διεκδική-
σει υψηλούς στόχους την ερχόμενη αγωνιστική 
σεζόν. Σε αυτό το πλαίσιο, σε δύο ακόμη σημαντι-
κές μεταγραφές προχώρησε ο Ιπποκράτης, που 
ανακοίνωσε την απόκτηση των Γιώργου Στρέμπα 
και Στέλιου Σφακιωτάκη. Αναλυτικά η ανακοίνω-
ση «Η ομάδα μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει τις 2 παρακάτω μεταγραφές! 
Στέλιος Σφακιωτάκης: Ο Στέλιος πέρυσι άνηκε 
στην ομάδα της Κηπούπολης και έχει αγωνιστεί 
επίσης με την φανέλα της Α.Ε Περιστερίου κα-
θώς και της Χρυσούπουλης. Γιώργος Στρέμπας: 
Ο Γιώργος πέρυσι άνηκε και αυτός στην ομάδα 
της Κηπούπολης και έχει αγωνιστεί στο παρελ-
θόν σε Χρυσούπολη, Φοίνικα Περιστερίου, Αμπε-
λόκηποι και ΑΕ Περιστερίου. Στέλιο και Γιώργο 
καλώς ήρθατε!»
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ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ

Ο Πέτρος Αντωνίου
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ΒUNDESLIGA

ΑΘΟΡΥΒΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
«Εξάρα» μπορεί να μην έριξε, όμως η λιτή και απέριττη Μπορούσια Ντόρτμουντ του 
γερο-Ρόις εμφάνισε ένα άκρως κυνικό (σ.σ: κι εν δυνάμει επικίνδυνο για τους 
αντιπάλους της) πρόσωπο κόντρα στη Λεβερκούζεν (1-0) ξεκινώντας με το δεξί 
στη Bundesliga. Στην επανεμφάνισή της στα γερμανικά σαλόνια, η Βέρντερ Βρέμης 
κέρδισε τις εντυπώσεις, αλλά όχι το «τρίποντο» στην έδρα της Βόλφσμπουργκ (2-
2). Στο ντέρμπι του Βερολίνου, η Ουνιόν έκανε περίπατο κόντρα στη Χέρτα (3-1).

PREMIER LEAGUE

O ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ «ΚΛΟΠ»
Ποια Λίβερπουλ, ποια Τότεναμ (4-1 τη Σαουθάμπτον) και ποια Τσέλ-
σι (0-1 την Εβερτον); Η Φούλαμ του γνωστού μας Μάρκο Σίλβα παρέ-
δωσε μαθήματα ψυχής και ποδοσφαιρικού θράσους! Το 2-2 απένα-
ντι στους «ρεντς» του Γιούργκεν Κλοπ με έναν Μίτροβιτς που σκόραρε 
δις, ήταν ό,τι καλύτερο είδαμε στο κυρίως πιάτο της Premier League. 
Επιστροφή με ήττα μετά από 23 χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα για 
τη Νότιγχαμ Φόρεστ που ακόμα αναζητά χορηγό στη φανέλα της (ήττα 
με 2-0 από τη Νιούκαστλ).

PLANET
FOOTBALL

LIGUE 1

KATI «ΨΗΝΕΤΑΙ» ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ
Κι όμως, σε μέρα που η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε την πρεμιέρα της στο Σαμπιονά, η 
Μονακό κατάφερε να στρέψει τα βλέμματα του Σαμπιονά πάνω της. Κάτι εξαιρετικό 
φαίνεται να ετοιμάζει ο τεχνικός των Μονεγάσκων, Φιλίπ Κλεμάν, με την ομάδα του 
να περνάει από την έδρα της Στρασμπούρ (1-2) και να θέτει από νωρίς υποψηφιό-
τητα για την πρώτη τριάδα.

ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ
Μάλλον δεν έφτανε το μεγάλο «χαστούκι» από την UEFA για τη δη-
μιουργία της European Super League την περασμένη χρονιά. Ο πρό-
εδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, όχι μόνο δεν πετά-
ει λευκή πετσέτα, αλλά θέλει να ξεκινήσει νέο «ψηστήρι» στα elite 
clubs της Ευρώπης, ώστε να προβούν σε νέα προσπάθεια για δημι-
ουργία της διοργάνωσης. Ο Πέρεθ φέρεται να προσέγγισε την Μπά-
γερν Μονάχου, η οποία αρχικά είχε αρνηθεί να συμμετάσχει στο εν 
λόγω τουρνουά. Λέτε να αλλάξουν γνώμη οι Βαυαροί;




