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ΥΠΑΡΧΕΙ  
ΘΕΜΑ 

Τα χρόνια συνεργασίας είναι πολλά. Κου-
ράστηκαν. Αμφότερες οι πλευρές. Ενας κύ-
κλος φέρεται να ολοκληρώνεται στην σχέ-
ση του Παντελή Χατζηδιάκου με την Αλκμααρ. 
Ενός παίκτη που πλέον είναι βασικός στην 
Εθνική και το όνομά του έχει συνδεθεί τόσο 
με τον Ολυμπιακό, όσο και με την ΑΕΚ! Ο Ολυ-
μπιακός τον έχει στο transfer list του σε πε-
ρίπτωση που αποχωρήσει κάποιος Έλλη-
νας. Για την ώρα δεν έχει προκύψει αυτό. 
Πλέον, στα 25 του, έχει ήδη λάβει το μήνυμα 
από το ολλανδικό club πως δεν είναι στην 
λίστα των παικτών προς ανανέωση. Τουνα-
ντίον, παίζοντας ως δεξί μπακ στη φετινή 
σεζόν το sms έχει σαφή αποδέκτη. Ο «δι-
κός μας», τον Ιανουάριο, βρέθηκε μία ανά-
σα από την Αλανιασπόρ. Δεν έκατσε. Τώρα 
εκτός από την επικείμενη αλλαγή ατζέντη 
(σ.σ.: από την One του αδικοχαμένου Μίνο 
Ραϊόλα μετακομίζει στην Stellar) φέρεται 
αποφασισμένος και για αλλαγή επαγγελμα-
τικής στέγης. Δεν με θέλετε; Δεν σας θέλω! 
Εμμεσα αυτή είναι η αξίωση του Χατζηδιάκου. 
Το profile του είναι ελκυστικό. Πάνω από 150 
αγώνες με την AZ. Η Λέτσε, περί ης ο λόγος, 
εδώ και 1,5 μήνα τον έχει priority. Ηδη, το 
πρώτο offer των 2 μυρίων έπεσε στον κάλα-
θο των αχρήστων μια και δεν ίδρωσε το αυτί 
του Max Huimberts (σ.σ.: τεχνικός διευθυ-
ντής της Αλκμααρ). Βάσει πηγών μας, όμως, 
η νεοφώτιστη ομάδα δεν πτοήθηκε και μέσα 
στην εβδομάδα έστειλε νέα πρόταση ύψους 
3 μυρίων στο ολλανδικό club και 3ετές συμ-
βόλαιο στον Χατζηδιάκο με σχεδόν 5 κατοστά-
ρικα καθαρές ετήσιες απολαβές. Σχεδόν τα 
διπλάσια από το τωρινό του συμβόλαιο στην 
ΑΖ. Η πίεση είναι πλέον εμφανής τόσο από 
την Λέτσε όσο και από το περιβάλλον του παί-
κτη που και δεν έχει προοπτική ανανέωσης 
και συνάμα φέτος ήδη έχει αλλάξει… πό-
στο μέσα στο γήπεδο. Κανέναν δεν συμφέ-
ρει η σχέση συμβιβασμού…     

Παρασκήνια

➠





Ο ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ 
5 ΦΕΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ 
ΩΣ ΔΕΞΙΟΣ ΜΠΑΚ, 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ!  

O 25ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΑΡΙΘΜΕΙ 159 ΜΑΤΣ, 5 
ΓΚΟΛ ΚΑΙ 4 ΑΣΙΣΤ ΜΕ ΤΟ 
ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ CLUB

ΚΡΑΤΑΕΙ ΧΡΟΝΙΑ  
Η ΚΟΛΟΝΙΑ…                              
Ζ ο υ λ ι ά ν  Φ ο υ ρ ν ι έ !  Ο 
Νο1 candidate για να ανα-
λάβει τεχνικός διευθυντής 
στον Ολυμπιακό δεν είναι… 
χθεσινός στο λιμάνι. Είναι ο 
ίδιος κύριος που λόγω της 
προελεύσεως από τα μέρη 
μας της γυναίκας του και του 
παιδιού του που μένει μόνιμα στην 
Ελλάδα έχει άρρηκτους δεσμούς με την 
πατρίδα μας. Τουλάχιστον, 5-6 φορές ετησίως μας 
επισκεπτόταν και το «Καραϊσκάκης» αποτε-
λούσε το αγαπημένο του ποδοσφαιρικό στέ-
κι. Εκεί καμάρωσε τον Τσιμίκα και με λίαρ 
τζετ επισκέφθηκε τα γραφεία του Ολυμπι-
ακού στο πρώτο κύμα του κορονοϊου που 
ΔΕΝ ταξίδευε ούτε κουνούπι. Eνεκα Λίβερ-
πουλ το deal δεν έγινε ποτέ, αλλά ο Φουρνιέ 
άνοιξε παρτίδες με τους πρωταθλητές. Και στο κατάλλη-
λο timing το contact ενεργοποιείται…  

ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΕΚΝΟΝ ΜΟΥ;    
 

Τουρκία! Ο ποδοσφαιρικός παράδεισος για 
τον Ελληνα ποδοσφαιριστή που από φέτος 
φιλοξενεί ένα νέο μέλος, τον Τάσο Χατζη-
γιοβάνη. Για ρωτήστε τους Μπακασέτα, Σιώ-
πη τους πρωταθλητές με την Τραμπζονσπόρ! 
Για ρωτήστε τον Κίτσιου που ΄χει βρει την 
Ιθάκη του αγωνιστικά και οικονομικά (πλέ-
ον στην Γκαζιαντέπ). Τον Γούτα που πήρε 
τρομερή υπεραξία! Τον captain της Καϊσε-
ρισπόρ, τον Κολοβέτσιο. Ο επόμενος (μετά 
την on going μετακόμιση του Χαρίση) που 
«φλερτάρει» με την γειτονική χώρα εί-
ναι ο Λάζαρος Λάμπρου. Ναι, ο winger του 
ΠΑΟΚ που είναι εκτός πλάνων και έχει 
πρόταση 3,5 κατοστάρικα από την Γκιρε-
σουνσπόρ για τα επόμενα δύο χρόνια με 
τον «Δικέφαλο» να αξιώνει ένα sellon. 
Ζυγώνει το ντιλάρισμα…  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Η ΑΛΚΜΑΑΡ ΔΕΝ «ΨΗΝΕΤΑΙ» ΓΙΑ  
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΤΑΣΕΙΣ ΦΥΓΗΣ ΜΕΣΩ… ΛΕΤΣΕ! 
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«ΣΚΆΛΩΜΆ»…                                                  
Δεν βρέθηκε ποτέ χημεία. Από την στιγμή δε που εμφανίστηκε 
ο Κόουλμαν στην άκρη του πάγκου σχεδόν εξαφανίστηκε! 
Διάγνωση προθέσεων που έγιναν γνωστές και στον ίδιο 
αρχές καλοκαιριού μα ακόμη ο Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος 
παραμένει κάτοικος Περιστερίου. Και μάλιστα κοστίζει αδρά 
έχοντας ένα συμβόλαιο 140 χιλιάρικα. Ο «Αγγελό» έχει βάλει 
λυτούς και δεμένους να δώσουν λύση στο «αγκάθι» και μάλιστα 
με το ανάλογο δωράκι. Λογικό…   

10ΆΡΙ ΚΆΙ ΤΈΛΟΣ!                                              

Ο Παναιτωλικός μπορεί και φέτος να μην έβαλε βαθιά το 
χέρι στην τσέπη, αλλά κουτσά στραβά «γέμισε» τα κενά και 
πλέον (εκτός από τον Μπακάκη που αναμένει την φόρμουλα 
αποζημίωσης από την ΑΕΚ) απομένει να εμφανιστεί ο εκλεκτός 
με την φανέλα με το Νο10. Υπόθεση που ΄χει αναλάβει 
επί προσωπικού ο Μάκης Μπελεβώνης από την αγορά της 
αρεσκείας του (Λατινική Αμερική). Οσονούπω, νεότερα…  

Ο Γιάννης Πετράκης δεν πρόλαβε να πατήσει το πόδι του στην 
Λευκωσία για να επιστρέψει στον πάγκο του Ολυμπιακού 

και ήδη οι Ελληνες agents έχουν στείλει τις προτάσεις τους. Για 
να ξέρετε παιδιά, ο κόουτς αναζητά στοπερ (experienced) και 
σέντερ φορ! 



Tα αφεντικά στην Τρίπολη, στην τελευταία διάσκεψη, 
εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους γιατί ακόμη κανένας από 

τους 5 παίκτες που βγήκαν στην βιτρίνα ΔΕΝ έχει ακόμη πουληθεί. 
Και ούτε προβλέπεται. Το θέμα είναι φυσικά και τι ζητάνε οι ίδιοι! 



«ΚΟΜΜΈΝΆ» ΔΩΡΆ…                         

Το αφεντικό έχει καεί ουκ ολίγες φορές στον χυλό. Eχει πετάξει 
δεξιά και αριστερά χρήματα χωρίς καμία ανταποδοτικότητα. 
Φέτος με τα χίλια ζόρια μπήκε στη διαδικασία να ασχοληθεί 
με τον Απόλλωνα και με μπάτζετ μειωμένο κατά 70% λόγω του 
υποβιβασμού. Πλέον, οι agents δεν έχουν δωράκια μαθαίνω. 
Oποιος Ελληνας παίκτης υπέγραψε ΔΕΝ είχε την ανάλογη 
συνοδεία…  

ΆΡΈΣΈΙ. ΠΟΛΎ…                              
Ο μικρός δεν πρόλαβε να βγει από το αυγό του και ο 
ΠΑΟΚ τον κοστολόγησε στα 15 «χαρτιά»! Και όλα αυτά 
γιατί 2-3 ομάδες πήραν τηλέφωνο για το status του. 
Πέραν της απόλυτης υπερβολής η αλήθεια είναι πως 
ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης (γεννηθείς το 2003, 
αριστεροπόδαρος σέντερ μπακ) διαθέτει το πακέτο 
για να γίνει το next big thing του ΠΑΟΚ. Ηδη, ο Μπότο 
δεξιά και αριστερά λέει τα καλύτερα στην πιάτσα. 
Ηδη, το club ασπάζεται την δυναμική του. Εκείνο που 
απομένει είναι το trust του Λουτσέσκου.  

ΒΡΉΚΈ ΜΠΈΛΆ!                       

Ο  δ ι κ ό ς  μ α ς  ( Ε υ θ ύ μ η ς  Κ ο υ λ ο ύ ρ η ς ) 
αποτελεί transfer record στην ιστορία του club! Κοινώς, 
θα στηριχθεί μέχρι τέλους. Στα τρία πρώτα ματς της LASK, 
πάντως, ακόμη δεν έχει πάρει φανέλα βασικού. Μόλις 
77’ γραμμένα. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από τον ΄02 
γεννημένο σέντερ φορ, Μάριν Λιούμπιτσιτς που μόλις στο 
τελευταίο αγώνα σκόραρε 4 φορές. Ο δανεικός φορ από 
την Χάϊντουκ έχει σημειώσει 6 γκολ (!) σε 3 αγώνες και 
δεν επιτρέπει στον Κουλούρη να «ξεκουμπώσει» από τον 
πάγκο. Και αν συνεχιστεί η ρέντα του μικρού, τι κάνουμε;   

ΆΛΉΘΈΙΆ, ΤΙ ΜΠΟΡΈΙ ΝΆ ΣΚΈΦΤΉΚΈ Ο 
ΛΟΎΤΣΈΣΚΟΎ ΟΤΆΝ ΤΟ CLUB ΆΠΟ ΤΉΝ ΜΆΛΤΆ 
ΆΠΈΚΛΈΙΣΈ ΤΉΝ ΛΈΦΣΚΙ ΣΟΦΙΆΣ;    

quizTime
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ΎΠΈΡΆΞΙΆ…                        
Πέρυσι τέτοια εποχή ελάχιστοι είχαν πειστεί για την αξία του! Και 
μάλιστα σε έναν ανταγωνισμό με τον Τσιντώντα. Μετά από 14 μήνες, 
ο Γιώργος Αθανασιάδης που πήγε δανεικός στην Σερίφ, «κέρδισε» 
μέσα από τα 16 ευρωπαϊκά του ματς ποδοσφαιρικό ανάστημα, την 
κλήση του στην Εθνική και το δικαίωμα επιστροφής στην ΑΕΚ με 
αύξηση συμβολαίου που αγγίζει το 50%. Από τα 150-160 που ́ χε 
προτού αποχωρήσει. Την ίδια στιγμή που ο Πασχαλάκης ακόμη 
αναζητά ομάδα και ο Διούδης έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας 
στον Παναθηναϊκό. Συνάμα, ήδη έχει βγάλει τον απαιτούμενο 
ανταγωνισμό στον Στάνκοβιτς με τον Κάρλος Ρόα (σ.σ.: προπονητής 
τερματοφυλάκων)  για τα γάντια του βασικού. Ο ορισμός της 
υπεραξίας μέσα σε έναν χρόνο…     
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Οπως είχατε διαβάσει προ ημερών από τη στήλη του Agent Greek, 
ο Ντένις βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου του Αρη. Κάτι που πι-
στοποιήθηκε αργά χθες το βράδυ, με τον Βραζιλιάνο πορτιέρε να 
αποχαιρετά τους «κιτρίνους». Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μόνη απο-
χώρηση, καθώς παρελθόν αποτελεί και ο μέχρι πρότινος team 
manager του συλλόγου, Θωμάς Ναζλίδης. Στα μεταγραφικά, το 
μούδιασμα από τον αποκλεισμό, πάει λίγι πιο πίσω την προσθή-
κη σέντερ μπακ.

Οπως και οι υπόλοιποι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, η ΑΕΚ 
συνεχίζει τις προσπάθειες για εύρεση ενός στόπερ που θα πλαισιώ-
σει τον Ντομαγκόι Βίντα. Με μια εβδομάδα να απομένει για την έναρ-
ξη του πρωταθλήματος, δεν θα έπρεπε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 
η έλευση του αμυντικού – κάτι που δεν θέλουν με τίποτα οι «κιτρινό-
μαυροι» - να έρθει στο παρά... πέντε του μεταγραφικού παζαριού, δη-
λαδή στα τέλη Αυγούστου. 

Με τον Μπαρτ Σένκεφελντ να μένει εκτός προπονήσεων για ένα μήνα, 
το ζήτημα απόκτησης σέντερ μπακ δεν παίρνει περαιτέρω αναβολή 
στον Παναθηναϊκό. Ο Ζβόνιμιρ Σάρλια δεν έχει κερδίσει την εμπιστο-
σύνη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ως εκ τούτου, οι «πράσινοι» χρειάζο-
νται άνθρωπο στην εν λόγω θέση. Παράλληλα, οι Κυπελλούχοι Ελ-
λάδος βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τη Λέγκια Βαρσοβίας για την 
επιστροφή του Καρλίτος στην Πολωνία μετά από δύο σεζόν.

Η πρόκριση στα Play-Off του Europa League ήρθε μετά κόπων και βα-
σάνων. Μια εξέλιξη που υποχρεώνει τον Ολυμπιακό να επιταχύνει 
τη μεταγραφική του ενίσχυση. Ο Κόνραντ ντε λα Φουέντε υπέγραψε 
(δανεικός με οψιόν από Μαρσέιγ) και σήμερα αναμένεται στη χώρα 
μας για τις τυπικές ανακοινώσεις. Παράλληλα, ο Τικίνιο υπέστη θλά-
ση, ενώ ΜΜΕ της πατρίδας του θεωρούν δεδομένη την μεταγραφή του 
στην Μποταφόγκο.

Οι πωλήσεις ποδοσφαιριστών συνεχίζουν να βρίσκονται σε πρώτο 
πλάνο στον ΠΑΟΚ (Τέιλορ στη Σαχτάρ Ντόνετσκ), ενώ η υπόθεση της 
ανανέωσης συμβολαίου του Ντόουγκλας Αουγκούστο παραμένει με-
τέωρη. Οι απαιτήσεις του παίκτη δεν έχουν καλυφθεί και η έξοδος 
φαντάζει τη δεδομένη στιγμή ως η πιθανότερη έκβαση (υπάρχουν 
μνηστήρες από Σ. Αραβία και Ιταλία), χωρίς ωστόσο να αποκλείεται 
η ανατροπή. 



1
ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 17:00
ΑΡΣΕΝΑΛ-ΛΕΣΤΕΡ

1 -0,75 1,75
Η Αρσεναλ έχει μεγάλες βλέψεις για φέτος και ματς σαν 

το σημερινό πρέπει να τα καθαρίζει αν θέλει να καπαρώσει 
τετράδα. Οι «αλεπούδες» ακόμα ψάχνονται στο μεταγραφικό 
κομμάτι, ενώ κόντρα στη Μπρέντφορντ πλήρωσαν τα αμυντικά 

τους λάθη.

«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 19:00

ΠΑΦΟΣ-ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
OVER 2,75 1,85

Συνεχόμενες φιλικές αναμετρήσεις έχουμε στη Κύπρο με τις ομάδες 
να ετοιμάζονται για την νέα χρονιά. Οι δύο ομάδες σήμερα θα δώσουν 
χρόνο σήμερα σε αρκετά νέα πρόσωπα. Ανοιχτό ματς αναμένεται με 

γκολ και πολλά κόρνερ.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΕ ΠΑΚΕΤΟ

ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ 

ΠΛΕΟΝ ΜΠΑΛΑ  
ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ ΜΑΣ
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www.xosetips.com

2
ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 17:00
ΓΟΥΛΒΣ-ΦΟΥΛΑΜ

OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,70
Την αστοχία της, αλλά και την ατυχία στην πρεμιέρα πλήρωσε η Γουλβς, 
καθώς το 2-1 έγινε με αυτογκόλ. Η Φούλαμ ήταν εντυπωσιακή, κοίταξε 
στα μάτια την Λίβερπουλ και θα μπορούσε ακόμα και να πάρει το ματς. 

Ο Μίτροβιτς ξεκίνησε από εκεί που σταμάτησε πέρυσι.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΓΚΟΛ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ ΜΑΤΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 14:00

ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ
2 1,90

OVER 2,5 1,72
Επηρεασμένη αρκετά από τον υποβιβασμό είναι η Αρμίνια και δεν μπορεί 

ακόμα να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Από την άλλη το Αμβούργο που 
έχασε την άνοδο ουσιαστικά στο 90’ έχει ξεκινήσει καλά με στόχο επιτέλους 

να επιστρέψει στη Bundesliga.

ΠΟΝΤΑΡΟΥΜΕ ΣΤΟ «ΔΙΠΛΟ» ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΕΛΒΕΤΙΑ 20:00

ΣΙΟΝ-ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ
OVER 2,5 1,70

Εντυπωσιακή μέχρι στιγμής η αήττητη Γκρασχόπερ, η οποία βρίσκεται στη 
κορυφή. Δύσκολη έξοδος σήμερα μέσα στην έδρα της αρκετά ανεβασμένης Σιόν. 

Αμφότερες θα επιτεθούν για να πάρουν το τρίποντο.

ΣΥΜΜΑΧΟΣ Η ΑΓΟΡΑ, ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 18:30

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ-ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΣΟΥ
OVER 3,25 2,10

Ηττα-αποκλεισμό γνώρισε ο Αρης στο Αζερμπαιτζάν με το ευρωπαϊκό όνειρο να 
τελειώνει νωρίς. Πλέον επικεντρώνεται στο πρωτάθλημα και θα επιδιώξει να είναι 

έτοιμος για την πρεμιέρα. 

ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΕ ΠΑΚΕΤΟ VOL 2
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Σήμερα αναχωρεί το δεύτερο γκρουπ της ελληνικής αποστολής που θα πάρει 
μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο που ξεκινάει τη Δευτέρα 15 

Αυγούστου. Η πτήση για τη γερμανική πόλη είναι προγραμματισμένη για 
τις 08:35 και ανάμεσα στους αθλητές θα είναι ο πρωταθλητής Ευρώ-

πης, Μίλτος Τεντόγλου.  

Η Νικόλ Κυριακοπούλου αποφάσισε να παρατείνει τη φετινή αγω-
νιστική σεζόν. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα κάνει 3 με 4 αγώ-
νες ακόμη προς τα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. 
Ηδη έκλεισε δύο μίτινγκ στην Ιταλία, στις 30 Αυγούστου, στο 
Ροβερέτο και στις 4 Σεπτεμβρίου, στην Πάντοβα. 
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Η Ουκρανία, που προπονήθηκε το προηγούμενο διάστημα στην πόλη της 
Γερμανίας, Κίενμπαουμ, μετέχει με μεγάλη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρω-

τάθλημα. Στο Μόναχο είναι δηλωμένοι 54 αθλητές και αθλήτριες. 
Φαβορί για ένα μετάλλιο είναι οι Γιαροσλάβα Μάχουτσικ (ύψος), 

Aντρίι Προτσένκο (ύψος), Μαρίνα Μπεκ- Ρόμαντσουκ (μήκος, τρι-
πλούν) και Αννα Ριζίκοβα (400μ. εμπόδια).

Στο Μόναχο βρίσκεται από χθες το πρώτο κλιμάκιο της Εθνικής ομά-
δας που θα λάβει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η αποστο-
λή θα μείνει στο ξενοδοχείο «Leonardo Royal». Για την πόλη της 
Γερμανίας αναχώρησαν 15 από τους 40 της αποστολής. Ηδη 
στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας βρίσκεται η Κατερίνα Στε-
φανίδη που ταξίδεψε από το Μονακό.



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Την μεταγραφική του αντεπίθεση συνεχίζει απτόητος ο 
Αγιος Δημήτριος. Οι «κυανέρυθροι» προχώρησαν σε 
μία πολύ σημαντική κίνηση για την ενίσχυση της επι-
θετικής του γραμμής, στέλνοντας μήνυμα πως επιδί-
ωξή τους είναι να εμφανιστούν... περαστικοί από τη 
Β' Κατηγορία και να επανέλθουν άμεσα στα «σαλόνια» 
του αθηναϊκού ποδοσφαίρου. Στα πλάνα του ο Γαληνός 
Νικολαΐδης θα μπορεί να έχει, πλέον, και τον Γιάννη 
Κούτρο, ο οποίος πέρσι αναδείχθηκε πρωταθλητής στην 
Α' ΕΠΣΑ με τη φανέλα της Αγίας Παρασκευής. Αναλυτι-
κά η ανακοίνωση: «Ο Πρόεδρος και οι συνεργάτες του 
κάτω από άκρα μυστικότητα κάνανε το μέγαλο  «μπάμ» 
φέρνοντας έναν από τους σπουδαίους επιθετικούς τα 

τελευταία χρόνια όχι μόνο στα τοπικά πρωταθλήματα 
αλλά και της Γ' Εθνικής, τον Γιάννη Κούτρο. Οι αριθ-
μοί μιλάνε απο μόνοι τους, Φωστήρας Super League 
2 (7 γκολ), Ατλαντίδα Α' ΕΠΣΑΝΑ (19 γκoλ), Πανναξι-
ακός (32 γκoλ), Αστέρας Βάρης (10 γκoλ) κ.α.. Έτσι 
το επιθετικό κομμάτι κλείνει με τον καλύτερο τρόπο με 
την προσθήκη του Γιάννη και δείχνει τις διαθέσεις για 
την καινούρια χρονιά που ανεβάζει τον πήχη κατακό-
ρυφα, να θυμίσουμε πως πέρυσι ο Γιάννης κατέκτησε 
το πρωτάθλημα με την ομάδα της Αγίας Παρασκευής. 
Καλωσορίζουμε τον Γιάννη στην οικογένειά μας και 
του ευχόμαστε υγεία και πολλά γκολ με τη φανέλα 
της ομάδας μας. Γιάννη καλώς ήρθες στην Μπάρτσα».

ΚΟΛΩΝΟΣ 

Σε μεταγραφικό «πυρετό» βρίσκεται ο Κολωνός δη-
μιουργώντας όλες τις απαραίτητες προοπτικές, που 
θα του επιτρέψουν να θέσει πρωταγωνιστικούς στό-
χους ενόψει της νέας απαιτητικής περιόδου. Τα άτομα 
όπου ηγούνται των τυχών της φιλόδοξης όσο και ιδι-
αίτερα δημοφιλούς ομάδας των κεντρικών προαστίων 
δεν σταματούν τις ενέργειες ουσιαστικής ενδυνάμω-
σης του έμψυχο δυναμικού τους, ευελπιστώντας να 
φανούν όσο περισσότερο ανταγωνιστικοί γίνεται στον 
επερχόμενο μαραθώνιο» της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Σε 
αυτό το πλαίσιο προχώρησαν στην απόκτηση του 28χρο-
νου πολυσύνθετου παίκτη Σταύρου Κάτρη, που προέρ-
χεται από τον Κεραμεικό κι έχει να επιδείξει θητεία 
σε Αστέρα Εξαρχείων και ΠΑΟ Ρουφ Αναλυτικά η ανα-
κοίνωση: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο. Κολωνού 
ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Σταύρου Κά-
τρη που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην ομάδα του Κε-
ραμεικού, ενώ έχει αγωνιστεί στον Αστέρα Εξαρχεί-
ων και στο Ρουφ. Τον καλωσορίζουμε στον Σύλλογο 
μας και ευχόμαστε να έχει μια καλή σεζόν με υγεία 
φορώντας τη φανέλα της ομάδας μας.»

«ΥΠΈΚΥΨΈ» Ο ΚΟΥΤΡΟΣ
ΤΑ ΚΥΑΝΈΡΥΘΡΑ ΤΗΣ «ΜΠΑΡΤΣΑ» ΦΟΡΈΣΈ ΈΝΑΣ  
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΈΡΟΥΣ ΑΘΗΝΑΊΟΥΣ ΈΠΊΘΈΤΊΚΟΥΣ

Στο τεχνικό τιμ 
των Ακαδημιών 
ο Σπύρος 
Ζησόπουλος
 Σε πλήρως επαγγελματι-
κά πρότυπα λειτουργούν τα 
πάντα στον Ηρακλή Περι-
στερίου ενόψει της νέας 
αγωνιστικής περιόδου. Η 
διοίκηση του σωματείου 
των δυτικών συνοικιών δί-
νει πολύ μεγάλη βαρύτητα 
στην εύρυθμη λειτουργία 
των υποδομών , αφού βα-
σίζει πολλά στην παραγω-
γή ταλαντούχων παικτών, 
που θα έχουν την δυνα-
τότητα να ενταχθούν στα-
διακά στην πρώτη ομάδα. 
Κάτω από αυτό το πρίσμα 
προσλήφθηκε το προπο-
νητικό τιμ των Ακαδημιών 
ο Σπύρος Ζησόπουλος, που 
έχει να επιδείξει αξιόλο-
γη θητεία στα τμήματα υπο-
δομών του Άγιαξ, του Αγίου 
Ίεροθέου και του Ατρομή-
του, ενώ ξεχωρίζει για 
τη μεθοδική του δουλειά 
και τη τεχνογνωσία του. 
Αναλυτικά η ανακοίνω-
ση «Σε απόλυτη συμφω-
νία και ταύτιση απόψεων 
για τον τρόπο λειτουργίας 
των ακαδημιών και την δι-
αδικασία παραγωγής νέων 
ποδοσφαιριστών κατέλη-
ξε η επικοινωνία που εί-
χαν το τελευταίο διάστη-
μα ο έμπειρος προπονητής 
και ο Πρόεδρος της ομάδας 
μας. Έτσι ο Κος Ζησόπου-
λος εντάσσεται στο προπο-
νητικό Τιμ των ακαδημιών 
μας. Έχοντας δουλέψει σε 
πολλές ομάδες ( πάντα σε 
ακαδημίες) όπως ο Αγ. Ίε-
ρόθεος, Ατρόμητος, Ακα-
δημία Ajax αλλά και στην 
ομάδα μας παλαιότερα. 
Έχει δίπλωμα ΟΥΈΦΑ Β' 
και πολλά επιμορφωτικά 
σεμινάρια στην Έλλάδα και 
το εξωτερικό. Αναλαμβάνει 
άμεσα τις ομάδες Κ18 και 
Κ14. Του ευχόμαστε υγεία 
και καλή επιτυχία στο έργο 
του. Καλώς ήρθες Σπύρο»

Νέα μεταγραφική κίνηση πραγμα-
τοποίησε και η Α.Έ. Περιστερίου. Τα 
άτομα όπου ηγούνται των τυχών της 
φιλόδοξης και ιδιαίτερα δημοφι-
λούς ομάδας των δυτικών συνοι-
κιών δεν σταματούν τις ενέργει-
ες που άπτοντα της όσο το δυνατόν 
ποιοτικότερης ενίσχυσης του έμ-
ψυχου υλικού με ταλαντούχους πο-
δοσφαιριστές που έχουν δίψα για 
διάκριση και ανάδειξή τους Κάτω 
από αυτό το πρίσμα, οι Περιστεριώ-
τες ανακοίνωσαν την ένταξη του 
20χρονου επιθετικού Τάσου Μαγκί-
τσδα, που προέρχεται από τον συ-
ντοπίτη Ηρακλή και τον συνοδεύουν 
εξαιρετικέ συστάσεις αναφορικά 
με την αξία του. Αναλυτικά η ανα-
κοίνωση: «Και ο Τάσος Μαγκίτσας 
θα φοράει τη φανέλα της Α.Έ. Περι-
στερίου για την αγωνιστική περίοδο 
2022-’23, που ανοίγεται μπροστά 
μας. Ο 20χρονος επιθετικός (γενν. 
2002), με περισσότερα από 1.000 
λεπτά συμμετοχής και 2 γκολ με 
τον Ηρακλή πέρσι στο πρωτάθλημα 
της Β’ Αθηνών, έρχεται να ενισχύ-
σει τη γραμμή πυρός της Ένωσης 
και τις επιλογές του Δημήτρη Κα-
ριώτη. Η Α.Έ. Περιστερίου επιλέγει 
και επιλέγεται. To be continued…»

ΓΛΥΚΑ ΝΈΡΑ
Λίγα μέτρα πιο κάτω, βρήκε την 
επόμενη ποδοσφαιρική του στέ-
γη ο Γιάννης Φενερίδης, που πέρ-
σι αγωνίζονταν στην Ατλαντίδα και 
μόλις προσφάτως συμφώνησε με 
τα Γλυκά Νερά. Σχετική είναι και 
η ανακοίνωση του νέου του συλ-
λόγου που αναφέρει τα εξής:  «Ο 
ΑΟ Γλυκών Νερών ανακοινώνει 
την απόκτηση του εξελίξιμου πο-
δοσφαιριστή Γιάννη Φενερίδη, ο 
οποίος αναμένεται να ενισχύσει 
σημαντικά την επιθετική λειτουρ-
γία της ομάδας μας. Ο Σύλλογός 
μας τον καλωσορίζει στην ομάδας 
μας και του εύχεται μια αγωνιστι-
κή περίοδο υγεία και επιτυχίες».

Α.Έ. ΠΈΡΊΣΤΈΡΊΟΥ     
Απέκτησε και τον 
Τάσο Μαγκίτσα 

ΑΤΤΑΛΟΣ 
Διπλή ενίσχυση στον «άσο»    
Αισθητά ενισχυμένος συγκριτικά με την προηγούμενη 
περίοδο όσον αφορά την νευραλγική θέση κάτω από τα 
δοκάρια αναμένεται να παρουσιαστεί την προσεχή αγω-
νιστική περίοδο ο Ατταλος. Κι αυτό διότι η διοίκηση του 
φιλόδοξου σωματείου της Νέας Φιλαδέλφειας προχώ-
ρησε στην ένταξη δύο σπουδαίων τερματοφυλάκων, οι 
οποίοι πληρούν όλες τις προδιαγραφές να αναδειχθούν 
σε ιδιαίτερα χρήσιμα εργαλεία ενόψει της απαιτητικής 
χρονιάς που περιμένει την ομάδα στον φετινό «μαραθώ-
νιο της Α’ Κατηγορίας ΈΠΣΑ. Ο σύλλογος της Ν. Φιλαδέλ-
φειας προχώρησε στην απόκτηση δύο νεαρών γκολκί-
περ, οι οποίοι έχουν αρκετές παραστάσεις με τις ομάδες 
που έχουν αγωνιστεί. Καταρχάς, τα κυανέρυθρα... γάντια 
θα φοράει φέτος ο 23χρονος Γιάννης Σαμιώτης, ο οποί-
ος πανηγύρισε πέρσι την άνοδο στην Α' ΈΠΣΑ με την Πεύ-
κη, ενώ νωρίτερα είχε αγωνιστεί για τον ΠΑΟ Ρουφ και 
τη Δόξα Βύρωνος. Έπίσης, για χάρη του Άτταλου αποφάσι-
σε να επαναδραστηριοποιηθεί ο 24χρονος Κωνσταντίνος 
Κώνστας, ο οποίος στο πρόσφατο παρελθόν έχει υπερα-
σπιστεί την εστία της Νέας Ίωνίας. Μάλιστα, με τους κυ-
ανοκίτρινους είχε και γεμάτη σεζόν στην Α' Κατηγορία.
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ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΠΈΡΊΣΤΈΡΊΟΥ 

Ο Γιάννης Κούτρος




