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«ΨΑΧΤΗΚΕ»  
ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΑ!

Ασχέτως προπονητή, ο Τικίνιο (και για οι-
κογενειακούς λόγους) είχε πάρει την άγου-
σα για την πόρτα της εξόδου. Οπερ και εγέ-
νετο, επιστρέφοντας στην πατρίδα του και 
δη την Μποταφόγκο. Ασχέτως προπονητή, 
ο Χασάν έχοντας ακόμη έναν χρόνο συμβό-
λαιο είναι in process για αποχώρηση. Εξάλ-
λου, δεν έχει αγωνιστεί λεπτό στα τέσσερα 
πρώτα ευρωπαϊκά ματς του Ολυμπιακού και 
δηλώθηκε εκτάκτως στην λίστα για τα ματς 
με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Ηδη, η περσι-
νή του σεζόν με την Κόνιασπορ έχει θέσει 
τα θεμέλια για την επικείμενη μεταγραφή 
του μιας και δεν υπάρχει… αύριο στην συ-
νεργασία του με τους πρωταθλητές. Που κα-
ταλήγουμε; Πως ο Ολυμπιακός «καίγεται» 
για Νο9! Και μάλιστα ήδη έκανε την κίνη-
σή του,  ασχέτως που ΔΕΝ ολοκληρώθηκε. 
Βάσει πηγών μας, το όνομά που ΄χε λοκα-
ριστεί, ήταν του Μαριάνο Ντίας! Του παίκτη 
που η Ρεάλ Μαδρίτης ενώ τον είχε στα τσι-
κό της τον αγόρασε από την Λιόν με 20 μύ-
ρια τον Αύγουστο του 2018. Τον ποδοσφαι-
ριστή που ́ χει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο 
με την πρωταθλήτρια Ευρώπης και από πέ-
ρυσι έχει ενημερωθεί πως δεν λογίζεται 
στα πλάνα του Κάρλο Αντσελότι.  Που έγκει-
ται το πρόβλημα; Φυσικά στο salary του μια 
και ο 29χρονος επιθετικός έχει συμβόλαιο 
4 εκατ. ευρώ ΚΑΘΑΡΑ στην «βασίλισσα», η 
οποία φέρεται διατεθειμένη να καλύψει μέ-
χρι και το 50% του τελευταίου έτους εν είδει 
αποζημίωσης, αλλά… Ο Μαριάνο την τελευ-
ταία 4ετία έχει «ιδρώσει» μόλις 1.907 λε-
πτά σε όλους τους επίσημους αγώνες από 
τα 18.810 πιθανά. Κοινώς, 21 αγώνες από 
τους 208 συνολικά της Ρεάλ, ήτοι 5 αγώνες 
ανά χρονιά! Πάντως, για τα δεδομένα της Ελ-
λάδας ο παίκτης είναι crack (σ.σ.: «αστέρι», 
όπως το λένε οι Ισπανοί) εξ ου και η επιμο-
νή του Ολυμπιακού που και μέσω της εται-
ρείας του, την YouFirst,  ασκεί πιέσεις για 
την ανατροπή!     

Παρασκήνια

➠





 Η ΡΕΑΛ ΤΟΝ ΕΙΧΕ ΣΤΗΝ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΩΣΕ 20 ΜΎΡΙΑ ΓΙΑ 
ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΛΙΟΝ. 

Ο ΜΑΡΙΑΝΟ ΝΤΙΑΣ 
ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ 4 «ΧΑΡΤΙΑ» 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ 
ΣΎΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 
ΙΟΎΝΙΟ ΤΟΎ 2023.

ΝΑ, Η 3ΑΔΑ. ΤΕΛΟΣ…                               
Την ίδια στιγμή που ο Ζοζέ Μπότο 

είναι «κολλημένος» πάνω στο 

τηλέφωνο για να… ξελοκά-

ρει το συμβόλαιο του Γιασμίν 

Κούρτιτς (1,2 εκατ. ευρώ 

καθαρά) και το case του Ντό-

ουγκλας Αουγκούστο, η υπό-

θεση σέντερ φορ φαίνεται να 

λαμβάνει τέλος στον ΠΑΟΚ. Εξηγού-

μεθα: ο Ραζβάν Λουτσέσκου μπορεί να πίε-

σε για την έλευση ενός ακόμη «9αριού», αλλά 

το club φαντάζει απόλυτο. Εφυγε ο Τσόλακ, 

ήρθε ο Τομάς (σ.σ.: υπάρχουν πολλές εν-

στάσεις για το status του). Κοινώς, ένα και 

ένα κάνουν δύο. Εν ολίγοις, η χρονιά θα 

τσουλήσει με Νέλσον Ολιβέιρα, Γιώργο Κού-

τσια (σ.σ.: το συμβόλαιό του λήγει το επόμενο καλοκαίρι) 

και τον νιόφερτο Ισπανό by Boto.   

Ο ΙΒΑΝ ΒΑΖΕΙ «ΦΡΕΝΟ» 

Εχει ποδοσφαιρική παιδεία. Ασυζητητί. Εί-
ναι καλλιτέχνης. Πάει στο 1 vs 1, «πατάει» 
περιοχή, έχει το γκολ και δημιουργεί αριθ-
μητική ανισορροπία σε σεταρισμένες άμυ-
νες. Κοινώς, παίκτης-ταμάμ για το Big 5 
στην Ελλάδα. Ο Πάολο Φερνάντες, στα 24 
του, έχει κάνει τον Αχιλλέα Μπέο χαρού-
μενο μιας και αξιώνει 1 «χαρτί» για την 
αποχώρηση του. Τις δύο προτάσεις με 6 
και 8 κατοστάρικα αντίστοιχα δεν τις άνοι-
ξε καν. Το profile του, όμως, δεν ψήνει 
τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ώστε να πατήσει το 
κουμπί της πρότασης από τον Παναθηναϊ-
κό (σ.σ.: βάζουν και τον Καμπετσή ως έμ-
ψυχο αντάλλαγμα αν και εφόσον για να 
μειωθεί το κόστος). Δεν τον έχει κόψει, 

αλλά έχει άλλες προτεραιότητες… 

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ο ΟΛΎΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΟ ΣΑΦΑΡΙ  
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟ9 ΣΚΑΛΙΣΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ  
ΤΟΎ ΜΑΡΙΑΝΟ ΝΤΙΑΣ ΤΗΣ ΡΕΑΛ!  
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FREE ΧΆΡΗΣ!                                                  
Φάνηκε να βρίσκει την Ιθάκη του! «Γεμάτη» χρονιά (27 ματς/1 
γκολ/4 ασίστ) για τον ίδιο, πρώτο πρωτάθλημα για το club μετά 
από 15 χρόνια. Ιδανική συγκυρία για restart. Φευ. Ο Χάρης 
Μαυρίας ενημερώθηκε πως δεν είναι στα πλάνα του νέου 
προπονητή, Νταβίδ Καταλά στον Απόλλωνα Λεμεσού. Μολονότι 
συμπεριλήφθηκε στην λίστα των αγώνα με τον Ολυμπιακό είναι 
ήδη σε αναζήτηση ομάδας. Φοβερά πράγματα…  

ΕΤΣΙ «ΕΚΛΕΙΣΕ»!                                              

Ενας βραχνάς λιγότερος στον Ολυμπιακό. Μετά τον Ονιεκούρου, 
ο Πέπε είναι ο επόμενος που βρήκε απάγκιο από τους aparted! 
Και αυτός στην Τουρκία. O παίκτης που κόστισε 3 μύρια στους 
πρωταθλητές συμφώνησε για plus ένα χρόνο συμβολαίου (σ.σ.: 
μέχρι το 2025) και πήγε στην Ανκαραγκουτσού με καλύτερο 
συμβόλαιο (πάνω από 4,5 κατοστάρικα) από εκείνο που ΄χε 
στους «ερυθρόλευκους». Καμία οψιόν αγοράς του.

Παναθηναϊκός Β’. Ηδη μετράει τουλάχιστον 5 προσθήκες, 
οι περισσότερες εξ αυτών με ηλικίες 23-24 ετών. Ηδη, 

η πιάτσα έχει ξεκινήσει την ανάλογη κουβέντα, μα δεν υπάρχει 
κανένα νόημα να μαζεύονται παίκτες-στοιχήματα και να μην 
αξιοποιούνται τα παιδιά των ακαδημιών.  



Ζίγκα Λάτσι! Το άλλοτε project της ΑΕΚ πλέον δεν έχει νόημα 
να παίζει με την Β΄ ομάδα και το όνομά του μοιράζεται σε 

κάθε agent που κάνει ραντεβού στον «Δικέφαλο». Οταν το ίδιο 
το club δεν το διαχειρίστηκε ανάλογα…  



ΜΆΝΏΛΗ, ΆΝΤΕΧΟΥΜΕ;                          

Κάθε αρχή και δύσκολη! Ο Μανώλης Σάλιακας τραβάει τα πρώτα 
ζόρια του στην Ζανκτ Πάουλι αναφορικά με το game intensity και 
ήδη στα πρώτα τρία ματς έγινε ισάριθμες φορές αλλαγή από τον 
προπονητή του με το «kicker» να τον «ματώνει» βαθμολογικά. 
Αφήστε που αποβλήθηκε και στο Κύπελλο απέναντι σε 
ερασιτεχνικό club. Αφήστε που ζορίζεται στην εκμάθηση 
γερμανικών.  Μανώλη, reaction…

ΚΏΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΆΛΛΆ…!                                
Ο Χάρης Χαρίσης ήδη βρίσκεται Τουρκία. Πήγε να 
συναντήσει τον κολλητό του, Δημήτρη Γούτα και να 
ανοίξει την αγορά της γειτονικής χώρας. Το deal, 
όπως είχαμε αποκαλύψει, εν τέλει έκλεισε στα 3,5 
κατοστάρικα για τον Ατρόμητο για έναν παίκτη που μόλις 
άκουσε τα χρήματα της Σιβασπόρ έβαλε λυτούς και 
δεμένους για να αποχωρήσει. Οπότε, ο πρόεδρος 
πήγε πάσο! Στα παρασκήνια της συμφωνίας; Πως οι 
Περιστεριώτες θα αποπληρωθούν από τους Τούρκους 
σε 5 δόσεις!  

ΆΠΏΘΗΜΕΝΟ!                       

Μαξιμιλιάνο Λοβέρα. Ενα ακόμη μεταγραφικό asset του 
Πέδρο Μαρτίνς που κόστισε ένα σκασμό λεφτά, έχει μείνει 
ΚΑΙ φέτος παρκαρισμένο στον Ρέντη. Ο δανεισμός του 
στην Ομόνοια δεν δημιούργησε υπεραξία. Συνάμα, ο ίδιος 
«χαλώντας» το deal με τον Αρη, δημιούργησε δυσμένεια 
στο πρόσωπό του και πλέον προπονείται «κομμένος» από 
τους κομμένους! Το συμβόλαιό του βαρύ και ασήκωτο ακόμη 
και για τον Ολυμπιακό για έναν παίκτη που ΔΕΝ υπολογίζει. 
Ο Ιωνικός, μαθαίνω, τσοντάρει ένα 150άρι για να κάνει το 
κομμάτι του. Λέτε;  

ΆΛΗΘΕΙΆ, ΤΙ ΡΟΛΟ ΕΧΕΙ ΣΤΆ ΜΕΤΆΓΡΆΦΙΚΆ 
ΔΡΏΜΕΝΆ ΤΗΣ ΆΕΚ, Ο ΡΆΝΤΟΣΛΆΒ ΚΟΥΧΆΡΣΚΙ;   quizTime
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ΕΙΝΆΙ ΠΟΛΛΆ ΤΆ ΛΕΦΤΆ…                        
O Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να κάνει άκρως επαγγελματικά την 
δουλειά του στο γήπεδο με την Αλκμααρ και φέτος! Και μάλιστα με 
τρομερή συνέπεια: 5 ματς/4 γκολ/3 ασίστ, αναμένοντας στο ακουστικό 
του τα νέα για την επόμενη μέρα του. Οσο όμως ο Max Huiberts αγνοεί 
τα τηλεφωνήματα των Ιταλών και δη της Σαρλενιτάνα σε πρόταση που 
αγγίζει τα 8,5 μύρια, τόσο ο ίδιος τρελαίνεται μιας και η πρόταση που 
΄χει στα χέρια του είναι πάνω από 1 μύριο καθαρές απολαβές για 
την επόμενη 4ετία (σ.σ.: plus τα τρελά μπόνους 150 χιλιάρικα σε 10 
γκολ, 100 χιλιάρικα πριμ παραμονής). By the way, το offer εστάλη 
από γερμανικό γραφείο και ουχί την εταιρεία που εκπροσωπεί τον 
διεθνή Ελληνα επιθετικό.
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BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Οι προσθήκες στις οποίες στοχεύει ο Αρης αφορούν δύο μέτω-
πα. Διότι καλές και απαραίτητες οι μεταγραφές – κυρίως του 
σέντερ μπακ που θα πλαισιώσει τους Μπράμπετς και Φαμπιά-
νο – αλλά οι «κίτρινοι» αναζητούν και γενικό αρχηγό, μετά την 
απομάκρυνση του Θωμά Ναζλίδη. Μέχρι στιγμής, δεν έχει προ-
κύψει κάποιο όνομα για το εν λόγω πόστο, αλλά ούτε και κάποιο 
για την αγωνιστική ενίσχυση του κλαμπ. 

Με 4-0 επικράτησε η ΑΕΚ της Προοδευτικής σε φιλική αναμέτρηση 
τριών ημιχρόνων προπονητικού χαρακτήρα που διεξήχθη στο «Σερα-
φίδειο». Ανεπίσημο ντεμπούτο για τον Ντομαγκόι Βίντα, με τον Κροάτη 
να ξεκινάει βασικός. Στο κομμάτι των μεταγραφών, έως και τέσσερις 
μεταγραφές αναμένονται στην Ενωση. Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα από 
την Τουρκία περί πρότασης της Μπεσίκτας ύψους 2,5 εκατ. ευρώ για 
τον Λιβάι Γκαρσία δεν επιβεβαιώνονται από τους «κιτρινόμαυρους».

Τα τελευταία του εικοσιτετράωρα ως παίκτης του Παναθηναϊκού δια-
νύει ο Καρλίτος. Ο 32χρονος Ισπανός αναμένεται να αποτελέσει πα-
ρελθόν από τον σύλλογο, έπειτα από 2,5 χρόνια. O στόχος του «τρι-
φυλλιού» πλέον είναι να κάνει... σπριντ, ώστε να ολοκληρωθεί η 
ενίσχυση, ει δυνατόν, πριν την πρώτη σέντρα της Super League. 
Σέντερ μπακ, χαφ και εξτρέμ βρίσκονται στη λίστα των Κυπελλούχων 
Ελλάδος. 

Εδώ και μέρες «μύριζε» ότι ο Τικίνιο Σοάρες δεν θα συνέχιζε στον 
Ολυμπιακό. Μετά από έναν χρόνο παρουσίας στους «ερυθρόλευκους», 
ο 31χρονος Βραζιλιάνος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μποταφό-
γκο. Πάνω από ένα εκατ. ευρώ θα μπει στα ταμεία των Πειραιωτών. 
Και πλέον, στις μεταγραφικές ανάγκες, πέραν του χαφ και του σέ-
ντερ μπακ, προστίθεται με υποχρεωτικό αστερίσκο και αυτή του φορ.

Η πρόβα τζενεράλε του ΠΑΟΚ στη Τούμπα ενόψει της επίσημης σέντρας 
του πρωταθλήματος προκάλεσε απορίες, μιας και ήταν κεκλεισμένων 
των θυρών (3-1 τον Βόλο). Οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν τη διαδικα-
σία των εκκαθαρίσεων του ρόστερ και μετά τους Τέιλορ και Μιχάι, ο 
κλήρος πέφτει στα πιο βαριά συμβόλαια. Παράλληλα, αναφορικά με 
το κομμάτι της αγοράς ποδοσφαιριστών, αναμένεται να υπάρξει κι-
νητικότητα από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.
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BETSporTime
ΠΡΙΜΕΡΑ ΝΤΙΒΙΣΙΟΝ 20:30

ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΧΙΡΟΝΑ 1  1,87
ΑΞΙΑ ΣΤΙΣ «ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ»
Με ιδανικό τρόπο θέλει να ξεκινήσει τη χρονιά η Βαλένθια. Οι «νυχτερίδες» υποδέχονται τη νεοφώτιστη Χι-
ρόνα και με όπλο το γεμάτο «Μεστάγια» και παρόλο που ο Γκουέντες αναχώρησε για τη Γουλβς, έχουν αγω-
νιστικό πλεονέκτημα απέναντι στους Καταλανούς.σχυθεί και θα δώσουν μάχη για να διεκδικήσουν από τετρά-
δα μέχρι τίτλο. 

ΜΠΟΥΝΤΕΣΛΙΓΚΑ 18:30

ΜΠΑΓΕΡΝ Μ. – ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ OVER 4,5 2,27
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΒΑΥΑΡΙΚΟ ΠΟΛΥΒΟΛΟ
Τα έξι γκολ της πρεμιέρας πιστοποίησαν ότι η Μπάγερν Μονάχου δεν αστειεύεται. Απέναντι στην «αγαπημέ-
νη» της Βόλφσμπουργκ, την οποία συχνά – πυκνά διασύρει με «τεσσάρες» και «πεντάρες», οι Βαυαροί ανα-
μένεται να προσφέρουν ένα ματς με πολλά γκολ.

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 18:30

ΤΣΕΛΣΙ – ΤΟΤΕΝΑΜ 2 3,10
«ΣΠΙΡΟΥΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΞΗ
Aπέναντι στην Εβερτον, η Τσέλσι δεν εντυπωσίασε. Αντιθέτως, η επίθεση της Τότεναμ ήταν μαγική κόντρα στη 
Σαουθάμπτον. Η ομάδα του Κόντε στοχεύει στην τετράδα και ματς σαν κι αυτό στο «Στάμφορντ Μπριτζ» αποτε-
λούν τεστ προσωπικότητας. Αξίζει το ρίσκο του «διπλού».

ΣΕΡΙΕ Α 19:30

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ – ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ ΝΟ GOAL 1,88
MIA NEA AΡΧΗ
Φέτος (ίσως) είναι η χρονιά της. Η Φιορεντίνα έχει ενισχυθεί και απέναντι στη νεοφώτιστη Κρεμονέζε θέ-
λει να έχει ένα ήρεμο απόγευμα. Κλειστό ματς, παρά τον ενθουσιασμό των γηπεδούχων που επέστρεψαν στη 
Serie μετά το 1996.

ΣΕΡΙΕ Α 21:45

ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ – ΡΟΜΑ 2+ OVER 2,5 2,22
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΜΕ ΓΚΟΛ
Με τη νέα τριανδρία Ντιμπάλα, Βαϊνάλντουμ και Μάτιτς, η νέα Ρόμα του Μουρίνιο θέλει να αποδείξει ότι θα 
χτυπήσει τουλάχιστον τριάδα φέτος. Με το ζόρι έμεινε πέρυσι η Σαρλενιτάνα, η οποία ακόμα ψάχνεται για να 
ενισχυθεί. Ξεκάθαρο φαβορί οι «τζαλορόσι».

BETSporTime BETSporTime

  Η στήλη του Χοσέ θα είναι ξανά κοντά σας στις 17/8   



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με τη διάθεση όλων στα ύψη συνεχίζονται με αμείωτη έντα-
ση οι εξαντλητικές προπονήσεις στην Δάφνη Παλαιού Φα-
λήρου με φόντο την ερχόμενη ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. 
Η δίψα όλων για μία πορεία ανάλογη της περυσινής ξε-
χειλίζει, αφού η δεδομένη ποιότητα πολλών παικτών που 
απαρτίζουν το σύνολο των νοτίων προαστίων, σε συνδυα-
σμό με τις παραστάσεις αγώνων υψηλής κρισιμότητας που 
έχουν να επιδείξουν, αποτελεί θετικό προάγγελο. Ένας 
από τους παίκτες όπου ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγο-

ρία, είναι ο Αλέξης Μπότος. Ο 33χρονος τερματοφύλακας 
με αξιόλογη θητεία σε αρκετούς συλλόγους της Γ’ Εθνι-
κής, όπως Κερατσίνι, Ασπρόπυργος, Ερμής Κορυδαλλού, 
Φωστήρας, θα αποτελέσει για τρίτη συνεχόμενη σεζόν τον 
φύλακα άγγελο της εστίας της Δάφνης Παλαιού Φαλήρου. 
Ο έμπειρος πορτιέρο άνοιξε την καρδιά του και αναφέρθη-
κε εκτενώς στο φετινό εγχείρημα αλλά και τους στόχους 
που έχουν οριοθετηθεί: «Δουλεύουμε πυρετωδώς και με 
απίστευτη διάθεση σε αυτές τις πρώτες ημέρες του βασι-
κού σταδίου της προετοιμασίας. Το κλίμα είναι οικογενει-
ακό και όλοι μας προσπαθούμε να δίνουμε τον ν καλύτε-
ρό μας εαυτό στις προπονήσεις. Σίγουρα αυτό το διάστημα 
είναι πολύ κοπιαστικό, ωστόσο, είναι στο χέρι μας να δια-
χειριστούμε και την κόπωση, ώστε να εμφανιστούμε από-
λυτα έτοιμοι με την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών 
μας υποχρεώσεων, Άλλωστε, τη δεδομένη χρονική περί-
οδο χτίζονται οι βάσεις. Το γεγονός ότι παρέμεινε ο βασι-
κός κορμός από πέρυσι, τονώνει την αυτοπεποίθησή μας, 
καθώς έχουμε αποκτήσει και την απαιτούμενη ομοιογένεια, 
που θα αποτελέσει έξτρα όπλο για την νέα σεζόν. Ξεκάθαρή 
μας επιδίωξη, είναι να φανούμε όσο γίνεται πιο ανταγω-
νιστικοί , καθώς το νέο πρωτάθλημα προβλέπεται να είναι 
άκρως ανταγωνιστικό και γεμάτο από ιδιαιτερότητες. Η αί-
σθησή μου είναι ότι με την έλευση και των παικτών που θα 
αποκτηθούν, θα παρουσιαστούμε πολύ πιο δυνατοί.»

ΠΟΨ 
Την μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συνέ-
χισε ακάθεκτος ο ΠΟΨ. Με τη διοίκηση του Γιάννη Πετρίδη 
να προχωρά στην απόκτηση του ιδιαίτερα ποιοτικού μεσοε-
πιθετικού Θανάση Παπαδόπουλου που έπαιζε στην Αλσού-
πολη Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η Διοίκηση του Π.Ο.ΨΥ-
ΧΙΚΟΥ, ενεργώντας στοχευμένα στην ουσιαστική ενίσχυση 
του ροστερ μας, ανακοινώνει επίσης τη μεταγραφή του με-
σοεπιθετικού Θανάση Παπαδόπουλου. Ο Θανάσης Παπαδό-
πουλος διέπρεψε με την αγωνιστική του παρουσία και το 
ήθος του στο αξιόλογο και φίλο σωματείο του ΠΑΟ Αλσου-
πολης. Τον καλωσορίζουμε στην μεγάλη οικογένεια του 
Π.Ο.Ψ. και του ευχόμαστε να βιώσει κάθε επιτυχία με τον 
ιστορικό Σύλλογο μας.»

ΜΠΟΤΟΣ: «ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ»
ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΒΓΑΖΕΙ 
Ο ΠΟΡΤΙΕΡΟ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ 

Απέκτησε 
και τον Νίκο 
Γιαννουλάκη     
Την ξέφρενη κούρσα του σε 
μεταγραφικό επίπεδο συ-
νεχίζει ο Γ.Σ. Καισαριανής. 
Οι νεοφώτιστοι κυριολεκτι-
κά συνεχίζουν να βρίσκονται 
επί ποδός και φροντίζουν να 
ενισχύουν με ιδιαίτερη όρε-
ξη το υπάρχον ρόστερ. Με 
την προοπτική ο φιλόδοξος 
σύλλογος των ανατολικών 
προαστίων να παρουσιαστεί 
όσο το δυνατόν πιο συμπα-
γής κι ανταγωνιστικός γίνε-
ται στο επερχόμενο δύσκο-
λο και γεμάτο ιδιαιτερότητες 
πρωτάθλημα της Α’ Κατηγο-
ρίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το 
πρίσμα, οι Καισαριανιώτες 
προχώρησαν στην απόκτη-
ση ενός ακόμη σπουδαίου 
ποδοσφαιριστή με πολ-
λές αγωνιστικές παραστά-
σεις και εμπειρία. Ο λόγος 
για τον 32χρονο κεντρικό 
αμυντικό Νίκο Γιαννουλάκη. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση: 
«Συμφωνία με Νίκο Γιαν-
νουλάκη Το διοικητικό συμ-
βούλιο του ΓΣ Καισαριανής 
ανακοινώνει τη συμφωνία 
με τον ποδοσφαιριστή Νίκο 
Γιαννουλάκη. Το νέο από-
κτημα της ομάδας μας είναι 
γεννημένος στις 10/11/1990 
(32 χρονών) και αγωνίζεται 
στη θέση του κεντρικού αμυ-
ντικού. Το νέο μεταγραφικό 
μας απόκτημα έχοντας με-
γάλη εμπειρία από την κατη-
γορία θα συνεισφέρει με το 
δικό του τρόπο στην προσπά-
θεια που θα κάνει η ομάδα 
μας στο προσεχές πρωτά-
θλημα της Α’ ΕΠΣΑ. Ο αρι-
στεροπόδαρος ποδοσφαιρι-
στής ολοκλήρωσε τη σεζόν 
στη Διάνα Ηλιούπολης φτά-
νοντας μέχρι τον τελικό του 
Κυπέλλου ΕΠΣΑ, ενώ, με-
ταξύ άλλων έχει περάσει 
από Πεύκη, Εθνικό Πειραιά, 
Ατρόμητο Πειραιά, Σούρμε-
να, Χαϊδάρι, Ιωνικό, Εθνι-
κό Άσιας (πρωτάθλημα Κύ-
πρου) και ΑΟ Γλυφάδας 
(πρωτάθλημα από Δ’ σε Γ’ 
Εθνική). Καλωσορίζουμε τον 
Νίκο Γιαννουλάκη και του 
ευχόμαστε καλή αγωνιστική 
σεζόν.»

Αποφασισμένοι να υπερασπιστούν 
με πάθος το πλάνο που ανάγεται 
στην αξιοποίηση ταλαντούχων παι-
κτών την ερχόμενη σεζόν, παρου-
σιάζονται στον Γκυζιακό. Οι «πορ-
τοκαλί», που προέρχονται από την 
οδυνηρή εμπειρία του υποβιβα-
σμού στην Γ’ Κατηγορία, θα επιδιώ-
ξουν να φανούν δυνατοί, έχοντας 
ως πρωταρχικό στόχο να θέσουν 
γερά θεμέλια για το μέλλον. Τη 
στιγμή όπου μας χωρίζουν ελάχι-
στες ημέρες από την έναρξη της 
καλοκαιρινής προετοιμασίας για 
τη νέα σεζόν, ο Διοικητικός Ηγέτης 
Δημήτρης Καββαδίας άνοιξε την 
καρδιά του και αναφέρθηκε στους 
στόχους της καινούριας περιόδου: 
«Η ομάδα μας την νέα χρονιά θα 
πορευτεί κατά πολύ μεγάλο ποσο-
στό με νεαρούς και ταλαντούχους 
ποδοσφαιριστές, που προέρχονται 
από τις υποδομές μας. Ξεκάθαρη 
επιδίωξη μας είναι να δημιουργή-
σουμε στέρεες και υγιείς βάσεις 
πάνω στις οποίες θα χτιστεί το οι-
κοδόμημα των επόμενων χρόνων. 
Διαθέτουμε άλλωστε έναν πολύ 
αξιόλογο προπονητή, όπως ο Μά-
κης Ντέτσικας που λατρεύει να 
δουλεύει με ταλαντούχους παί-
κτες και να τους αναδεικνύει. Από 
εκεί και έπειτα είμαστε σε δια-
δικασία συζητήσεων με 2-3 πολύ 
αξιόλογους ποδοσφαιριστές που 
αποτελούν μεταγραφικούς στό-
χους και θα πλαισιώσουν ιδανικά 
το υπάρχον ρόστερ. Θα πηγαίνου-
με βήμα – βήμα επιδιώκοντας τη 
καλύτερη δυνατή πορεία».

Καββαδίας: 
«Θα 
πορευτούμε 
με πολλούς 
νεαρούς» 

Α.Ο. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
Αίσθηση με τον Αντώνη 
Τζανιδάκη
Την μεταγραφική του εξόρμηση συνεχίζει ακάθεκτος 
ο Α.Ο. Χαϊδαρίου ενισχύοντας με σύνεση όλες του τις 
γραμμές ενόψει της επερχόμενης αγωνιστικής πε-
ριόδου. Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Γρη-
γόρη Σπήλιου και των άμεσων συνεργατών του, οι 
«κυανέρυθροι» προχώρησαν σε μία ακόμη σημαντι-
κή προσθήκη, αφού ενέταξαν στο δυναμικό τους τον 
ιδιαίτερα ποιοτικό μεσοεπιθετικό Αντώνη Τζανιδά-
κη Ο ικανότατος άσος μετά από θητεία στο Κερατσίνι 
και στην Προοδευτική τα βρήκε σε όλα με τους Χαϊ-
δαριώτες και ανακοινώθηκε. Όλες οι ενδείξεις συ-
ντείνουν στο συμπέρασμα ότι πληροί όλες τις προδι-
αγραφές, ώστε να αποτελέσει μία εξαιρετική μονάδα 
για τον τενχικό Γιάννη Χλωρό. Αναλυτικά η ανακοί-
νωση: «Η Διοίκηση του Α.Ο Χαϊδαρίου ανακοινώνει 
την απόκτηση του Αντώνη Τζανιδάκη. Προηγούμενος 
σταθμός της καριέρας του ήταν το Κερατσίνι, η Προ-
οδευτικη και ο Ερμής Κορυδαλλού. Καλωσορίζουμε 
τον Αντώνη στην οικογένειά μας και του ευχόμαστε 
υγεία και ωραία παιχνίδια. »
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Γ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ

Ο Αλέξανδρος Μπότος
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PREMIER LEAGUE

ΚΟΥΚΛΑ ΚΑΙ... ΠΑΝΟΥΚΛΑ
Μια Αρσεναλ να την πιει κανείς στο ποτήρι στο «Εμιρεϊτς». Με Ζεσούς (φωτο) να 
βγάζει τρελά γούστα, οι «κανονιέρηδες» ζευγάρωσαν τις νίκες τους (4-2 τη Λέ-
στερ) και προελαύνουν. Το ίδιο και η Μάντσεστερ Σίτι που έκανε σκόνη την Μπόρ-
νμουθ (4-0). Λίγο αργότερα, από τις δύο ομάδες – μοντέλο, πήγαμε στην «πανού-
κλα». Ξεγυρισμένη «τεσσάρα» από την Μπρέντφορντ δέχθηκε η Γιουνάιτεντ (4-0) 
και πλέον τίθεται το ερώτημα αν μπορεί ακόμα και εξάδα. Αχ, βρε Ερικσεν, τι ήθε-
λες και άφησες τις «μέλισσες».

ΒUNDESLIGA

«ΓΡΑΦΕΙ» ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Η Στουτγκάρδη μπορεί να μην επικράτησε της Βέρντερ στο «Βέζερσταντιον» (2-2), 
αλλά ο Ντίνος Μαυροπάνος συνεχίζει στο βασικό σχήμα των Σουηβών βρέξει – 
χιονίσει και μάλιστα αποτελεί τη σταθερά της άμυνας. Από την άλλη πλευρά, ο συ-
μπατριώτης του, Βασίλης Λαμπρόπουλος, ήρθε από τον πάγκο και πήρε ένα εικο-
σάλεπτο χρόνο συμμετοχής στην ήττα της Μπόχουμ από την Χόφενχαϊμ (3-2).

LIGUE 1

ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΚΑΡΛΕΤΟ
Ο κόσμος του ποδοσφαίρου είναι συνυφασμένος με την προσωπικότητα που λέγεται 
Κάρλο Αντσελότι. Ο μεγάλος Ιταλός όμως δεν βλέπει τον εαυτό του για πολύ καιρό 
ακόμα στους πάγκους. Οπως παραδέχτηκε ο 63χρονος κόουτς, κάτοχος 24 τροπαί-
ων, με το πέρας της σεζόν 2023-2024 με τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αποσυρθεί από την 
προπονητική. Μια βόμβα, η οποία επισκίασε το επίσημο ντεμπούτο του Ρόμπερτ Λε-
βαντόφσκι με την Μπαρτσελόνα.

SERIE A 
ΣΑΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ
Με το «δεξί» ξεκίνησε στο Καμπιονάτο η πρωταθλήτρια Μίλαν. Μετά από 482 
μέρες, ο Αντε Ρέμπιτς σκόραρε στο «Σαν Σίρο» και οδήγησε τους «ροσο-
νέρι» στην επιβλητική νίκη επί της Ουντινέζε (4-2), η οποία ισοφάρισε δύο 
φορές. Οσο για την Αταλάντα, μετά από μια περσινή καταστροφική σεζόν, 
επικράτησε της Σαμπντόρια στη Γένοβα (0-2) ανοίγοντας με ιδανικό τρόπο την 
αυλαία των υποχρεώσεων της.

PLANET
FOOTBALL




