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Υπέγραψε στον Ολυμπιακό ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος

Υπέγραψε ο Μήτρογλου στον Άρη

ΠΑΟΚ: Όλο και πιο κοντά ο Ολίβα σύμφωνα με τους Ιταλούς

Ερυθρόλευκα θα συνεχίσει να φοράει ο διεθνής 
στόπερ Σωκράτης Παπασταθόπουλος, μόνο που 
δεν θα είναι της Άρσεναλ αλλά του Ολυμπιακού, 
καθώς την Δευτέρα μετέβη στα γραφεία της ΠΑΕ 
και υπέγραψε το συμβόλαιό του.

Παπασταθόπουλος: «Είμαι σίγουρος ότι θα 
πετύχουμε πολλά τα επόμενα χρόνια»
Σίγουρος πως ο Ολυμπιακός θα πετύχει πολλά 
τα επόμενα χρόνια, δήλωσε με ανάρτηση του,  
στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social 
media (Instagram, Twtter) ο Σωκράτης Παπα-
σταθόπουλος: «Μετά από σχεδόν 13 χρόνια σε 
ομάδες του εξωτερικού ήρθε η στιγμή που επι-
στρέφω στα ελληνικά γήπεδα με την φανέλα του 
Ολυμπιακού. Είμαι χαρούμενος γι αυτό, έχω θέ-
σει πολλούς στόχους και ανυπομονώ να επιστρέ-
ψω στον αγωνιστικό χώρο. Εχουμε μια σημαντι-
κή σεζόν μπροστά μας και είμαι σίγουρος ότι θα 
πετύχουμε πολλά πράγματα τα επόμενα χρόνια. 
Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας», έγραψε ο 
Έλληνας διεθνής αμυντικός, που υπέγραψε συμ-
βόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το καλοκαίρι του 
2023. Λίγο νωρίτερα είχε γράψει στο twitter: 
«Ευτυχισμένος που είμαι μέλος της οικογένειας 
του Ολυμπιακού»

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη 
της συνεργασίας με τον Σωκράτη Παπασταθό-
πουλο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 

καλοκαίρι του 2023».
Ο Παπασταθόπουλος επιστρέφει στη Σούπερ 
Λιγκ μετά από 12,5 χρόνια καριέρας στο εξω-
τερικό.
Το καλοκαίρι του 2008 αποκτήθηκε από την Τζέ-
νοα και ύστερα από δύο χρόνια μετακόμισε στο 
Μιλάνο, όπου πανηγύρισε την κατάκτηση του 
πρωταθλήματος με τους «ροσονέρι». Ακολούθη-
σε η Γερμανία και η Βέρντερ Βρέμης και κατόπιν 
η Μπορούσια Ντόρτμουντ.
Τον Ιούλιο του 2018 έγινε κάτοικος Λονδίνου 
και την πρώτη του χρονιά έφτασε με την Άρσεναλ 
μέχρι τον τελικό του Europa League.
Ο Παπασταθόπουλος έχει φτάσει τις 90 συμμε-
τοχές με την εθνική, ενώ αποτέλεσε μέλος της 
αποστολής για το Euro2012 και το Παγκόσμιο 
Κύπελλο του 2014.

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε και επίσημα το από-
γευμα της Τρίτης (26/1) την απόκτηση του Κώ-
στα Μήτρογλου.
Ο 33χρονος Έλληνας επιθετικός, με 227 γκολ 
στην καριέρα του μέχρι στιγμής (κατέχει και 
το ρεκόρ όλων των εποχών με 16 τέρματα στο 
Champions League), υπέγραψε στα γραφεία του 
Άρη, παρουσία του προέδρου της ΠΑΕ, Θόδω-
ρου Καρυπίδη, συμβόλαιο διάρκειας 1,5 χρόνου.
Ο Κώστας Μήτρογλου, που γεννήθηκε στις 12 
Μαρτίου 1988 στις Κρηνίδες Καβάλας, γαλουχή-
θηκε ποδοσφαιρικά στην Μπουρούσια Μένχεν-
γκλάντμπαχ. Ακολούθησε μια σπουδαία καριέρα 
σε Ολυμπιακό, Πανιώνιο, Ατρόμητο, Φούλαμ, 
Μπενφίκα, Μαρσέιγ, Γαλατασαράι, Αϊντχόφεν, 
ενώ για μια δεκαετία περίπου ήταν βασικό στέ-
λεχος της εθνικής ομάδας (65 συμμετοχές και 17 
γκολ).
Όπως καταλήγει η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ: 

«Κώστα Μήτρογλου η οικογένεια του Άρη σε κα-
λωσορίζει και σου εύχεται δύναμη, υγεία και να 
συνεχίσεις να κάνεις αυτό που ξέρεις καλύτερα 
απ’ όλους!».

Νέο δημοσίευμα από την Ιταλία ανα-
φέρει πως ο Κρίστιαν Ολίβα είναι 
μια ανάσα από την μετακίνησή του 
στον ΠΑΟΚ.
Επιμένουν οι Ιταλοί για τον Ολίβα 
και τον ΠΑΟΚ. Νέο δημοσίευμα του 
«Tutto Mercato» αναφέρει πως ο 
Ουρουγουανός μέσος βρίσκεται μια 
ανάσα από τον Δικέφαλο του Βορρά. 
Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, 
πλέον απομένουν μόνο κάποιες λε-
πτομέρειες για να ολοκληρωθεί η 
συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, 
με το deal να κάνειλόγο για δανει-
σμό του Ολίβα για 1,5 χρόνο. 

ΤΣΣΚΑ Μόσχας  
- Δημήτρης Ιτούδης
Αν υπάρχει μια ομάδα που γνωρίζει καλύτερα 
από κάθε άλλη στη διοργάνωση ότι δεν τελειώ-
νει τίποτα πριν... τελειώσει (πριν δηλαδή γίνει η 
απονομή) είναι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ουσιαστικά 
το πρόβλημα της «ομάδας του στρατού» είναι ότι 
μόνο δυο παιχνίδια, ο ημιτελικός και ο τελικός 
του Final 4 κρίνουν εν πολλοίς αν η χρονιά είναι 
πετυχημένη ή αποτυχημένη. Έπειτα, λοιπόν από 
τη δεύτερη EuroLeague στον τελικό της Βιτόρια, 
ο Ιτούδης έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμ-
βόλαιο με τους Ρώσους ως το 2021. Παρεμπιπτό-
ντως, ο άλλοτε ασίσταντ κόουτς του Παναθηναϊκού 
είναι ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία της 
ΤΣΣΚΑ Μόσχας, έχοντας ξεπεράσει τον Έτορε Με-
σίνα. Ο Ιτούδης βρίσκεται στην άκρη του πάγκου 
της ΤΣΣΚΑ από το 2014, έπειτα από το πέρασμά 
του από την τουρκική Μπάνβιτ.

Ρεάλ Μαδρίτης  
- Πάμπλο Λάσο
Για πολλούς ήταν ο loser. Ο προπονητής που δεν 
ήξερε να «διαβάζει» το παιχνίδι των αντιπάλων, 
που δεν είχε συστήματα, που δεν γνώριζε πώς να 
διαχειριστεί τους παίκτες του, πολλώ δε πώς να 
τους επιβληθεί. Αυτά τον Μάιο του 2014, μετά την 
αποτυχία στο Final 4 και την απώλεια του πρωτα-
θλήματος από την Μπαρτσελόνα. Πλέον ο Πάμπλο 
Λάσο έχει κλείσει το στόμα όλων όσοι των έστη-
σαν στον τοίχο, όσοι τον αμφισβήτησαν ως κόουτς 
και ως άνθρωπο, αξιοποιώντας κατά τον πλέον εν-
δεδειγμένο τρόπο τις... μετρημένες ημέρες του στη 
Ρεάλ Μαδρίτης κι έχοντας πανηγυρίσει συνολικά 
20 τίτλους ως προπονητής της «Βασίλισσας»: Δυο 
EuroLeague (2015 & 2018), πέντε πρωταθλήματα 
Ισπανίας, έξι Copa del Rey, έξι Supercopa και το 
Διηπειρωτικό!


