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Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ταλέντο από όλους 
όσοι γνωρίζουν καλά το ποδόσφαιρο στις ακα-
δημίες της Θεσσαλονίκης. Γεννημένος τον Νοέμ-
βριο του 2004 ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου και τα 
τα εντυπωσιακά του νούμερα συγκέντρωσαν αρ-
κετά βλέμματα ομάδων πάνω του.
Eνα ακόμη Ελληνόπουλο ανοίγει τα φτερά του 
για το εξωτερικό. Ο λόγος για τον Γιώργο Χαρα-
λαμπόγλου, ο οποίος είναι μόλις 17 ετών και τον 
απέκτησε η Φιορεντίνα, η οποία επένδυσε στο 
ταλέντο του και τις ικανότητές του.

Ο Χαραλαμπόγλου, ο οποίος αγωνίζεται ως επι-
θετικός, ήρθε σε συμφωνία με την ιταλική ομά-
δα αφήνοντας την Νίκη Ευκαρπίας ως πρώτος 
σκόρερ της ομάδας και του πρωταθλήματος της 
Β’ Κατηγορίας έχοντας στο ενεργητικό του 19 τέρ-
ματα.
Αγωνίζεται ως επιθετικός και άφησε τη Νίκη 
Ευκαρπία, με τη φανέλα της οποίας μέτρησε 19 
γκολ. Ο Χαραλαμπόγλου ετοιμάζεται για μια πολύ 
μεγάλη πρόκληση στην Ιταλία και δεν θέλει ν’ 
αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Μεγάλη και θετική απήχηση έχει στην Θεσσαλονίκη και έξω 
από αυτήν, το θεαματικό γιγαντιαίο γκράφιτι του Βασίλη Χα-
τζηπαναγή στην είσοδο του «Κατσάνειου» στα γραφεία του 
ΓΣ Ηρακλής. Με αφορμή αυτό ο μεγάλος άσος εξέφρασε τις 
ευχαριστίες του μέσω του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτο-
ρείου Ειδήσεων λέγοντας:
«Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του γκράφιτι της προ-
σωπογραφίας μου στην είσοδο του «Κατσάνειου» θα ήθελα 
να ευχαριστήσω τον καλλιτέχνη Ηλία Στύλο  για την εμπνευ-
σμένη τοιχογραφία του, τους ανθρώπους και τα παιδιά του 
αγαπημένου μου Ηρακλή αλλά και όλον αυτόν τον φίλαθλο 
κόσμο, τους ανώνυμους φίλους του ποδοσφαίρου και του 
αθλητισμού, από όλη την χώρα, που με αφορμή το έργο 
αυτό, εκφράζουν καθημερινά την αγάπη τους στο πρόσωπο 
μου. Σε όλους αυτούς θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ 
μέσα από την καρδιά μου».

Το ευχαριστώ του Β. Χατζηπαναγή 
μέσω του ΑΠΕ - ΜΠΕ για το γκράφιτι

Άλμα καριέρας - Στην Φιορεντίνα ο 17χρονος Γιώργος Χαραλαμπόγλου!

Τάρες: «Η πιο δύσκολη αποστολή 
στην ιστορία της εθνικής ομάδας»

Έ
τοιμη για την ιστορική πρόκληση 
της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Τόκιο, είναι η εθνική 
ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης, 

σύμφωνα με την καταξιωμένη Ισπανίδα 
προπονήτρια Άννα Τάρες, η οποία το τελευ-
ταίο διάστημα συνεργάζεται με την ελληνική 
ομοσπονδία. Ο μεγάλος στόχος στο προ-
ολυμπιακό μίτινγκ του Τόκιο (το οποίο εί-
ναι προγραμματισμένο για τον Μάρτιο, αλλά 
οδεύει προς αναβολή, λόγω των περιορι-
στικών μέτρων για τον κορονοϊό που ισχύ-
ουν στην Ιαπωνία) είναι η εξασφάλιση ενός 
εισιτηρίου στο ομαδικό, ενώ στο ντουέτο η 
πρόκριση των Πλατανιώτη/Παπάζογλου θε-
ωρείται δεδομένη.
«Πλησιάζουμε προς το μεγάλο αυτό πρό-
τζεκτ, το προολυμπιακό τουρνουά του Τόκιο, 
στο οποίο η Ελλάδα θα διεκδικήσει για πρώ-
τη φορά την συμμετοχή της, με το ομαδικό, 
στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη. 
Είμαστε έτοιμοι» δήλωσε η Τάρες στην ιστο-
σελίδα της ΚΟΕ και συνέχισε:
«Είναι η πιο δύσκολη αποστολή αυτής της 
ομάδας στην ιστορία της. Σύμφωνα με την 
κατάταξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 
που έγινε στην Κορέα το 2019, είμαστε φα-
βορί για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, αλλά πίσω μας βρίσκονται μερικές 
σπουδαίες ομάδες που θα προσπαθήσουν να 
μας περάσουν. Ομάδες σαν την Γαλλία, το 
Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερι-
κής. Τα κορίτσια βρίσκονται σε πολύ καλή 
κατάσταση και το κίνητρό τους είναι μεγάλο. 
Πλεονέκτημα για μας είναι η νέα χορογρα-
φία, η οποία βασίζεται στην ιστορία του Ίκα-
ρου από την ελληνική μυθολογία. Μια χο-
ρογραφία που πήραμε με κοινή απόφαση με 
την Μαρία Θηβαίου και την Ναταλία Τσερ-
νέσκα. Μια χορογραφία που θα αναδείξει 

το ταλέντο και την ποιότητα των Ελληνίδων 
αθλητριών. Αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση 
για μένα να συνεργάζομαι με τόσο ταλαντού-
χα και νέα παιδιά. Η Ελλάδα είναι μία πολύ 
νέα ομάδα σε ηλικία. Το μέλλον προδιαγρά-
φεται λαμπρό και είμαι βέβαιη ότι οι Έλλη-
νες θα χειροκροτούν αυτήν την ομάδα για 
πολλά χρόνια ακόμη».
Την πρόκριση για το Τόκιο έχουν εξασφαλί-
σει η Ρωσία, η Ιαπωνία, η Αίγυπτος, ο Κα-
ναδάς, η Κίνα, η Αυστραλία και η Ουκρανία, 
ενώ στη μάχη τις υπόλοιπες τρεις θέσεις, κα-
θαρά φαβορί είναι η Ισπανία και η Ιταλία, με 
την Ελλάδα να ακολουθεί. «Δεν θέλω να πω 
ότι είμαι αισιόδοξη για την τύχη αυτής της 
ομάδας. Εκτιμώ ότι είμαι ρεαλίστρια. Δίνω 
τύχη πρόκρισης σε αυτή την ομάδα, εκτιμώ-
ντας την ποιότητά της και την πολύ σκλη-
ρή δουλειά, την οποία έχουμε κάνει. Αρχές 
Μαρτίου στο Τόκιο θα δείξουμε τον καλύτε-
ρο εαυτό μας» επισήμανε η Τάρες.
Η Ισπανίδα προπονήτρια έκανε ιδιαίτερη 
μνεία και στους συνεργάτες της: «Θέλω να 
αναφερθώ στην ιδανική συνεργασία μου με 
τους δημιουργούς αυτής της ομάδας. Υπέρο-
χα άτομα με πολλές δυνατότητες, όπως είναι 
η Μαρία Θηβαίου, η Ναταλία Τσερνέσκα, η 
Ελένη Κούγια και φυσικά ο Πέτρος Φυρίγος. 
Άξιοι συνεργάτες και πολύ ικανοί. Έχουν κά-
νει μία τεράστια προσπάθεια για να δώσουν 
στα κορίτσια όλες εκείνες τις δυνατότητες της 
εξέλιξης και της καταξίωσης στο χώρο».

Παίκτης του Άρη θα είναι για τα επόμενα 2,5 
χρόνια ο Μπρούνο. Ο Βραζιλιάνος έμεινε 
ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και υπέγραψε 
συμβόλαιο με τους κίτρινους.
Ο Άρης ήθελε και το καλοκαίρι τον 26χρο-
νο, τον οποίον ωστόσο δεν είχε καταφέρει 
να πάρει. Ο Μπρούνο δεν υπολογιζόταν από 
τον Πέδρο Μαρτίνς.
Πλέον, η ομάδα της Θεσσαλονίκης προσθέ-
τει ακόμη μία εξαιρετική λύση στη μεσοεπι-
θετική της γραμμή. 

Την υπογραφή του σε συμ-
βόλαιο διάρκειας 2,5 ετών 
+ 1 με τον Ολυμπιακό έβα-
λε ο Κένι Λαλά την Κυριακή 
(31/1). Ο 29χρονος δεξιός 
μπακ πέρασε από τις απα-
ραίτητες ιατρικές εξετάσεις 
και εν συνεχεία υπέγραψε 
στους «ερυθρόλευκους. Ο 
Γάλλος αμυντικός έγινε η 3η 
χειμερινή μεταγραφή των 

«ερυθρόλευκων», μετά τους 
Ρέαμπτσιουκ και Παπαστα-
θόπουλο. 

Άρης: Έκλεισε τον Μπρούνο Yπέγραψε ο Κένι Λαλά


