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“Αρχή καριζρασ - Πανςεραϊκόσ” 

• Ο Τζηκίθαο γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 12 Μαΐνπ ηνπ 1996, 
κε θαηαγσγή από ηνλ Λαπθώλα Σεξξώλ  Τα πξώηα ηνπ 
πνδνζθαηξηθά βήκαηα ηα έθαλε ζηε Νεάπνιε Θεζζαινλίθεο θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηελ ηνπηθή νκάδαο Α.Σ. Νεάπνιε. Καηόπηλ, πήγε 
ζηηο Σέξξεο θαη ζηνλ Παλζεξατθό , όπνπ γξήγνξα ππέγξαςε ην 
πξώην ηνπ επαγγεικαηηθό ζπκβόιαην. Σηηο αθαδεκίεο ηνπ 
Παλζεξξατθνύ, θαηέθηεζε δύν πξσηαζιήκαηα ηεο Football 
League, ζηηο αληίζηνηρεο ειηθίεο.  Σε ειηθία 17 εηώλ, μεθίλεζε λα 
αγσλίδεηαη θαη ζηελ πξώηε νκάδα ησλ Σεξξώλ θαλνληθά, 
πξαγκαηνπνηώληαο 20 ζπκκεηνρέο, βάδνληαο θαη 5 γθνι, ζηε Γ’ 
Δζληθή Καηεγνξία, ηελ ζεδνλ 2013-2014. 



    



Ολυμπιακοσ Πειραιώσ 
• Τνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014, εληάρζεθε ζηηο αθαδηκίεο ηνπ 

Οιπκπηαθνύ όπνπ εθεί έρεη πξνπνλεηή ηνλ Γξεγόξε Γεσξγάην Δθεί 
έιαβε πνιιέο εκπεηξίεο αγσληδόκελνο ζην Τζάκπηνλο Ληγθ Νέσλ.  Σηηο 
23 Σεπηεκβξίνπ 2014, ζπκπεξηιήθζεθε γηα πξώηε θνξά ζε απνζηνιή 
ηεο πξώηεο νκάδαο, από ηνλ Μίηζει, ζε έλαλ αγώλα θππέιινπ, 
ελαληίνλ ηεο Παλαρατθήο. 

• Σηηο 28 Οθησβξίνπ 2015, πξαγκαηνπνίεζε ην ληεκπνύην ηνπ κε 
ηνλ Οιπκπηαθό, ζε έλαλ αγώλα Κππέιινπ, κε αληίπαιν ηνλ Πιαηαληά, 
κε πξνπνλεηή ηνλ Μάξθν Σίιβα.  Σηηο 19 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2015, 
πξαγκαηνπνίεζε θαη ην ληεκπνύην ηνπ ζηε Σνύπεξ Λίγθα, ζε έλαλ 
αγώλα θόληξα ζηελ Καιινλή.  Δθείλε ηε ρξνληά, ν Τζηκίθαο 
παλεγύξηζε ην Πξσηάζιεκα Διιάδνο κε ηνλ πεηξατθό ζύιινγν, όκσο 
ηηο επόκελεο δύν πεξηόδνπο δόζεθε δαλεηθόο, θαη έσο ηόηε είρε 
πξαγκαηνπνηήζεη 12 ζπκκεηνρέο ζηελ πξώηε νκάδα ηνπ ζπιιόγνπ. 

 





Έςμπιερκ (δανεικοσ) 

• Σηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2016, ν Τζηκίθαο, παξαρσξήζεθε δαλεηθόο 
ζηνλ δαληθό ζύιινγν Έζκπηεξθ ΦΜ, έσο θαη ην ηέινο ηεο 
πεξηόδνπ 2016-17.  Σηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 2017, 
πξαγκαηνπνίεζε ην ληεκπνύην ηνπ κε ηνλ ζύιινγν, ελώ 
ζθόξαξε θη έλα γθνι, ελαληίνλ ηεο Σνληεξίζθε, ζε έλαλ αγώλα 
πνπ έιεμε 3-0. Από ηνλ δαληθό ζύιινγν, έθπγε, έρνληαο 
πξαγκαηνπνηήζεη 13 ζπκκεηνρέο 





Βίλεμ ΙΙ   (δανεικοσ) 
• Σηηο 30 Ινπλίνπ 2017, πήγε δαλεηθόο ζηελ νιιαλδηθή Βίιεκ ΙΙ , έσο θαη ην 

ηέινο ηεο ρξνληάο.  Σηηο 20 Σεπηεκβξίνπ 2017, έβαιε ην πξώην ηνπ γθνι, 
ζε έλαλ αγώλα ελαληίνλ ηεο ΑΓΟΒΒ Άπειληννξλ, γηα ην Κύπειιν 
Οιιαλδηαο, ζε έλαλ αγώλα πνπ έιεμε 4-2, ππέξ ηεο Βίιεκ.  Σηηο 2 
Φεβξνπαξίνπ 2018, ζθόξαξε μαλά, ζηελ ίδηα δηνξγάλσζε, απηή ηε θνξά 
κε απεπζείαο θάνπι, βνεζώληαο έηζη ηελ νκάδα ηνπ λα πεξάζεη ζηνπο 
εκηηειηθνύο ηνπ ζεζκνύ, αθνύ πξώηα πήγαλ θαη ζηα πέλαιηη.[ 

• Ο Έιιελαο αθξαίνο ακπληηθόο, έθαλε γξήγνξα θαη ην ληεκπνύην ηνπ 
ζηελ Δξεληηβίδηε, ζε κία θαιή ζεδόλ, γεληθά, γηα ηελ νκάδα, ελώ θαηάθεξε 
λα θαζηεξσζεί. Σηηο 17 Μαξηίνπ ηνπ 2018, πέηπρε θαη ην πξώην ηνπ γθνι 
ζην νιιαλδηθό πξσηάζιεκα, ζε έλαλ αγώλα θόληξα ζηελ , ζε έλα καηο 
πνπ έιεμε 2-2. Σηηο 31 Μαξηίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο πέηπρε θαη ην δεύηεξν ηνπ 
γθνι, θόληξα ζηελ Οπηξέρηε, ζε έλα καηο πνπ έιεμε 3-2, ππέξ ηεο 
Βίιεκ. Μεηά από απηόλ ηνλ αγώλα, ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ θαιύηεξα 11αδα 
ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ηεο ηξέρνπζαο αγσληζηηθήο. Σηηο 6 Μαΐνπ ηνπ 2018, 
πέηπρε θαη ην ηξίην ηνπ γθνι, θόληξα ζηελ Φίηεζε, ζε έλα καηο πνπ έιεμε 2-
2. 

 





Επιςτροφή ςτον Ολυμπιακό 

• Μεηά ηελ επηηπρεκέλε ηνπ ρξνληά ζηελ Οιιαλδία, ν Τζηκίθαο 
γύξηζε ζηνλ Οιπκπηαθό, ππό ηηο νδεγίεο ηνπ Πέδξν Μαξηίλο. 
Σηηο 9 Απγνύζηνπ ηνπ 2018, ν Τζηκίθαο, πξαγκαηνπνίεζε θαη ην 
ληεκπνύην ηνπ ζηηο επξσπατθέο δηνξγαλώζεηο θαη ζην Europa 
League, ζε έλαλ αγώλα θόληξα ζηε Λνπθέξλε, κε ηειηθό ζθνξ 4-
0, ππέξ ηνπ Οιπκπηαθνύ 
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