ΑΘΗΝΑ: 210 - 270C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 200 - 260C

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.gr

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΊΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΆΒΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΌΛΩΝ
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για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ
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«ΑΥΤΟΝ
ΘΕΛΩ…»



γραφει ο

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ο ΔΩΝΗΣ ΑΞΙΩΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΪΧΗ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ
ΓΙΑ ΝΑ «ΧΤΙΣΕΙ» ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΛ
ΦΑΤΕΧ



ΣΤΑ 28 ΜΑΤΣ
ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο
ΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ Ο
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΕ 19 ΦΟΡΕΣ ΤΟ
ΜΗΔΕΝ



Ο 31ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΠΕΡ ΕΧΕΙ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ
2023 ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ 300ΑΡΙ
ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Παρασκήνια

Απομένουν δύο αγώνες για την λήξη
του πρωταθλήματος. Πήρε την ομάδα
στα πέριξ της ζώνης του υποβιβασμού
και πλέον με 5 νίκες σε 12 αγώνες
εξασφάλισε το credit και για τη νέα
χρονιά! Πλέον, πατάει στα πόδια του.
Εχει σαφή λόγο και στα μεταγραφικά
της Αλ Φατέχ. Δεν είναι μόνο σεΐχης,
μήτε οι δικηγόροι, αλλά και ο ίδιος ο
κόουτς μια και στην πρότερη μεταγραφική περίοδο δεν ζήτησε ούτε δείγμα! Ο Γιώργος Δώνης ήδη έχει ξεκινήσει να «χτίζει» την επόμενη μέρα.
Νο1 πήρε. Ψάχνει ένα 10άρι που θα
κάνει την διαφορά και έναν κεντρικό αμυντικό που θα του εξασφαλίσει leadership και balance. E, εδώ
είναι το ζουμί. Βάσει πηγών μας, ο
Δώνης φέρεται να ΄χει αξιώσει από
το boss του club από την Σαουδική
Αραβία το Hummer που ΄χει στο μυαλό του: Μπαρτ Σένκεφλεντ! Ναι, τον
Ολλανδό στόπερ που αφίχθη στον Παναθηναϊκό με εισήγηση του Νταμπίζα και πρόλαβε να συνεργαστεί αγαστά για έναν χρόνο με τον 52χρονο
προπονητή στο «τριφύλλι». Τον παίκτη που τον Αύγουστο κλείνει τα 31
χρόνια ζωής, έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό και
μαζί με τον Βέλεθ φέτος συνέθεσαν
το πιο ανθεκτικό δίδυμο στόπερ στην
Σούπερ Λιγκ. Βάσει της ίδιας μαρτυρίας, η Αλ Φατέχ για την εν λόγω μεταγραφική ανάγκη έχει ένα μπάτζετ
που αγγίζει το 1,5 εκατ. ευρώ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται
το transfer fee, το ετήσιο salary του
παίκτη και φυσικά οι προμήθειες που
πηγαίνουν στα γραφεία των μάνατζερ.
Ο Μπαρτ Σένκεφελντ ακόμη δεν έχει
λάβει κανένα call από τον Παναθηναϊκό για πρόωρη ανανέωση/αναπροσαρμογή συμβολαίου. Ο τζόγος μόλις
ξεκίνησε…

➠

ΜΕΤΆ ΤΟΝ ΦΟΡΤΟΎΝΗ…
Η σχέση τους, πλέον, είναι σε αδιέξοδο. Με 1,6 καθαρές αποδοχές, ένα χρόνο πριν το φινάλε του συμβολαίου του και
με τον Πέδρο Μαρτίνς να παίρνει την απόφασή της αποπομπή τους από την προετοιμασία. Κοινώς, Κώστας Φορτούνης THE
END, μετά από 8 χρόνια, όπως σας έχουμε αποκαλύψει! Στο Ρέντη, πάντως, ακούγεται έντονα πως οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης
από το τελευταίο τρίτο της περασμένης
χρονιάς έβγαλε... γκρίνια για τον περιορισμό χρόνου στο μυαλό του Πορτογάλου
προπονητή. Από πέρυσι «ψάχνεται» για
να εμφανίσει το ανάλογο πακέτο πρότασης. Είναι 29 ετών, ή τώρα ή ποτέ. ΔΕΝ
αποκλείω οιαδήποτε έκπληξη μέχρι 31
Αυγούστου…

ΚΑΛΌ ΑΎΓΟΥΣΤΟ…
Αμφότεροι δεν είναι παιδιά. Τουναντίον, έχουν
ένα respectable profile! Αμφότεροι είναι άνω των –άντα και
πλέον ΔΕΝ χαρίζουν κάστανο.
Αμφότεροι κοστίζουν πάνω
από 2 μύρια μεικτές απολαβές στον Παναθηναϊκό, μπαίνοντας στον τελευταίο χρόνο συμβολαίου τους. Με τον Καρλίτος ο κόουτς
δεν αλλάζει ούτε καλημέρα. Πάει ο Κόντης για
τις τυπικούρες! Εδώ και καιρό γνωστό στους παροικούντες στο Κορωπί. Ο Φεντερίκο Μακέντα με
την ανόητη αποβολή του στην Τούμπα πρακτικά
«τελείωσε» μία ώρα αρχύτερα στο μυαλό του
Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αμφότεροι χωρίς επαγγελματική δέσμευση με ατζέντη, Εξ ου και ο χορός
των mandates που έχει στηθεί γύρω τους. Ο Παναθηναϊκός, μέχρι στιγμής, αξιώνει 5 κατοστάρικα από τους…
τρίτους! Χάσιμο χρόνου. Αύγουστο και βλέπουμε λύση…
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ΚΑΝΈΝΑ BUY OUT

ΑΠΟΡΊΑ…

Μαζί με τον Χασάν θεωρείται ο πιο επιτυχημένος «δανεικός»
παίκτης του Ολυμπιακού. Με 34 ματς/5 γκολ/3 ασίστ, ο Λάζαρ
Ραντζέλοβιτς επιστρέφει στο Ρέντη. Πάνω στα τηλέφωνα που
σήκωσα για την επόμενη μέρα εκτός από το official offer του
Ερυθρού Αστέρα έμαθα πως ο Ολυμπιακός αξιώνει τουλάχιστον
2,5 μύρια για το 50% των δικαιωμάτων του και πως ΔΕΝ υπήρχε
το περιβόητο buy out των 1,8 εκατ. ευρώ στον δανεισμό του
στην Λεγανές.

Έχουμε και λέμε: Τσιφτσής, Χριστόπουλος, Ανζτουλάς,
Κανελλόπουλος και Μιχόπουλος (σ.σ.: μόλις έσκασε από το
αυγό). Πέντε Ελληνόπουλα με potential στον Αστέρα Τρίπολης.
Παιδιά που είναι ήδη στην βιτρίνα προς πώληση. Η απορία μου
είναι η διαχείρισή τους από τον Ηρακλή Μεταξά από την στιγμή
που ΔΕΝ έδωσε ανάλογη εμπιστοσύνη στο αντίστοιχο gen του ΠΑΣ
(σ.σ.: Αθανασίου, Λιάσος, Λώλης και Σία).

 Νίκος

Μιχελής! Από τα τσικό του Αστέρα
στην Primavera της Μίλαν με κονέ του Αποστολόπουλου.
Πέρυσι μάλιστα πήγε δανεικός στην Βίλεμ για να γίνει άνδρας.
Όλα πήγαν στραβά. Πλέον, ο 21χρονος στόπερ άλλαξε
και agent, πηγαίνοντας στην Wasserman.

 O Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος πήγε ως starter από την
KΑΙ ON LOAN!
Ο χρόνος κυλάει, στο email δεν υπάρχει η ανάλογη ζήτηση
και πλέον στον ΟΦΗ από τα 6-7 κατοστάρικα που ήθελαν ως
αντίτιμο μεταγραφής πλέον εξετάζουν το ενδεχόμενο ακόμη
και δανεισμού (με οψιόν αγοράς) για τον Απόστολο Διαμαντή!
Ο αρχηγός των Ελπίδων δεν έβγαλε τα ανάλογα ποδοσφαιρικά
γούστα φέτος οπότε το καλοκαίρι είναι το last chance για να
διατηρήσει την ποδοσφαιρική του υπεραξία στο market.

ΑΕΚ στον Ατρόμητο και με συμβόλαιο που άγγιζε τις 150.000
ευρώ! Πλέον, είναι στην transfer list, αλλά ελλείψει ζήτησης
μέχρι νεοτέρας υπάρχει και απόσταση στο «διαζύγιο».

ΖΌΡΙΑ…
Το club του Γιώργου Δώνη, η Al Fateh, πήρε Νο1 (σ.σ.: Γιάκομπ
Ρίνε, free από την Ααλμποργκ), η Αλ Χιλάλ δεν «ψήνεται»
με την αφεντιά του. Η Αλ Αχλί το σκέφτεται επίσης! Η αγορά
της Σαουδικής Αραβίας θέλει το κατάλληλο contact, στην
ανάλογη θέση για να προχωρήσει ένα deal. Πόσο μάλλον
για έναν λεγεωνάριο. Οι επιλογές για την επόμενη μέρα
του Αλέξανδρου Πασχαλάκη φθίνουν προς αυτή την
κατεύθυνση και ήδη ψιθυρίζει στα αποδυτήρια της Εθνικής
ότι ενεργοποιεί plan B.

ΣΤΑ ΣΧΟΙΝΙΆ…
Γιώργος Σίμος! Μετά το βαρύ και ασήκωτο 0-5 στην
Τρίπολη από την Πορτογαλία, ήρθε το ντροπιαστικό από
εμφάνιση/επιλογή συστήματος/προσώπων 3-0 στην
Κύπρο. Και πλέον σήμερα με το πιστόλι στον κρόταφο,
οι Ελπίδες απέναντι στην (ανίκητη, 8-1-0) Πορτογαλία
θέλουν ένα Χ για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης.
Με το καλό, αλλά… Πάμε στην ουσία. Ο κόουτς των
Ελπίδων με την αδιαλλαξία του ακόμη και σε νουθεσίες
από τον Γκουστάβο Πογέτ έχει πετάξει τον εαυτό του στα
σχοινιά. Δεν έχει «χάσει» μόνο τα αποδυτήρια, αλλά και
το support από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα.

quizTime

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΊ ΤΗΝ ΒΌΜΒΑ!
Πάμε ένα καλοκαίρι πίσω. Ο λεγάμενος, συμπαίκτης του
Ταχτσίδη, στην Al Fayha της Σαουδικής Αραβίας και με κανένα
700άρι συμβόλαιο. Εν δυνάμει βασικός στόπερ και στην Εθνική
Ελλάδας. Πήρε την (λάθος εκ των υστέρων) απόφαση να
επιστρέψει στα πάτρια εδάφη και δη τον Ατρόμητο για να μη
χάσει το contact στο μυαλό του Φαν’τ Σχιπ. Κακώς! Ο Κυριάκος
Παπαδόπουλος αφίχθη ως leader στο Περιστέρι και αποχώρησε
ως χαμένο bet. Σε όλα του! Πλέον στα 30 του βγαίνει ξανά
στο market. Άλλο που δεν ήθελε ο Αχιλλέας Μπέος να αδράξει
την ευκαιρία. Πρώτος μάγκας στο «ψήσιμο», τούμπαρε τον
«Κούλη» και βάσει πηγών μας στον απόηχο των αγώνων της
Ελλάδας στο Βόλο δόθηκαν τα χέρια. Ένας χρόνος συμβόλαιο,
120 plus τα χρήματα…

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΟΣΟ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΣ ΔΗΛΩΝΕΙ
Ο ΑΛΜΕΪΔΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΕΚ;
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BIG5

FIVE

SUPERLEAGUE

Ολοένα αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού η Τόμας Εστέβες, της Πόρτο. Ο 20χρονος πάντως, δεν προορίζεται για πρώτος
στην ιεραρχία των δεξιών μπακ από πλευράς «ερυθρολεύκων» - σε πρώτη φάση τουλάχιστον. Στο μεταξύ, ανακοινώθηκε και επίσημα το διαζύγιο με
τον Φρανσουά Μοντεστό, ο Κορσικανός παράγοντας θα συνεχίσει στην ιταλική Μόντσα.

Αρέσει πολύ στον ΠΑΟΚ η περίπτωση του Κάλεντ Νάρεϊ και είναι
αμοιβαίο, με συνέπεια το θέμα να βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Ηλικίας 27 ετών, αγωνίστηκε φέτος στη Β’ Κατηγορία της Γερμανίας με τη
φανέλα της Φορτούνα Ντίσελντορφ καταγράφοντας γεμάτη σεζόν (31
αγώνες, 8 γκολ, 15 ασίστ). Σύμφωνα με τους Γερμανούς, είναι πολύ
κοντά στο Δικέφαλο.

Το να ξεκαθαρίσει το τοπίο στη μεσαία γραμμή είναι κομβικής σημασίας στο
planning που κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον Παναθηναϊκό της σεζόν 202223. Θα μείνει ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, που πέρυσι αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό
της σεζόν ως δανεικός από τη Χόφενχαϊμ; Θα βρεθεί τρόπος να γίνει «πράσινος» ο «δύσκολος» Ντομίνγκο Μπλάνκο; Οι απαντήσεις θα κρίνουν πολλά,
εναλλακτικές πάντως υπάρχουν.

Κινητικότητα στο κομμάτι των αποχωρήσεων παρατηρείται στον Άρη. Ο Μπαντού Εντιαγέ έχει συμβόλαιο έως το 2024, αλλά στην Τουρκία θεωρούν σχεδόν σίγουρο ότι θα μετακομίσει στην Κυπελλούχο της γειτονικής χώρας Σίβασπορ του Δημήτρη Γούτα. Ντάνιελ Σούντγκρεν και ο Αρης δεν θα συνεχίσουν
μαζί, με τα ισραηλινά ΜΜΕ να εμφανίζουν ως «κλεισμένη» τη μεταγραφή του
Σουηδού μπακ στη Μακάμπι Χάιφα.

Παράλληλα με το μεταγραφικό σχεδιασμό, προχωρά κι αυτός της καλοκαιρινής προετοιμασίας για την ΑΕΚ. «Έκλεισε» και δεύτερο φιλικό για το
βασικό στάδιο, που θα γίνει στην Ολλανδία. Μετά την Άλκμααρ στις 16 Ιουλίου, η Ένωση θα αντιμετωπίσει τη Χέϊρενφεϊν στις 21 Ιουλίου, ενώ μένει
να φιξαριστεί ακόμα ένα παιχνίδι, μάλλον για τις 27 Ιουλίου, δύο μέρες δηλαδή πριν την επιστροφή στην Αθήνα.

Newsroom.Newsroom.Newsroom
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Global Football

newsROOM

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Για τη Γιουβέντους δεν ήταν
έτοιμος, φάνηκε και πήγε στράφι το hype. Πάρτο αλλιώς και πάλι από
την αρχή, βήμα βήμα από τα χαμηλά; Ιδού
η νέα προπονητική προσέγγιση καριέρας του
Αντρέα Πίρλο. Ο Ιταλός θα είναι ο νέος κόουτς της Καραγκουμρουκ, ομάδα που
αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία
της Τουρκίας!

Έναν ωραίο και πρωτότυπο τρόπο να
τιμήσουν την Εθνική Ημέρα Ποδοσφαίρου
βρήκαν οι Ολλανδοί διεθνείς. Προπονήθηκαν φορώντας τις εμφανίσεις της πρώτης
ομάδας της καριέρας τους! Μια νοσταλγική και γεμάτη νόημα επιστροφή στις
ρίζες, έστω για λίγο.

Η ΑΤΑΚΑ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ
«Οι φήμες είναι αβάσιμες». Ο
εκπρόσωπος του Ζινεντίν Ζίνταν διέψευσε αυτό που προκύπτει από πολλές πηγές, ότι δηλαδή ο «Ζιζού» αναλαμβάνει την
Παρί Σεν Ζερμέν. Φαίνεται πάντως πως ο καπνός… κρύβει φωτιά. Περιμένοντας, η PSG
επιβεβαίωσε πως ο Πορτογάλος Λούις Κάμπος διαδέχεται τον Λεονάρντο ως
αθλητικός διευθυντής.

100
εκατ. ευρώ (80+20) δίνει η Λίβερπουλ για τον
Ντάργουιν Νούνιες, η Μπενφίκα έχει πρακτικά πει
το «ναι» και έτσι ο Ουρουγουάνος φορ θα γίνει
-εκτός συγκλονιστικού πια απροόπτου- η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των «ρεντς». Τίτλο που ως τώρα κατέχει ο Βίτζιλ φαν Ντάικ (85 εκατ. ευρώ).

#Ο ΑΡΙΘΜΟΣ
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ΕΞΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

Αναμένουμε να αντιδράσουν τα «λιοντάρια».

NATIONS LEAGUE 21:45
ΑΓΓΛΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ
1 1,80

Το ματς της βραδιάς είναι σίγουρα η κόντρα ανάμεσα σε Αγγλία
και Ιταλία. Αναμέτρηση που μας φέρνει μνήμες από τον τελικό του
ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, με τους Άγγλους φυσικά να ψάχνουν τη
ρεβάνς.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Η αγορά σύμμαχός μας στα γκολ.

NATIONS LEAGUE 21:45
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ
OVER 2,5 1,72

Πέρασε και από την Ουαλία η Ολλανδία βγάζοντας ξανά ποιότητα στο
παιχνίδι της. Έγινε το αφεντικό στον όμιλο από νωρίς με τη 1η θέση
να είναι ο μεγάλος στόχος της ομάδας. Η Πολωνία προηγήθηκε στο
Βέλγιο αλλά μετά παραδόθηκε στις ορέξεις των γηπεδούχων.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Ανώτερο το Βέλγιο, θα το στηρίξουμε.

NATIONS LEAGUE 21:45
ΟΥΑΛΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ
2 1,83

Καταιγιστικό το Βέλγιο συνέτριψε με το εμφατικό 6-1 τους Πολωνούς.
Τα παιδιά του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δήλωσαν ξανά «παρών» και θα
ψάξουν το τρίποντο πάλι.
Στους πανηγυρισμούς από την πρόκριση στο Μουντιάλ δείχνει να έχει
μείνει η Ουαλία.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Διπλό με χάντικαπ το σημείο μας.

NATIONS LEAGUE 21:45
ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
2 -1,0 1,65

Το γκολ με πέναλτι του Κέιν στο τέλος στέρησε από τους Γερμανούς το
τρίποντο. Χωρίς νίκη στον όμιλο τα «πάντσερ» είναι υποχρεωμένα
να επανέλθουν άμεσα στις νίκες. Με ενθουσιασμό η Ουγγαρία έχει
αποδείξει ότι μπορεί να κάνει την ζημιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Τα γκολ έχουν αξία, θα τα τιμήσουμε.

NATIONS LEAGUE 21:45
ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
OVER 2 1,88

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Ρουμανία μετά τις δύο πρώτες
αγωνιστικές. Χωρίς βαθμό η ομάδα του Ιορντανέσκου πρέπει άμεσα
να επανέλθει στις νίκες. Αν πάρει το ματς η Φινλανδία γίνεται
αυτόματα το φαβορί για την πρώτη θέση στον όμιλο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό.

ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 20:00
ΒΕΡΟΙΑ-ΛΑΜΙΑ
2 DNB 1,72

Από χίλια κύματα πέρασε το μπαράζ παραμονής ανάμεσα σε Βέροια
και Λαμία. Τώρα όμως ήρθε η ώρα για να κοντραριστούν οι δύο
ομάδες με την πιο έμπειρη Λαμία να είναι το φαβορί.

www.xosetips.com
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ΤΑ «ΚΛΕΙΔΙΆ» ΣΤΟΝ ΓΙΆΝΝΗ ΜΗΤΡΟΎΣΗ

This is Athens

ΝΈΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΉΣ ΣΤΟΝ ΠΑΣ ΓΑΛΆΤΣΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΈΑ ΧΡΟΝΙΆ

Ραγδαίες και αλυσιδωτές είναι ο εξελίξεις
που λαμβάνουν χώρα στον ΠΑΣ Γαλάτσι
σε ό,τι αφορά στην τεχνική του ηγεσία. Λίγες εβδομάδες μετά το συναινετικό διαζύγιο με τον Θανάση Ζαμπούρα οι ιθύνοντες
του φιλόδοξου όσο και δημοφιλούς σωματείου των βορείων προαστίων κινήθηκαν
πολύ μεθοδικά και με αστραπιαίες ενέργειες
έδωσαν τα χέρια με τον Γιάννη Μητρούση.
Ο πρώην προπονητής των Σουρμένων, του
Φωστήρα Ηλιούπολης και του Καματερού
συμφώνησε σε όλα με τους ιθύνοντες του
σωματείου και ως εκ τούτου ξεκίνησε μία

Ο Γιάννης Τσέλιος

νέα σελίδα για τον ίδιο στην σπουδαία προπονητική του διαδρομή. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ένας παλιός γνώριμος και φίλος
της ομάδος, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του
συλλόγου, προκειμένου να την καθοδηγήσει
στο δύσκολο και επίπονο Πρωτάθλημα της
Β’ Κατηγορίας Αθηνών. Ο 38χρονος προπονητής είναι Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας,
με σημαντικές μεταπτυχιακές σπουδές. Ο
νέος προπονητής του Γαλατσίου, έχει εργαστεί στα Σούρμενα για πολλά χρόνια, με
τα οποία στέφθηκε Κυπελλούχος Αθήνας,
στον Φωστήρα Ηλιούπολης και στο Καματερό».

ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Τη μεταγραφική της αντεπίθεση σε όλα τα
μέτωπα συνεχίζει απτόητη η Διάνα Ηλιούπολης. Τα άτομα που ηγούνται των τυχών
του φιλόδοξου σωματείου των ανατολικών
προαστίων σε άμεση συνεννόηση με τον
τεχνικό ηγέτη Γιάννη Κουσάνα δεν σταματούν τις ενέργειες που άπτονται της διαμόρφωσης του έμψυχου δυναμικού που θα
κληθεί να παλέψει την επόμενη σεζόν για
μία πρωταγωνιστική παρουσία στο επερχόμενο δύσκολο «μαραθώνιο» της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα οι
φιναλίστ του Κυπέλλου ΕΠΣΑ μετά από συντονισμένες ενέργειες προχώρησαν σε μία
ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη που αφορά
τη νευραλγική θέση κάτω από τα δοκάρια
αφού έδωσαν τα χέρια με τον 21χρονο τερματοφύλακα Βαγγέλη Τζίνα . Πρόκειται για
ένα πολύ εξελίξιμο πορτιέρο με πολύ αξιόλογη θητεία στις ομάδες Κ-17 , Κ-19 του Πανιωνίου, την πρώτη ομάδα των Νεοσμυρνιωτών (2019-2020). Για να ακολουθήσει η
παρουσία του σε Τράχωνες (2020-21) και
Χαραυγιακό (2021-22) και όλες οι ενδείξεις
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πληροί όλες
τις προδιαγραφές να αναδειχθεί σε ιδιαίτερα χρήσιμη μονάδα για τον τεχνικό Γιάννη Κουσάνα. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο
σχεδιασμός συνεχίζεται, το ρόστερ θα είναι
πανίσχυρο και κυρίως συμπληρωμένο νωρίς! Ο Βαγγέλης Τζίνας θα υπερασπίζεται
την εστία της ομάδας μας τη νέα σεζόν. Ο
21χρονος τερματοφύλακας έχει αγωνιστεί
4 χρόνια στις Κ17 και Κ19 του Πανιωνίου
2016-2020) όπως και στην πρώτη ομάδα
των κυανέρυθρων, στους Τράχωνες (20202021) και Χαραυγιακό (2021-2022). Βαγγέλη καλωσόρισες στην ομάδα μας, υγεία και
πολλές επιτυχίες!»

ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ

Ακλόνητος –
Επανεκλογή Πάπιου
Οι χθεσινές εκλογές στον
Αστέρα Βάρης, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία. Εν τέλει
η αλλαγή σκυτάλης σε προεδρικό επίπεδο δεν έγινε. Αυτό
είχε σαν αποτέλεσμα, ο Δημήτρης Πάπιος να παραμείνει στον προεδρικό θώκο και
από τη χθεσινή διαδικασία να
βγει πιο δυνατός. Αναμφίβολα
η παραμονή του στην προεδρία σημαίνει πολλά. Πρωτίστως και το πιο βασικό, δείχνει
πως αγαπά και νοιάζεται για
την ομάδα του και το μέλλον
όλων εκείνων που φορούν τη
φανέλα της. Από εκεί κι έπειτα,
την ερχόμενη Τρίτη θα γίνει το
πρώτο συμβούλιο προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα
η νέα διοίκηση, ενώ από Πέμπτη θα γίνουν οι πρώτες ανακοινώσεις.

ΕΠΣΑ

Για μια χρονιά ακόμη όλα κύλησαν ρολόι στη Γενική συνέλευση της ΕΠΣΑ. Όπως πάντα
υπερψηφίστηκε ο διοικητικός
και οικονομικός απολογισμός,
ενώ στη διάρκειά του, έγιναν
οι εξαγγελίες για τα νέα πρωταθλήματα. Σύμφωνα μ’ αυτές
το πρωτάθλημα της μεγάλης
κατηγορίας που ξεκινά στις 18
Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί σε 3
ομίλους των 11 ομάδων, όπου
οι τρεις πρώτες θα παίξουν μεταξύ τους για να βγουν οι δυο
που θα συμμετάσχουν στα
μπαράζ ανόδου στη Γ’ εθνική.
Το πρωτάθλημα της Β’ ξεκινά
σε μια βδομάδα δηλαδή στις
25 του μήνα, θα διεξαχθεί σε 3
ομίλους των 16, ενώ οι τρεις
πρώτοι ανεβαίνουν απ’ ευθείας ενώ αν μεταξύ 2ου και 3ου
η διαφορά είναι στους δυο πόντους, τότε θα παίξουν μπαράζ για να ανέβει ένας, διαφορετικά ανεβαίνει απ’ ευθείας ο
δεύτερος. Και στον Γ ομιλο, οι
όμιλοι είναι τέσσερις. Δυο των
11 ομάδων κι άλλες δυο των
12. Ξεκινά στις 2 Οκτωβρίου,
ενώ θα γίνουν όμιλοι μεταξύ
των τεσσάρων πρώτων ομάδων μεταξύ τους, για να ανέβουν δυο από κάθε όμιλο.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

«Διαζύγιο» με τον Σήφη Βενάκη
Aλυσιδωτές είναι οι εξελίξεις που λαμβάνουν
χώρα στην Αγία Παρασκευή όσον αφορά τα
τεκταινόμενα στην τεχνική της ηγεσία. Ο Σήφης Βενάκης, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος, που
οδήγησε τους «μελανόλευκους» στην ιστορική άνοδο στα σαλόνια» της Γ’ Εθνικής έπειτα
από 11 ολόκληρα χρόνια αποφάσισε να βάλει
τίτλους τέλους σε μία άκρως επιτυχημένη του
θητεία στην ομάδα των βορείων προαστίων,
η οποία κράτησε για τρία χρόνια και να αναζητήσει νέες προκλήσεις. Έτσι, λοιπόν το κυριακάτικο εκτός έδρας παιχνίδι για τα μπαράζ
ανόδου κόντρα στο Τυμπάκι αποτέλεσε το αποχαιρετιστήριό του ματς στον πάγκο της Αγίας
Παρασκευής Όπως αναφέρουν ασφαλείς και
επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο Αχαρναϊκός
θα είναι η επόμενη ομάδα του. Έχει έρθει σε
προφορική συμφωνία με τον ισχυρό άνδρα
του συλλόγου Δημήτρη Κουλούρη και πλέον
απομένουν τα τυπικά για την επισημοποίηση
της συνεργασίας τους…

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Όλοι σήμερα στο
γήπεδο του ΠΑΟ
Ρουφ
Σήμερα είναι το μεγάλο ματσάκι στο
Ρουφ, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Μακεδονικό. Είναι ένας
αγώνας ζωής και
θανάτου. Ιδιαίτερα για την ομάδα
του Ρουφ, η νίκη είναι μονόδρομος. Πιστεύω πως θα την
πάρει τη νίκη, αφού
διαθέτει πολύ καλή
ομάδα. * Όλα πήγαν
καλά στη φιέστα της
Μαρκό προχθές.
Οι Μαρκοπουλιώτες πανηγύρισαν
την επιστροφή τους
στη Γ’ εθνική κι
αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία, αν μη
τι άλλο… * Επανεκλογή Πάπιου στον
Αστέρα Βάρης και
όπως είναι φυσικό,
η ομάδα δεν πρόκειται να πάει χαμηλά, όπως λένε ορισμένοι. Και το λέω
αυτό, διότι γνωρίζω πολύ καλά τον
πρόεδρο του Αστέρα… Δεν είναι τύπος της μιζέριας και
του χαμηλά. Το αντίθετο, είναι για μεγάλα πράγματα… * Με
πήρε από το Πόρτο
Χέλι ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΣΑΝΑ
Γιώργος Παπαμακάριος. Αναμφίβολα η απουσία του
από τη γενική συνέλευση της Ένωσης, ήταν αισθητή. Προσωπικά δεν
πήγα και δεν έχω
άποψη. Όμως εκείνο που έχω να πω
είναι πως οι ομάδες αντιμετωπίζουν
πολλά προβλήματα. Και δεν είναι μόνον το οικονομικό.
Είναι κι άλλα πολλά… * Έχουν δίκιο
που ορισμένοι φωνάζουν και κάνουν
παράπονα, πως
ενώ έχουμε πει πως
θα βρεθούμε για τον
καφέ, δεν τα έχουμε καταφέρει. Και οι
λόγοι είναι πολλοί.
Όμως για να πω και
την αλήθεια δεν τα
έχω καταφέρει ΚΑΙ
εγώ. Αναμφίβολα
κάποια στιγμή θα τα
καταφέρω δεν γίνεται…
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Λόγια ξένα...


γραφει ο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΔΕΝ (ΘΑ) ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΑΤΥΧΟΣ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΗΜΝΙΟΣ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΒΓΕΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ, ΕΝΩ Η ΕΘΝΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΕΙΞΕ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Ομάδα είναι αυτό που λέει η λέξη. Ένα σύνολο. Το μαζί πάνω από εγώ. Και μες τη μαυρίλα της ατυχίας
που βρήκε τον Δημήτρη Λημνιό, βγαίνει προς τα έξω, σαν μια κάποια παρηγοριά, ακριβώς αυτό. Το ότι
κανείς δηλαδή στην Εθνική δεν είχε διάθεση για θριαμβολογίες και χαρές μετά το 3-0 επί της Κύπρου
και το 3 στα 3 στο Nations League. Όλοι τον συμπαίκτη τους σκεφτόντουσαν, άπαντες «πονούσαν» μαζί
του. Η διάγνωση επιβεβαίωσε τους φόβους. Ρήξη χιαστού και απουσία που μπορεί να φτάσει ως και
τους 7 μήνες. Ό,τι χειρότερο ενώ βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για την καριέρα του. Έκανε καλή
σεζόν στην Τβέντε ως δανεικός και εξέταζε πλέον τις επιλογές του για το μέλλον, καθώς η Κολωνία,
στην οποία ανήκει, δεν τον υπολογίζει.
Με την εξαιρετική παρουσία του με το εθνόσημο αυτές τις μέρες, κέρδιζε πόντους, τραβούσε βλέμματα.
Το γκολ του κόντρα στους Κύπριους, χαρακτηριστικά, ήταν ένα «ποίημα». Αλλαγή ποδιού στην κίνηση,
ταχύτητα σκέψης και εκτέλεσης, δύναμη, ακρίβεια, όλα στην εντέλεια. Αλλά, δυστυχώς, ο τραυματισμός
αυτός ήρθε να του κόψει τα φτερά. Και μάλιστα στις καθυστερήσεις μιας αναμέτρησης που από ώρα είχε
πια κριθεί – άμα αυτό σου ‘χει γράψει η μοίρα…
Τον περιμένει μια δύσκολη δοκιμασία. Σωματικά, ψυχικά. Αλλά έχει τις ευχές όλων και ξέρει πως
δεν θα είναι μόνος. Σε επίπεδο «γαλανόλευκης» θα είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιος άλλος να κάνει
την ίδια δουλειά στο γήπεδο. Δεν υπάρχει άλλος διεθνής με τα χαρακτηριστικά του. Και είναι ακόμα πιο
άσχημο πως αυτή η ατυχία έρχεται σε ένα χρονικό σημείο που η «γαλανόλευκη» έχει βρει ρυθμό και
ισορροπίες. Θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ο Χρήστος Τζόλης μια λύση, αλλά πρώτα πρέπει να βρει
τον εαυτό του και αυτό δεν είναι ούτε απλό ούτε δεδομένο μετά από μια κακή πρώτη σεζόν στη Νόριτς.
ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ
EDITS & MAGS
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική,
ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή - απόδοση του
περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό,
ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούμενη
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς
Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Περικλής Γκιόλιας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN
Γιώργος Κοσεντίνος

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.gr

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Γιώργος Καραχάλιος

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ
Ρόιλα Κοράλλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME

Γεράσιμος Μανωλίδης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιφιγενείας 47, Νέο Ηράκλειο Τ.Κ.: 142 31 Τηλ.: 210-6871137 Fax: 210-6871001 email: info@sportime.gr

