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Αγαπημένο θέμα ο Χένρι Ονιεκούρου φέτος το καλοκαίρι και ακόμα δεν έχει φύγει ο Ιούνιος. Από τη 
στιγμή μάλιστα που ο Νιγηριανός winger είναι στο στόχαστρο τουρκικών ομάδων, τότε η φημολογία από τη 
γειτονική χώρα και τα ευφάνταστα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Σχεδόν καθημερινά. Το τελευταίο θέλει τον 
Ονιεκούρου να έχει συμφωνήσει με την Μπεσικτάς αλλά να απομένει το ντιλ ανάμεσα στους «αετούς» και 
τον Ολυμπιακό. Σα να λέμε δηλαδή τα βρήκαν σε όλα εκτός από το οικονομικό.
Η Μπεσικτάς έμεινε εκτός Ευρώπης φέτος και θα είναι προσεκτική στα χρήματα που θα δαπανήσει. Να 
δώσει τα 4-5 εκατομμύρια που θέλει ο Ολυμπιακός φαντάζει δύσκολο τη δεδομένη χρονική στιγμή αν και 
έδωσε υψηλό συμβόλαιο επταψήφιο μάλιστα στον Βαλεριέν Ισμαέλ για να είναι ο νέος προπονητής.
Επίσης, χωρίς να έχει φύγει ακόμα ο Ιούνιος, ο Ολυμπιακός και καλά κάνει δε συζητά για δανεισμό.
Αυτό θα το κάνει μόνο αν διαφανεί πως θα έχει ξεμείνει από υποψήφιους που θα θέλουν τον Ονιεκούρου.
Ο Ολυμπιακός θέλει να πουλήσει τον Νιγηριανό με ένα ποσό κοντά σε αυτό που έδωσε στη Μονακό, δηλαδή 
τα 5 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι ζητήματα που θα μπουν στην κουβέντα μόνο αν ο 
αντικειμενικός στόχος φαίνεται να μην επιτυγχάνεται.

Από την στήλη είχατε ενημερωθεί εγκαίρως πως το καλοκαίρι θα είναι hot και θα θέλει άμεσες αποφάσεις 
για τον Ντόουγκλας Αουγκούστο. Ο Βραζιλιάνος χαφ του ΠΑΟΚ, βασικά η πλευρά του είχε φροντίσει να 
«προειδοποιήσει» με τις σχετικές μεταγραφικές ερωτήσεις από Βραζιλία και Αραβία.
Είναι έντονες πλέον η φήμες για την Αλ Αίν, που πρόσφατα ανακοίνωσε την παραμονή του Σεργκέι Ρεμπρόφ 
στον πάγκο της. Ο Ουκρανός την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στα ΗΑΕ με σχετική ευκολία και 
το συμβόλαιό του είναι πέρα από κάθε φαντασία.
Ο Αουγκούστο δεν είναι νέο μέλος στη λίστα Ρεμπρόφ και κλαμπ και λέγεται εντόνως πως η Αλ Αίν είναι 
έτοιμη να προσφέρει στον ΠΑΟΚ πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα και να αγγίζει τα 4 λένε οι φήμες.
Φυσικά με μια τέτοια πρόταση που θα συνοδεύεται από ανάλογα μεγάλο αντίτιμο και στον παίκτη θα είναι 
δύσκολο ο 25χρονος να μείνει και την επόμενη σεζόν η κολόνα της μεσαίας γραμμής του Λουτσέσκου.

ΠΡΩΤΑ  
ΤΑ ΛΕΦΤΑ

ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
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Αυτό το καλοκαίρι ήταν πραγματική ευκαιρία. Η σεζόν του εντυπωσιακή. Οι εμφανίσεις του, «έψηναν» και τον 
πλέον απαιτητικό. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος είναι από καιρό έτοιμος για το βήμα παραπάνω. Αυτή τη φορά οι 
προϋποθέσεις ήταν και εξαιρετικές και ο ενδιαφερόμενος έκανε τον «Ody» να πετάει τη σκούφια του.
Ο λόγος για τη Νιούκαστλ. Οι απαιτήσεις της Μπενφίκα; 20 ακατέβατα! Με τόσα δουλειά δεν γίνεται και 
δεν έγινε. Μπορεί οι νέοι ιδιοκτήτες της αγγλικής ομάδα να το φυσάνε το παραδάκι, αλλά  υπάρχει και 
το FFP που δεν μπορούν να προσπεράσουν. Αποτέλεσμα ήταν οι «καρακάξες» να στραφούν στον Πόουπ από 
την Μπέρνλι που υποβιβάστηκε. Με 12 μύρια έγινε η δουλειά κι έτσι χάθηκε η Νιούκαστλ.
Πλέον, για να αποχωρήσει ο Έλληνας γκολκίπερ από τους «αετούς» θα πρέπει να υπάρξει ντόμινο.

Έκανε τη σεζόν της καριέρας του, νούμερα που δε συναντάς κάθε μέρα. Ο Γιάννης Πασάς έβγαλε πράγματα 
εντυπωσιακά στο γήπεδο με τη Βέροια στη Super League 2 και στα 32 του ψάχνει για το καλύτερο συμβόλαιο. 
Λογικό και επόμενο. Η στατιστική έγραψε 25 γκολ (!) σε 36 ματς αλλά στο τέλος γλυκόπικρη γεύση μια και 
η Βέροια δεν ανέβηκε στα μπαράζ. Έχασε τόσο από τον Λεβαδειακό όσο και στη συνέχεια από τη Λαμία σε 
διπλά ματς σε κάθε ζευγάρι. Λογικό και επόμενο τώρα ο Πασάς να ψάχνει ένα εξαψήφιο συμβόλαιο και οι 
ενδιαφερόμενοι έχουν έρθει από την Κύπρο.
Το βιογραφικό του άλλωστε, δεν είναι αμελητέο και μεταξύ άλλων γράφει Άρης, Παναιτωλικός και 
Ηρακλής πριν πάει το καλοκαίρι του 2019 από την Κέρκυρα στη Βέροια.
Κάτι υπάρχει και από Ελλάδα αλλά φαίνεται προς το παρόν ότι οι ομάδες από την Κύπρο είναι πιο… 
αποφασισμένες.  

ΕΤΣΙ ΧΑΘΗΚΕ  
Η ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ

ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ
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Ήταν αναμενόμενο, έγινε πράξη! Ο Αμπουμπακάρ Καμαρά είναι επίσημα 
παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το 2025. Ο Μαυριτανός φορ δήλωσε ανυπό-
μονος για τη νέα αυτή εμπειρία και ήταν προγραμματισμένο να μεταβεί χθες 
το βράδυ στην Αυστρία για να συναντήσει τους νέους του συμπαίκτες και να 
πιάσει δουλειά μαζί τους. Στο κομμάτι των αποχωρήσεων, επιμένουν τα τουρ-

κικά σενάρια για τον Χένρι Ονιεκούρου. 

BIG
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Ο πυρετός είναι κακή ανάμνηση, τα τεστ κορονοϊού που έκανε ήταν αρνητικά 
και έτσι Άντριγια Ζίβκοβιτς θα ταξιδέψει για την Ολλανδία, ώστε να ενσω-
ματωθεί και αυτός στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Εντωμεταξύ, στη Σκωτία το-
νίζουν ότι ο Αντόνιο Τσόλακ επιθυμεί να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του στη 

Ρέιντζερς, αλλά ο Δικέφαλος αποδεικνύεται σκληρός διαπραγματευτής. 

Ta λεφτά όλα μπροστά (800.000 ευρώ) αλλιώς δεν έχει Φραν Βέλεθ! Ιδού 
το αυστηρό και κοφτό μήνυμα που έστειλε ο Παναθηναϊκός στην Αλ Φατέχ. 
Αν οι Σαουδάραβες δεν συμφωνήσουν, τότε ο Ισπανός στόπερ θα ταξιδέψει 
στο Πήλιο για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των «πράσινων». Η μπά-

λα συνεπώς είναι στα πόδια της ομάδας που προπονεί ο Γιώργος Δώνης. 

Ασταμάτητος μεταγραφικά ο Άρης. Έκλεισε τον 26χρονο Κονγκολέζο αρι-
στερό μπακ, Μπράντλεϊ Μαζικού (ΤΣΣΚΑ Σόφιας) για αντί-Λουμόρ, ενώ ο Θό-
δωρος Καρυπίδης προσπαθεί να πάρει και τον Μπράιαν Νταμπό. Ο γεννημέ-
νος στη Γαλλία, 30χρονος μέσος (με ύψος 1,87μ.) από την Μπουρκίνα Φάσο, 
μόλις λύσει το συμβόλαιο του με την Ρίζεσπορ, αναμένεται να έρθει στην Ελ-
λάδα για να υπογράψει. 

Τις πρώτες του δηλώσεις ως μέλος της ΑΕΚ έκανε ο Μιγιάτ Γκατσίνο-
βιτς, τονίζοντας πως ήρθε στην Ένωση για να αναδειχτεί πρωταθλητής. Δεν 
παρέλειψε πάντως να προσθέσει ότι ήταν μια δύσκολη απόφαση λόγω της 
καλής θητείας που είχε στον Παναθηναϊκό. Κατά τα λοιπά, ξεκινάει σήμε-
ρα (29/6) η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τους οπαδούς της Ένω-

σης που έχουν σειρά προτεραιότητας.
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ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 11:30
ΣΙΓΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ-ΒΙΣΚΟΦ

OVER 3,25 1,90
Οι φιλικές αναμετρήσεις παίζουν πλέον μπάλα καθημερινά στο 

στοιχηματικό μενού.
Για την νέα σεζόν ετοιμάζονται οι δύο ομάδες και θα έχουν την 
ευκαιρία να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και διάφορα σχήματα.

Φιλικά και γκολ πάντα μαζί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12:00
ΤΕΠΛΙΤΣΕ-ΒΑΡΣΝΤΟΡΦ

OVER 3,25 1,80
Το δέυτερο της φιλικό δίνει σήμερα η Τέπλιτσε αυτή τη φορά ενάντια 

στη Βάρσντορφ.
Κόντρα στην Ούστι Ναντ ήταν καλή και έκανε ποδαρικό με νίκη στα 

φετινά φιλικά.

Η προτίμηση μας ξανά στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΗΠΑ MLS 02:30
ΤΟΡΟΝΤΟ-ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ 

1 DNB 1,85
OVER 2,5 1,70

Ο Ινσίνιε ήρθε επιτέλους στο Τορόντο,η ομάδα μετράει δύο σερί νίκες 
και το κλίμα δείχνει κάπως να αλλάζει.

Για τα πλέι οφ πάντως υπάρχει ακόμα δρόμος και το ματς με το 
Κολόμπους είναι ιδιαίτερα κρίσιμο.

Σε έδρα και γκολ οι επιλογές μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 03:30
ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ-ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ

2 DNB 1,70
Πορεία πρωταθλητισμού διαγράφει η ιστορική Βάσκο και αν συνεχίσει 

έτσι η άνοδος κυριολεκτικά δεν χάνεται.
Εύκολο έργο δεν θα έχει μέσα στη Νοβοριζοντίνο αλλά διαθέτει την 

ποιότητα για να πάρει αυτό που θέλει.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό.

ΗΠΑ MLS 02:30
ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ-ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ

OVER 2,5 1,72
Στη μάχη για τα πλέι οφ το Σινσινάτι έχει ανάγκη από ένα μεγάλο 

τρίποντο.
Από την άλλη η Νιού Γιορκ βρίσκεται σταθερά στα ψηλά στρώματα της 

βαθμολογίας και με νίκη σήμερα πιάνει κορυφή.
Αμφότερες θα παραταχθούν επιθετικά με στόχο φυσικά την νίκη.

Με την αγορά σύμμαχο πάμε στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΗΠΑ MLS 05:30
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ-ΝΤΑΛΑΣ

OVER 2,5 1,66
Πήρε το ντέρμπι με την Νέα Υόρκη το Λος ´Αντζελες και παρέμεινε έτσι 

στη κορυφή.
Από τα φαβορί για τον τίτλο η παρέα του Βέλα κόντρα στο Ντάλας θα 

ψάξει ξανά το τρίποντο.
Σκοράρουν με άνεση οι φιλοξενούμενοι και θα επιδιώξουν να κάνουν 

την ζημιά.

Δύο ομάδες με μεγάλη επιθετική ποιότητα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Αποφασισμένοι να διαφυλάξουν ως 
κόρη οφθαλμού όλα όσα πέτυχαν κατά 
τη διάρκεια της περασμένης περιόδου 
παρουσιάζονται στον Α.Ο. Βύρωνα κι 
αυτό το αποδεικνύουν εμπράκτως. Η 
επέκταση της συνεργασίας με τον τε-
χνικό ηγέτη Ανδρέα Μηλιά αποδεικνύει 
την πίστη και αφοσίωση σε αυτό το συ-
γκεκριμένο πρότζεκτ. Με τον επιτυχη-
μένο προπονητή μέσω δηλώσεών του 
στη στήλη να δίνει το δικό του ξεκάθα-
ρο στίγμα, αλλά και την φιλοσοφία, που 
θα χαρακτηρίσει την ομάδα του και την 
ερχόμενη σεζόν: «Αισθάνομαι πολύ χα-
ρούμενος για το γεγονός ότι επεκτάθη-
κε η συνεργασία μου με τον Α.Ο. Βύρω-

να. Μας δίνεται η δυνατότητα πλέον να 
τα βάλουμε όλα κάτω και να σχεδιάσου-
με την ομάδα που θα πορευτεί την νέα 
σεζόν στο δύσκολο πρωτάθλημα της Α’ 
Κατηγορίας ΕΠΣΑ Αυτό που βγαίνει ως 
γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι και την 
ερχόμενη περίοδο θα στηριχθούμε στο 
περυσινό οικοδόμημα και κυρίως στους 
πολλούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές 
που απαρτίζουν το υπάρχον ρόστερ. Η 
ομάδα μας απέδειξε την περασμένη σε-
ζόν ότι διαθέτει πολύ ταλέντο και βάθος 
επιλογών και αυτός ήταν ο κύριος λόγος 
που πετύχαμε τον στόχο της παραμο-
νής αποδίδοντας όμορφο ποδόσφαιρο. 
Αυτούς τους στόχους θα οριοθετήσου-
με και για την ερχόμενη σεζόν. Θα επι-
διώξουμε να προσφέρουμε τη δυνατό-
τητα στα πολλά ταλαντούχα μας παιδιά 
να αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες 
και εκτιμώ ότι τα μηνύματα που πήρα-
με από το πρόσφατο τουρνουά που με-
τείχαμε ήταν εξόχως ενθαρρυντικά. Από 
εκεί και έπειτα θα ψάξουμε να ενισχυ-
θούμε με 4-5 έμπειρους ποδοσφαιριστές 
που θα έρθουν να πλαισιώσουν το υπάρ-
χον ρόστερ και να δώσουν τη δική τους 
πινελιά». Η έναρξη της θερινής προετοι-
μασίας έχει οριστεί για τις 3 Αυγούστου.

ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Με στόχο να έχει μια χρονιά πολύ καλύ-
τερη από αυτή που ολοκληρώθηκε, η 
ομάδα μας ξεκίνησε ήδη το σχεδιασμό 
ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. 
Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της Δάφ-
νης Π.Φαλήρου ανακοινώνει την από-
κτηση του Αλέξανδρου Βασιλάκη, ανοί-
γοντας έτσι τον κύκλο των μεταγραφικών 
της κινήσεων. Ο Αλέξανδρος αγωνίζε-
ται στη θέση του κεντρικού αμυντικού 
και παρά το νεαρό της ηλικίας του (εί-
ναι 22 ετών), έχει ήδη ένα αρκετά πλού-
σιο βιογραφικό. Ο Αλέξανδρος ξεκίνησε 
από τον ΓΣ Αργυρούπολης για να συνε-
χίσει στην Κ19 του Ατρομήτου. Από κει 
αγωνίστηκε κατά σειρά στην Προοδευ-
τική, στον Αίαντα Σαλαμίνας και στον 
Αρη Αρχαγγέλου, ενώ ενδιάμεσα είχε 
δοκιμάσει την τύχη του και εκτός συνό-
ρων, παίζοντας στην Γερμανία και στις 
Askania Bernburg, SV Dessau 05 και SV 
1910 Neuhof. Η οικογένεια της Δάφνης 
Π. Φαλήρου καλωσορίζει τον Αλέξανδρο 
και του εύχεται ό,τι καλύτερο στη νέα πο-
δοσφαιρική τους αρχή.

ΜΗΛΙΑΣ: «Η ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑΛΕΝΤΟ»
ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 
ΤΟΥ ΑΟ ΒΥΡΩΝΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΤΑΛΕΝΤΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ

Ευαίσθητος ο 
Παπαδόπουλος
Η κοινωνική ευαι-
σθησία του Γαβρί-
λου Παπαδόπου-
λου, είναι γνωστή 
της πάση. Ο γενι-
κός γραμματέας της 
Ένωσης, είναι από 
τα πρόσωπα εκεί-
να, που πραγματι-
κά η παρουσία του, 
στο πόστο αυτό, 
τον έχουν καταξιώ-
σει. Αλλά και ο ίδιος 
φροντίζει πάντα να 
είναι επίκαιρος και 
κοντά στις ομάδες. 
Πιο πρόσφατο από 
το γεγονός, πως 
πήρε θέση για τον 
μικρό Γιαννάκη από 
την πρώτη στιγμή 
και έστειλε τα συλ-
λυπητήριά του στον 
μικρό εκλιπόντα, 
αλλά και στην οικο-
γένειά του, είναι ένα 
δείγμα του ποιος εί-
ναι και τι πρεσβεύει. 
* Για το ίδιο θέμα, θα 
πρέπει επίσης να δι-
ευκρινίσω πως αρ-
κετές ομάδες και κυ-
ρίως ακαδημίες, με 
ανακοινώσεις τους, 
συμπαραστέκονται 
στις δύσκολες στιγ-
μές που περνά η οι-
κογένεια. Κι αυτό εί-
ναι ένα δείγμα πως 
βρισκόμαστε στη 
σωστή πλευρά της 
ιστορίας. * Λαβω-
μένος βγήκε από 
το πέσιμο, όπως εί-
ναι επόμενο σ’ αυ-
τές τις περιπτώσεις, 
ο Γιώργος Φλαμπού-
ρης. Ο πρόεδρος 
του Αθηναϊκού ανέ-
βηκε στη λεμονιά 
για να κόψει λεμό-
νια, αλλά δεν πρό-
σεξε που πάταγε 
με συνέπεια να πέ-
σει και να σπάσει το 
χέρι του, αλλά και σε 
άλλα σημεία του σώ-
ματός του. Όλοι εύ-
χονται στον έμπειρο 
παράγοντα περα-
στικά. Αξίζει να ση-
μειωθεί πως ο Φλα-
μπούρης, δέχεται τα 
κολακευτικά σχόλια 
όλων των φίλων του 
Αθηναϊκού, αφού ως 
γνωστό ήταν εκείνος 
που διευθέτησε τα 
οικονομικά του συλ-
λόγου και σήμερα ο 
Αθηναϊκός βαδίζει σε 
χνάρια ανάπτυξης 
και προόδου.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν 
στον Θρίαμβο Χαϊδαρίου τις 
ενέργειες που αφορούν την χά-
ραξη του σχεδιασμού της επό-
μενης περιόδου, φροντίζοντας 
να διευθετούν όλα τα ζητήμα-
τα που ανάγονται στη διαμόρ-
φωση του έμψυχου δυναμικού 
που θα κληθεί να παλέψει την 
προσεχή σεζόν στο δύσκολο 
πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορί-
ας ΕΠΣΑ. Με ξεκάθαρη επιδί-
ωξη μία πορεία ανάλογη της 
δυναμικής και της ιστορίας του 
σωματείου που πρεσβεύουν. 
Κάτω από αυτό το πρίσμα την 
η διοίκηση ων «κυανόλευκων» 
προχώρησε σε ακόμη μία ση-
μαντική ανανέωση, αφού ανα-
κοίνωσε την επέκταση της 
συνεργασίας με τον 23χρονο 
ακραίο χαφ της ομάδας Κώστα 
Καγιανά. Αναλυτικά η ανακοί-
νωση «Μαζί μας για άλλη μία 
χρονιά ο αρχηγός Κώστας Κα-
γιανάς που, με τον ρυθμό που 
ακολουθεί διαχρονικά, βάζει τη 
σφραγίδα του στα θεμέλια του 
συλλόγου. Ο Κώστας, σύμβο-
λο πλέον του Θριάμβου, μεγά-
λωσε μαζί μας και ανδρώθηκε 
ποδοσφαιρικά στις ακαδημί-
ες μας. Όλα αυτά τα χρόνια 
έχει καταθέσει ψυχή και συνε-
χίζει να ματώνει τη φανέλα σε 
κάθε παιχνίδι. Με χαρακτηρι-
στικό πλεονέκτημα τη δύναμη, 
το πάθος και την δίψα του για 
τη νίκη, θα δώσει το σύνθημα 
της επιτυχίας στην έναρξη της 
αγωνιστικής περιόδου. Κώ-
στα είμαστε υπερήφανοι που 
σε έχουμε κοντά μας. Καλή επι-
τυχία και καλή δύναμη για τη 
νέα και απαιτητική χρονιά».

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  
Ανανέωσε  
και ο Καγιανάς 

ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ

Συνεργασία με Μητσόπουλο
Στη θέση με το νούμερο «1», ο Παλλαυρε-
ωτικός, θα βάλει τον 19χρονο Παντελή Μη-
τσόπουλο, από το Χαλάνδρι. Σχετική είναι η 
ανακοίνωση που αναφέρει τα εξής: «Καλω-
σορίζουμε στην ομάδα του Παλλαυρεωτικού 
τον Παντελή Μητσόπουλο στη θέση του Τερ-
ματοφύλακα. Ο Παντελής είναι γεννημένος το 
2003 και αποτελεί πρώην αθλητή της ομάδας 
Χαλανδρίου. Με το πάθος και την αγωνιστι-
κότητα του πιστεύουμε ότι θα δώσει τον κα-
λύτερο του εαυτό στην προφύλαξη των τερ-
μάτων της ομάδας. Παντελή, σου ευχόμαστε 
καλή αγωνιστική σεζόν με clean sheets!».

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Από τις ελάχιστες ομάδες που ακόμη δεν 
έχουν κλείσει το θέμα του προπονητή τους 
είναι και ο Ολυμπιακός Αγ Στεφάνου. Το ρα-
ντεβού μεταξύ του προέδρου του συλλόγου 
Δημήτρη Μακρή και του Γιάννη Μαγγίνα, δεν 
έχει γίνει ακόμη. Το σίγουρο είναι πως θα γί-
νει κάποια στιγμή, προκειμένου να ξεκαθα-
ρίσει κι αυτό το θέμα, ώστε να αρχίσει ο σχε-
διασμός της νέας χρονιάς.

This is AthensΟ Ανδρέας Μηλιάς
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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.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
EDITS & MAGS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Αντώνης Νικολόπουλος

sales@sportime.gr

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 
Ρόιλα Κοράλλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME 

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

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

 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ ΚΑΜΑΡΑ  
ΣΤΟ ΡΟΣΤΕΡ. ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ  

3 ΒΕΒΑΙΑ ΕΙΝΑΙ… ΑΓΝΩΣΤΟ

Το επιθετικό κενό που θεωρεί ο Πέδρο Μαρτίνς πως έχει τακτικά ο Ολυμπιακός, το 
κάλυψε με έναν παίκτη που είδε από την περσινή σεζόν τι μπορεί να κάνει.

Οι πρωταθλητές πρόσθεσαν στο ρόστερ τους ακόμα έναν Καμαρά μετά τον Μαντί και τον 
Αγκιμπού. Ο Μαντί είναι ήδη αρκετά χρόνια στην ομάδα ενώ ο Αγκιμπού πέρυσι έκανε το 

μεγάλο του ξεπέταγμα.
Ο Αμπουμπακάρ Καμαρά έχει ήδη έναν χρόνο στην πλάτη του στη Super League 1 και 

είναι πάνω κάτω φανερό τι μπορεί να δώσει. Killer όπως ο Ελ Αραμπί δεν είναι, 
ουδέποτε ήταν. Τα 10 γκολ που πέτυχε με τον Άρη μπορούν να αποβούν σημαντικά για τον 

Ολυμπιακό ανάλογα και το ματς που θα σκοράρει.
Θα προσδώσει, ωστόσο, μεγαλύτερο πλάτος στην επίθεση των πρωταθλητών ειδικά όταν 
η μπάλα θα στριφογυρνά έξω από την περιοχή του αντιπάλου. Και λογικά στα ματς του 

Ολυμπιακού, αυτό θα συμβαίνει συχνά.
Ο Αμπουμπακάρ Καμαρά μάλλον μπορεί να παίξει καλύτερα από Τικίνιο και Χασάν το 4-4-
2 και για αυτό επιλέχθηκε. Εδώ βέβαια ο Ολυμπιακός έχει να δώσει λύση τι θα κάνει με 

τον Βραζιλιάνο και τον Αιγύπτιο. Κανείς τους δε θέλει να είναι λύση Νο3.
Επίσης, από τους 3 Καμαρά που έχει τώρα, το πιο πιθανό είναι ο Μαντί μέχρι το τέλος της 

μεταγραφικής περιόδου να πωληθεί.

ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ
ΤΡΙΤΟΣ ΧΩΡΕΙ


