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Έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του, να είναι καιρό σε μία ομάδα ένας προπονητής. Για τα μέρη μας 
είναι ένα φαινόμενο ασυνήθιστο. Ο Ολυμπιακός το πράττει με τον Πέδρο Μαρτίνς και δρέπει καρπούς 
είναι η αλήθεια. Αυτό φάνηκε ακριβώς τη χρονιά αυτή που πέρασε. Όταν το πρωτάθλημα ήρθε, σχεδόν 
σβηστά, χωρίς οι «ερυθρόλευκοι» να παίξουν κάποιο σπουδαίο ποδόσφαιρο. Το κακό είναι η φθορά που 
φέρνει ο χρόνος. Το αποτέλεσμα ήταν όμως ικανοποιητικό με την κατάκτηση του τίτλου για 3η διαδοχική 
σεζόν. Βέβαια, σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες σεζόν, έχει υπάρξει μια σημαντική διαφορά. Ξέχωρα από 
μεταγραφικές αστοχίες, καλό ποδόσφαιρο ή όχι, ένα ποδοσφαιρικό club είναι και μια ποδοσφαιρική 
μπίζνα. Ο Μαρτίνς την πρώτη του σεζόν έβαλε τον Ολυμπιακό στους ομίλους του Europa League. Τις δύο 
επόμενες έδωσε σεμινάρια πρόκρισης στους ομίλους του Champions League. Η πρώτη απόπειρα δε ήταν 
από το μονοπάτι των μη-πρωταθλητών, όπου στο διάβα του έβγαλε νοκ-άουτ σπουδαίες ομάδες. Εκεί ήταν 
που άλλαξε level ο Πορτογάλος τεχνικός. Και σε επίπεδο «ηγεσίας» - λήψης αποφάσεων και σε επίπεδο 
οικονομικό. Η διαφορά που αναφέραμε, ωστόσο, πέρυσι ήταν ο αποκλεισμός από τη Λουντογκόρετς στην 
κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Με ευθύνες του Πορτογάλου κόουτς. Ασφαλώς και δεν «άνοιξε 
μύτη». Κάποια στιγμή θα συνέβαινε. Το ερώτημα είναι ποιες είναι οι διοικητικές αντοχές του Ολυμπιακού στο 
απευκταίο σενάριο μιας επανάληψης του περυσινού καλοκαιριού. Τι μπορούμε να πούμε με σιγουριά; Δεν 
θα είναι οι ίδιες. Επίσης, ουδείς στον Ολυμπιακό σκέφτεται το σενάριο στραπάτσου με τη Μακάμπι Χάιφα. 
Δεν μπαίνει καν στη συζήτηση κάποιο plan b. Με άλλα λόγια, ο αποκλεισμός θα συνιστά απόλυτη καταστροφή. 
Και για πρώτη φορά το μέλλον του Πέδρο Μαρτίνς θα μπει σε συζήτηση.

Οι Σέρβοι έβγαλαν προς τα έξω το όνομα του Ρικάρντο Γκόμες του τοπ κανονιέρη της Παρτίζαν και του 
πρωταθλήματος. Ο Πορτογάλος με υπηκοότητα από το Κάπο Βέρντε τα έσπασε τη σεζόν που έφυγε με τα 
νούμερά του να προκαλούν ίλιγγο. Στα 54 ματς έβγαλε 38 γκολ, στο πρωτάθλημα είχε 29 αλλά και 7 γκολ σε 
14 ματς στην Ευρώπη (τα άλλα 2 στο Κύπελλο). Τα νούμερά του δείχνουν μεταγραφή αλλά η ηλικία του δεν 
είναι για μεγάλα πρωταθλήματα μια και ήδη τρέχει στα 31. Η Παρτίζαν, ωστόσο, δεν τον έχει προς πώληση 
και θα είναι άθλος για τον Παναθηναϊκό αν καταφέρει να τους πείσει όλους να έρθουν στην Αθήνα.
Πάντως, από πολλές πηγές στο εξωτερικό γίνεται ξανά αναφορά στο όνομα του Σλιμανί που είναι να φεύγει 
από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Δύσκολες περιπτώσεις για επιθετικούς στον Παναθηναϊκό.

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ 
Ο ΜΑΡΤΙΝΣ;

Ο ΣΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ 
Ο ΓΚΟΜΕΣ
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Στην ΑΕΚ αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, έχουν πάρει την απόφαση να πορευθούν με δίδυμο στους 
τερματοφύλακες τον Στάνκοβιτς και τον Αθανασιάδη. Εδώ βέβαια υπάρχει η παρένθεση και το ουχί ουτοπικό 
σενάριο να έρθει μια πρόταση για τον πορτιέρε που με την Σέριφ Τιρασπόλ έκανε μεγάλα ματς στο Τσάμπιονς 
Λιγκ. Μέχρι να γίνει αυτό όμως, στην ΑΕΚ τον βλέπουν ως τον Νο2 μετά τον Αυστριακό.
Το ζήτημα είναι τι θα γίνει με τον Παναγιώτη Τσιντώτα. Την περσινή σεζόν 18 ματς εκ των οποίων 12 στο 
πρωτάθλημα. Αρκετά θα έλεγε κανείς. Ήρθε όμως του αποχαιρετισμού η ώρα, αν και προς το παρόν δεν 
υπάρχει κάτι στα γραφεία της ΠΑΕ. Η ΑΕΚ μάλιστα δε φαίνεται να αξιώνει και κάτι που μπορεί να σταθεί 
εμπόδιο σε αυτήν την εξέλιξη, με ένα καλό ποσοστό σε μια μελλοντική μεταγραφή, δηλαδή με ένα sell on 
clause, η δουλειά γίνεται.

Έχει κοπάσει λίγο το θέμα αλλά το ξέρουν στον ΠΑΟΚ πως θα το βρουν μάλλον μπροστά τους, επομένως 
προσπαθούν να κάνουν τα κουμάντα τους. Ο λόγος φυσικά για την υπόθεση της μεταγραφής του Αντόνιο 
Τσόλακ. Τα λεφτά που έχουν φτάσει στην ΠΑΕ και όχι μόνο από τους Ρέιτζερς δεν είναι το θέμα. Μια χαρά 
είναι ένα deal στα 2,5 εκατομμύρια που με τα μπόνους μπορεί να φτάσει στα 3 που έχουν θέσει ως στόχο 
Μπότο και σία. Το μέγα ζήτημα του ΠΑΟΚ είναι πως δεν έχουν γίνει όσα πρέπει να γίνουν για να βρεθεί ο 
αντί-Τσόλακ. Και μόνο με τον Ολιβέιρα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν μπορεί να πάει στα προκριματικά με 
τη Λέφσκι. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος, δεν είχαν στο πλάνο να πωληθεί ο Τσόλακ; Ναι το είχαν αλλά δεν 
είχαν ασχοληθεί όσο έπρεπε με τον επόμενο γιατί ήταν άλλες οι προτεραιότητες.
Πάντως, στον ΠΑΟΚ θα προσπαθήσουν και μάλλον θα πετύχουν να καθυστερήσουν τις εξελίξεις έως και τα 
ματς με τη Λέφσκι (21 και 28/7). Και είπαμε… δεν είναι μόνο οι Ρέιτζερς.

 

ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ
ΚΑΤΙ

ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ…
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Μετά τις όχι και τόσο καλές εμφανίσεις στην προετοιμασία στην Αυστρία, ο 
Ολυμπιακός έχει ρίξει εκ νέου το βάρος στις μεταγραφές. Ο Γάλλος εκτρέμ 
Μποκού της Ρεμς είναι ψηλά στη λίστα με τον Ολυμπιακό να δίνει 4,5 εκα-
τομμύρια και τους γάλλους να θέλουν 6. Στο ψάξιμο και αριστερό μπακ με 
τον Λόου της Σέφιλντ να είναι ο παίκτης που θέλουν οι πρωταθλητές. 

Δύσκολη περίπτωση.

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Στην απόκτηση του Κριστιάν Νάρει, του εξτρέμ από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ 
έχουν στρέψει τις δυνάμεις τους στον ΠΑΟΚ, στην προσπάθεια να γεμίσουν 
τα άκρα της ομάδας. Ακόμα όμως οι γερμανοί δε λένε το ναι στην πρόταση. 
Από εκεί και πέρα η απόκτηση στόπερ βρίσκεται επίσης στα πλάνα του Μπό-
το και ο στόχος είναι να έρθει στην Τούμπα κάποιος που θα είναι έμπειρος

 και θα έχει παραστάσεις.

Μετά την έκπληξη με την απόκτηση του Τσέριν, του Σλοβένου μέσου από τη 
Νυρεμβέργη, ο Γιοβάνοβιτς θέλει η ομάδα του να αποκτήσει φορ. Βέβαια, 
δεν είναι εύκολο μια και οι περιπτώσεις που είναι στο κάδρο είναι ακριβές 
και δύσκολες. Πάντως, θα πρέπει να αδειάσει και χώρος στο ρόστερ με
 Μακέντα και Καρλίτος αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν προτάσεις 

για να μπορέσουν να φύγουν.

Έπειτα από την απόκτηση του Πάπε Σέικ Ντιόπ, οι Θεσσαλονικείς προχω-
ρούν σε περαιτέρω ενίσχυση στο χώρο του κέντρου, φέρνοντας έναν μέσο 
με θητεία σε Ligue 1 και Serie A, όπως είχε αποκαλύψει το Sportime. Αυτός 
είναι φυσικά ο Μπράιαν Νταμπό, ένας παίκτης που αναμένεται να αλλάξει την 
εικόνα του Άρη στο κέντρο. Ο Γκρέι ανακοινώθηκε αλλά είναι δεδομένο πως 
πρέπει να αποκτηθεί και άλλος επιθετικός.

Ο Ματίας Αλμέιδα παρουσιάστηκε από τα Σπάτα στα ΜΜΕ και στις δηλώ-
σεις του τόνισε πως αυτό που θέλει είναι δουλειά, αφοσίωση και Ένωση. 
Για τις μεταγραφές των Γκατσίνοβιτς και Γιόνσον είπε πως είναι ποδοσφαι-
ριστές που θα βοηθήσουν το σύνολο να παίξει έτσι όπως θέλει. Από εκεί 
και πέρα, στην ΑΕΚ προχωρούν τις επαφές αλλά δεν έχουν κάτι δεδομένο 

για τους δύο στόπερ που πρέπει να έρθουν.



ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ

www.xosetips.com
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ΠΑ MLS 05:30
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚΑΛΑΞΙ-ΜΟΝΤΡΕΑΛ

OVER 2,5 1,66 2 4,00
Να επιστρέψουν στις νίκες και να κάνουν βήμα για 
τα πλέι οφ έχουν ως στόχο οι Γκάλαξι. Η αποστολή 
πάντως δεν θα είναι εύκολη με το Μόντρεαλ που 
βρίσκεται στη κορυφή και παίζει χωρίς άγχος.

Παίζουμε γκολ,πολλά γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 16:00
ΑΡΗΣ-ΓΑΝΔΗ OVER 2,5 1,83

Το δεύτερο φιλικό του τεστ δίνει ο Άρης αυτή τη φορά κόντρα 
στη Γάνδη. Στο ματς με το Αμβούργο οι κίτρινοι έβγαλαν 
ποιότητα επιθετικά αλλά στην άμυνα παρουσίασαν αρκετά 

προβλήματα.

Τα γκολ έχουν αξία και θα τα τιμήσουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 14:00
ΡΑΝΤΕΡΣ-ΒΕΝΤΙΣΕΛ OVER 3 1,90

Φτωχό το στοιχηματικό μενού για αυτό και θα κινηθούμε 
συντηρητικά. Τα φιλικά στις επάλξεις ξανά και θα 

πάρουν την προτίμηση μας. Ανοιχτά θα παίξουν Ράντερς 
και Βέντισελ χωρίς να δώσουν βάση στην άμυνα.

Η επιλογή μας φυσικά θα πάει στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΙΝΑ 12:30
ΣΑΝΓΚΑΙ ΠΟΡΤ-ΧΕΜΠΕΪ OVER 2,5 1,66

Δεν πείθει με το ξεκίνημα της η Σανγκάι και καλείται άμεσα 
να αλλάξει αγωνιστικό πρόσωπο. Εύκολο έργο αναμένεται 

πάντως να έχει σήμερα κόντρα στην Χεμπέι που είναι 
αρκετά χαμηλής δυναμικότητας.

Με την αγορά σύμμαχο πάμε στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΟΥΗΔΙΑ 20:00
ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ-ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 1 1,65

Την χαμένη αίγλη του παρελθόντος ψάχνει η 
Γκέτεμποργκ και στόχος φέτος είναι ένα ευρωπαϊκό 
εισιτήριο. Μονόδρομος το τρίποντο σήμερα απέναντι 
στην Ντέγκερφορς που έχει ως στόχο την παραμονή.

Έδρα και φαβορί θα στηρίξουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 01:00
ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ-ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 1 1,66

Στην αγαπημένη Λατινική Αμερική θα παίξουμε 
μπάλα με επιλογή απο τα γήπεδα της Βραζιλίας. Να 
εκμεταλευτεί την έδρα της καλείται η Μπραγκαντίνο 

κόντρα στη Μποταφόγκο των πολλών απουσιών.

Η αγορά μαζί μας πάμε στον άσο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Τις εξαγγελίες του, κάνει πράξη ο Αστέρας Βάρης και ο Δημήτρης Πά-
πιος. Ο πρόεδρος των κυανών, δεν καταλαβαίνει τίποτε, όταν έρχεται 
η ώρα που πρέπει να υλοποιήσει, αυτά που υπόσχεται και κυρίως όταν 
θέλει να αξιοποιήσει το πλάνο που έχει σχεδιάσει.Στο πλαίσιο αυτό, 
δυο ακόμη ταλαντούχα παιδιά από τον Αστέρα Β’, ο Χρήστος Σκουρλής 
και ο Σπύρος Ρίζος, θα φορέσουν τη φανέλα της πρώτης ομάδος, τη 
νέα χρονιά. Κάτι που γνωστοποιήθηκε μέσω σχετικών ανακοινώσε-
ων, που αναφέρουν τα εξής: Για τον Χρήστο Σκουρλή: «Η ομάδα μας 
συνεχίζει τις προωθήσεις στην Α΄ ομάδα αθλητών που προέρχονται 

από τα σπλάχνα του συλλόγου και ειδικότερα αθλητών που την αγωνι-
στική περίοδο 2021 – 2022 αγωνίζονταν στην Β΄ ομάδα. Σειρά έχει ο 
αθλητής ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ όπου ως στόπερ την αγωνιστική περίοδο 
2022 – 2023 θα αγωνίζεται με το αστέρι στο στήθος στο πρωτάθλημα 
της Α΄ ΕΠΣΑΝΑ Η οικογένεια του ΑΣΤΕΡΑ του εύχεται καλή αγωνιστική 
χρονιά με νίκες και διακρίσεις χωρίς τραυματισμούς». Για τον Σπύρο 
Ρίζο: «Η αξιοποίηση αθλητών οι οποίοι αγωνίστηκαν την περσινή σε-
ζόν στην Β΄ ομάδα συνεχίζεται. Ο αθλητής ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ όπου ως κε-
ντρικό χαφ την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023 θα αγωνίζεται με το 
αστέρι στο στήθος στο πρωτάθλημα της Α΄ ΕΠΣΑΝΑ Η οικογένεια του 
ΑΣΤΕΡΑ του εύχεται καλή αγωνιστική χρονιά με νίκες και διακρίσεις 
χωρίς τραυματισμούς».

ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ
Η διοίκηση του ΑΟ Άνοιξης με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε τη συ-
νεργασία της με τον Άγγελο Βεζύρη. Πιο συγκεκριμένα : «Ο ΑΟ Άνοι-
ξης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συ-
νεργασίας για τη φετινή χρονιά με τον τερματοφύλακα Άγγελο Βεζύρη 
, ο οποίος ήρθε στην ομάδα μας τον Ιανουάριο και προέρχεται από τις 
ακαδημίες του Ολυμπιακού».

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Η προετοιμασία της Βουλιαγμένης, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση 
του συλλόγου, θα ξεκινήσει στις 1 Αυγούστου. Αναλυτικά η ανακοίνω-
ση αναφέρει τα εξής: «Η πρώτη συγκέντρωση του Α.Ο.Βουλιαγμένης 
ενόψει των υποχρεώσεών του για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2022-
2023 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Αυγούστου στις 18 00 και ο 
προπονητής Σωτήρης Κατράνας θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθε-
σή του στη πρώτη προπόνηση. Η προετοιμασία θα διεξαχθεί στο Δημοτι-
κό Αθλητικό Κέντρο της Βουλιαγμένης. Σε αυτό το διάστημα η Βουλιαγ-
μένη θα δώσει επτά φιλικά. Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών του 
Α.Ο. Βουλιαγμενης : 12/8 Γ.Σ Άρης Βούλας εκτός εδρας, 20/8 Π.Α.Ε. 
Παναθηναϊκός κ19 εντός , 28/8 Α.Ε. Χαλανδρίου εντός, 31/8 Α.Σ.Ίω-
νες Παλαιού Φαλήρου εντός, 3/9 Α.Γ.Σ.Θησέας Ν.Μάκρης εκτός, 7/9 
Α.Ο.Τραχώνων εντός, 10/9 Α.Σ. Πρωτέας Παλαιάς Φώκαιας εκτός.

ΠΡΟΩΘΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΣΚΟΥΡΛΗΣ 
ΚΑΙ ΡΙΖΟΣ
ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ ΤΑΛΕΝΤΑ 
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ 
ΒΑΡΗΣ Β’, ΠΡΟΩΘΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 
ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Από τώρα 
υπάρχει η 
απορία 
Με ρωτάει ο άλλος, ποιον 
βλέπεις να βγαίνει φέτος; 
Αυτός που θα τερματίσει 
στην πρώτη θέση του λέω… 
Και μάλλον δεν του άρεσε! 
Ε, τι να του απαντήσω, ακό-
μη δεν ξεκίνησε η προετοι-
μασία και τα φιλικά… Μόλις 
πάρουμε μάτι το πρώτο φι-
λικό, άντε το δεύτερο, τότε 
θα έχουμε μια μικρή εικό-
να, το τι θα ακολουθήσει… 
Αφού είναι γνωστό, πως 
στην αρχή και πριν ξεκινή-
σει το πρωτάθλημα οι μισοί 
πάνε για πρωτάθλημα και οι 
άλλοι μισοί για μια ανταγω-
νιστική πορεία! Τα υπόλοιπα 
υπολογίζονται επί χάρτου… 
* Προχθές είχε τα γενέ-
θλιά του ο Σπυράκος Κα-
καρούγκας εκ Ιταλίας. Και 
όπως ήταν αναμενόμενο 
έγινε ο χαμός. Το γεγονός, 
πως ο Σπύρος είναι αγαπη-
τός σε όλους, αυτό ανάγκα-
σε ειδικά τα ΜΚΔ, να πάρουν 
φωτιά. Πρώτος – πρώτος 
ο κουμπάρος του «Τσάκα 
τσούκας» και ακολούθη-
σαν ο Μάκης με τον Σαράντη, 
αλλά κι εμείς οι υπόλοιποι. 
* Τις προάλλες συναντήθη-
κα με τον Νίκο Στάμο στην 
τελετή λήξης της Ένωσης, 
όπου ήρθε να σηκώσει το 
πρωτάθλημα με τον Σκλαβε-
νίτη. Μέχρι να φθάσει εκεί-
νη η ώρα και κατά τη διάρ-
κεια του μεγάλου τελικού, 
μας δόθηκε η ευκαιρία να 
πούμε πολλά! Για άλλη μια 
φορά ο Νικόλας επιβεβαί-
ωσε τη φήμη του, και για 
την οποία φήμη του, σχεδόν 
συζητούν. Κάποια πράγματα 
δεν είναι τυχαία!

Σε πλήρη μεταγραφική εγρήγορση 
βρίσκονται άπαντες στην Κοψαχείλα 
με φόντο την όσο το δυνατόν ουσια-
στικότερη και ποιοτικότερη ενίσχυση 
του υπάρχοντος ρόστερ. Σε μία χρο-
νική στιγμή όπου οι υποθέσεις των 
ανανεώσεων σημαντικών ποδοσφαι-
ριστών που διαδραμάτισαν καταλυτικό 
ρόλο στις επιτυχίες των τελευταίων 
ετών, είναι σε πολύ καλό δρόμο , οι 
«κιτρινόμαυροι» εξετάζουν αρκετές 
περιπτώσεις αξιόλογων ποδοσφαιρι-
στών οι οποίοι υπό προϋποθέσεις θα 
μπορούσαν να δώσουν το κάτι παρα-
πάνω και να ανεβάσουν επίπεδο την 
ομάδα των νοτίων προαστίων. Σύμ-
φωνα με ασφαλείς πληροφορίες 
που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, 
οι ιθύνοντες της κοψαχείλας φέρο-
νται ήδη να έχουν συμφωνήσει με 
ένα πολύ αξιόλογο τερματοφύλακα, 
που πρόκειται να αποτελέσει εξαιρε-
τική επιλογή για τον προπονητή Αντώ-
νη Κουφογιαννάκη στην νευραλγική 
θέση κάτω από τα δοκάρια. Το όνο-
μα του πορτιέρο θα γίνει γνωστό, μό-
λις εξασφαλίσει την ελευθέρας του. 
Από εκεί και έπειτα οι «κιτρινόμαυ-
ροι» εντείνουν τις διαπραγματεύσεις 
τους για την απόκτηση ενός κεντρικού 
αμυντικού και ενός κλασικού φορ. Με 
τις επόμενες ημέρες να προβάλλουν 
εξαιρετικά κρίσιμες για την έκβαση 
των δύο παραπάνω υποθέσεων. Η 
έναρξη της θερινής προετοιμασίας 
έχει οριστεί για τις 17 Αυγούστου με 
την πρώτη συγκέντρωση των ποδο-
σφαιριστών, ενώ εντός των ημερών 
θα ανακοινωθεί και μια σειρά δυνα-
τών φιλικών αναμετρήσεων που θα 
δοθούν.

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 
«Έκλεισε» 
τερματοφύλακα, 
«φουλάρει» για 
στόπερ κι επιθετικό! 

ΙΑΣΟΝΑΣ 
Τριπλή ενίσχυση, ανανέωση και 
μια επιστροφή
Τη μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συ-
νεχίζει ακάθεκτος ο Ιάσονας προσβλέποντας στη δημι-
ουργία ενός πανίσχυρου κορμού, ο οποίος θα πληροί 
όλες τις προδιαγραφές ώστε να διεκδικήσει μία πρω-
ταγωνιστική παρουσία στο επερχόμενο πρωτάθλημα της 
Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι ιθύ-
νοντες του φιλόδοξου σωματείου προχώρησαν σε μία 
σειρά ενισχυτικών κινήσεων, που αναμένεται να βοη-
θήσουν καταλυτικά την ομάδα στο επερχόμενο δύσκολο 
εγχείρημα της επόμενης περιόδου. Αναλυτικά το ακό-
λουθο δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Ιάσονας…. «Η ομά-
δα μας ανακοινώνει την απόκτηση του Μαγγίνα Γιώρ-
γο [Αμυντικός] από Ανθούσα και των μεσοεπιθετικών 
Παπαγεωργόπουλο Δημήτρη και Ματάι Αλέξανδρο. Επί-
σης πολύ σημαντική επιστροφή του Στάθη Κουρεμάδα 
ενώ συνεχίζει να φοράει τα χρώματα του Ιάσονα ο Νί-
κος Γλέζος και τη νέα χρονιά! Η έναρξη της προετοιμα-
σίας ορίζεται για τις 17/8 μαζί με την έναρξη των προ-
πονήσεων της Κ18.»

This is Athens

Ο Χρήστος Σκουρλή
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Εθνική ομάδα αναχώρησε χθες για 
τις ΗΠΑ για να πάει στο Σιάτλ, όπου θα εί-
ναι η «βάση» της για προετοιμασία μέ-
χρι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιου-

τζίν. Ανάμεσα στα μέλη της αποστολής που 
«πέταξαν» με πρώτο προορισμό το Άμ-

στερνταμ και εν συνεχεία το Πόρτλαντ είναι 
ο ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου.

Η Ελπίδα Τόκα με μήνυμά της που ανέβασε 
χθες στα social media μίλησε για το «αντίο» 

της από τους στίβους. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια 
μετά την 5η θέση στα 400μ. εμπόδια στο Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα αποφάσισε να σταματήσει. 
Είχε κερδίσει τον πανελλήνιο τίτλο το 2018. 

Σήμερα διεξάγεται η πρώτη ημέρα του 
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ18 στην Ιε-
ρουσαλήμ. Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης 
υπάρχει μεγάλη ελληνική συμμετοχή με 25 
αθλητές και αθλήτριες. Από τις πρώτες που 

αγωνίζονται είναι η Λεμονιά Κιούλου στις σει-
ρές στα στιπλ και η Νικολέττα Μιχαηλίδου 
(φωτό) στον προκριματικό του ύψους. 
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www.stivostime.gr

Δύο παραδοσιακές δυνάμεις του παγκό-
σμιου στίβου στέλνουν ισχυρές ομάδες στο Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα στο Όρεγκον. Η Γερμανία 
θα πάρει μέρος με 79 αθλητές, ανάμεσά τους 

την Μαλάικα Μιχάμπο και η Ιταλία με 70, μεταξύ 
αυτών και ο Μαρσέλ Τζέικομπς. 



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...

Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΟ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΠΛΗΞΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ένα 48ωρο που μυρίζει Ελλάδα. Αυτήν την Ελλάδα της υπερηφάνειας και της χαράς, που μπορεί να μην 
βγαίνει στον αφρό πολλές μέρες αλλά υπάρχουν και αφορμές. Και είναι πολλές αυτές οι αφορμές που 
δίνονται μέσα στα στάδια, στις πισίνες και στα γήπεδα από τους αθλητικούς εκπροσώπους της πατρίδας μας. 

Το μεσημεροαπόγευμα της Κυριακής, η Εθνική ομάδα γουότερ πόλο των Ανδρών, πιστή στις συνήθειες της 
και τις συναντήσεις της με τους θριάμβους, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η 
Ελλάδα ήταν η μοναδική από τις τρεις που πήραν μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ανέβηκε στο 

βάθρο. Η χρυσή στο Τόκιο Σερβία ήταν 5η και η γηπεδούχος και χάλκινη στους Ολυμπιακούς, 
Ουγγαρία μόλις 7η και μάλιστα εντός έδρας. 

Δείχνει αυτό το μέγεθος της επιτυχίας της ομάδας του Θοδωρή Βλάχου, που ήταν ανανεωμένη κατά τα 5/13 
και όμως κατάφερε να φέρει μετάλλιο. Και μάλιστα να παίξει ίσως και το καλύτερο πόλο, ακόμα και από 
τις φιναλίστ στον τελικό Ιταλία, Ισπανία. Κάποιες λεπτομέρειες στον ημιτελικό με την Ιταλία θα είναι οδηγός 

για μια ομάδα που έχει μικρό μέσο όρο ηλικίας και ταλέντο. 

Ήταν η τρίτη φορά που η Εθνική κατακτά το μετάλλιο αυτό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετά το ιστορικό 
Μόντρεαλ το 2005 και το εμβληματικό Καζάν το 2015. Ένα χρόνο πριν η Εθνική γουότερ πόλο κατακτήσει το 
πρώτο ελληνικό μετάλλιο σε ομαδικό σπορ σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, μια άλλη Εθνική μας είχε φτάσει 

στη μεγαλύτερη αθλητική επιτυχία όλων των εποχών.

Σαν σήμερα.
Το 2004 η Εθνική ποδοσφαίρου κατακτούσε το Euro, στην αθλητική στιγμή που έρχεται στο μυαλό όλων των 
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο ως η πλέον απροσδόκητη. Η στιγμή που ο Θοδωρής Ζαγοράκης σηκώνει το 
Κύπελλο στον ουρανό της Πορτογαλίας, ήταν το επιστέγασμα της δουλειάς και του πλάνου Ρεχάγκελ και 

παικτών. Αν το εκμεταλλεύτηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι μια άλλη ιστορία… 


