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Σεζόν αποφάσεων η φετινή για τον Καρλίτος. Με τον Μακέντα να φεύγει ο Ισπανός μένει πίσω από 
τον Ιωαννίδη ως το back up αλλά όλα αυτά έως ότου να έρθει το επόμενο Νο9 του Παναθηναϊκού. 
Είναι γνωστό σε όλη την αγορά εντός και εκτός Ελλάδας πως το «τριφύλλι» θα δώσει καλά λεφτά για 
τον παίκτη που θα έρθει για να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης. Άρα δε θέλει και μεγάλη ανάλυση πως 
θα αφιχθεί εν δυνάμει βασικός. Το ζήτημα είναι τι θα κάνει ο Καρλίτος. Στα 32 του, το συμβόλαιό του 
λήγει το καλοκαίρι του 2023. Τη σεζόν που έφυγε, τα νούμερά του δεν ήταν για πέταμα. Τα 12 γκολ 
σε 33 ματς και σε συνδυασμό με τις 5 ασίστ δεν είναι bad at all. Συνολικά στον Παναθηναϊκό έχει 18 
γκολ σε 67 ματς αλλά πλέον θα είναι ο Νο3 στην ιεραρχία. Θα συμβιβαστεί με αυτό; Καλό το ερώτημα, 
σίγουρα ακόμα καλύτερο το συμβόλαιο που έχει αλλά δε θα πρέπει να αποκλείσει κανεί9ς να βρει 
ακόμα καλύτερο. Και αν στην Πολωνία, αγορά που έχει πέραση, αυτό δεν είναι εύκολο για τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, αγορά επίσης που έχει hype, είναι εξαιρετικά πιθανό. Όπως και να έχει, είναι 
καλοκαίρι αποφάσεων για τον Καρλίτος, αποφάσεις που θα τις βρει μπροστά του.

Από τη στιγμή που κάποιοι παίκτες μένουν εκτός, η συζήτηση για την ευρωπαϊκή λίστα είναι εύλογη στον 
Ολυμπιακό. Κυρίως ο Άβιλα ήταν το θέμα, μιας και ήταν νεοαποκτηθείς παίκτης. Το ότι εξαφάνισε τον Κούντε, 
ήταν κάτι που το είχαμε δει. Ο Πέδρο Μαρτίνς πριν καν ξεκινήσει η προετοιμασία ήθελε δεξί μπακ… χθες. 
Καιγόταν. Μάλιστα σε συζητήσεις με τους συνεργάτες του ήθελε να είναι καλυμμένος και να έχει δύο παίκτες! 
Γι’ αυτό ήρθε ο Άβιλα και ο Βρσάλικο ασφαλώς. Ο λόγος ήταν πως πέρυσι, με την ίδια λογική, βρέθηκε να 
παίζει ο Ανδρούτσος βασικός! Και δυστυχώς, η συγκεκριμένη επιλογή στοίχισε στη Βουλγαρία κόντρα στη 
Λουντογκόρετς. Καλός, χρυσός, το… γύρισε και έλυσε τα χέρια του Πορτογάλου τεχνικού σε ότι έχει να κάνει 
την τελική επιλογή των παικτών. Από τη μία θετικό, αφού ο Πέδρο Μαρτίνς δείχνει πως μπορεί να αλλάξει 
γνώμη αν κάποιος παίκτες πάει καλά. Από την άλλη, δείχνει και μια ανησυχία η αλλαγή στάσης. Κυρίως 
επειδή ο Βρσάλικο είναι λίγες μέρες με την ομάδα, όπερ σημαίνει ότι ο Ανδρούτσος μπορεί και να χρειαστεί. 
Προβληματίζει αυτή η σύγχυση στον Πορτογάλο κόουτς.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

ΑΥΤΟ  
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ
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Ο Ματίας Αλμέιδα, όπως σχεδόν όλοι οι προπονητές, θέλουν ο παίκτης που θα είναι αρχηγός να 
είναι και βασικός! Τις περισσότερες φορές τουλάχιστον. Στο φιλικό με την Γκενκ, παρότι ο Πέτρος 
Μάνταλος ήταν στο αρχικό σχήμα, το περιβραχιόνιο ήταν στο μπράτσο του Αραούχο! Ο Έλληνας 
μεσοεπιθετικός δεν θα είναι (τουλάχιστον ο πρώτος) αρχηγός φέτος στην ΑΕΚ. Θα υπάρξει αλλαγή 
στο συγκεκριμένο θέμα. Ο Αραούχο είναι σοβαρός υποψήφιος να το έχει, αλλά το θέμα έχει να κάνει 
περισσότερο με τον Μάνταλο. Όχι σε ότι αφορά τις ηγετικές του τάσεις, ή ότι του προσάπτεται κάτι. 
Κάθε άλλο. Ίσα ίσα που ο Αλμέιδα έτριβε τα χέρια του όταν είδε τον Μάνταλο να παίζει με την Εθνική 
Ελλάδας. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως θα τον έχει και βασικό. Στο σχήμα και στην ενδεκάδα που έχει 
στο μυαλό του ο Αργεντινός προπονητής, σε πρώτη φάση, ο μέχρι πρότινος αρχηγός της ΑΕΚ δεν είναι 
στις πρώτες επιλογές.

Ο Βλάνταν Ίβιτς στη δεύτερη θητεία του στη Μακάμπι Τελ Αβίβ θέλει να επαναφέρει την «ομάδα του λαού» 
στις επιτυχίες, που είχε με εκείνον στον πάγκο. Βέβαια, οι αντίπαλοι έχουν δυναμώσει όπως η πρωταθλήτρια 
Μακάμπι Χάιφα που θα παίξει με τον Ολυμπιακό ή Χάποελ Μπέερ Σέβα. Ο πρώην κόουτς του ΠΑΟΚ έχει ζητήσει 
σημαντική μεταγραφική ενίσχυση και φυσικά έχει πάρει το ok από τη διοίκηση. Αυτό που θέλει τη δεδομένη 
χρονική στιγμή ο Ίβιτς είναι στόπερ. Και χτυπάει ψηλά. Τα νούμερα ζαλίζουν. Κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ 
δίνει για μεταγραφή και συμβόλαιο από 500 και έως 700.000 ευρώ στον τυχερό. Η είδηση έφτασε μέχρι και 
την Ελλάδα και κάποιοι γνωστοί του κόουτς έσπευσαν να προτείνουν παίκτες. Προς το παρόν λευκός καπνός 
δεν υπάρχει αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Να σημειωθεί πως το board της Μακάμπι είναι διατεθειμένο να ανεβάσει 
ακόμα και στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ την προσφορά σε ομάδα αν βρεθεί κάτι πολύ πολύ εκλεκτό.

ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ

ΠΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ
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Ο Άρης δεν σταματά στην απόκτηση του Ζερβινιό και όπως ενη-
μέρωσε το sportime.gr χτυπάει σε ακόμα δύο σπουδαία μεταγραφι-
κά μέτωπα. Πρώτα απ’ όλα, οι επαφές για τον Μανού Γκαρσία συνε-
χίζονται μια και ο παίκτης δε θέλει να μείνει στην Σπόρτινγκ Χιχόν και 
ο Άρης δεν έχει φύγει από τη διεκδίκησή του. Δεν είναι όμως ο μό-
νος. Ο Άρης είναι σε επαφές και με στόπερ και μάλιστα με παίκτη που 
αγωνίζεται σε σημαντική ομάδα της ισπανικής Λίγκας.

Ο Νόρντιν Άμραμπατ θα μείνει στην ΑΕΚ και την επόμενη σε-
ζόν, σε μια εξέλιξη που λύνει τα χέρια του Ματίας Αλμέιδα, όσον 
αφορά τις λύσεις των εξτρέμ. Ο Μαροκινός άσος βρίσκεται ήδη 
στο καμπ προετοιμασίας που γίνεται στην Ολλανδία και θα αρχί-
σει άμεσα προπονήσεις. Φαίνεται πως το οικογενειακό ζήτημα 
που υπήρχε με τον Άμραμπατ λύθηκε και ο παίκτης θα ενισχύ-
σει την ΑΕΚ και την επόμενη σεζόν. Ακόμα βέβαια δεν είναι σί-
γουρο πως η Ένωση δε θα κινηθεί π.χ. για αριστερό εξτρέμ.

Ακόμα ένα καλό δείγμα γραφής από την ομάδα του Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς, που ίσως στο πιο δύσκολο τεστ προετοιμασίας έφε-
ρε 0-0 με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Σε όλα τα στοιχεία του ματς 
ο Παναθηναϊκός έδειξε δουλεμένο σύνολο, με πρέσινγκ, ταχύ-
τητα και καλή κυκλοφορία της μπάλας. Η απόκτηση παικτών στη 
μεσαία γραμμή είναι το θέμα που φαίνεται να είναι προτεραιό-
τητα για το «τριφύλλι» και δεν αποκλείεται μέσα στην εβδομά-
δα να υπάρξουν θετικές ειδήσεις.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Καλέντ Νάρεϊ και έτσι έκλει-
σε ένα μεταγραφικό ζήτημα που απασχόλησε καιρό. Από εκεί και 
πέρα, το κλαμπ είναι σε συζητήσεις για να κλείσει και την περίπτω-
ση του Σολτέδο. Ακόμα δε φαίνεται να έχει βρεθεί άκρη 100% όσον 
αφορά την οψιόν αγοράς ή ακόμα και το loan fee που πρέπει να δο-
θεί στην Τίγκρες. Υπάρχει όμως αισιοδοξία. Ανησυχία για το γεγο-
νός πως τραυματίστηκε στον αγώνα της Βαλερένγκα ο Νάσμπεργκ και 
έγινε αλλαγή.

Σε συνεχείς επαφές για την απόκτηση εξτρέμ είναι στον Ολυμπια-
κό. Αυτό και το θέμα του αριστερού μπακ είναι προτεραιότητα για τους 
πρωταθλητές εν όψει και των αγώνων με την Μακάμπι Χάιφα για τα 
προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο Λουντεμπάκιο της Χέρτα είναι παί-
κτης που ενδιαφέρει πολύ αλλά φαίνεται πως ο Ολυμπιακός είναι 
σε επαφές και με τουλάχιστον άλλες δύο περιπτώσεις για τη θέση.



1
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 20:00

ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚΕΝΦΟΥΡΤ-ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 
OVER 1,5 ΗΜΙΧ. 1,83

Στο πρώτο της φιλικό τεστ η Σαουθάμπτον ηττήθηκε εύκολα απο 
την Λειψία με 3-1. Ένα καλύτερο θα επιδιώξουν να βγάλουν 
οι άγιοι σήμερα με την αδύναμη Κλάγκενφουρτ να φαντάζει 

ιδανικός αντίπαλος.

ΠΟΝΤΑΡΟΥΜΕ ΣΕ ΔΥΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΣΟΥΗΔΙΑ 2η 20:00

ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ-ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ
OVER 2,75 1,75

Στις μικρές κατηγορίες της Σουηδίας θα ταξιδέψουμε για να ποντάρουμε 
στα γκολ. Πολύ καλό ξεκίνημα πραγματοποιούν οι δύο ομάδες και δίκαια 
κάνουν όνειρα ανόδου. Για την νίκη θα παίξουν σήμερα και θα επιτεθούν 

από το πρώτο λεπτό.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ  
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
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2
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 20:00
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ

OVER 2,5 1,72
Στη σκιά της αποχώρησης του Χάαλαντ η Μπορούσια ετοιμάζεται για 

την νέα σεζόν.
Ο Χάλερ ήρθε για να αναπληρώσει το κενό του Νορβηγού αλλά ο 

Μουκόκο κλέβει μέχρι στιγμής τις εντυπώσεις. Στις μεταγραφές έχει 
προς το παρόν το μυαλό της η Βαλένθια.

Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 02:00
ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ-ΘΟΥΙΑΜΠΑ

1 -1,25 1,73
Η Παλμέιρας είναι το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο με την παρουσία της να 
δικαιώνει απόλυτα τα προγνωστικά. Την ευκαιρία να αυξήσει την διαφορά 

απο τους διώκτες της έχει σήμερα και κόντρα στη Θουιάμπα όλα θα 
εξαρτηθούν απο την απόδοση της.

ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 02:00
ΣΠΟΡ ΡΕΣΙΦΕ-ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ

1 1,90
Με όπλο την άμυνα η Σπορ Ρεσιφέ συνεχίζει να παραμένει κοντά στη τετράδα.

Το όνειρο της ανόδου καλά κρατεί με την επιστροφή στα τρίποντα να επιβάλλεται.
Στη τελευταία θέση η Βίλα Νόβα ψάχνει άμεσα βαθμολογική ανάσα.

ΑΝΩΤΕΡΗ Η ΡΕΣΙΦΕ ΘΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4
ΣΟΥΗΔΙΑ 1η 20:00

ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ-ΧΑΚΕΝ
2 +1,25 1,75

Αντίδραση αρχίζει να βγάζει η Σούντσβαλ με το κλίμα στην ομάδα να αλλάζει.
Πορεία πρωταθλητισμού διαγράφει η Χάκεν και αν πάρει το ματς σήμερα θα ανεβεί 

μόνη στη κορυφή.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ο Γιάννης Ντάκουρης αποτελεί οριστικά τον εκλεκτό της 
διοίκησης της Δάφνης Παλαιού Φαλήρου για την ανάλη-
ψη της τεχνικής ηγεσίας ενόψει της νέας σεζόν. Οι ιθύ-
νοντες του συλλόγου των νοτίων προαστίων ανακοίνωσαν 
με κάθε επισημότητα την ανάθεση της τεχνικής ηγεσί-
ας, ώστε να καλυφθεί με τον ιδανικότερο τρόπο το κενό 
που άφησε η αποχώρηση του Βαγγέλη Σάπκα. Αναλυτικά 
η ανακοίνωση: «Η διοίκηση της Δάφνης Π.Φαλήρου βρί-
σκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Γιάννης 

Ντάκουρης είναι ο νέος προπονητής της ανδρικής ομά-
δας μας. Για μας η επιλογή για να καλυφθεί το κενό που 
άφησε ο Βαγγέλης Σάπκας, δεν ήταν απλή. Εμπιστευθή-
καμε για την επόμενη «μέρα», ένα μέλος της οικογένειας 
μας. Έναν προπονητή που διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία 
που χρειάζονται, ώστε να πάμε ένα ακόμα βήμα μπροστά, 
χωρίς όμως να θυσιάσουμε τις αξίες και τις αρχές μας. 
Ο Γιάννης Ντάκουρης, είναι ο πλέον κατάλληλος για να 
συνεχίσει στο δρόμο που -από κοινού άλλωστε- έχουμε 
χαράξει, καθώς εδώ και χρόνια αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της Δάφνης Π. Φαλήρου. Παράλληλα, ως κάτο-
χος διπλώματος UEFA B και με σημαντική παρουσία τόσο 
στον Πανθησειακό, αλλά κυρίως για με επταετία στον ΠΑΟ 
Ρουφ, έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να καθοδηγή-
σει την ομάδα μας και να την βοηθήσει να πετύχει τους 
στόχους της, αλλά κυρίως να δημιουργήσει ένα σύνολο 
που θα αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος από παίκτες 
που θα προέρχονται από την Ακαδημία μας. Η οικογένεια 
της Δάφνης Π. Φαλήρου εύχεται στον Γιάννη Ντάκουρη 
κάθε επιτυχία στη νέα σελίδα που ανοίγει στην προπονη-
τική του καριέρα.»

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 
Σε πλήρως επαγγελματικά πρότυπα κινούνται στην Ανθού-
πολη σε όλα τα επίπεδα. Οι ιθύνοντες του συλλόγου των 
δυτικών προαστίων, φροντίζουν σε κάθε περίπτωση να δι-
ευθετούν όλα τα ζητήματα που προκύπτουν σε ό,τι αφορά 
την όλη οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία του σω-
ματείου που υπηρετούν. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η δι-
οίκηση της Ανθούπολης προχώρησε στην επίτευξη συμ-
φωνίας με τον Γιώργο Δρογγίτη, ο οποίος θα αναλάβει το 
ευαίσθητο και ιδιαίτερα νευραλγικό πόστο του προπονη-
τή τερματοφυλάκων Η ομάδα απ’ τα δυτικά προάστια ήρθε 
σε συμφωνία με τον Γιώργο Δρογγίτη. Λίγες ημέρες μετά 
την αποχώρηση του από τον ΑΟ Περιστερίου ο κ. Δρογγί-
της βρήκε αμέσως τον επόμενο επαγγελματικό του σταθ-
μό, επιλέγοντας τους μπλε για να ενταχθεί στο δυναμικό 
τους. Η συζήτηση έγινε σε άκρως φιλικό κλίμα και αφού 
παρουσιάστηκε ταύτιση απόψεων σε όλα τα θέματα.

ΝΕΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ
Η ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΕΙΔΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ 
ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΚΟΥΡΗ ΤΟ ΝΕΟ 
ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Διπλή προσθήκη 
με Πανάκη και 
Λιγκόζη 

Την μεταγραφική της 
αντεπίθεση σε όλα τα 
μέτωπα ξεκίνησε ακά-
θεκτη η Αθηναίδα, ώστε 
να δημιουργήσει όλα τα 
εχέγγυα που θα της δώ-
σουν τη δυνατότητα να 
διεκδικήσει με αξιώ-
σεις μία πρωταγωνιστι-
κή πορεία στο επερχό-
μενο πρωτάθλημα της 
Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Σε 
αυτό το πλαίσιο η φιλό-
δοξη ομάδα της Κυψέ-
λης ανακοίνωσε τα δύο 
της πρώτα νέα αποκτή-
ματα. Ο λόγος για τους 
Μάριο Πανάκη και Θανά-
ση Λιαγκόζη, οι οποίοι 
ενδέχεται να αποτελέ-
σουν εξαιρετικά χρήσι-
μα εργαλεία για τον νέο 
τους προπονητή Μάκη 
Ραφαηλίδη. Αναλυτι-
κά η ανακοίνωση: «Ο 
Α.Ο Αθηναΐς ανακοινώ-
νει την έναρξη της συ-
νεργασίας με τους πο-
δοσφαιριστές Μάριο 
Πανάκη και Θανάση Λια-
γκόζη. Ο Μάριος Πανά-
κης (26 ετών, 1.94), εί-
ναι Σέντερ Φορ και έχει 
κατά το παρελθόν αγω-
νιστεί μεταξύ άλλων σε 
Γ.Σ Καισαριανής, Πανι-
ώνιο Καισαριανής και 
Υμηττό, έχοντας πετύ-
χει 112 γκολ στα Αθη-
ναϊκά γήπεδα. Ο Θα-
νάσης Λιαγκόζης (24 
ετών, 1.91) αγωνίζε-
ται στην θέση του Σέ-
ντερ Μπακ και έχει 128 
συμμετοχές με τις φα-
νέλες των Α.Ο Περιστε-
ρίου και Φοίνικα Πε-
ριστερίου. Ο Πρόεδρος 
και το Δ.Σ καλωσορίζουν 
τους δύο αθλητές στην 
οικογένεια της Αθηναΐ-
δας και εύχονται υγειά 
και πολλές επιτυχίες με 
την φανέλα της ομάδας 
μας.»

Αποφασισμένοι να υπερασπιστούν ως 
… κόρη οφθαλμού το επιτυχημένο μο-
ντέλο της προηγούμενης διετίας, που 
έφερε τον σύλλογο σε ρότα πρωτα-
γωνιστικής πορείας, αλλά κυρίως την 
εκπληκτική οργάνωση που το χαρα-
κτηρίζει σε όλα τα επίπεδα, δείχνου 
έμπρακτα στον Κεραυνό Πετρούπολης. 
Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι ιθύνοντες 
του συλλόγου των δυτικών προαστί-
ων αποφάσισαν να επεκτείνουν την 
επιτυχημένη τους πορεία με τον τεχνι-
κό ηγέτη Αλέξη Γκοτσούλια. Ο οποίος 
ηγείται των τυχών του σωματείου από 
το καλοκαίρι του 2020 κι έχει κατορ-
θώσει να παρουσιάσει μία ομάδα με 
αξιοζήλευτη ποιότητα, δίψα για διάκρι-
ση, αλλά πολύ περισσότερο να ανα-
δείξει το ταλέντο των πολλών νεαρών 
παικτών που απαρτίζουν το υπάρχον 
ρόστερ. Αυτό το στοιχείο προσμέτρη-
σε υπέρ του και έτσι θα συνεχίσει να 
ηγείται στο τιμόνι του Κεραυνού Πε-
τρούπολης για Τρίτη διαδοχική σεζόν. 
Παράλληλα νέο πρόσωπο στο τεχνικό 
επιτελείο θα αποτελέσει ο γυμναστής 
Άγγελος Αβραμόπουλος. Αναλυτικά η 
ανακοίνωση: «Ο Κεραυνός Πετρούπο-
λης ανακοινώνει την ανανέωση της 
συνεργασίας με τον προπονητή Αλέξη 
Γκουτσούλα, ο οποίος βρίσκεται στον 
πάγκο της ομάδας από το καλοκαίρι του 
2020. Άμεσος συνεργάτης του παραμέ-
νει ο Στέλιος Χαυλής. Νέο πρόσωπο 
στο τεχνικό τιμ ο γυμναστής Άγγελος 
Αβραμόπουλος. Απόφοιτος του τμήμα-
τος επιστήμης και φυσικής αγωγής 
αθλητισμού και κάτοχος διπλώματος 
προπονητικής UEFA B. Κατά το παρελ-
θόν έχει εργαστεί στον ΑΟ Κολωνού, 
στον Ολυμπιακό Λιοσίων, στον ΑΟ Χαϊ-
δαρίου, δύο φορές στον ΠΑΟ Ρουφ (Α’ 
κατηγορία ΕΠΣΑ και Γ’ εθνική) και τρεις 
φορές στον Άρη Πετρούπολης, με τον 
οποίο πέρυσι χρίστηκε υπερπρωταθλη-
τής στην ΕΠΣ Αθηνών και έπειτα πανη-
γύρισε την άνοδο στη Γ’ εθνική. Καλω-
σορίζουμε τον Άγγελο στην ομάδα μας 
και του ευχόμαστε καλή ποδοσφαιρι-
κή σεζόν με υγεία.»

ΚΕΡΑΥΝΟΣ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Ανανέωσε 
με τον Αλέξη 
Γκουτσούλα

 Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν στον Άγιαξ Ταύρου τις 
ενέργειες που άπτονται της ουσιαστικής ενίσχυσης του 
ρόστερ, ενόψει της επόμενης απαιτητικής σεζόν. Η προ-
σθήκη του Ηλία Παναγιωτόπουλου από την Αγία Ελεού-
σα να αποτελεί την εκκίνηση από το μεταγραφικό ντεμα-
ράζ που ακολουθεί για τους «ερυθρόλευκους». Το νέο 
απόκτημα για το φιλόδοξο συγκρότημα των κεντρικών 
προαστίων ακούει στο όνομα Αντώνης Κορδάς. Ο πρώην 
ποδοσφαιριστής του Παπάγου μετά από συνάντηση που 
είχε με τους ανθρώπους των «ερυθρόλευκων» συμ-
φώνησε σε όλα με την διοίκηση του Άγιαξ Ταύρου. Το 
νέο απόκτημα του Αίαντα τα τελευταία τρία χρόνια άνη-
κε στο δυναμικό των «στρατηγών», ενώ μεταξύ άλλων 
έχει αγωνιστεί σε τοπικό επίπεδο για λογαριασμό των 
Φοίνικα Περιστερίου, Θρίαμβου Χαϊδαριου, ΑΟ Περιστε-
ρίου και Άγιου Ιερόθεου. Για 4 σεζόν αγωνίστηκε στην 
Δ’ Εθνική με τη φανέλα του Σκούφα Κομποτίου, έχοντας 
περάσει από την Δόξα Σώστη (Α’ ΕΠΣ Ροδόπης), και από 
την Ηλιούπολη (Α’ ΕΠΣ Μακεδονίας). Γενικοτερα σε επί-
πεδο ΕΠΣΑ μετράει περισσότερες από 160 συμμετοχές.
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ΑΘΗΝΑΪΔΑ

ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 
Αίσθηση με τον Αντώνη Κορδά 

Ο Γιάννης Ντάκουρης



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ένα από τα πιο επίπονα αγωνίσματα, ο μαραθώνιος, 
εξελίχθηκε σε θρίαμβο της Αιθιοπίας στο Παγκό-

σμιο Πρωτάθλημα του Γιουτζίν. Το χρυσό μετάλ-
λιο κατέκτησε ο Ταμιράτ Τόλα με 2:05.37 που 

είναι ρεκόρ αγώνων. Το ασημένιο πήρε ο 
Μοσινέτ Γκέρεμιου με 2:06.44.

Ο Πολωνός Πάβελ Φάιντεκ έγραψε ιστορία στο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν. Κατέκτησε τον πέμπτο 
συνεχόμενο παγκόσμιο τίτλο του στη σφυροβο-
λία. Ισοφάρισε τον Γερμανό Λαρς Ρίντελ (σ.σ. 
δεν έχει συνεχόμενες). Απέχει έναν από τον 
Σεργκέι Μπούμπκα που έχει έξι συνεχό-
μενες νίκες στο επί κοντώ. 
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Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης «βίωσε» έναν περίεργο 
τελικό. Ήταν 9ος, αλλά λόγω λανθασμένης μέ-

τρησης στην τρίτη του προσπάθεια, του δόθηκε 
η δυνατότητα να ρίξει και τις έξι βολές. Τε-

λικά με 77,04μ. έμεινε στην ένατη στον 
τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήμα-

τος στο Γιουτζίν.

Ο Μίλτος Τεντόγλου όπως εξελίχθηκε ο τελικός του 
μήκους, δεν ήθελε να κερδίσει με 8,32μ. «Ας 
πηδούσα 8,50μ. και ας μην κέρδιζα», δήλωσε 
χαρακτηριστικά μετά τον αγώνα του στο Γιου-
τζίν, όπου κατέκτησε το ασημένιο μετάλ-
λιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.



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 

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 ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΥΣ FANS 
ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

YOU ARE
A STAR

Το ότι ο Μίλτος Τεντόγλου είναι once in a lifetime αθλητής, είναι δεδομένο. Ήδη οι επιτυχίες του είναι 
σημαντικές, ικανές να τον βάλουν για πάντα στα βιβλία της ιστορίας όχι μόνο φυσικά του κλασικού αθλητισμού 

μόνο αλλά των παγκόσμιων σπορ γενικότερα.

Το 2022 κατέχει τους τίτλους του χρυσού Ολυμπιονίκη, του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στον κλειστό στίβο, 
του Πρωταθλητή Ευρώπης σε κλειστό και ανοιχτό. Του ξέφυγε αυτός του Παγκόσμιου Πρωταθλητή ανοικτού 

στίβου στο μήκος, του ξέφυγε στο τελευταίο άλμα, όπως είχε κερδίσει εκείνος δηλαδή στο Τόκιο.

Αλλά έχει κανείς αντίρρηση πως του χρόνου στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης (ναι έχει και του χρόνου 
Παγκόσμιο, ας όψεται ο κορονοϊός) πάει ως το γκραν φαβορί για να πάρει τον τίτλο που του λείπει; Ο 
Τεντόγλου δείχνει να μην έχει ταβάνι και μπορεί η απόσταση να είναι… διαστημική για το μήκος, αλλά γιατί 
όχι να μην ελπίζουμε εμείς οι Έλληνες πως κάποια στιγμή μπορούμε να τον δούμε παγκόσμιο ρεκορντμαν.

Ναι, ας ξαναειπωθεί για να γίνει κατανοητό. Το 8.60μ. που έχει ο Τεντόγλου είναι από εδώ στη Σελήνη με 
το ιστορικό, θρυλικό, άσπαστο έως και σήμερα 8,95μ. του Μάικλ Πάουελ από το 1991. Αλλά με αυτόν τον 

αθλητή μπορεί κανείς να είναι σίγουρος ότι δε θα το επιχειρήσει;  

Εκτός των άλλων, ο Τεντόγλου προσφέρει στον Ελληνικό αθλητισμό μια προσωπικότητα που είναι πολυσχιδής 
και μπορεί να σταθεί παντού. Μπροστά στις κάμερες, πίσω από αυτές. Η αγάπη του για την Ιαπωνία, τα μάνγκα, 
το άνιμε, έγινε γνωστή πέρυσι, μπροστά στα ΜΜΕ ευγενικός και προσηνής δεν διστάζει να το πει αν θεωρεί 

πως δεν έπρεπε να κερδίζει.

Τελικά, αυτή η χαλαρή αντιμετώπιση mentally, μπορεί κάποιους υπερπρωταθλητές να τους ξενίζει ή ακόμα 
και κάποιους φιλάθλους, αλλά είναι η σούπερ δύναμη του Μίλτου Τεντόγλου.


