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Το παρθενικό γκολ του Φίλιπ Ζίνκερνα-
γκελ δεν στάθηκε αρκετό για να δώσει την πρώτη 

νίκη του Ολυμπιακού στο Ισραήλ τον 21ο αιώνα. Οι παίκτες 
του Πέδρο Μαρτίνς έπαιξαν με τη φωτιά κόντρα στη Μακάμπι 

Χάιφα και το πλήρωσαν με ένα γκολ που δεν μπαίνει ούτε σε ηλε-
κτρονικό (1-1).

Ο Δανός άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό σκοράροντας προ κενής εστίας 
και... αυτό ήταν. Οι «ερυθρόλευκοι» σίγησαν επιθετικά και άφησαν τους 
Ισραηλινούς να κάνουν το παιχνίδι τους. Τα «καμπανάκια» στο 64΄ και 
το 78΄ (χαμένο τετ α τετ και δοκάρι του Πιερό) δεν εισακούστηκαν από 

τους Πειραιώτες και τελικώς η τύχη τους γύρισε την πλάτη. 
Ο Χαζίζα με ένα «τυφλό» γυριστό προκάλεσε πανζουρλισμό στο 

«Σαμί Οφέρ» (92΄) και η πρόκριση στον 3ο προκριματικό 
γύρο του Champions League θα κριθεί στο «Γ. Καρα-

ϊσκάκης» απέναντι στον κακό του δαίμονα 
(δύο ισοπαλίες και μία ήττα).

ΚΑΚΟΣ ΔΑΙΜΟΝΑΣ
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ΣΚΟΡΕΡ: 92΄ ΧΑΖΙΖΑ / 7΄ ΖΙΝΚΕΡΝΑΓΚΕΛ

ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ (Μπαράκ Μπαχάρ): Κοέν, Σούντγκρεν, Πλάνιτς, Γκόλντμπεργκ, 
Κορνού (79΄ Μεναχέμ), Αλί Μοχάμεντ, Τσέρι, Λαβί (61’ Φάνι), Ατζίλι (49΄ Ρουκά-
βιτσα), Ντέιβιντ (60΄ Πιερό), Χαζίζα.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βάτσλικ, Βρσάλικο (81΄ Παπασταθόπουλος), Μα-
νωλάς, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά (72΄ Μπουχαλάκης), Κανέ, Μασούρας (81΄ 
Άβιλα), A. Καμαρά (46΄ Μ. Καμαρά), Ζίνκερναγκελ (46΄ Αμπ. Καμαρά), Τικίνιο
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Ο Ολυμπιακός  είχε πράγματα για να τον προβληματίσουν, αλλά σαφώς και κάποια κέρδη. Ένα από αυτά 
είναι ο Τικίνιο. Ο Βραζιλιάνος φορ σε ένα ακόμα ευρωπαϊκό παιχνίδι αποδείχθηκε τρομερά χρήσιμος για το 
ομαδικό παιχνίδι. Είναι ακριβώς το στυλ του επιθετικού, ο οποίος μπορεί να πιέσει ψηλά και να βοηθήσει την 
ομάδα του να «χτυπήσει» στην κόντρα αφού κλέψει την μπάλα. Ο παίκτης που χρειάζεται ο Πέδρο Μαρτίνς για 
το πλάνο που έχει στο μυαλό του σε κάποια εκτός έδρας παιχνίδι. Η φάση που ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ 
είναι 100% δική του. Αυτός κάνει την πάσα στον Μασούρα, αυτός κυνηγάει τη χαμένη μπαλιά και εκτελεί χωρίς 
σκέψη, ανοίγοντας τον δρόμο στον Ζίνκερναγκελ να βρει δίχτυα. Και στη συνέχεια ήταν αυτός που μάρκαρε 
ψηλά και έκλεβε μπάλες. Ο Τικίνιο είναι ο φορ που μπορείς να κλέψεις ένα ματς (είχε σκοράρε με Φενέρ 
μέσα-έξω, Αταλάντα εκτός επίσης), ο Ελ Αραμπί αυτός που θα σκοράρει σε ματς κυριαρχίας, αυτός που θα 
σου δώσει το πρωτάθλημα. Ας μην ξεχνάμε δε, πως ο Μαροκινός διανύει το 36ο έτος της ηλικίας.
Ο Πέδρο Μαρτίνς έχει αποδείξει πως έχει τον τρόπο να μοιράσει το καρπούζι και στους δύο. Και τους θέλει 
και τους δύο. Η Μποταφόγκο τον έχει ακόμα στα ραντάρ της, η Ιντερνασιονάλ επίσης σύμφωνα με πρόσφατα 
δημοσιεύματα στη Βραζιλία, η Φενέρ παρακολουθεί τις εξελίξεις, ωστόσο ο Ολυμπιακός έδειξε ξεκάθαρα 
στον Τικίνιο πως τον υπολογίζει και με ενεργότατο ρόλο. Γι’ αυτό και δεν ακούγεται πλέον περίπτωση κάποιου 
επιθετικού. Θα αποχωρήσει, μόνο αν θέλει.

Τα νούμερά του πέρυσι (39 ματς /8 γκολ /6 ασίστ) δεν ήταν άσχημα. Κάθε άλλο. Οι εμφανίσεις του, 
όμως, μάλλον δεν έπεισαν ομάδες του εξωτερικού για να ασχοληθούν ξανά μαζί του. Έναν χρόνο 
νωρίτερα τόσο η Μπενφίκα όσο και η Βόλφσμπουργκ είχαν χτυπήσει την πόρτα της ΑΕΚ, αλλά δεν 
έβγαλαν άκρη λόγω των απαιτήσεων της Ένωσης! Ναι, γράφτηκαν υπερβολικά νούμερα, ναι το 
ενδιαφέρον ήταν σε ένα βαθμό φιλολογικό, αλλά σημασία έχει πως υπήρχε μία κινητικότητα. Ο 
εξτρέμ από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο ήταν όμως ένα όνομα που «έπαιζε» στα μπλοκάκια. Με την ΑΕΚ 
εκτός Ευρώπης, όμως έφυγε από αυτά αυτό το καλοκαίρι. Πλέον ο Λιβάι Γκαρσια αποτελεί στοίχημα 
όχι μόνο για τον Ματίας Αλμέιδα, αλλά και για τους «κιτρινόμαυρους» συνολικά. Μέσα στη σεζόν 
που έρχεται και ακόμα ακόμα και με την επαναφορά της ΑΕΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.  Η 
έως τώρα διαχείρισή του μάλλον λανθασμένη μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού παίκτες με τα δικά του 
χαρακτηριστικά στην Ελλάδα, δύσκολα βρίσκεις.

ΜΟΝΟ ΑΝ ΘΕΛΕΙ

ΣΤΟΙΧΗΜΑ, 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
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Πάνω κάτω ότι έγραψε η στήλη χθες, είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου την παραμονή του αγώνα με τη Λέφσκι 
Σόφιας. Τι είπε ο Ρουμάνος τεχνικός λοιπόν; Πως περιμένει μεταγραφική ενίσχυση. Λογικό και επόμενο. 
Το έχει τονίσει καιρό τώρα στον Μπότο, πως θέλει οπωσδήποτε μια προσθήκη στο 10 και όλα φαίνονταν 
να κυλούν ομαλά στην περίπτωση του Σοτέλδο. Τελικά δεν έχει προχωρήσει το ζήτημα με τον διεθνή 
Βενεζουελανό επιτελικό και ο ΠΑΟΚ θα πάει σίγουρα στα δύο ματς με τους Βούλγαρους με το ρόστερ που έχει 
τώρα. Σίγουρα ο «Δικέφαλος του Βορρά» στις μεταγραφικές κινήσεις ίσως έχει προχωρήσει περισσότερο 
από κάθε ομάδα αλλά η μία σημαντική έλλειψη φτάνει και περισσεύει. Εκτός φυσικά αν το κενό του βασικού 
καλυφθεί από τους ήδη υπάρχοντες ή τους άρτι αφιχθέντες. Το ζήτημα βέβαια και πάνω απ’ όλα είναι ο ΠΑΟΚ 
να αποκλείσει τη Λέφσκι Σόφιας και μετά βλέπουμε…

Έχει που έχει το άγχος του ο Καρυπίδης για τους αγώνες με τη Γκόμελ, έχει και το θέμα του Μανού Γκαρθία. 
Και φυσικά τα ευρωπαϊκά ματς δεν είναι παίξε-γέλασε μια και το φιάσκο από την Κόλος δεν έχει ξεχαστεί 
στο Χαριλάου. Παρόλα αυτά, η ατμόσφαιρα που υπάρχει φυσικά στο κλαμπ με Μπούργος και μεταγραφές είναι 
πως φέτος θα γίνει η υπέρβαση. Με προκρίσεις επί Γκόμελ και στη συνέχεια βέβαια με το μεγαλύτερο δείκτη 
δυσκολίας που είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Εκτός από αυτή την αγωνία έχει και αυτή του Ισπανού επιτελικού 
μέσου Μανού Γκαρθία. Ο Καρυπίδης έχει δώσει γη και ύδωρ να φέρει τον 24χρονο από την Σπόρτινγκ Χιχόν. 
Σε όποιον τον ρωτάει, λέει πως είναι ίσως η σημαντικότερη φετινή του μεταγραφή μια και πρόκειται για έναν 
παίκτη που έχει περάσει από την Μάντσεστερ Σίτι, έχει αγωνιστεί Πριμέρα και είναι και σε ηλικία ακόμα και να 
φέρει πολλά λεφτά σε προτάσεις στα ταμεία.

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ 10

ΑΓΩΝΙΑ
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Παροικία... LaLiga θέλει να χτίσει ο Αρης. Πέρα από τον Μά-
νου Γκαρσία, οι «κίτρινοι» έχουν βάλει στο μάτι τον 23χρονο παί-
κτη της Μπαρτσελόνα, Οσκαρ Μινγκέθα. Εναν κεντρικό αμυντικό 
που αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Masia και για τον οποίο 
φέρονται να έχουν κάνει κρούση για δανεισμό. Μια φημολογία, 
η οποία έρχεται να «κουμπώσει» στα δημοσιεύματα των τελευ-
ταίων ημερών ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης αποσκοπεί στην από-
κτηση ενός μεγάλου ονόματος για να πλαισιώσει – και γιατί όχι 
να ηγηθεί – τους Φαμπιάνο και Μπράμπετς. Στο μεταξύ, ο Αρης 
υποδέχεται την Γκόμελ στο «Βικελίδης» για τον 2ο προκριματι-
κό του Conference League (21:00, Novasports Prime).

Ο Ματίας Αλμέιδα υπολογίζει στον Άμραμπατ. Ο Αργεντινός 
τεχνικός είχε τετ – α – τετ πριν την χθεσινή απογευματινή προ-
πόνηση στην Ολλανδία. Σημάδι ότι ο κόουτς της ΑΕΚ θέλει να τα 
έχει καλά μαζί του, από τη στιγμή κιόλας που ο 34χρονος παρέ-
μεινε στο ρόστερ. Την ίδια στιγμή, εκτός του Μπόγκνταν Πλάνιτς, 
η Ενωση ψάχνεται και για περαιτέρω ενίσχυση, η οποία φαίνε-
ται ότι θα συνεχιστεί στο μέτωπο της άμυνας.

Μεγαλύτερη διάθεση για να διατηρήσει τα περσινά μεταγρα-
φικά του κεκτημένα δείχνει ο Παναθηναϊκός, παρά για άμεση 
ενίσχυση. Οι «πράσινοι» θέλουν να κλείσουν το δικό τους ρό-
στερ ενόψει Σλάβια Πράγας, αλλά δεν βιάζονται. Το πιθανότε-
ρο σενάριο είναι να πάνε με το υπάρχουν υλικό απέναντι στους 
Τσέχους και οι προσθήκες να έρθουν είτε παράλληλα με τα δύο 
παιχνίδια, είτε ανάλογα με την έκβαση των αναμετρήσεων. Σε 
περίπτωση πρόκρισης φυσικά, οι διαδικασίες θα επιταχυνθούν.

Στη μάχη της Ευρώπης μπαίνει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμε-
τωπίζει στις 20:00 (Novasports2HD) τη Λέφσκι στη Σόφια για τον 
2ο Προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Ραζβάν Λου-
τσέσκου κατέστησε σαφές και στη συνέντευξη Τύπου ότι η ομά-
δα του χρειάζεται έναν επιτελικό μέσο, την ώρα που η υπόθεση 
Σοτέλδο «κοιλιάζει». Επομένως, ο Ζοσέ Μπότο καλείται να κινη-
θεί γρήγορα πλέον για να ικανοποιήσει τα «θέλω» του τεχνικού 
των «ασπρόμαυρων». Ο Λύρατζης μαζί με τον Μπίσεσβαρ έμει-
ναν εκτός αποστολής, με τους Νάρεϊ και Τόμας να είναι διαθέ-
σιμοι για το παιχνίδι με τους Βούλγαρους.



1
EUROPA CONFERENCE 21:00

ΑΡΗΣ-ΓΚΟΜΕΛ
1/1 1,66

Μεγαλύτερη ευκαιρία δεν θα βρει ο Άρης για να προκριθεί 
στην επόμενη φάση καθώς θα δώσει δύο εντός έδρας ματς. Η 
Γκόμελ είναι χαμηλής δυναμικότητας και όλα θα εξαρτηθούν 

από την απόδοση της ελληνικής ομάδας.

ΣΤΗΡΊΖΟΥΜΕ ΑΡΗ ΑΠΟ ΗΜΊΧΡΟΝΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΦΊΛΊΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 15:00

ΜΕΖΟΚΟΣΒΕΝΤ-ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ
OVER 3 2,00

Τα φιλικά σε φουλ δράση παίζουν και σήμερα μπάλα με αρκετές 
αναμετρήσεις.

Εξαιρετική μέχρι στιγμής η Μπόλεσλαβ με την επιθετική της γραμμή να 
βγάζει φωτιές. Για την πρώτη σέντρα ετοιμάζεται η Μεζοκόσβεντ με την 

ομάδα να δείχνει σε καλή κατάσταση.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΣΤΑ ΓΚΟΛ ΦΥΣΊΚΑ ΘΑ ΠΟΝΤΑΡΟΥΜΕ

ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΤΟ EUROPA 
CONFERENCE ΜΕ ΤΊΣ 

ΕΛΛΗΝΊΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ 
ΡΊΧΝΟΝΤΑΊ ΣΤΗ ΜΑΧΗ 
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2
EUROPA CONFERENCE 20:00

ΛΕΦΣΚΊ ΣΟΦΊΑΣ-ΠΑΟΚ
2 -0,25 1,80

Το ευρωπαϊκό του ταξίδι ξεκινάει ο Δικέφαλος με στόχο βέβαια μια 
ανάλογη πορεία με την περσινή. Πρώτο εμπόδιο αυτό της Λέφσκι με 
τους ασπρόμαυρους να στοχεύουν σε σκορ πρόκρισης απο σήμερα.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΊΚΑ ΠΟΝΤΑΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΊΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

EUROPA CONFERENCE 17:00
ΛΊΕΠΑΓΊΑ-ΓΊΟΥΝΓΚ ΜΠΟΊΣ

OVER 2,75 1,70
Από νωρίς ρίχνεται στις ευρωπαϊκές μάχες η Γιούνγκ Μπόις με τους Ελβετούς 

να έχουν ως μοναδικό στόχο τους ομίλους.
Το εμπόδιο της Λιεπάγια φαντάζει εύκολο και όλα θα εξαρτηθούν από την 

απόδοση των Ελβετών.

Η ΕΠΊΛΟΓΗ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΕΊ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6

ΒΡΑΖΊΛΊΑ 1η 02:00
ΑΜΕΡΊΚΑ ΜΊΝΕΊΡΟ-ΠΑΛΜΕΊΡΑΣ

2 1,85
Αυλαία θα ρίξουμε με ταξίδι στην Αμερική και την αγαπημένη Βραζιλία.

Σταθερά στη κορυφή η ομάδα του Φερέιρα ούσα ξεκάθαρα το φαβορί για τον 
τίτλο. Μέσα στην Αμέρικα δεν έχει εύκολη αποστολή αλλά διαθέτει την ποιότητα 

για να πάρει αυτό που θέλει.

ΣΤΗΡΊΖΟΥΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΟ ΦΑΒΟΡΊ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4
ΦΊΛΊΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 20:15

ΛΕΊΨΊΑ-ΛΊΒΕΡΠΟΥΛ
OVER 2,75 1,85

Δυνατό φιλικό τεστ δίνει σήμερα η Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα κόντρα στην πάντα 
αξιόλογη Λειψία. Οι δύο ομάδες ετοιμάζονται για την νέα σεζόν ενώ αμφότερες 

έχουν και το μυαλό στις μεταγραφές.

ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ ΜΕ ΑΝΕΣΗ ΕΚΕΊ ΘΑ ΠΟΝΤΑΡΟΥΜΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με δηλώσεις του ο Μιχάλης Λυκερίδης, αναφέρθηκε 

στη συμφωνία που έκανε με τη διοίκηση του Άρη Καλα-

μακίου, ενώ αποκάλυψε και τους στόχους που έχει θέ-

σει, τόσο η νέα του ομάδα, όσο και ο ίδιος. Αναλυτικά 

η δήλωση: «Αποτελεί πρόκληση για εμένα η παρουσία 

μου στον Άρη Καλαμακίου. Μου αρέσουν οι προκλήσεις, 

αυτό δείχνει το βιογραφικό μου. Στόχος μας είναι η πα-

ραμονή μας στην κατηγορία αφού είμαστε μία νέα ομάδα 

και να αναπτύξουμε τις ακαδημίες μας για να μπορούμε 

να φέρουμε τα παιδιά στο ανδρικό τμήμα». Όσον αφο-

ρά τα φιλικά η ομάδα του Μιχάλη Λυκερίδη θα δώσει 

οκτώ παιχνίδια αρχής γινομένης από τις 24/8 προκει-

μένου να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας ΕΠΣΑ θα ξεκι-

νήσει στις 25 Σεπτέμβρη και η έναρξη της προετοιμα-

σίας του Άρη, είναι προγραμματισμένη για τις 8 Αυγού-

στου στις 19:00 στο δεύτερο δημοτικό γήπεδο Αλίμου. Τα 

φιλικά παιχνίδια είναι: Στις 24 Αυγούστου με τον Ηλυ-

σιακό, εντός. Στις 27 Αυγούστου με το Παλαιό Φάληρο, 

εντός. Στις 31 Αυγούστου με τα Πετράλώνα, εντός. Στις 

3 Σεπτέμβρη με τη Δόξα Βύρωνα, εκτός. Στις 7 Σεπτέμ-

βρη με τον Π.Ο.Ψυχικού, εντός. Στις 10 Σεπτέμβρη με 

τον Α.Σ.Ποντίων, εντός. Στις 14 Σεπτέμβρη με τους Ίω-

νες Παλαιού Φαλήρου, εντός. Στις 17 Σεπτέμβρη με τον 

Χολαργό, εντός».

ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ

Την μεταγραφική της αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συ-

νεχίζει απτόητη η Πέρα Κλουμπ. Με τη διοίκηση του Θο-

δωρή Παυλόπουλου να δείχνει ότι υπάρχει η διάθεση 

να ενισχύσει το έμψυχο δυναμικό, προκειμένου η προ-

σφυγική ομάδα να πρωταγωνιστήσει και να επιστρέψει 

στην Β’ ΕΠΣΑ. Μετά από εισήγηση του τεχνικού διευθυ-

ντή, Γιώργου Ξένου και του προπονητή, Περικλή Παπαζα-

φειρόπουλου, και έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, 

νέες προσθήκες για τους «κιτρινόμαυρους» αποτελούν 

κι επίσημα πλέον οι Τόλης Πρίφτης, Κώστας Κρασσάς 

και Βασίλης Φουτρής. Ο πρώτος είναι 32 χρονών και 

έχει αγωνιστεί σε Πανφαληρικό, Χαλκηδονικό και Τα-

ταύλα, ενώ ο δεύτερος προέρχεται από μια εντυπωσι-

ακή σεζόν με τη φανέλα του ΓΣ Καισαριανής όπου στέ-

φθηκε και πρωταθλητής στον 1ο όμιλο της Β ‘ΕΠΣΑ. Ο 

Φουτρής είναι 19 χρονών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως τερματοφύλακας και άνηκε στο δυναμικό του Ηλυσι-

ακού. Αναλυτικά η ανακοίνωση: « Τρεις καλές μεταγρα-

φές που θα βοηθήσουν άμεσα έκανε η ομάδα μας μετά 

απο εισήγηση του Γιώργου Ξένου και του Περικλή Παπα-

ζαφειρόπουλου. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν: - Ο 32χρο-

νος επιθετικός Τόλης Πρίφτης από τον Πανφαληρικό , ο 

οποίος έχει αγωνιστεί στον Χαλκηδονικό και στα Ταταύλα 

και διακρίνεται για την εκτελεστική του δεινότητα. -Ο 20 

χρονος δυναμικός αμυντικός Κώστας Κρασσάς απο τον 

ΓΣ Καισαριανής. - Ο 19χρονος ταλαντούχος τερματοφύ-

λακας Βασίλης Φούτρης απο τον Ηλυσιακό. Η Διοίκηση 

καλωσορίζει τους νέους παίκτες μας και τους εύχεται 

Καλή Χρονιά με υγεία και κάθε επιτυχία.»

ΛΥΚΕΡΙΔΗΣ: ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ 
ΑΡΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΜΕ 
ΔΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑ

Ανανέωσαν 
οι Οζούνι και 
Μαρουδιάς  
Με αμείωτη ένταση συ-
νεχίζουν στον Ορφέα Αι-
γάλεω όλες τις απα-
ραίτητες ενέργειες που 
άπτονται στην διαμόρ-
φωση του έμψυχου δυ-
ναμικού, που θα κληθεί 
να παλέψει την προσεχή 
σεζόν για μία αξιοπρό-
σεκτη πορεία στο επερ-
χόμενο πρωτάθλημα 
της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. 
Kάτω από αυτό το πρίσμα 
η διοίκηση του φιλόδο-
ξου σωματείου των δυτι-
κών προαστίων προχώ-
ρησε στην επέκταση της 
συνεργασίας της με δύο 
ακόμη χαρισματικούς πο-
δοσφαιριστές, υπενθυ-
μίζοντας ότι πρωταρχική 
της επιδίωξη παραμέ-
νει η διατήρηση του βα-
σικού κορμού Έτσι τη φα-
νέλα των «κόκκινων» θα 
συνεχίσουν να φορούν 
ο Δημήτρης Οζούνι (9η 
χρονιά) και ο τερματο-
φύλακας, Θανάσης Μα-
ρουδιάς. Αμφότεροι συ-
ναντήθηκαν στα γραφεία 
του συλλόγου με τους δι-
οικητικούς παράγοντες 
της ομάδας και αφού πα-
ρουσιάστηκε ταύτιση φι-
λοσοφίας έδωσαν τα χέ-
ρια για να παραμείνουν 
στο δυναμικό του Ορφέα. 
Αναλυτικά η ανακοίνω-
ση «Η διοίκηση του ΑΠΟ 
ΟΡΦΕΑ ΑΙΓΑΛΕΩ βρίσκε-
ται στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει την ανα-
νέωση της συνεργασίας 
της με τους ποδοσφαι-
ριστές Δημήτρη Οζού-
νι και Θανάση Μαρουδιά, 
οι οποίοι αγωνίζονται στη 
θέση του τερματοφύλα-
κα. Ο Δημήτρης θα συνε-
χίσει για 9ετη σεζόν στο 
σύλλογο μας κάτι που 
τον χαρακτηρίζει πιστό 
στρατιώτη. Στα δύσκο-
λα και στα όμορφα μαζί 
. Ο Θανάσης θα συνεχί-
σει για 3 σεζόν με μεγά-
λες βλέψεις για το μέλ-
λον. Δημήτρη και Θανάση 
σας ευχόμαστε καλή σε-
ζόν!»

Την πρόσληψη του Χρυσόστομου Άγουρου 
στο πόστο του Τεχνικού διευθυντή των Ακα-
δημιών ανακοίνωσε ο Ιάσονας. Αναλυ-
τικά η ανακοίνωση: «O Υποψήφιος Δι-
δάκτορας του ΣΕΦΑΑ Αθηνών στο Sport 
Training&Coaching και γέννημα θρέμμα 
Ιλίου, Χρυσόστομος Άγουρος, αναλαμβάνει 
τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή των ακα-
δημιών του «ΑΟ ΙΑΣΩΝ ΙΛΙΟΥ» Είναι Πτυ-
χιούχος ΣΕΦΑΑ Αθηνών με ειδικότητα στο 
ποδόσφαιρο και με μεταπτυχιακό τίτλο στη 
μεγιστοποίηση της απόδοσης στην προ-
πονητική αθλημάτων. Έχει λάβει μέρος 
σε ερευνητικές εργασίες σε σχέση με το 
ποδόσφαιρο και γενικότερα με τα ομαδι-
κά αθλήματα. Είναι κάτοχος Uefa Β και δι-
πλώματος Match Αnalyst και Data Αnalyst 
από το ΙΕΚ ΑΛΦΑ. Επίσης έχει παρακολου-
θήσει Coerver Coaching Youth Diploma 
Level 1&2 και Smartfootball Technician 
Diploma Level 1&2 Έχει εργαστεί περισ-
σότερο από μία 15ετία ως Προπονητής στις 
αναπτυξιακές ηλικίες στον Πανερυθραι-
̈κό, στον Πάο Καματερού, στον Παθιακάκη 
και στην Ακαδημία Β. Λάκης. Επιπλέον συ-
νεργάστηκε ως Προπονητής Φυσικής Κα-
τάστασης με την ομάδα της Νέας Ιωνίας, 
του Εθνικού Πειραιώς, του Πανερυθραι-
̈κού, του Άρη Πετρούπολης, του Πάο Κα-
ματερού, του Παθιακάκη, των Λύκων Χαϊ-
δαρίου καθώς είναι και μέλος της Μικτής 
ομάδας Κ15 της ΕΠΣ Αθηνών. Έπειτα από 
την έναρξη της συνεργασίας του με την 
ομάδα του «ΑΟ ΙΑΣΩΝ ΙΛΙΟΥ» μας δήλωσε: 
‘’Είμαι πολύ χαρούμενος που αναλαμβάνω 
μια τόσο πολυπληθή και υψηλού επιπέδου 
ακαδημία. Στόχος μου είναι να προσθέσω 
ένα λιθαράκι στην αναβάθμιση και την τε-
χνογνωσία της ακαδημίας προσεγγίζοντας 
πρότυπα ΠΑΕ στηριζόμενοι σε επιστημονι-
κές μεθόδους.»

ΙΑΣΟΝΑΣ  
Ο Χρυσόστομος 
Άγουρος 
τεχνικός 
διευθυντής

ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 

Ο Ματτές είναι  
ο νέος συνεργάτης 
του Βλαχόγιαννη 
Ο Άκης Ματτές είναι ο νέος συνεργάτης του Μαρί-
νου Βλαχόγιαννη στη Δόξα Βύρωνος. Μια συμφω-
νία που η διοίκηση της Βυρωνιώτικης ομάδος, γνω-
στοποίησε μέσω ανακοίνωσης, όπου αναφέρει τα 
εξής: «Η ομάδα μας ανακοινώνει την έναρξη της 
συνεργασίας της με τον Άκη Ματτέ. Ο Άκης αναλαμ-
βάνει βοηθός προπονητή του Μαρίνου Βλαχόγιαν-
νη, υπεύθυνος για την εκγύμναση των ποδοσφαιρι-
στών μας. Είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα το 
ποδόσφαιρο, κάτοχος διπλώματος UEFA ́ Β και κά-
τοχος διπλώματους του Ινστιτούτου Αθλητικής Ανά-
λυσης (INSA). Καλωσορίζουμε τον Άκη στην οικο-
γένεια της Δόξας μας και του ευχόμαστε να είναι 
υγιής με πολλές επιτυχίες για τον αγαπημένο μας 
σύλλογο!».

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Επανέρχεται ο Χρήστος Ράλλης στον πάγκο του Εθνι-
κού Πανοράματος. Ο προαναφερόμενος που μέχρι 
πρότινος ήταν στις ακαδημίες του συλλόγου, ενεργο-
ποιείται και στην ανδρική ομάδα και θα αντικαταστήσει 
τον Γιώργο Αδάκτυλο, που αποχώρησε από την ομάδα. 
Αναμφίβολα αυτή η επιλογή είναι η καλύτερη, καθότι 
οι δυο πλευρές είναι γνώριμες και σε καμία περίπτω-
ση δεν πρόκειται να αναζητηθεί χρόνος προσαρμογής. 
Κάτι που θα συνέβαινε σε διαφορετική περίπτωση. 
Αυτός άλλωστε ήταν και ο βασικός λόγος που δόθη-
κε μια δεύτερη ευκαιρία στον Ράλλη.


Th

is
 is

 ATh
e

n
s

7e-SportTime  ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Διακρίνονταιοι Βρούτσης, Σφυρίδης, Λυκερίδης, Γεωρ-
γαντίδης



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Δεν ήταν η μέρα των Νορβηγών η 5η ημέρα του Παγκο-
σμίου Πρωταθλήματος για τους δύο μεγάλους αστέ-

ρες της χώρας, τον Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν και 
τον Κάρστεν Γουόρχολμ. Ο πρώτος έχασε στα 

1.500μ. από τον Βρετανό Τζέικ Γουίτμαν 
και ο δεύτερος τερμάτισε μόλις 7ος στα 

400μ. εμπόδια. 

Η Νικόλ Κυριακοπούλου αντιμετώπισε προβλήμα-
τα με ακύρωση της πτήσης της και με την καθυστέ-
ρηση στο να φθάσουν στο Πόρτλαντ τα κοντάρια 
της. Τελικά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα τα-
ξιδέψει σήμερα από τις ΗΠΑ και αναμένε-
ται την Παρασκευή να προσγειωθεί στην 
Αθήνα.
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SPORTS

www.stivostime.gr

Το νέο αίμα κυριάρχησε στη δισκοβολία στο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν. Ο 23χρονος Σλοβέ-

νος Κρίστγιαν Τσεχ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο 
με ρεκόρ αγώνων (71,13μ.) και έγινε ο νε-

αρότερος παγκόσμιος πρωταθλητής και ο 
20χρονος Λιθουανός Μίκολας Αλέκνα 

πήρε το ασημένιο μετάλλιο. 

Στην Αθήνα προσγειώθηκε χθες το απόγευμα ο «αση-
μένιος» ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλλη-
νας πρωταθλητής επέστρεψε στην Ελλάδα από 
το Γιουτζίν για να ξεκουραστεί λίγες ημέρες 
και να μπει και πάλι στις προπονήσεις και 
τους αγώνες. Μπροστά του έχει το Ευ-
ρωπαϊκό 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 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟΣ 
ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΝΩ ΧΕΡΙ

ΚΑΚΟΣ, ΑΛΛΑ
ΠΕΡΝΑΕΙ

Τα ύπουλα παιχνίδια των προκριματικών του καλοκαιριού, λίγο μετά το τέλος χρονικά της προηγούμενης 
σεζόν είναι δύσκολα για κάθε ομάδα. Με βαριά τα πόδια, με λίγες προσθήκες, με τον προπονητή να μην 

έχει προλάβει να βάλει νέα στοιχεία, στοιχεία που θέλει στην εικόνα.

Κάπως έτσι ήταν το ματς του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Χάιφα. Οι πρωταθλητές επιστρέφουν στην Ελλάδα 
χωρίς να έχουν προβάδισμα παρά το γεγονός ότι το δεύτερο ημίχρονο του ζευγαριού θα παιχτεί στην 
έδρα τους. Μια και όπως είναι γνωστό πλέον το αβαντάζ του εκτός έδρας γκολ, από την περσινή σεζόν 

έχει πάψει να υφίσταται.

Στα πρώτα 25 λεπτά ο Ολυμπιακός ήταν μάλλον αυτός που ήθελε να δει ο Μαρτίνς αλλά από εκεί και πέρα, 
άφησε χώρο, μπάλα και πρωτοβουλίες στους αντιπάλους του. Με τους Κανέ και Αγκιμπού Καμαρά να είναι 
εκτός παιχνιδιού, κάτι που προσπάθησε να διορθώσει ο Πορτογάλος προπονητής άμεσα, στο δεύτερο ημίχρονο.

Πάντως, η Μακάμπι ήταν εκείνη που είχε τις περισσότερες ευκαιρίες αλλά ισοφάρισε με ένα γκολ που κι 
άλλες φορές να επιχειρήσει ο σκόρερ, δύσκολα θα το πετύχει ξανά. Ο Ολυμπιακός έχει τώρα την πίεση 

πάνω του αλλά μέσα σε γεμάτο Καραϊσκάκη, αλίμονο αν δεν μπορέσει να αποκλείσει την Μακάμπι.

Σίγουρα θα πρέπει να βελτιώσει στοιχεία του παιχνιδιού του αλλά πάνω απ’ όλα θα πρέπει να δείξει ποιος 
είναι το αφεντικό. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Τα ματς του καλοκαιριού για τα προκριματικά, πολύ περισσότερο 
για αυτά του Τσάμπιονς Λιγκ θυμίζουν εν πολλοίς mind games. Καλός παίκτης ο Πλάνιτς, ίσως να μην κοστίζει 

στο μάρκετ 1,3 εκατομμύριο ευρώ αλλά είναι στόπερ που η ΑΕΚ έψαχνε καιρό. Καλή κίνηση.


