ΑΘΗΝΑ: 280 - 400C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 260 - 360C

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

ΑΓΊΑΣ ΧΡΙΣΤΊΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΆΡΤΥΡΟΣ
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για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ
Σ ΤΑ ΦΑ Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α
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«ΓΥΑΛΙΣΕ»!

γραφει ο

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΧΕΙ ΤΙΚΑΡΕΙ
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΛΟΥΙΣ ΠΑΛΜΑ
ΓΙΑ FUTURE REFERENCE!

Παρασκήνια

Πάουλο Ερνάντες. Μόνιμος κάτοικος
Αμερικής και «βασιλιάς» στην αγορά
της Ονδούρας! Ο ατζέντης που μέσω
του Ελληνα συνεργάτη του (σ.σ.: δεξί
χέρι του προέδρου σε όλα τα ισπανόφωνα deals) έφερε τον ποδοσφαιρικό πολιτισμό της χώρας της Κεντρικής Αμερικής στην Ελλάδα. Εν αρχή
με το φιλικό των Εθνικών τον Μάρτιο του 2021 στην Τούμπα και εν συνεχεία με την άφιξη του Ντέιμπι Φλόρες
στον Παναιτωλικό. Η συνταγή επιτυχημένη και μετά στο τηλεφωνικό call
του με τον Καρυπίδη η ατάκα ήταν η
εξής: «Θα σου φέρω το καλύτερο ταλέντο της χώρας»! Οπερ και εγένετο
και τον περασμένο Ιανουάριο εμφανίστηκε στα μέρη μας, ο Λουίς Πάλμα. Το αντίτιμο κανένα 300άρι για το
70% των δικαιωμάτων του 22χρονου
winger. Ο λεγάμενος ήταν ο σταρ του
αγώνα με την Γκόμελ, σημειώνοντας
ένα γκολ και έχοντας πρακτικά πιστωθεί δύο ασίστ. Από πέρυσι τα πρώτα
ψήγματα είχαν κάνει την εμφάνισή
του και ο Λουίς Πάλμα άρχισε να αποκτά φήμη και στην Ευρώπη. Με αφορμή το… leak που κυκλοφόρησε από
την ΠΑΕ για πρόταση δύο μυρίων από
club του MLS που έπεσε στον κάλαθο
των αχρήστων βάσει πηγών μας γνωρίζουμε πως ήδη υπάρχει ευρωπαϊκό
club (και δη από το Βέλγιο) που έχει
ξεκινήσει scouting για τον 22χρονο
διεθνή από την Ονδούρα, ενώ η περίπτωσή του δεν αγνοείται από τον Ολυμπιακό! Ναι, ορθώς διαβάσατε μια και
ο Αλεχάντρο ντε Μπαρτόλο από πέρυσι
έχει πετάξει το όνομά του στο τραπέζι
στο scouting department των πρωταθλητών Ελλάδας. Αν ο Λουίς Πάλμα
συνεχίσει με το ίδιο εκτόπισμα που
ξεκίνησε την χρονιά δεν θα αργήσει
να φέρει και τους ανάλογους καρπούς στο ταμείο του Αρη.

➠
ΑΦΑΝΤΟΣ!

Oλεγάμενος ανήκει στους aparted παίκτες
του Ολυμπιακού, αλλά αποτελεί μία κατηγορία μόνος του. Από όλες τις πλευρές
και απόψεις! Πριν τρία καλοκαίρια κόστισε έναν σκασμό χρήματα, ο πρωταθλητής
Ελλάδας προχώρησε σε αναπροσαρμογή
του συμβολαίου του και από ανταποδοτικότητα ΜΗΔΕΝ! Μόνο το τελευταίο εξάμηνο
γλίτωσε συμβολαίου που πήγε (και γύρισε) στην Πόρτο. Πλέον, ένα χρόνο πριν το
φινάλε της συνεργασίας τους η αποχώρηση είναι η μοναδική διέξοδος. Το ζητούμενο είναι πως ο Ρουμπέν Σεμέδο δεν έχει
εμφανιστεί σε κανένα γκρουπ κομμένων
στον Ολυμπιακό και ενδεχομένως να κάνει
ατομικές προπονήσεις στην Πορτογαλία.
Το ζητούμενο είναι ποια ομάδα θα τζογάρει στον 28χρονο στόπερ βάσει της χρονιάς που έκανε! Εχει δρόμο ακόμη…

ΧΡΟΝΙΆ-ΟΡΌΣΗΜΟ!





Τράβηξε Γολγοθά! Ελάχιστοι το
γνωρίζουν με τόση λεπτομέρεια.
Για πάνω από 14 μήνες έμεινε
εκτός αγωνιστικής δράσης.
Τον ξέχασαν μέχρι και οι…
πέτρες. «Πάτησε» ξανά το
Ο ΛΟΥΊΣ ΠΆΛΜΑ ΚΌΣΤΙΣΕ
γήπεδο. «Σήκωσε» την κούπα
ΚΑΝΈΝΑ 300ΆΡΙ
με τον Παναθηναϊκό, επέστρεψε
ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΌΚΤΗΣΗ ΤΟΥ 70% ΤΩΝ
στην Εθνική Ελλάδας και φέρεται
ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΟΥ
να ΄χει ξανά ποδοσφαιρική ζωή. Ο
Δημήτρης Κουρμπέλης, ένα χρόνο πριν το
φινάλε του συμβολαίου του, επιμένει να λειτουργεί
χωρίς agent. Ετσι έμαθε, έτσι πορεύεται.
Βάσει πηγών μας, το club συνεχίζει να τον
Ο 22ΧΡΟΝΟΣ WINGER ΑΠΌ
αντιμετωπίζει ως captain (σ.σ.: όχι φυσικά των
ΤΗΝ ΟΝΔΟΎΡΑ ΑΦΌΤΟΥ
500.000 ευρώ συμβολαίου), αλλά το ζητούμενο
ΕΜΦΑΝΊΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΆΔΑ ΑΡΙΘΜΕΊ 12 ΜΑΤΣ/3 είναι το trust ανάμεσα στον ίδιο και τον Ιβάν
ΓΚΟΛ/3 ΑΣΊΣΤ
Γιοβάνοβιτς. Χρόνος και αξιοποίηση που ΄χει ο
καθένας στο μυαλό του. Ήδη, υπάρχει απόσταση. Το μέλλον
έχει μπόλικο ενδιαφέρον…
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ΚΑΙ ΌΜΩΣ (ΕΠΙ)ΜΈΝΕΙ…

ΝΑ, Ο LEADER!

Το ποδοσφαιρικό βήμα από τον Παναθηναϊκό στην Πάρμα
αποδείχθηκε τεράστιο. Αλλαγές συστημάτων, προπονητών,
κατηγορίας, αλλά η κατάληξη η ίδια: ο Βασίλης Ζαγαρίτης
δεν «άρπαξε» ποδοσφαιρικά σε συμμετοχές/υπεραξία.
Στο μεσοδιάστημα, καλύφθηκε μόνο με την Εθνική Ελπίδων.
Ομάδες υπήρξαν, φόρμουλα συνεργασίας δεν βρέθηκε. Και
εσχάτως μας αποκάλυψαν πως ο 21χρονος αριστερός μπακ
φέρεται να ΄χει πάρει απόφαση να μείνει στην Πάρμα για να
διεκδικήσει τη θέση του. Πως, είπατε;

Χόρχε Φέλιξ λέγεται ο λεγάμενος! Στα 31 του, πλέον.
Παίκτης που παίζει όλες τις θέσεις πίσω από τον φορ.
Ακριβώς στο ποδοσφαιρικό profile που ψάχνει ο
Δήμαρχος. Playmaker, με χαμηλό κέντρο βάρους και
παιδεία. Παραμένει διαθέσιμος στο market μια και
ολοκλήρωσε την συνεργασία του με την Σιβασπόρ. Ο Βόλος
προσφέρθηκε. Και μάλιστα, το boss ήταν γαλαντόμος με
συμβόλαιο αξίας 200 χιλιάδων ευρώ! Η κλήση ακόμη
προωθείται…

 Εχουμε και λέμε: 3 φιλικά, κανένα γκολ (3 δοκάρια).

Δείγμα ανησυχητικό. Ο Νίκος Καρέλης ακόμη αγνοείται
και ο νιόφερτος, Ζοάο Πέδρο «ψάχνεται». Πολύ, όμως!
Δεν αποκλείω να ΄χουμε και ΝΕΑ μεταγραφή Νο9 στον
Παναιτωλικό.

 Γιάννης Ιατρούδης! Ήταν κάποτε το τάλαντο, μα πλέον
ΞΑΝΆ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ!
Γιάννης-Φοίβος Μπότος! Παιδί που πήγε από νωρίς στα
ξένα, έβγαλε ποδοσφαιρικό εγωϊσμό με την GoAhead
Eagles και ένα χρόνο πριν το φινάλε του συμβολαίου του
με την ΑΕΚ αναζητά την 100% αποχώρηση. Βάσει πηγών
μας, ο «Δικέφαλος» δεν είναι αντίθετος, μα θέλει τις
ανάλογες εγγυήσεις (σ.σ.: ποσοστό μεταπώλησης, ρήτρα
για επιστροφή σε Ελλάδα). Deal is coming…

έχει φθάσει τα 23 χρόνια ζωής και δίχως μία διετία
ποδοσφαιρικής ζωντάνιας. Η ΑΕΚ τον απεγκλωβίζει από τα δεσμά
του συμβολαίου και η Κηφισιά του χαρίζει ένα ποδοσφαιρικό
reset.

ΑΥΤΌΝ ΘΈΛΟΥΝ…
O ΠΑΣ Γιάννενα, μετά από 2-3 χρόνια, έχει ανοίξει
ξανά παρτίδες με τον Ολυμπιακό. Αποδείχθηκε με
την αμεσότητα του deal με τον Πέτρο Μπαγκαλιάνη που
«έκλεισε» κυριολεκτικά σε ένα βράδυ. Η offload λίστα
των πρωταθλητών έχει αρκετά κελεπούρια διαθέσιμα.
Ο Χριστοβασίλης junior άδραξε την ευκαιρία και ζήτησε
δανεικό τον Νίκολα Τσούμιτς που πέρυσι ήταν δανεικός
στην Λουκέρνη. Το club δεν έχει κανένα θέμα, μόνο που
ο 24χρονος winger κλωτσάει στην προοπτική…

ΕΞΊΣΩΣΗ Νο1!
Δεν αντιλέγω πως η νόρμα με τα τρία στόπερ και φουλ μπακ
με ανάποδα πόδια τους Λιβάι Γκαρσία, Τσούμπερ βγάζει
πρωτοτυπία και μπόλικα ποδοσφαιρικά γούστα στην ΑΕΚ
του Ματίας Αλμέιδα. Δεν ξέρω αν τα πρόσωπα υιοθετηθούν
και στην έναρξη των επίσημων αγώνων, αλλά το ιρανικό
μπλοκ έχει αρχίσει την γκρινίτσα! Μιλάμε για τους Μοχαμάντι,
Χατζισαφί που εμφανίζονται ως back ups μέχρι νεοτέρας.
Και αν ο δεύτερος μπορεί κατά συνθήκη να παίξει στόπερ
στους 3 ή εσωτερικός μέσος, ο Μοχαμάντι δύσκολα βρίσκει
εξήγηση στο μυαλό του, αποτελώντας τον ορισμό του full
back! Εξίσωση…

quizTime

ΆΛΛΟΣ ΤΎΠΟΣ!
Μπορεί ολάκερος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ μετά το ράπισμα
στην Σόφια να ασχολείται με το μεταγραφικό κάστινγκ του
Ζοσέ Μπότο, την ανταρσία του Κούρτιτς, την ανυπαρξία των
μπακ, αλλά εκείνος που έχει… ζορίσει εγκεφαλικά τον Ραζβάν
Λουτσέσκου είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. «Δεν θυμάμαι την
τελευταία φορά που πήγε 1 vs 1 και πέρασε τον αντίπαλο»,
ατάκα που ειπώθηκε χαρακτηριστικά από μέλος του clubκατά
το ταξίδι της επιστροφής. Ενδεικτική της άποψης που επικρατεί
στον «Δικέφαλο» για την εικόνα του 26χρονου Σέρβου winger
αφότου υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο μέχρι το 2024 που τον
θέτει στο Top3 των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών του ΠΑΟΚ.
Θα πέσουν κεφάλια αν στραβώσει και ο επαναληπτικός…

ΑΛΉΘΕΙΑ, ΛΈΤΕ Ο ΜΆΝΤΑΛΟΣ ΧΩΡΊΣ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΡΑΧΙΌΝΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΎ ΠΛΈΟΝ ΝΑ
ΝΙΏΘΕΙ ΚΑΛΎΤΕΡΑ;
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BIG5

FIVE

SUPERLEAGUE

Δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο Πέδρο Μαρτίνς για τους έντεκα της ρεβάνς με τη Μακάμπι Χάιφα και αυτό γιατί δεν λείπουν
και τα απρόοπτα. Ζινκερνάγκελ και Βρσάλικο αισθάνονται είχαν
μικροενοχλήσεις που φαίνεται ότι τις ξεπερνούν, ενώ ο Χασάν
ακόμη δεν είναι στο 100%. Έντονος είναι ο προβληματισμός με
τον Αγκιμπού Καμαρά, ενώ υπάρχουν και άλλοι που υστέρησαν
στο Ισραήλ και ίσως μείνουν εκτός αρχικού σχήματος.
Μετά το στραπάτσο στη Βουλγαρία γίνεται προσπάθεια ανασύνταξης στον ΠΑΟΚ. Ραζβάν Λουτσέσκου και Ζοσέ Μπότο ανέλαβαν
να τονώσουν το ηθικό των παικτών. «Δεν θέλω να βλέπω κατεβασμένα κεφάλια. Πιστέψτε με, η δική μας ομάδα έχει πολύ
μεγάλες δυνατότητες» είπε ο Ρουμάνος τεχνικός, ενώ ο Πορτογάλος προσέθεσε ότι θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές θα εμπιστευτούν τον εαυτό τους.
Αφεντικό ο Ιβάν! Γνωστό εδώ και καιρό, θα πει κανείς. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός ένιωσε χθες την ανάγκη να υπογραμμίσει
πως ο Γιοβάνοβιτς αποφασίζει για τις μεταγραφές και έχει την
πλήρη στήριξη του κλαμπ. Προσέθεσε κιόλας ότι οι επιθυμίες
του θα εκπληρωθούν ανεξάρτητα από το κόστος. Πράγμα αδύνατο φυσικά. Τέλος, την Πέμπτη (28/7) κλείστηκε φιλικό με τη
Φόλενταμ στη Λεωφόρο (20.30).

Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του είναι ο Άρης. Το Sportime.gr αποκάλυψε τα οικονομικά
δεδομένα της συμφωνίας για τον Μανού Γκαρσία. Στα 3.200.000
ευρώ πήγε το ποσό προς τη Σπόρτινγκ Χιχόν για το 75% των δικαιωμάτων του. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και θα έχει το μεγαλύτερο κασέ στους «κίτρινους». Τέλος, λύθηκε το συμβόλαιο του Κυριάκου Ασλανίδη.
Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Ντομαγκόι Βίντα για
την ΑΕΚ, ενώ παράλληλα δείχνει να κολλάει προσωρινά (;) αυτή του
Μπόγκνταν Πλάνιτς. Δεδομένα θα αποκτηθούν, πάντως, δύο στόπερ
και γίνεται προσπάθεια να μην τραβήξει πολύ αυτό. Ακόμη η Ένωση
είναι σε επαφές με τον Τζόελ Πογιάνπαλο και τη Λεβερκούζεν. Ο Φινλανδός φορ αρέσει αρκετά. Τέλος, στη Γαλλία επιμένουν πως υπάρχει ενδιαφέρον και για τον μέσο Άλβαρο Γκονσάλες που δεν υπολογίζεται στη Μαρσέιγ.

Newsroom.Newsroom.Newsroom

ΕΞΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ
ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
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1
ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΚΥΝΗΓΆΜΕ ΤΑ ΓΚΟΛ, ΠΟΛΛΆ ΓΚΟΛ
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 15:00
ΒΕΛΒΑΡΙ-ΒΑΡΣΝΤΟΡΦ
OVER 3,25 2,00

Τα φιλικά ξανά σε δράση και φυσικά θα είναι στις επιλογές
μας. Για την νέα σεζόν ετοιμάζονται αμφότερες και ευελπιστούν
σε μια καλύτερη αγωνιστική χρονιά.
Ανοιχτό ματς αναμένω με γκολ και κόρνερ,

2
ΠΡΟΤΑΣΗ:
Η ΕΠΙΛΟΓΉ ΜΑΣ ΦΥΣΙΚΆ ΘΑ ΠΆΕΙ ΞΑΝΆ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 17:00
ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ-ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ
OVER 3,25 2,10

Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες θέλοντας να είναι έτοιμες
με την πρώτη επίσημη σέντρα. Οι προπονητές θα έχουν την ευκαιρία
σήμερα να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και διαφορά σχήματα.

3
ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΑΜΦΌΤΕΡΕΣ ΣΚΟΡΆΡΟΥΝ ΜΕ ΆΝΕΣΗ
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 17:45
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ-ΛΥΩΝ
OVER 2,75 1,70

Δυνατό φιλικό τεστ για τις δύο ομάδες που αποτελεί πρόβα τζενεράλε για
την νέα σεζόν. Η Λυών ενισχύθηκε σημαντικά με τον Ταλιαφίκο από τον
Άγιαξ αλλά συνεχίζει ακόμα να ψάχνεται μεταγραφικά.
Σε καλό βαθμό ετοιμότητας βρίσκεται πλέον η Φέγενορντ.

4
ΠΡΟΤΑΣΗ:
Η ΑΓΟΡΆ ΜΑΖΊ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΊΞΟΥΜΕ ΓΚΟΛ
ΗΠΑ MLS 04:30
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ-ΑΤΛΑΝΤΑ
OVER 2,75 1,80

Κρίσιμη αναμέτρηση στο Λος Άντζελες με τους Γκάλαξι να υποδέχονται την Ατλάντα.
Καίγονται για την νίκη οι γηπεδούχοι στη μάχη ότι δίνουν για τα πλέι οφ.
Χωρίς άγχος παίζει η Ατλάντα καθώς έχει μείνει αρκετά πίσω στη βαθμολογία.

5
ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΣΤΟ ΔΙΠΛΌ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΜΑΣ
ΕΛΒΕΤΙΑ 17:30
ΣΙΟΝ-ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ
OVER 2,75 1,70
2 1,72

Η σεζόν ξεκίνησε εντυπωσιακά για τους Μπόις καθώς στο μεγάλο ντέρμπι της
πρεμιέρας συνέτριψαν την πρωταθλήτρια Ζυρίχη με το εμφατικό 4-0.
Για το 2/2 θα παίξουν σήμερα στην έδρα της Σιόν που αν υποτιμηθεί μπορεί
εύκολα να κάνει τη ζημιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 6

ΘΑ ΣΤΗΡΊΞΟΥΜΕ ΞΕΚΆΘΑΡΑ ΤΟ ΦΑΒΟΡΊ

ΣΟΥΗΔΙΑ 16:00
ΒΑΡΝΑΜΟ-ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
2 2,05

Στη μάχη του τίτλου γερά έχει μπει η ιστορική ΑΙΚ με την ομάδα να διψάει για
διάκριση. Στην έδρα της αδύναμης Βαρνάμο έχει αποστολή σήμερα σε ένα ματς
όπου είναι το φαβορί για το τρίποντο.
www.xosetips.com
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ΔΗΜΗΤΡΌΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ
ΜΕΪΜΆΡΟΓΛΟΥ ΤΑ ΑΛΛΆΖΟΥΝ ΌΛΑ

This is Athens

ΑΚΌΜΗ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΌΣ
ΓΊΝΕΤΑΙ Ο ΑΣΤΈΡΑΣ ΒΆΡΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΉΚΗ
ΤΩΝ ΔΥΟ

ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Επένδυση
με Νίκο Κρητικό!
Συνεχίζει την μεταγραφική της εξόρμηση
ηΑγία Ελεούσα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, όπου η ομάδα της πόλης μας θα λάβει μέρος στην
Α΄ ΕΠΣΑ. Ο Τάσος Κρητικός αποτελεί με
κάθε επισημότητα το τέταρτο φετινό απόκτημα της, καθώς έχουν ήδη προηγηθεί
οι, Γιώργος Κατσικογιάννης, Μάριος Λαδένογλου και Δημήτρης Σωτηρόπουλος.
Ο 20χρονος Τάσος Κρητικός, που αγωνίζεται στην αριστερή πτέρυγα, έχει γεννηθεί στις 7 Μαϊου του 2002 στην Ρόδο και
ξεκίνησε την ενασχόληση του με το ποδόσφαιρο από τις ακαδημίες του ιστορικού
Διαγόρα Ρόδου. Με τις ακαδημίες του Διαγόρα Ρόδου, έφτασε μέχρι και το ανδρικό
τμήμα, όπου συμπεριλήφθηκε στο ρόστερ
της Γ΄ Εθνικής, ενώ παράλληλα έλαβε μέρος και με την Κ17 των Ροδιτών στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της FOOTBALL LEAGUE.
Την προηγούμενη σεζόν (2018-2019) είχε
δοθεί δανεικός από τον Διαγόρα στον Ροδιακό, όπου είχε κάνει εξαιρετική πορεία
στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΔ, σημειώνοντας
μάλιστα και 11 γκολ.

Η επιστροφή τουΒασίλη Δημητρόπουλου και η προσθήκη του Χρήστου Μειμάρογλου, ήρθαν να προσθέσουν περισσότερους ίππους στην αγωνιστική μηχανή του Αστέρα Βάρης. Μια ομάδα που όπως δείχνουν τα πράγματα,
θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο τη νέα χρονιά. Αναλυτικά η ανακοίνωση των δυο, που αναφέρει τα εξής: «O
AO KYANOYΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ ανακοινώνει την συνεργασία
του με τον αριστερόποδαρο κεντρικό αμυντικό ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟ ο οποίος την αγωνιστική περίοδο 2022 –

ΚΑΡΑΒΑΣ

Ο Βασίλης Δημητρόπουλος

Με ανακοίνωσή της η διοίκηση του ΑΟ Καραβά, γνωστοποίησε τα εξής: «Προχωρήσαμε σε μια ακόμα μεταγραφή “επένδυση
για το παρόν και για το μέλλον “και ανακοινώνουμε την απόκτηση του ικανότατου
ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνου Κουλούρη. Ο
Κωνσταντίνος Κουλούρης είναι γεννημένος στις 24/9/2001(21 χρονών)και αγωνίζεται ως Σέντερ Φορ.. Πρόκειται για έναν
ποδοσφαιριστή με μεγάλη έφεση στο σκοράρισμα. Ξεκίνησε από τις υποδομές του
Φωστήρα (Κ-8-Κ-16) , προωθήθηκε στην
πρώτη ομάδα το 2019-20 ( Γ Εθνική)και
τελευταία του ομάδα η Αγία Παρασκευή(
με μορφή δανεισμού από το Φωστήρα). Ο
πρόεδρος Βασίλης Γκούμας και το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνονται την ανάγκη
να ευχαριστήσουν προσωπικά τον πρόεδρο του Φωστήρα, Διονύση Πανταζή για
την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Κωνσταντίνε σε καλωσορίζουμε στην ομάδα
του ΑΟ Καραβά και σου ευχόμαστε υγεία
και επιτυχίες».

2023 θα αγωνίζεται με το αστέρι στο στήθος στο πρωτάθλημα της Α΄ ΕΠΣΑΝΑ. Οι σταθμοί της καριέρας του μέχρι
τώρα ο Φωστήρας, Ιωνικός, Αγ Παρασκευή, Τριγλία. Η
οικογένεια του ΑΣΤΕΡΑ τον καλωσορίζει και του εύχεται
καλή αγωνιστική χρονιά με νίκες και διακρίσεις χωρίς
τραυματισμούς». Ενώ για την επιστροφή του Δημητρόπουλου, η ανακοίνωση αναφέρει: «O AO KYANOYΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ ανακοινώνει την συνεργασία του με τον ΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ο οποίος μετά από έναν χρόνο γυρνά στον
σύλλογο μας και την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023
θα αγωνίζεται με το αστέρι στο στήθος στο πρωτάθλημα
της Α΄ ΕΠΣΑΝΑ. Η οικογένεια του ΑΣΤΕΡΑ τον καλωσορίζει και του εύχεται καλή αγωνιστική χρονιά με νίκες και
διακρίσεις χωρίς τραυματισμούς».
ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ

Την μεταγραφική της αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα ξεκίνησε ακάθεκτη η Δόξα Βύρωνα. Τα άτομα που συγκροτούν τη νεοσύστατη διοίκηση του ιστορικού συλλόγου των
ανατολικών προαστίων έβαλαν μπροστά σε μεταγραφικό
επίπεδο ευελπιστώντας να θέσουν τα γερά και στιβαρά
θεμέλια, που θα επιτρέψουν στους «κυανόλευκους» να
δημιουργήσουν ένα ισχυρό σύνολο, ικανό να διεκδικήσει με αξιώσεις την άμεση επάνοδο στην Α’ Κατηγορίας.
Σε αυτό το πλαίσιο η Δόξας Βύρωνα απέκτησε έναν … εν
ενεργεία Πρωταθλητή της Β’ Κατηγορίας Ο λόγος για τον
έμπειρο ανασταλτικό μέσο Σταύρο Τσακλάνο, ο οποίςο
την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε Πρωταθλητής στον
πρώτο όμιλο της Β’ Κατηγορίας με τον Γ.Σ. Καισαριανής
και ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τους «κυανόλευκους». Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ομάδα μας
ανακοινώνει την απόκτηση του αμυντικού μέσου Σταύρου
Τσακλάνου! Ο Σταύρος κατέκτησε το πρωτάθλημα με τον
ΓΣ Καισαριανής την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ενώ
έχει αγωνιστεί παλιότερα στην Τερψιθέα, το Ηράκλειο
και στο Κρυονέρι. Η απόκτηση του δίνει νέα δυναμική στη
μεσαία γραμμή της Δόξας μας και η εμπειρία του θα συμβάλλει στην επίτευξη των φετινών στόχων του συλλόγου μας..! Καλωσορίζουμε τον Σταύρο στην οικογένεια
της Δόξας μας και του ευχόμαστε να είναι υγιής με πολλές επιτυχίες με την αγαπημένη μας ομάδα!»

KAMATEΡO

Τόπο στα … νιάτα
Αποφασισμένοι να δώσουν χώρο στους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που έχουν υψηλό κίνητρο διάκρισης, αλλά
και το μεράκι να βελτιωθούν και να αναδειχθούν μέσα
από εμπειρίες αγώνων του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου
της ΕΠΣΑ, παρουσιάζονται στο Καματερό. Κάτω από αυτό
το πρίσμα, στην ανδρική ομάδα προωθήθηκαν επτά ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές από τα τμήματα ακαδημίας του
ΠΑΟ Καματερού κατόπιν εισήγησης του νέου τεχνικού Μιχάλη Κάτσικα. Οι επτά νεαροί ποδοσφαιριστές συναντήθηκαν στα γραφεία του γηπέδου το απόγευμα της Τρίτης και
πήραν τις πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες από τον έμπειρο τεχνικό που το τελευταίο διάστημα βρίσκεται συνέχεια
στο γήπεδο με μόνο σκοπό το χτίσιμο του ΠΑΟ Καματερού.
Οι ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στις 8 Αυγούστου που ξεκινάει η προετοιμασία είναι οι
Κυριάκος Τσεσμετζής (2002), Μυλωνάς Γιώργος (2006),
Αρκουλης Γιάννης (2003), Κυρίτσης Στάθης (2003), Νίκος
Πέτρου (2006), Γιάκης Βαγγέλης (2004),Κυρίτσης Αλέξανδρος (2005). Στόχος της διοίκησης είναι η περαιτέρω
αγωνιστική βελτίωση των τμημάτων υποδομής ώστε να
«ξεπηδούν» ακόμη περισσότερα ταλέντα που τόσο ανάγκη έχει το ποδόσφαιρο μας.

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

ΚΗΠΟΥΠOΛΗ

Διπλή ενίσχυση
κάτω από τα
γκολπόστ
Με αμείωτη ένταση και
με σαφή διάθεης να καλυφθούν το συντομόερο δυνατό τα όποια κενά
έχοιυν διαγνωστεί, συνεχίζουν στην Κηπούπολη τη χάραξη του σχεδιαμσού τους ενόψει της
επόμενης ιδιαίτερα απαιτητικής περιόδου. Κάτω
από αυτό το πρίσμα, οι
ιθύνοντες του φιλόδοξου
σωματείου φροντίζουν
να διευθετούν όλα τα ζητήματα που άπτονται του
σχεδιασμού της ομάδας.
Με την προοπτική η νέα
σεζόν να βρει την Κηπούπολη να διεκδικεί εμ αξιώσεις πρωταγωνιστικούς
στόχους. Έτσι, λοιπόν, η
διοίκηση της Κηπούπολης
φρόντισε να προβεί σε
διπλή ενίσχυση που αφορά τη νευραλγική θέση
κάτω από τα δοκάρια.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Διπλή σημαντική μεταγραφική ενίσχυση στη
θέση 1 για τον Α.Ο.ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ , καθώς ήρθε
σε συμφωνία με το Νίκο
Γονιδάκη τον 22 χρόνο
τερματοφύλακα με γεμάτες χρονιές τα προηγούμενα χρόνια με τον Ερμή
Ηρακλείου αλλά και την
περσινή χρονιά στην Α’ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ στην ομάδα του Άρη Αγίας Μονής
με γεμάτη χρονιά. Η δεύτερη συμφωνία είναι με
τον Σιφογιαννάκη Θωμά
τον 18χρονο ταλαντούχο
τερματοφύλακα ερχόμενος από χρονιά με πολλές συμμετοχές στην Α’
Αθηνών με την ομάδα του
Καματερού.»
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SPORTS


γραφει ο

ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ αποτελεί την τελευταία
συμμετοχή στο 18ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που
διεξάγεται στο Γιουτζίν. Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίζεται σήμερα στον τελικό στα
35χλμ. βάδην. Στόχος του είναι μια καλή
επίδοση, που να συνοδευτεί με ένα
καλό πλασάρισμα.

Διαστημική Σίντνεϊ Μακλάφλιν. Η απίθανη Αμερικανίδα
κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400μ. εμπόδια στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Γιουτζίν τερματίζοντας
σε 50.68. Η 22χρονη συνέτριψε το δικό της
παγκόσμιο ρεκόρ στο αγώνισμα που ήταν
51.41. Πήρε και τα πρώτα 100.000 δολάρια ως μπόνους.

Η Σόνε Μίλερ- Ουίμπο από τις Μπαχάμες, που έκανε μέρος της προετοιμασίας στη Θεσσαλονίκη, όπου
επισκέπτεται και τον φυσικοθεραπευτή Σάββα Πανάβογλου, πήρε επιτέλους το χρυσό μετάλλιο
σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν. Είχε
δύο ασημένια (2015, 2019), ένα χάλκινο
(2017) και μια 4η θέση (2013).

Σήμερα διεξάγεται το μίτινγκ «Τοφάλεια»- κατηγορίας Ε- στο Παμπελοποννησιακό στάδιο στην Πάτρα. Μετέχουν πολλοί Έλληνες πρωταθλητές. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως
στα 200μ., όπου στις γυναίκες η Ραφαέλα
Σπανουδάκη θα προσπαθήσει να κυνηγήσει την πρόκριση για το Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα στο Μόναχο.

www.stivostime.gr
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