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Στην χθεσινή στήλη των Παρασκηνίων του e-Sportime έγραφε ο Γεράσιμος Μανωλίδης για το γεγονός 
πως ο Ρούμπεν Σεμέδο είναι άφαντος από τον Ρέντη. Και πως ok θα κάνει προπονήσεις μόνος του ο 
Πορτογάλος στόπερ αλλά το θέμα της αποχώρησής του δεν προχωρά με τίποτα.
Τα άσχημα νέα μέσα στο ΣΚ ήταν πως μια από τις ομάδες που μπορούσε να αποτελέσει απάγκιο για 
Ολυμπιακό και Σεμέδο πήρε κεντρικό αμυντικό και μάλιστα με μεταγραφή.
Η Φενέρμπαχτσε ολοκληρώνει άμεσα την προσθήκη του Γκουστάβο Ενρίκε από την Φλαμένγκο, 
βγάζοντας μάλιστα από τα ταμεία κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ενρίκε για όσους λέει κάτι το 
όνομα βρέθηκε για λίγο πέρυσι στη λίστα του Άρη αλλά τα λεφτά ήταν πολλά και δεν προχώρησε το 
ζήτημα. Η Φενέρ, λοιπόν, καλύπτει δεδομένα το κενό του Κιμ που πήγε στη Νάπολι και στον Πειραιά 
δεν ήχησε καλά αυτή η εξέλιξη. Επειδή όμως, στις μεταγραφές ποτέ δε λες ποτέ, από την Τουρκία 
αναφέρεται πως δεν αποκλείεται να πάρει κι άλλον στόπερ η Φενέρ. Αλλά μην περιμένετε πολλά 
πολλά. Αν έδωσε 2,5 για τον Γκουστάβο, τότε για τον Σεμέδο ακόμα και το 1, οι Τούρκοι θα σκεφτούν 
πολύ για να το προτείνουν. Δυσκόλεψε η κατάσταση του Σεμέδο και στον Ολυμπιακό αναγνωρίζουν 
πως είναι σπαζοκεφαλιά.

Κάνει χαμό ο Λουίς Πάλμα που είναι στο future plan του Ολυμπιακού όπως αποκάλυψε το Sportime. Πριν 
από αυτό, έχουμε και τον ντόρο για την πρόταση από MLS για τον Πάλμα. Ο επιθετικός από την Ονδούρα 
μπήκε... βιτρίνα μετά την «μαγική» εμφάνιση του κόντρα στην Γκόμελ.
Στα 22 του χρόνια είναι project, το οποίο ο Καρυπίδης δεν θα... ξεπουλήσει. Το Sportime ήταν που 
αποκάλυψε ότι η πρόταση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχει φτάσει εδώ και καιρό στα γραφεία 
της ΠΑΕ αλλά απορρίφθηκε, καταρχήν από τον ίδιο τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή. «Λίγα τα δύο 
εκατομμύρια. Αν βάλει 5-6 γκολ μέχρι τον Ιανουάριο, θα του έχω πρόταση κοντά στα πέντε μύρια, ίσως και 
παραπάνω», μετέφερε στον ιδιοκτήτη του Άρη. Και το στόρι τελείωσε εκεί.
To be continued όμως. Είναι δεδομένο ότι ο Πάλμα θα φέρει χρήμα στα ταμεία του Άρη στο άμεσο μέλλον.

ΚΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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Αυτές τις μέρες γίνεται μπόλικη συζήτηση για την καθυστέρηση του Παναθηναϊκού στο να τελειώσει 
τις μεταγραφές του. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πάει χωρίς πλήρες ρόστερ, ούτε καν επαρκές, στα παιχνίδια 
με την Σλάβια Πράγας. Μεγάλο το ρίσκο που παίρνει, αλλά αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές.
Σε τελική ανάλυση αυτός έχει τα γένια, αυτός και τα χτένια. Υπάρχει όμως μία ακόμη καθυστέρηση 
στην οποία δεν ευθύνεται ο Σέρβος τεχνικός του «τριφυλλιού». Αυτή έχει να κάνει με τις ανανεώσεις 
δύο συμβολαίων που μπαίνουν στον τελευταίο χρόνο τους.
Διότι, Σένκεφελντ και Αϊτόρ μπορούν από τον ερχόμενο Γενάρη να υπογράψουν όπου θέλουν. Από τη 
στήλη έχει επισημανθεί την ανάγκη να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Σένκεφελντ για να μην χαθεί.
Από το Sportime έχετε διαβάσει τις ανησυχίες για την καθυστέρηση στην υπόθεση Αϊτόρ. Αν δεν 
ανανεώσουν ως τέλος Σεπτέμβρη, θα έχουμε εκπλήξεις…

Ο Ολυμπιακός αποκτά τον Χουάνγκ Ιν-Μπεόμ λοιπόν. Παντελώς άγνωστο όνομα σε εμάς και την 
ποδοσφαιρική πιάτσα γενικότερα, απόλυτα εξηγήσιμο όμως το πώς φτάνει στα μέρη μας αν αναλογιστεί 
κανείς το background. Χρόνια τώρα ο Έλληνας εκπρόσωπος της Base κάνει δουλειά με τον Ολυμπιακό. Ο 
λόγος για τον Σάκη Τζήκα. Ο τελευταίος ήταν που συμμετείχε στο deal ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του 
Ολυμπιακού από τον Πέδρο Μαρτίνς προ τετραετίας. Αυτός είναι που στο παρελθόν έχει κάνει διαφόρων 
ειδών συμφωνίες με τον Ολυμπιακό. Από παίκτες σαν τον Λούα Λούα, μέχρι πιο άσημους, όπως ο Ντιμπί 
Κεϊτά. Στην Base ανήκει, λοιπόν, ο Χουάνγκ Ιν-Μπεόμ από τη Νότια Κορέα. Ομόσταυλος δηλαδή του Μαντί 
Καμαρά, του οποίου τα δικαιώματα εξασφάλισε ο Τζήκας προ ολίγων μηνών. Ο ίδιος άνθρωπος είναι που 
έχει και τον Μπαγκαλιάνη στο portofolio του και από τους ελάχιστους ατζέντηδες με direct (και πολύ καλή 
μάλιστα) επαφή με τον Πέδρο Μαρτίνς.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΙ ΕΔΩ

ΠΑΝΤΑ ΕΚΕΙ BΑSΕ      
ΚΑΙ ΤΖΗΚΑΣ
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Τέσσερα εκατ. ευρώ: Τόσο στοίχισε συνολικά η μεταγραφή του Μανού Γκαρσία 
στον Αρη, με τους «κίτρινους» να αποκτούν το 100% των δικαιωμάτων του 24χρο-
νου Ισπανού φορ, ο οποίος και με τη βούλα έγινε η ακριβότερη προσθήκη στην ιστο-
ρία του συλλόγου. Η όρεξη έχει «ανοίξει» και ο Θόδωρος Καρυπίδης κινεί τις δια-
δικασίες για απόκτησε στόπερ και φορ. Ο Οσκαρ Μινγκέθα – ακούστηκε και για την 
ΑΕΚ πριν «σκάσει» η βόμβα του Βίντα- απομακρύνεται λόγω των υψηλών απαιτήσε-
ών του. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δυνατά ονόματα δεν λείπουν από 
τη λίστα του Αρη.

Ο Γιώργος Αθανασιάδης πήγε, είδε και κατέκτησε το Τίρασπολ. Λίγους μήνες μετά, ένας 
ακόμα παίκτης της ΑΕΚ ετοιμάζει βαλίτσες για Μολδαβία. Ο Φοίβος Μπότος θα αγωνιστεί στη 
Σέριφ την επόμενη σεζόν συνεχίζοντας το αλισβερίσι με τους Μολδαβούς που δηλώνουν 
εμπράκτως γοητευμένοι από την ελληνική αγορά. Στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς 
ύψους ενός εκατ. ευρώ, ενώ σε ενδεχόμενη μεταπώληση, οι «κιτρινόμαυροι» θα κρατή-
σουν το 30%. Στα της προετοιμασίας, «τσίμπημα» στον προσαγωγό για τον Σέρχιο Αραούχο, 
που χάνει το φιλικό με Ουτρέχτη.

Δύο πρόσωπα έδειξε ο Παναθηναϊκός στην πρόβα τζενεράλε πριν τα ευρωπα-

ϊκά παιχνίδια με τη Σλάβια Πράγας. Το 0-0 απέναντι στον Βόλο (μεγάλο ματς ο Κλέ-

ιμαν με φοβερές αποκρούσεις), κατέδειξε το πρόβλημα στο τελείωμα των φάσε-

ων. Αντίθετα στα τέσσερα τελευταία ματς, οι «πράσινοι» δεν έχουν δεχθεί γκολ και 

συνεχίζουν συνεπικουρούμενοι και από τον εξαιρετικό Μπρινιόλι να εμπνέουν φε-

ρεγγυότητα στα μετόπισθεν. Ωστόσο, προκειμένου το «τριφύλλι» να αποκλείσει τους 

Τσέχους, θα πρέπει το ένα «χέρι» να νίψει τ’άλλο. Κίνηση – κλειδί, η αλλαγή από 

4-3-3 σε 4-2-3-1. Τότε ήταν που έγιναν και πιο επιθετικοί οι Κυπελλούχοι Ελλάδος.

O Ιβάν Νάσμπεργκ αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Βαλερέγκα 

και τις επόμενες μέρες ο 26χρονος Νορβηγός αμυντικός αναμένεται στη Θεσσαλονί-

κη για να ολοκληρωθεί το deal με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, την ίδια ώρα επικρατεί αναβρα-

σμός στον «Δικέφαλο του Βορρά», καθώς όσο πλησιάζει η ρεβάνς με τη Λέφσκι Σό-

φιας, η πίεση αυξάνεται. Και να ήταν η μόνη... Οι φήμες για ηχηρή αποχώρηση από 

τους «ασπρόμαυρους» σε περίπτωση αποκλεισμού από τις ευρωπαϊκές διοργανώ-

σεις πληθαίνουν. Οχι, δεν θα είναι μόνο ο Κούρτιτς, αλλά και ο Ζοσέ Μπότο!

Νότιος Κορέα (Νταετζεόν), ΗΠΑ (Ουάιτκαπς), Ρωσία (Ρούμπιν Καζάν) και ξανά 
Νότιος Κορέα (Σεούλ). Οχι δεν είναι οι στάσεις κάποιου τρελού ταξιδιού, αλλά οι 
σταθμοί της καριέρας του Χουάνγκ Ιν Μπέομ. Ο 25χρονος Νοτιοκορεάτης χαφ θα 
αποτελέσει την επόμενη προσθήκη του Ολυμπιακού. «Οκτάρι», αριστεροπόδαρος, 
με έφεση στη δημιουργία και 1,77 ύψος, ο διεθνής με την πατρίδα του, Χουάνγκ, 
αναμένεται τα επόμενα εικοσιτετράωρα στον Πειραιά για να υπογράψει συμβόλαιο 
συνεργασίας με τους πρωταθλητές. Μια κίνηση που στην Πλατεία Αλεξάνδρας φι-
λοδοξούν ότι θα δώσει λύση σε ένα κομμάτι που η ομάδα «πονάει» 
από την περσινή σεζόν. 



1
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12:30

ΚΝΟΚΕ-ΟΣΤΑΝΔΗ OVER 3,5 2,00
Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες, με 
στόχο να είναι έτοιμες για την πρώτη επίσημη 
σέντρα. Οι προπονητές θα έχουν την ευκαιρία 

σήμερα να δοκιμάσουν πρόσωπα, αλλά και 
διαφορά σχήματα.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΣΟΥΗΔΙΑ 1η 20:00

ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ-ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ Χ2 1,80 G/G 1,80
Σε κακό φεγγάρι η Νόρκεπινγκ. Επτά σερί ματς χωρίς νίκη 

και το όνειρο της Ευρώπης έχει ήδη χαθεί.
Σε καλύτερη κατάσταση η ιστορική Γκέτεμποργκ που 

διατηρεί ακόμα ελπίδες για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
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2
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 19:00

ΣΙΒΑΣΠΟΡ-ΑΛ ΣΑΡΤΖΑΧ OVER 2,75 1,90
Τα φιλικά ξανά σε δράση και φυσικά θα είναι στις 

επιλογές μας. Για την νέα σεζόν ετοιμάζεται η Σίβασπορ 
και ευελπιστεί σε μια καλύτερη αγωνιστική χρονιά. 

Ανοιχτό ματς αναμένω με γκολ και κόρνερ.

ΘΑ ΤΡΑΒΗΞΕΙ Η ΕΠΙΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 01:00

ΟΠΕΡΑΡΙΟ-ΤΟΜΠΕΝΣΕ OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,90
Στα χαμηλά στρώματα η Οπεράριο φαίνεται ότι θα δώσει 
μάχη για να παραμείνει στην κατηγορία. Από την άλλη η 

Τομπένσε διαγραφεί εξαιρετική παρουσία και αν πάρει το ματς, 
αυτομάτως μπαίνει γερά στην κούρσα της ανόδου.

TO ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΣΕ ΓΚΟΛ ΣΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΣΟΥΗΔΙΑ 1η 20:00

ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ-ΧΑΜΑΡΜΠΙ 2 -1,0 1,78
Στη μάχη του τίτλου θέλει να μπει η Χάμαρμπι. Με νίκη σήμερα 

πλησιάζει την κορυφή ξανά. Οι «πράσινοι» έχουν ποιότητα και στην 
έδρα της αδύναμης  Βάρμπεργκς θα επιτεθούν για να πάρουν αυτό που 
θέλουν. Στη κόντρα θα παίξουν οι γηπεδούχοι, με στόχο την έκπληξη.

«ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4
ΣΟΥΗΔΙΑ 2η 20:00

ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ-ΣΚΟΒΝΤΕ Χ2 1,75
Η Σκόβντε αποτελεί την μεγάλη έκπληξη του πρωταθλήματος, μιας και 

παραμένει ζωντανή στη μάχη της ανόδου. Εύκολο έργο δεν θα έχει 
κόντρα στην αξιόλογη Τρέλεμποργκ, αλλά θα κυνηγήσει το τρίποντο.

ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Οι κινήσεις που γίνονται στη Δάφνη Παλαιού Φαλήρου, εί-
ναι μόνον ουσίας. Η διοίκηση Ευαγγελινού, σε συνεργασία 
με τον Γιάννη Ντάκουρη, σχεδιάζουν  με σοβαρότητα τη νέα 
χρονιά.Βέβαια το πλάνο δεν θα ξεφύγει από την κουλτού-
ρα του συλλόγου, αλλά και του ευρύτερου πνεύματος του 
ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Στο πλαίσιο αυτό, παραμένει 
στο σύλλογο ο Ηλίας Μαυρέλης. ‘Ενας παίκτης, που μπορεί 
να βοηθήσει την ομάδα και να αγωνιστεί κάτω από οποιασ-
δήποτε συνθήκες. Αναλυτικά η ανακοίνωση της διοίκησης 

αναφέρει τα εξής: «Στην οικογένεια της Δάφνης Παλαι-
ού Φαλήρου θα συνεχίσει να είναι και τη νέα ποδοσφαι-
ρική χρονιά ο Ηλίας Μαυρελης. Ενας ποδοσφαιριστής με 
μεγάλη εμπειρία στη Α’ Αθήνας, που θα μπορεί να βοηθή-
σει την ομάδα εντός και εκτός γηπέδου. Ηλία η ομάδα σου 
εύχεται καλή ποδοσφαιρική χρονιά με πολλές επιτυχίες 
σε προσωπικό και ποδοσφαιρικό επίπεδο»

Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ 
Ενίσχυση με Προμπονά και Νιάου 
Την μεταγραφική τους αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα ξε-
κίνησαν στον Α.Ο. Ταταύλα με την προοπτική τη δημιουργία 
ενός ανταγωνιστικού συνόλου. Τα άτομα όπου ηγούνται των 
τυχών του σωματείου των νοτίων προαστίων σε άμεση επι-
κοινωνία με τον τεχνικό Νίκο Μανωλά φροντίζουν να δι-
ευθετούν με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα ζητήματα που αφο-
ρούν τον σύλλογο. Με ξεκάθαρη επιδίωξη τη δημιουργία 
ενός δυνατού συνόλου, το οποίο θα πληροί όλες τις προ-
διαγραφές, ώστε την ερχόμενη σεζόν να διεκδικήσει με 
πολλές αξιώσεις το εισιτήριο της άμεσης επανόδου στην 
Β’ Κατηγορία ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα, ο σύλλογος 
προχώρησε στις δύο πρώτες του προσθήκες για την μετα-
γραφική περίοδο που διανύουμε και οι οποίες προέρχο-
νται από ερασιτεχνικούς συλλόγους της Νάξου κι έρχο-
νται να ενισχύσουν την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Ο 
λόγος για τον 26χρονο στόπερ Μανώλη Προμπονά και τον 
επίσης 26χρονο Αντώνη Νιάου, ο οποίος διακρίνεται στη 
θέση του δεξιού οπισθοφύλακα. Πρόκειται για ποδοσφαι-
ριστές τους οποίους γνωρίζει άριστα ο τεχνικός Νίκος Μα-
νωλά και ενδέχεται να αποτελέσουν εξόχως χρήσιμα ερ-
γαλεία στη διάρκεια της προσεχούς σεζόν.

ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Μετά από πολλά χρόνια ο προεδρικός θώκος της Λαμπε-
ρής, Τη  θέση της Αθανασίας Λάσκου πήρε ο  Γιάννης Γιαν-
νίκος. Ο στόχος του συλλόγου παραμένει ο ίδιος, αφού και 
ο νέος πρόεδρος, θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στις ακα-
δημίες και πρώτη προτεραιότητα, θα είναι η ανάδειξη των 
ταλαντούχων παικτών.  Και όπως είναι γνωστό ότι εξαγ-
γέλλεται από τη διοίκηση της Λαμπερής, στο τέλος ατό επι-
τυγχάνεται. Και όσο για την κ. Λάσκου, θα αναλάβει το πό-
στο της Γενικής Γραμματέας.

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ 
Ο ΜΑΥΡΕΛΗΣ
Ο ΠΑΙΚΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΜΕ 
ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ 
ΠΑΛAIOY ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ

Αίσθηση με τον 
Σωτήρη Ζήκο    
Την μεταγραφική του αντε-
πίθεση σε όλα τα μέτωπα 
συνεχίζει ακάθεκτος ο Α.Ο. 
Ιλίου. Τα άτομα όπου ηγού-
νται των τυχών του φιλόδο-
ξου σωματείου των δυτικών 
συνοικιών σε άμεση συνεν-
νόηση με τον νέο τεχνικό 
ηγέτη Ανδρέα Νάστο εντεί-
νουν διαρκώς τις ενέργειές 
τους που ανάγονται στην όσο 
το δυνατόν ποιοτικότερη ενί-
σχυση του ρόστερ με ποδο-
σφαιριστές που έχουν όλα 
τα εχέγγυα να διακριθούν 
και να ηγηθούν στο εγχεί-
ρημα της ερχόμενης περιό-
δου, που βρίσκει τον σύλλο-
γο να μάχεται στα δύσβατα 
μονοπάτια της Β’ Κατηγορί-
ας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το 
πρίσμα, σε μια ακόμη εξαι-
ρετική μεταγραφική κίνηση 
προχώρησε ο ΑΟ Ιλίου, που 
ανακοίνωσε την απόκτη-
ση του Σωτήρη Ζήκου. Ο ιδι-
αίτερα ποιοτικός 26χρονος 
αμυντικός μέσος συμφώνη-
σε σε όλα με την διοίκηση 
της ομάδας, και αναμένεται 
να αποτελέσει ένα πολύτι-
μο εργαλείο για τον κόουτς 
Ανδρέα Νάστο. Τελευταία 
ομάδα του ήταν η Άμιλλα 
Περιστερίου, ενώ έχει αγω-
νιστεί επίσης σε Ιπποκράτη, 
Ήφαιστο Περιστερίου, Άρη 
Πετρούπολης και Άγιο Ιερό-
θεο. Αναλυτικά η ανακοίνω-
ση «Ο ΑΟ Ιλίου ανακοινώνει 
την απόκτηση του Σωτήρη 
Ζήκου. Ο 26χρονος αμυντι-
κός μέσος αγωνιζόταν στην 
Άμιλλα Περιστερίου, ενώ 
έχει παίξει επίσης σε Ιπ-
ποκράτη, Ήφαιστο Περιστε-
ρίου, Άρη Πετρούπολης και 
Άγιο Ιερόθεο. Τον καλωσο-
ρίζουμε στην οικογένεια του 
ΑΟ Ιλίου και του ευχόμαστε 
υγεία και πάντα επιτυχίες.»

Με αμείωτη ένταση συνεχίζει η Χρυσούπο-
λη τις ενέργειές της που άπτονται της ου-
σιαστικής ενίσχυσης του ρόστερ. Με ξεκά-
θαρη επιδίωξη την νέα σεζόν η δημοφιλής 
ομάδα των δυτικών προαστίων να μπορέ-
σει να διεκδικήσει με αξιώσεις το εισι-
τήριο της ανόδου στην Β’ Κατηγορία. Κάτω 
από αυτό το πρίσμα, η φιλόδοξη ομάδα της 
Χρυσούπολης ανακοίνωσε την απόκτηση 
του 29χρονου δυναμικού στόπερ Ηλία Ανα-
γνώστου. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Στην 
ομάδα μας ο Ηλίας Αναγνώστου Το διοι-
κητικό συμβούλιο του ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 
ανακοινώνει την απόκτηση του Ηλία Ανα-
γνώστου. Το νέο απόκτημα της ομάδας μας 
είναι 29 χρονών και αγωνίζεται ως κε-
ντρικός αμυντικός. Προηγούμενος σταθ-
μός της καριέρας του ήταν η Αθηναϊδα με 
τη φανέλα της οποίας πραγματοποίησε 14 
εμφανίσεις. Από το Γενάρη και έπειτα με-
τακινήθηκε στη Ζωφριά όπου αγωνίστηκε 
7 φορές. Μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί 
σε Ηρακλή Περιστερίου, Κηπούπολη και 
ΑΕ Περιστερίου. Καλωσορίζουμε τον Ηλία 
Αναγνώστου και του ευχόμαστε καλή αγω-
νιστική σεζόν με υγεία.»

ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
Στην απόφαση να δώσει ένα τέλος και στη 
δεύτερη θητεία του στον πάγκο του Δάσους 
Χαϊδαρίου προχώρησε ο Δημήτρης Μαυρί-
κος. Ο έμπειρος τεχνικός αποφάσισε να 
λύσει φιλικά τη συνεργασία του με τους 
«κιτρινοπράσινους» και πλέον βρίσκε-
ται σε αναζήτηση νέου σταθμού της πλού-
σια προπονητική του σταδιοδρομίας Με 
αφορμή τη λύση της συνεργασίας του με 
το Δάσος Χαίδαιου ο Δημήτρης Μαυρίκος 
σημείωσε τα εξής: «Mε το τέλος του πρω-
ταθλήματος, έληξε και η συνεργασία μου 
με την ομάδα του Δάσοςυ Χαϊδαρίου. Mία 
ακόμη ποδοσφαιρική διαδρομή έφτασε 
στο τέλος της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
από καρδιάς όλους τους ποδοσφαιριστές 
και καθέναν ξεχωριστά για τις όμορφες 
αλλά και δύσκολες στιγμές στην κοινή πο-
ρεία μας, τις οποίες αντιμετωπίσαμε με 
ήθος!!! Kαλή αντάμωση, γιατί είμαι σίγου-
ρος ότι με κάποιους θα διασταυρωθούν οι 
δρόμοι μας ξανά/»

Ανακοίνωσε τον 
Ηλία Αναγνώστου 

Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παρελθόν ο Τουγουντζόγλου 
Στην απόφαση να αλλάξει παραστάσεις και να ζή-
σει νέες εμπειρίες μετά από μίοα διετή θητεία του 
στην Α.Ε. Ηρακλείου, οδηγήθηκε ο Θεόλογος Του-
γουντζόγλου. Στη συνάντηση που είχε με κορυφαία 
διοικητικά στελέχη του συλλόγου των βορείων προ-
αστίων, ο 28χρονος αμυντικός μέσος επικαλέστη-
κε αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις που 
δεν θα του άφηναν το περιθώριο να είναι συνεπής 
στις υποχρεώσεις των «νερατζούρι». Έτσι, επήλθε 
σε φιλικό κλίμα το «διαζύγιο», που αναγκάζει τους 
ιθύνοντες της ομάδας να αναζητήσουν τον αντικατα-
στάτη του στο νευραλγικό χώρο του κέντρου. Αξίζει 
να τονιστεί ότι ο πολυσύνθετος χαφ έχει να επιδεί-
ξει αξιοζήλευτο βιογραφικό . Γεγονός το οποίο ανα-
μένεται να τον καταστήσει ως ελκυστικό προορισμό 
για πολλούς συλλόγους Κι αυτό διότι ο 28χρονος 
μέσος εκτός από τη Α.Ε. Ηρακλείου επίσης, έχει να 
επιδείξει αξιόλογη παρουσία στους Τράχωνες, επί 
σειρά ετών στον Χαραυγιακό, αλλά και στη Θύελ-
λα Καμαρίου.
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Ο Μαυρέλης με τον πρόεδρο της Δάφνης κ. Ευαγγελινό

Α.Ο. ΙΛΙΟΥ 

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Το 18ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν έριξε την αυλαία του την Κυριακή. 
Η Ελλάδα κατέκτησε ένα μετάλλιο, το ασημένιο στο μήκος με τον Μίλτο Τε-

ντόγλου. Ξεχώρισαν ακόμη η 4η θέση της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη, η 5η 
της Κατερίνας Στεφανίδη και η 9η του Χρήστου Φραντζεσκάκη.

Εκπλήξεις έγιναν στους τελικούς στις σκυταλοδρομίες 4x100μ. στο Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν. Αρχικά στις γυναίκες οι Αμερι-
κανίδες νίκησαν τις Τζαμαϊκανές που είχαν τις τρεις πρώτες στα 
100μ. Σέλι- Αν Φρέιζερ- Πράις, Σέρικα Τζάκσον και Ελέιν Τόμ-
σον- Χέρα. Στη συνέχεια οι Αμερικανοί είδαν μπροστά τους Κα-
ναδούς (φωτό)!
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SPORTS

www.stivostime.gr

Η Σίντνεϊ Μακλάφλιν είναι από τα πρόσωπα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. 
Άρχισε ήδη η φημολογία ότι θα τρέξει στο μέλλον 400μ., ότι στους Ολυ-

μπιακούς Αγώνες του 2024 θα κάνει και 100μ. εμπόδια. Πάντως, η ίδια 
κοιτάζει τη βελτίωση στα 400μ. εμπόδια και η Νταλάιλα Μουχάμαντ 

λέει για την Σίντνεϊ πως μπορεί να κατεβεί τα 49 δευτερόλεπτα!

Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ κατέλαβε την 29η θέση στον τελικό στα 
35χλμ. βάδην τερματίζοντας σε 2:34.48, σημειώνοντας νέο πανελ-
λήνιο ρεκόρ. Αποτέλεσε την τελευταία ελληνική συμμετοχή στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Γιουτζίν. Το χρυσό μετάλλιο κατέ-
κτησε ο Ιταλός Μάσιμο Στάνο με 2:23.14.



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...

Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝ-ΜΠΕΟΜ ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ ΑΚΟΜΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

ΕΙΝΑΙ
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Η απόκτηση του Ιν-Μπέομ Χουάνγκ είναι αν μη τι άλλο μια ιντριγκαδόρικη κίνηση εκ μέρους του Ολυμπιακού. 

Ποδοσφαιριστής που είναι σε καλή ηλικία (26) και έχοντας πίσω του εμπειρία δύο ετών 
από μια πολύ καλή Λίγκα όπως είναι η ρωσική.

Από την άλλη, πλευρά το γεγονός πως στο κατόπι του πριν ο Ολυμπιακός τον συμφωνήσει δε βρέθηκαν και 
ομάδες πρώτης γραμμής, καθιστούν τη μεταγραφή από μόνη της έναν άγνωστο Χ. Μόνο όσοι παρακολουθούσαν 

επισταμένα την Ρούμπιν Καζάν μπορούν να αναλύσουν την χρησιμότητα ή όχι της μεταγραφής 
για τον 26χρονο χαφ από τη Νότια Κορέα.

Το αγωνιστικό του report κάνουν λόγο για έναν παίκτη μπορεί να βοηθήσει ανασταλτικά 
αλλά με την μπάλα στα πόδια είναι σε θέση να βοηθήσει περισσότερο.
Αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός δηλαδή, να πηγαίνει η μπάλα μπροστά.

Μια και ο Μαρτίνς δείχνει να είναι σε τέλμα με τις λύσεις που έχει στη μεσαία γραμμή.
Βέβαια, στην περίπτωση π.χ. του Κούντε, ο Πορτογάλος προπονητής φαίνεται να έχει εκείνος την ευθύνη.
Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αν ο Ιν-Μπέομ μπορεί να λύσει τον αγωνιστικό γρίφο του Ολυμπιακού στις 

θέσεις 6-8 αλλά όλα εξαρτώνται από το ματς με τη Μακάμπι Χάιφα.
Αν οι πρωταθλητές προκριθούν, ο χρόνος που κερδίζεται είναι πολύτιμος.

Αν όχι, η κριτική και η γκρίνια θα σκάσουν στον αέρα με κρότο και θα τους παρασύρουν όλους.


