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ΘΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΖΕ
Από αυτή εδώ τη γωνιά διαβάσατε χθες γιατί η μετακίνηση του Τσιγγάρα με 
τη μορφή δανεισμού στην Τουλούζ δεν είναι επιτυχημένη για την πλευρά του 
ΠΑΟΚ. Ο λόγος φυσικά με τα δεδομένα που έγινε. Το λιγότερο κακό για τον 
ΠΑΟΚ είναι πως ο παίκτης θα αγωνίζεται με δανεισμό και υπάρχει οψιόν για 
2,5 εκατομμύρια ευρώ που μπορούν να μπουν στα ταμεία αν ικανοποιήσει με τις 
εμφανίσεις του τους «βιολετί». Τα χρήματα, όμως, θα μπορούσαν να είναι και 
λιγότερα και εκεί υπάρχει ακόμα ένας λόγος που ο ΠΑΟΚ δεν έκανε deal που 
θα έπρεπε να κάνει.
Τα χρήματα θα ήταν λιγότερα γιατί η πρόθεση αρχικά της Τουλούζ ήταν να αγοράσει 
τον Τσιγγάρα. Οι Γάλλοι όμως είδαν τον εκ των επιθετικών τους Ρις Χέιλι να 
τραυματίζεται σοβαρά (θα μείνει μήνες εκτός) και έχουν βγει στην αγορά για 
την απόκτηση ποδοσφαιριστή στη θέση. Έτσι αναγκάζονται/αναγκάστηκαν να 
μοιράσουν το μπάτζετ ανάμεσα στον Τσιγγάρα και τον χαφ. Και η πρόταση τους για 
αγορά θα ήταν φυσικά μικρότερη από την οψιόν που μπήκε στον δανεισμό.
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ΨΙΘΥΡΟΙ 
ΑΛΛΑ…
Ο Ολυμπιακός κινείται περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα στο παζάρι 
στο τελευταίο 15νθήμερό του μια και έχει αρκετά μέτωπα. Παίκτες 
που θέλει να φέρει σε πάνω από μια θέσεις, παίκτες που θέλει 
να διώξει αλλά και ενδιαφέρον που υπάρχει για ποδοσφαιριστές 
του που όμως θέλει να κρατήσει (Σισέ, Μπα, Μασούρας).
Η κουβέντα έχει περιστραφεί γύρω από τη μετακίνηση του Πέπε 
Μπιέλ και ειδικά των οικονομικών δεδομένων που είναι σημαντικά.
Μια κουβέντα που έχει αρχίσει να γίνεται είναι αν ο Ισπανός μπορεί 
να παίξει κορυφή και αυτή η συζήτηση έρχεται σε συνάρτηση με 
αυτή που έχει ανοίξει για το ντεφορμάρισμα του Ελ Αραμπί.
Ο Μπιέλ έχει παίξει και στην κορυφή αλλά η θέση του είναι πίσω 
από τον επιθετικό και στα άκρα. Στο 9άρι ζορίζεται. Άλλωστε, δεν 
είναι το βαρύ φορ που θα προβληματίσει και θα μονομαχήσει με 
τα αντίπαλα στόπερ. Οι ψίθυροι για τον Ελ Αραμπί λοιπόν δεν είναι 
λίγοι τόσο για το ματς με τον Απόλλωνα Λεμεσού όσο και για εκείνο 
με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Μαροκινός όμως για όσους ξεχνούν 
πήρε το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει παίκτης στον Ολυμπιακό, 
η διοίκηση έκανε τα πάντα για να τον κρατήσει και θα στηριχθεί 
πάση θυσία. Θα στηριχθεί ουσιαστικά με συνεχόμενα ματς αλλά 
και με τον Κορμπεράν να δείχνει στον Ελ Αραμπί πόσο σημαντικός 
είναι για το σύνολο. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως η συνεργασία 
του Μαροκινού με τον Μπιέλ.

AGENT GREEK
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ΨΑΧΝΕΙ
Η επιστροφή του Μάγκνουσον σε ρυθμούς προπόνησης κάνει 
πιο ήρεμο τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς μια και την επόμενη εβδομάδα 
έρχεται το μεγάλο τεστ με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Μάλιστα, 
αν οι «πράσινοι» κερδίσουν τον Λεβαδειακό θα πάνε με το 
3/3 στο αθηναϊκό ντέρμπι, ο απόλυτος στόχος και έχοντας 
στις αποσκευές τους και εμφατικό πέρασμα από την Κρήτη.
Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να τονιστεί πως ο 
Παναθηναϊκός παραμένει στην αγορά για στόπερ. Επειδή η 
κουβέντα έχει περιστραφεί γύρω από τον χαφ, δε σημαίνει 
πως ο Γιοβάνοβιτς δε δέχεται φακέλους για κεντρικούς 
αμυντικούς. Άλλωστε, η φετινή μεταγραφική περίοδος 
ολοκληρώνεται στις 15 του μήνα και οι ελεύθεροι μπορούν 
να αποκτηθούν έως και το τέλος Σεπτεμβρίου.
Ότι καλύτερο δηλαδή για τον Σέρβο προπονητή που θέλει 
τον χρόνο του για να δώσει το ok για την απόκτηση του παίκτη 
που θα μπει στο ρόστερ.
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ΕΧΟΥΝ 
ΦΥΓΕΙ 17
Δεν ανακαλύπτει την Αμερική η στήλη αλλά είναι 
άκρως εντυπωσιακό ως νούμερο και πρέπει να 
καταγραφεί. Με τον δανεισμό του Αλμπάνη στην 
Ανδόρρα (ομάδα ιδιοκτησίας του Πικέ με ότι αυτό 
συνεπάγεται) και αυτόν του Λάτσι στην Κόπερ, η ΑΕΚ 
έχει αποχαιρετήσει σε σχέση με την περσινή τραγική 
σεζόν, ούτε λίγο ούτε πολύ 17 παίκτες που της ανήκαν. 
Μιτάι, Ανσαριφάρντ. Λε Ταλέκ, Βράνιες, Σβάρνας, 
Κορνέζος, Γέφτιτς, Μπακάκης, Τάνκοβιτς, Σιμόες, 
Ντέλετιτς (έπαιζε δανεικός δεν ήταν στο ρόστερ), 
Μισελέν, Σάκχοφ, Μπότος (έπαιζε επίσης δανεικός 
και πέρυσι), Κριχόβιακ οι υπόλοιποι 16.
Από όλους αυτούς, η ΑΕΚ γλίτωσε και αρκετά λεφτά 
(πάνω από 4 εκατομμύρια), έβαλε και 3 στα ταμεία 
με την πώληση του Μιτάι.
Το πιο σημαντικό είναι όμως πως έκανε δουλειά ώστε 
να ελαφρύνει το ρόστερ, κάτι που ήθελε ο Αλμέιδα.
Από αυτούς που δεν υπολογίζονται έχει μείνει μόνο 
ο Τσιντώτας, που και αυτός πάντως είναι πιθανό να 
φύγει.  

AGENT GREEK
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Με άλλον προπονητή κοιμήθηκαν οι φίλοι του Άρη, με άλλον 
ξύπνησαν! Τέλος ο Ραούλ Κανέδα, σε πρώτο πλάνο πια ο Χού-
λιο Βελάσκεθ. Πρόκειται για 41χρονο τεχνικό, ο οποίος ουσια-
στικά έκανε το άλμα στην καριέρα του μέσω της Βιγιαρεάλ. Έχει 
περάσει από Μούρθια, Μπέτις, Ουντινέζε μεταξύ άλλων και τε-
λευταία του ομάδα ήταν η Αλαβές. Κλείνοντας, χάλασε η μετα-
γραφή του Ντανιέλ Μαντσίνι στην Ομόνοια.

Στη Σιόν κατέληξε ο Μάριο Μπαλοτέλι με τους Ιταλούς να υποστηρίζουν 
ότι απέρριψε πρόταση της ΑΕΚ. Ισπανικό σενάριο υποστηρίζει πως η 
Ένωση κινείται για τον Μάρτιν Μπρέθγουεϊτ της Μπαρτσελόνα, αν και 
αυτό διαψεύστηκε. Τέλος, στην Ανδόρα του Ζεράρ Πικέ θα συνεχίσει 
ως δανεικός ο Χρήστος Αλμπάνης, ενώ ο Ζίγκα Λάτσι για τον επόμε-
νο χρόνο θα παίζει στην Κόπερ.

Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μάγκνουσον και βάζει υποψηφιότη-
τα για την ενδεκάδα στο ματς με τον Λεβαδειακό. Ανεβάζει σταδιακά 
στροφές και ο Μπερνάρντ, ο οποίος θα προσπαθήσει να κάνει ντε-
μπούτο στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Τότε αναμένεται να είναι έτοιμος και ο 
Σένκεφελντ. Δύο χαφ έχει το... μενού μεταγραφικά στο κομμάτι της 
ενίσχυσης. Το αν θα αποκτηθούν αμφότεροι, θα το δούμε προσεχώς.

Την επιστροφή του Παναγιώτη Ρέτσου ανακοίνωσε χθες ο Ολυμπια-
κός. Οι Πειραιώτες έφεραν στην Ελλάδα και τον Πεπ Μπιέλ, ενώ το 
έψαξαν για τον δανεισμό του Μπίλι Γκίλμουρ από την Τσέλσι. Δανει-
κός στη Ρόμα και επίσημα ο Μαντί Καμαρά, ενώ για την επόμενη σε-
ζόν ο Φώτης Κίτσος θα παίζει στην Ομόνοια. Τέλος, άλλαξαν τα δεδο-
μένα με τον Κένι Λαλά και όλα δείχνουν πως θα παραμείνει.

Το βάρος στις αποδεσμεύσεις! Ο Τόμας Μουργκ είναι ο επόμενος 
που καλείται να βρει ομάδα. Φλέρταρε με την Πάφο, αλλά η μετα-
γραφή του εκεί χάλασε. Επίσης, η Εξέλσιορ ανακοίνωσε την απόκτη-
ση του Λάζαρου Λάμπρου. Βγήκε προς τα έξω μία διαρροή περί πώ-
λησης του παίκτη έναντι 450.000 ευρώ που δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα. Δεν έδωσαν λεφτά οι Ολλανδοί, απλώς χάρισε κά-
ποια ο παίκτης.



1
ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 22:00

ΛΕΣΤΕΡ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.
2 2,10

Βγάζει αντίδραση η Γιουνάιτεντ με δύο σερί νίκες που αλλάζουν 
προς το παρον το κακό κλίμα στην ομάδα. Οι μεταγραφές του ´Άντονι 

και του Κασεμίρο σίγουρα θα λύσουν τα χέρια του Τεν Χαγκ.
Στη τελευταία θέση η Λέστερ ψάχνει άμεσα αγωνιστική ανάκαμψη.

ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΣΗΜΕΙΟ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
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2
ΚΑΜΠΙΟΝΑΤΟ 21:45
ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΤΟΡΙΝΟ

UNDER 2,5 2,10
Στο Μπέργκαμο η Αταλάντα θα υποδεχθεί την ανεβασμένη φέτος 

Τορίνο. Ανάλογο ξεκίνημα έχουν πραγματοποιήσει οι δύο ομάδες με 
την άμυνα να αποτελεί βαρόμετρο και για τους δύο.

Η Αταλάντα με την δύναμη της έδρας θα επιτεθεί για να πάρει αυτό 
που θέλει.

ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΝΗΘΙΖΟΥΜΕ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ UNDER.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΣΕΡΒΙΑ 19:00

ΤΣΟΥΚΑΡΙΚΙ-ΜΛΑΝΤΟΣΤ
ΤΣΟΥΚΑΡΙΚΙ OVER 1,5 1,75

Εξαιρετική πορεία διαγράφει η Τσουκαρίκι και με νίκη σήμερα ανεβαίνει ξανά 
στη τρίτη θέση.

Η έδρα είναι το όπλο της ομάδας ενώ και η προϊστορία είναι μαζί της με 
αντίπαλο την αδύναμη Μλάντοστ.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΕΔΡΑ ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ.

4
EUROBASKET 14:30

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΣΑΣΑ ΒΕΖΕΝΚΟΦ OVER 21,5 1,80

Το Ευρωμπάσκετ κάνει πρεμιέρα σήμερα και φυσικά θα μας 
απασχολεί καθημερινά από εδώ και πέρα.

Η Ισπανία είναι από τα μεγάλα ονόματα της διοργάνωσης 
αλλά θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες.

Η πρωτοεμφανιζόμενη Βουλγαρία με ηγέτη τον δικό μας 
Βεζένκοφ θα παίξει με ενθουσιασμό και χωρίς άγχος.

ΟΛΗ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΕΖΕΝΚΟΦ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
EUROBASKET 18:15

ΣΛΟΒΕΝΙΑ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
OVER 170,5 1,88

Από τα μεγάλα ματς της πρεμιέρας είναι σίγουρα η κόντρα ανάμεσα σε Σλοβένους 
και Λιθουανού.

Στον αστερισμό του Λούκα Ντόνσιτς οι Σλοβένοι στοχεύουν ξανά σε μετάλλιο ενώ 
από την άλλη οι Λιθουανοί θέλουν να επιστρέψουν στην ελίτ.

ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
EUROBASKET 15:30
ΒΟΣΝΙΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ

OVER 154,5 1,88
Αν και είναι πρεμιέρα η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα κρίνει πολλά στη 

μάχη για την τέταρτη θέση.
Βόσνιοι και Ούγγροι από τα αουτσάιντερ του ομίλου ξέρουν καλά ότι μόνο 

με νίκη σήμερα θα έχουν ελπίδες πρόκρισης.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ OVER.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται στον Κολωνό με φόντο 
την γενικότερη αναδόμηση και οργάνωση του σωματείου 
σε όλα τα επίπεδα. Οι ιθύνοντες του συλλόγου των κεντρι-
κών προαστίων φροντίζουν να διευθετούν όλα τα θέματα 
που αφορούν τη εν γένει λειτουργία της ομάδας. Με κύ-
ρια επιδίωξη να τεθούν οι υγιείς και στέρεες βάσεις, που 
θα της επιτρέψουν να σταθεί με αξιώσεις στο επερχόμενο 
δύσκολο και γεμάτο ιδιαιτερότητες πρωτάθλημα της Β’ Κα-
τηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα ανακοινώθηκε η 
πρόσληψη του Βασίλη Γιαννακόπουλου, ο οποίος αναλαμ-

βάνει το νευραλγικό πόστο του Υπεύθυνου της Ανδρικής 
ομάδας Αναλυτικά η ανακοίνωση Το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Α.Ο. Κολωνού ανακοινώνει πως για την νέα αγωνιστική 
σεζόν Υπεύθυνος της Ανδρικής ομάδας του Συλλόγου μας 
θα είναι ο κος Βασιλης Γιαννακόπουλος. Ο κ. Γιαννακόπου-
λος βοήθησε μέγιστα κατά την περσινή αγωνιστική περίο-
δο και φέτος σε συνεργασία με τον Γενικό Αρχηγό μας κ. 
Κώστα Μηλιώνη θα εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία 
του Ανδρικού Τμήματος του Συλλόγου μας. Με τιμή Το Δ.Σ. 
του Α.Ο. Κολωνού

ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Την μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συνε-
χίζει ακάθεκτος ο Χολαργός με φόντο την νέα αγωνιστική 
σεζόν. Οι ιθύνοντες του σωματείου των βορείων προαστίων 
δεν σταματούν τις ενέργειές τους που αφορούν την ουσια-
στική ενίσχυση του έμψυχου υλικού με ξεκάθαρη επιδίωξη 
τη δημιουργία ενός ισχυρού συνόλου, ικανού να διεκδική-
σει με αξιώσεις μία πρωταγωνιστική πορεία στο επερχό-
μενο πρωτάθλημα. Κάτω από αυτό το πρίσμα σε ακόμη μια 
μεταγραφή προχώρησε ο Χολαργός που ενισχύει το δυνα-
μικό του προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που 
θα έρθουν στο προσεχές πρωτάθλημα. Στην ομάδα των βο-
ρείων προαστίων θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής ο 
Μύρωνας Ματαλλιωτάκης. Ο 19χρονος κεντρικός αμυντι-
κός μετά το πέρασμα που είχε από την Κ19 του Εργοτέλη 
και τον Μικρασιατικό συμφώνησε σε όλα με τους περσι-
νούς πρωταθλητές του 2ου ομίλου της Α’ ΕΠΣΑ και υπέγρα-
ψε συμφωνητικό συνεργασίας.

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Σε πλήρως επαγγελματικά πρότυπα κινούνται στον Φοίνικα 
Περιστερίου. Οι ιθύνοντες του συλλόγου των δυτικών προ-
αστίων φροντίζουν να διευθετούν όλες τις εκκρεμότητες 
που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας. Με στό-
χο να δημιουργήσει όλα τα εχέγγυα για μία ανταγωνιστική 
παρουσία στο επερχόμενο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας. 
Σε αυτό το πλαίσιο οι ιθύνοντες του συλλόγου προχώρη-
σαν στην έναρξη της συνεργασίας τους με τον Γιάννη Μαϊ-
καντή, που αναλαμβάνει το νευραλγικό πόστο εκγύμνασης 
τερματοφυλάκων στην θέση του Σταύρου Κυρλέση. Αναλυ-
τικά η ανακοίνωση: «Ο σύλλογός μας, ανακοινώνει τη λύση 
της συνεργασίας του με τον προπονητή τερματοφυλάκων, 
Σταύρο Κυρλέση και την έναρξη αυτής με τον Γιάννη Μαϊ-
καντή, για την ίδια θέση. Ευχαριστούμε τον Σταύρο Κυρλέση 
για την συνεργασία, και του ευχόμαστε καλή συνέχεια, ενώ 
παράλληλα ευχόμαστε καλή αρχή στον Γιάννη Μαϊκαντή.»

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΤΟΥ ΚΟΛΩΝΟΥ

Βλάχος: 
«Στόχος να 
βελτιωνόμαστε 
παιχνίδι με 
παιχνίδι»     

Αρκετά ενθαρρυντικά δείγ-
ματα γραφής παρουσίασε 
ο Απόλλων Χαλανδρίου στο 
δεύτερο του φετινό φιλι-
κό παιχνίδι για την νέα σε-
ζόν κόντρα στον Άγιαξ Ταύ-
ρου. Η ήττα με 3-0 από τους 
«ερυθρόλευκους» ήταν το 
τελευταίο πράγμα που απα-
σχόλησε τον τεχνικό Χρήστο 
Βλάχου, αφού κατά γενική 
ομολογία, οι «κυανόλευκοι» 
απέναντι σε ένα συγκρότημα 
κατά μία κατηγορία ανώτερο 
παρουσιάστηκαν πολύ αντα-
γωνιστικοί. Με τον τεχνικό 
του Απόλλωνα να εκφράζει 
την γενικότερη ικανοποίη-
σή του από το πρόσωπο των 
ποδοσφαιριστών του μιλώ-
ντας είπε τα εξής:  «Ήταν για 
εμάς μόλις το δεύτερο φιλι-
κό και απέναντι σε μία ομά-
δα, που βρίσκεται ψηλότερα 
κατά μία κατηγορία και εί-
ναι από τις πλέον παραδο-
σιακές της Α’ ΕΠΣΑ. Κρατάμε 
την πολύ καλή εικόνα, ιδιαί-
τερα του πρώτου ημιχρόνου, 
όπου διαπιστώσαμε με ιδι-
αίτερη ικανοποίηση ότι αρ-
χίσαμε να βγάζουμε στον 
αγωνιστικό χώρο πράγμα-
τα και τακτικές που δουλεύ-
ουμε στις προπονήσεις, Από 
εκεί και έπειτα ξεκάθαρη 
επιδίωξή μας είναι να διορ-
θώνουμε τις όποιες αδυνα-
μίες εντοπίζουμε και το κυ-
ριότερο να βελτιωνόμαστε 
σε κομμάτια τακτικής παι-
χνίδι με παιχνίδι. » Ο κύ-
κλος των δυνατών φιλικών 
συνεχίζεται για τον Απόλ-
λωνα Χαλανδρίου το ερχό-
μενο Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 
κόντρα στον Παπάγο.

Τίποτε δεν φαντάζει ικανό να ανακόψει την 
ξέφρενη μεταγραφική κούρσα του Αγίου 
Δημητρίου με φόντο την ερχόμενη απαι-
τητική σεζόν. Με μπροστάρη» τον Διοικη-
τικό του Ηγέτη Μανώλη Τζινευράκη και με 
τη αμέριστη συμπαράσταση των άμεσων 
συνεργατών του ο Άγιος Δημήτριος συνε-
χίζει απτόητος τις ενέργειες που άπτονται 
της όσο το δυνατόν ποιοτικότερης ενίσχυ-
σης του έμψυχου δυναμικού. Με ξεκάθα-
ρη επιδίωξη να δημιουργήσει όλα τα εχέγ-
γυα, που θα του επιτρέψουν να διεκδικήσει 
μία πρωταγωνιστική πορεία στο νέο πρω-
τάθλημα της Β’ Κατηγορίας, που θα συμμε-
τάσχει την προσεχή σεζόν, Κάτω από αυτό 
το πρίσμα, οι «κυανέρυθροι» προχώρησαν 
στην ένταξη του αμυντικού μέσου Θοδω-
ρή Γιαννούλη από τα Σούρμενα. Αναλυτικά 
η ανακοίνωση: «Ο Αγιος Δημήτριος είναι 
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την 
απόκτηση του αμυντικού μέσου Θοδωρή 
Γιαννούλη από τα Σούρμενα για την αγω-
νιστική περίοδο 2022-2023. Πρόκειται για 
έναν σκληροτράχηλο αμυντικό μέσο με 3 
Χρόνια παρουσίας στην ομάδα των Σουρ-
μένων με γεμάτες χρονιές. Η Διοίκηση του 
Αγίου Δημητρίου καλωσορίζει τον Θοδωρή 
στην οικογένεια του και του εύχεται υγεία 
και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας.»

Α.Ο. ΒΥΡΩΝ
Την μεταγραφική του αντεπίθεση συνεχί-
ζει ακάθεκτος ο Α.Ο. Βύρων με φόντο τη 
προσεχή αγωνιστική σεζόν. Οι ιθύνοντες 
του φιλόδοξου σωματείου των ανατολικών 
προαστίων δεν σταματούν τις προσπάθειες 
που άπτονται της όσο το δυνατόν ποιοτικό-
τερης ενίσχυσης του υπάρχοντος ρόστερ. 
Με ξεκάθαρη επιδίωξη τη δημιουργία ενός 
συνόλου, που αφενός μεν θα σφύζει από 
υγεία και αφετέρου θα πληροί όλες τις 
απαραίτητες προοπτικές να διεκδικήσει με 
αυξημένες πιθανότητες μία πορεία αντά-
ξια της δυναμικής που εκπέμπει ο σύλλο-
γος, αλλά και της ιστορίας του. Σε αυτό το 
πλαίσιο, ο .ΑΟ. Βύρων προχώρησε σε μία 
μεταγραφή που έχει τον χαρακτήρα προ-
οπτικής για το μέλλον, αφού ανακοίνωσε 
την απόκτηση του Παναγιώτη Δήμου. Ανα-
λυτικά η ανακοίνωση «Με μεγάλη χαρά 
ανακοινώνουμε την απόκτηση του νεαρού 
μεσοεπιθετικού Παναγιώτη Δήμου. Ο Πα-
ναγιώτης γεννημένος το 2003 έρχεται από 
την Κ19 του Παναιτωλικού να ενισχύσει με 
ποιότητα την νεανική ομάδα που φτιάχνει 
ο Ανδρέας Μηλιάς. Παναγιώτη καλώς ήρ-
θες στην οικογένεια του Α.Ο.ΒΥΡΩΝΑ»

Ενίσχυση με 
τον Θοδωρή 
Γιαννούλη

Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Πρόσθεσε … Χρυσαφίδη  
στο ρόστερ της 
Την μεταγραφική της αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα 
συνεχίζει ακάθεκτη η Α.Ε. Περιστερίου με φόντο την 
νέα ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Τα άτομα όπου ηγού-
νται των τυχών της φιλόδοξης ομάδας των δυτικών 
προαστίων είναι σε διαρκή εγρήγορση και επιχειρούν 
με κάθε τρόπο να καλύψουν τα κενά που έχουν εντο-
πιστεί στο έμψυχο δυναμικό με παίκτες εγνωσμένης 
αξίας που θα διαθέτουν όαλ εκείνα τα χαρακτηριστικά, 
ώστε να ηγηθούν στο εγχείρημα της προσεχούς αγω-
νιστικής περιόδου Κάτω από αυτό το πρίσμα προχώ-
ρησαν στην απόκτηση του 26χρονου μεσοεπιθειτκού 
Νίκου Χρυσαφίδη. Αναλυτικά η ανακοίνωση «Ο Νίκος 
Χρυσαφίδης στην Α.Ε. Περιστερίου και για την αγωνι-
στική περίοδο 2022-’23. Ο 26χρονος (γενν. 1996) με-
σοεπιθετικός με 2.091 αγωνιστικά λεπτά και 7 γκολ 
την περσινή περίοδο και προηγούμενη παρουσία σε 
Χαϊδάρι και Άμιλλα, θα είναι στις επιλογές του Δη-
μήτρη Καριώτη για το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας 
Αθηνών που ανοίγεται μπροστά μας. Νίκο, υγεία και 
δουλειά και τα καλύτερα έρχονται.»
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ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

e-SportTime ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ο Βασίλης Γιαννακόπουλος



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο Κώστας Γκελαούζος και ο Παναγιώτης Καραΐσκος διανύουν την τε-
λευταία εβδομάδα προετοιμασίας τους σε υψόμετρο στο Φλάγκσταφ 

στην Αριζόνα. Βρίσκονται σχεδόν για δύο μήνες και επιστρέφουν 
την επόμενη εβδομάδα με πρώτο στόχο να πάρουν μέρος στο 

μαραθώνιο στο Βερολίνο στις 25 Σεπτεμβρίου. 

Ο Οδυσσέας Μουζενίδης με τον Τάσο Λατιφλάρι (φωτό) συνεχίζουν τις 
προπονήσεις, αφού με τον προπονητή τους Γιώργο Μποτσκαριώβ 
έχουν αποφασίσει να πάρουν μέρος στο μίτινγκ σφαιροβολίας 
στη Σίφνο. Στις 24 Σεπτεμβρίου θα γίνει το 2ο Sifnos Street 
Shot Put meeting. 

7e-SportTime ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

SPORTS

Η Ελίνα Τζένγκο αναχωρεί σήμερα για τις Βρυξέλλες για να πάρει 
μέρος στο αυριανό Diamond League που διεξάγεται στη βελγική 
πρωτεύουσα. Η πρωταθλήτριας Ευρώπης του ακοντισμού και 
θα επιδιώξει να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογί-
ας που θα της δώσει το «εισιτήριο» του τελικού της σει-
ράς στις 7 Σεπτεμβρίου στη Ζυρίχη.

Η Κριστίνα Τσιμανούσκαγια πήρε την πολωνική υπηκοότητα και περιμένει 
το «πράσινο φως» από την World Athletics για να μπορέσει ν’ αγωνί-

ζεται με τα «χρώματα» της νέας της πατρίδας. Η πρώην Λευκορωσί-
δα σπρίντερ είχε ζητήσει άσυλο και είχε γίνει δεκτή από τους Πο-

λωνούς.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



ΟΛΑ ΣΤΟ
ΓΗΠΕΔΟ

Μεταγραφές και Ολυμπιακός είναι μια 
ιστορία ιδιαίτερη, κάτι λογικό από την στιγμή που 
πρόκειται για το σύλλογο με τους περισσότερους 
τίτλους αλλά και τη μεγαλύτερη βάση οπαδών.
Κάθε νέο πρόσωπο στο ρόστερ τις περισσότερες 
φορές προκαλεί κύμα ενθουσιασμού αλλά 
φυσικά υπάρχουν και οι περιπτώσεις που από 
πριν πατήσει ο παίκτης το πόδι του στην Ελλάδα 
υποτιμάται και λοιδορείται.
Αν και δεν είναι λίγες οι φορές που στο γήπεδο 
όλα ανατρέπονται και όσοι βιάστηκαν να βγάλουν 
συμπεράσματα, αναδιατυπώνουν.
Ο Πεπ Μπιέλ πρέπει να είναι η μεταγραφή στον 
Ολυμπιακό με το μεγαλύτερο hype την τελευταία 
διετία.
Πριν την Κοπεγχάγη, η καριέρα του δεν ήταν και 
ιδιαίτερα φαντεζί.
Σαραγόσα και Μαγιόρκα Β’ στο βιογραφικό αν και 
οι Δανοί για να τον πάρουν από την Ισπανία έδωσαν 
το καθόλου αμελητέο ποσό των 5 εκατομμυρίων 
ευρώ.
Στην πρωτεύουσα τα πήγε πολύ καλά και τα 32 γκολ 
σε 128 ματς σε συνδυασμό τις 28 ασίστ, τον έκαναν 
περιζήτητο. Ήταν θέμα χρόνου η μεταγραφή του 
σε ένα κλαμπ που θα είχε γράψει περισσότερες 
επιτυχίες.
Κάτι το ποσό που φαίνεται να δόθηκε, μόνο 
στην Κοπεγχάγη γύρω στα 6 εκατομμύρια, συν ο 
παίκτης, συν οι ατζέντηδες, κάτι η ηλικία (μόλις 
26), κάτι ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα από 
τη μέση και μπροστά, έχουν κάνει τον Μπελ ήδη 

τον παίκτη που όλοι θέλουν να δουν.

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος

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 ΠΕΠ ΜΠΙΕΛ ΕΙΝΑΙ Η 
ΠΙΟ HYPE ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΗΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΕΤΙΑ


