ΑΘΗΝΑ: 260 - 360C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 240 - 350C

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.gr
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για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ
Σ ΤΑ ΦΑ Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΉΡΟΣ
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ΠΑΟ…
ΑΝΩ ΚΑΤΩ!



γραφει ο

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΗΓΘΗΚΑΝ
ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

Ο ΠΑΛΆΣΙΟΣ, ΣΤΗΝ
ΠΡΆΓΑ, ΑΠΟΒΛΉΘΗΚΕ ΓΙΑ
3η ΦΟΡΆ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΈΡΑ
ΤΟΥ




Ο ΒΑΓΙΑΝΝΊΔΗΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΣΛΆΒΙΑ «ΊΔΡΩΣΕ»
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ (45’) ΑΠΌ
ΟΛΆΚΕΡΗ ΤΗΝ ΠΕΡΥΣΙΝΉ
ΧΡΟΝΙΆ

➠

Παρασκήνια

Δεν ήταν η ενδεδειγμένη επιστροφή. Το
ανάλογο come back μετά από 5 χρόνια
απουσίας από την Ευρώπη. Ξεκάθαρα.
Ασχέτως διαιτησίας που de facto
έφερε τον Παναθηναϊκό στα σχοινιά.
Όλα ξεκίνησαν προ 10ημέρου με το
σκασιαρχείο από 10 παικτών και πάνω
σε beach bar της παραλιακής. Εκεί που
φάνηκαν ασυνεπείς στο ωράριο και
φλέρταραν με τον κορονοϊο. Οπερ και
εγένετο, εξ ου και οι γνωστές απουσίες
στο φιλικό με την Φόλενταμ και φυσικά
το ανάλογο μανούριασμα από τον Ιβάν
Γιοβάνοβιτς., ο οποίος φυσικά ΔΕΝ
ξεχνάνει. Δεν είναι μόνο ότι απουσίασαν
οι ίδιοι, αλλά (άθελά τους) προκάλεσαν
και την διασπορά στα αποδυτήρια με
αποτέλεσμα τόσο ο Μπαρτ Σένκεφελντ
(σ.σ.: είδατε τι έγινε με την παρουσία του
Σάρλια), όσο και ο Αλεξανδρόπουλος
(σ.σ.: Τσερίν ΔΕΝ υπήρχε στο γήπεδο,
Κουρμπέλης «κλάταρε» μετά το 55’60’) να μην ταξιδέψουν στην Πράγα
και να στερήσουν το ανάλογο εύρος
από τον πάγκο. Την ίδια στιγμή που
ο σταρ των μεταγραφών, Βέρμπιτς
δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη
ρεβάνς, ο Σποράρ δεν είναι fit για 90’
και ο Παλάσιος θα απουσιάζει λόγω
της αποβολής του. Την ίδια ώρα που
ο Χουάνκαρ «στράβωσε» που έμεινε
εκτός 11άδας για το ατόπημά του και
ο Κώτσιρας πλέον δεν βγάζει την
απαιτούμενη ηρεμία/ασφάλεια για
τις απαιτήσεις ενός τέτοιου αγώνα.
Αποφάσεις, επιλογές προσώπων
που ήδη συζητήθηκαν στα αποδυτήρια
και κατά την διάρκεια του ταξιδιού της
επιστροφής στην Αθήνα. Η ρεβάνς
μπορεί να περιμένει, αλλά τα γεγονότα
όχι. Το έργο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι
πλέον διττό…

TΑ ΑΠΌΝΕΡΑ
ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΉΣ!
Μαντί Καμαρά: Ιστορία μου, αμαρτία μου! Το άλλοτε wonderkid που κόστιζε πάνω από 20 «χαρτιά»,
πλέον στην απόλυτη φθορά, έγινε βορά για το απαιτητικό κοινό. Αγκιμπού Καμαρά: Από untouchable και
φερόμενος μεταγραφικός στόχος της Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ, δεν σηκώθηκε καν για ζέσταμα στα δύο
τελευταία ευρωπαϊκά ματς. Ανδρέας Μπουχαλάκης:
Από Mr απαραίτητος, φέτος βγάζει μία αίσθηση της
απόλυτης απόστασης με το club. Γιώργος Μασούρας
(φώτο): Από τα 10 μύρια ως transfer fee αξίωση,
στην προχθεσινή αποδοκιμασία από την εξέδρα την
ώρα της αλλαγής! Τουλάχιστον, άδικο, υπερβολικό!
Για όλους τους προαναφερθέντες. Το ποδόσφαιρο
είναι timing, αποφάσεις! Δυστυχώς, ο Ολυμπιακός
ΚΑΙ φέτος πήρε μία απόφαση να «ξηλώσει» το οργανόγραμμα σε λάθος χρονικά στιγμή…

ΦΆΚΕΛΟΣ
ΛΙΒΆΙ ΓΚΑΡΣΊΑ!
Δεν είναι από τα παιδιά που
συμβιβάζεται εύκολα με την
ιδέα του πάγκου. Μήτε από
εκείνα που αν τον βγάλεις
από τα τακτικά καλούπια θα
συνηθίσει εύκολα. Εδώ μία
απόπειρα πήγε να κάνει ο Ματίας Αλμέιδα για full back και εκείνος έκανε επανάσταση. Ο Λιβάι Γκαρσία
είναι asset διαχρονικής αξίας για την ΑΕΚ. Με τα
καλά του και τα κακά του. Μην ξεχνάμε τον ιατρικό παράγοντα μια και στην διετία του στον
«Δικέφαλο» έχει βγάλει πάνω από 5 μυϊκούς τραυματισμούς. O25χρονος winger δεν
«ψήνεται» στην ιδέα του δεύτερου σέντερ
φορ. Η ΑΕΚ γνωρίζει πως είναι ίσως το μοναδικό 100% project της που ΄χει μεταπωλητική αξία. Κόουτς, θέλει διαχείριση…
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«ΚΛΕΙΣΜΈΝΟΣ» Νο1

ΤΟΥΡΚΊΑ; ΑΚΥΡΟ!

Το ετήσιο δωράκι από τα sales θα πέσει και φέτος στον ΟΦΗ.
Οπως σας αποκαλύψαμε, club από την Σουαδική Αραβία
φέρεται έτοιμο να καλύψει τα 3,5 κατοστάρικα buy out (και
ουχί τα νούμερα που γράφονται) του Ντέβις Επασί. Οι Κρητικοί
έχουν ήδη «λοκάρει» τον διάδοχο του 29χρονου Νο1 και
μάλιστα φέρεται να ΄ναι από τις Κάτω Χώρες. Δεν αργεί
το statement της ανακοίνωσης.

Ο άνθρωπος του είναι μύστης της αγοράς! Εξάλλου οι δύο
καλύτεροι παίκτες του (Μπακασέτας, Σιώπης) διαπρέπουν
στην γειτονική χώρα με την πρωταθλήτρια Τραμπζονσπόρ.
Κοινώς, το access υφίσταται για να «επενδύσει» ως
επόμενη μέρα για τον Σωκράτη Διούδη. Σε τουλάχιστον 3
ομάδες (σ.σ.: μία εξ αυτών η Σιβασπόρ) έχει προταθεί,
αλλά δίχως το ανάλογο feedback. Ο Παναθηναϊκός
πιέζεται και αυτός όσο περνάει ο καιρός…

 Μίχαλ Καρμπόβνικ. Η επιλογή που από προοπτική πολυθεσίτη

έγινε συμβόλαιο πολυτελείας για να παίζει στον Ολυμπιακό
Β’. Η φούσκα με τον Πολωνό μπακ συνεχίζεται και μετά τον Κούτρη,
η Φορτούνα Ντίσελντορφ θέλει να αξιοποιήσει έναν ακόμη παίκτη
που πέρασε από τον Πειραιά.

 Επεσε πάνω τους by accident! Κινήθηκαν αστραπιαία. Η
ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΠΤΏΣΗ…
Είναι ακόμη 29 ετών και στα μάτια του ουδέτερου φαντάζει
βετεράνος! Ο Γιάννης Γιαννιώτας τα έζησε όλα πρόωρα. Τάλαντο
από τα μικράτα του, μεταγραφή σε Ολυμπιακό, Εθνική Ελλάδας,
εξωτερικό, ΑΕΚ, πορεία στο Τσάμπιονς Λιγκ με τον ΑΠΟΕΛ και
αίφνης, free agent. Με μόλις έξι μήνες μπάλα τον τελευταίο
χρόνο και πλέον χωρίς πέραση στην πιάτσα. Μόλις στα 29 του…

πρόταση εστάλη, έγινε αποδεκτή, αλλά ο παίκτης ΔΕΝ θα ΄ρθει
στην Ελλάδα και δη στην Λαμία. Το deal με τον Γιαν Εμμάνουελ Αφί
(στόπερ της Γκόμελ) «τσάκισε»…

ΚΆΤΙ, ΣΑΛΕΎΕΙ! ΛΕΣ;
O ένας (Παναιτωλικός), βάσει προετοιμασίας, «βγάζει»
ανάγκη εμπειρίας στην εν λόγω θέση! Ο έτερος
(Μπακάκης) το αντιλαμβάνεται ως λύτρωση για το
αγωνιστικό αδιέξοδο των τελευταίων 14 μηνών. Το
ζήτημα είναι τι λέει η πεθερά (ΑΕΚ) στην προκειμένη
περίπτωση. To ύψος της αποζημίωσης για τον
εναπομένοντα χρόνο συμβολαίου (σ.σ.: πάνω από 3
κατοστάρικα) κρίνει την επιστροφή του Μπακάκη στην
γενέτειρά του. Με τον Παναιτωλικό έχουν ήδη δώσει
τα χέρια. Υπομονή και όλα γίνονται…

ΦΙΓΟΎΡΑ ΜΕ… ΤΑΝΟΎΛΗ!
Η ελπίς πεθαίνει τελευταία! Κανείς δεν αντιλέγει. Η ουσία
όμως κρύβεται πίσω από την χρυσόσκονη. Δεν είναι ο Γκρέι,
αλλά η εικόνα στο Νέο Ρύσιο. Αποτελεί επικοινωνιακή
μαγκιά ο κάθε Μανού Γκαρσία, αλλά θεωρείται πληγή οι
φροντιστές να είναι στα πρόθυρα της αποχώρησης. Είναι
θεμιτό να ανοίγεις την πόρτα και να κάνεις post στα γραφεία
της Ατλέτικο Μαδρίτης (σ.σ.: χωρίς καμία ανταποδοτικότητα),
αλλά είναι ανεξήγητο να μην χωράει ούτε ένας Ελληνας
στο ρόστερ του Αρη! Ματαιοδοξία να πηγαίνεις στο Τελ Αβιβ
μόνο με τον… αμούστακο Τανούλη ως back up στα στόπερ.

quizTime

ΤΟ ΑΚΟΎΝΕ…
Γραμμένα, εδώ και κάμποσο καιρό, για Κούρτιτς και Ελ Καντουρί
αντίστοιχα. Ενα ακόμη όνομα που έχει αρχίσει να φθείρεται και να
πλήγεται εσωτερικά στον ΠΑΟΚ είναι του Αντρίγια Ζίβκοβιτς! Του
παίκτη που από την στιγμή που έβαλε την τζίφρα του στο νέο του
παχυλό συμβόλαιο (σ.σ.: σχεδόν 1,2 εκατ. ευρώ) τον περασμένο
Νοέμβριο εφεξής εμφανίζει στο γήπεδο τον… δίδυμο αδερφό του.
Ακόμη και τα αλλεπάλληλα τετ α τετ με τον Ραζβάν Λουτσέσκου δεν
έχουν φέρει τα ανάλογα αποτελέσματα και πλέον το τηλέφωνο του
Ζοζέ Μπότο είναι ανοιχτό για τον 26χρονο Σέρβο winger. Φυσικά
με το ανάλογο αντίτιμο. Το χειρότερο είναι πως βάσει μαρτυριών
από τα αποδυτήρια, ο Ζίβκοβιτς δεν αισθάνεται την αγωνιστική του
πτώση! Αλλο και τούτο…

ΑΛΉΘΕΙΑ, ΤΙ ΛΈΕΙ Ο ΛΟΥΤΣΈΣΚΟΥ ΜΌΛΙΣ ΈΜΑΘΕ
ΠΩΣ ΔΎΣΚΟΛΑ ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΝΈΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΉ;
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BIG5

FIVE

SUPERLEAGUE

Ουδέν κακό αμιγές καλού λένε και τούμπαλιν. Κι ο Πιερ Κουντέ σίγουρα ήταν κάτι το ελπιδοφόρο σε μια επιεικώς μέτρια βραδιά για τον
Ολυμπιακό, με αρκετά τρεξίματα και χαρακτηριστικά που θα χρειαστούν
προϊούσης της σεζόν. Στα μεταγραφικά, «δεκάρι», εξτρέμ και γενικότερη ενίσχυση αρχίζουν να «ψήνονται» προκειμένου να δοθούν τα
κατάλληλα εργαλεία στον Κάρλος Κορμπεράν για να βάλει τη σφραγίδα του στην αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας.

Με απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων, ο ΠΑΟΚ δικαιώθηκε για τις ποινές που είχε δεχθεί μετά τον τελικό Κυπέλλου και θα έχει τον κόσμο στο
πλευρό του στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Την ίδια ώρα, οι αποδεσμεύσεις «τρέχουν», με τον Ντόουγκλας Αουγκούστο να παραμένει στην
πρώτη γραμμή αυτών με τιμή εκκίνησης στα δύο εκατ. ευρώ.

Η απουσία του ήταν αισθητή στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού.
Ο Μπαρτ Σένκεφελντ επέστρεψε σε φουλ πρόγραμμα προπονήσεων
και θα βρίσκεται στην αποστολή για τη ρεβάνς με τη Σλάβια στη Λεωφόρο. Τα εισιτήρια θα διατεθούν την προσεχή Δευτέρα, ενώ στις τάξεις των «πρασίνων» υπάρχει η πίστη για πρόκριση παρά το εις βάρος του 2-0.

Στο Ισραήλ, η επίθεση του Αρη ήταν παντελώς απούσα, ενώ η
άμυνα παρουσίασε ένα σωρό δυσλειτουργίες. Οι «κίτρινοι» παραμένουν στο παιχνίδι της πρόκρισης μόνο λόγω της εμφάνισης
του Κουέστα. Επομένως, ο Χερμάν Μπούργος θα αναζητήσει τρόπους, ώστε να ενεργοποιήσει τη δημιουργία του συνόλου του, το
οποίο ναι μεν έχει μονάδες, αλλά ακόμα αυτές δεν έχουν δέσει.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ορμπελίν Πινέδα, η ΑΕΚ επικράτησε της
Ομόνοιας στο φιλικό που διεξήχθη στο «ΓΣΠ» της Λευκωσίας. Ο Μεξικανός σκόραρε (21΄) και μοίρασε ασίστ στον Μάνταλο (65΄), με τους
«κιτρινόμαυρους» να παράγουν πολλές φάσεις και να αφήνουν καλές εντυπώσεις στο φινάλε. Παράλληλα, γαλλικές σειρήνες μιλούν
για ενδιαφέρον της Μπορντό (B΄ Γαλλίας) για τον Κλεμάν Μισελέν.

Newsroom.Newsroom.Newsroom

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
ΜΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ
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1
ΠΡΟΤΑΣΗ:
KYNΗΓΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ, ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 20:00
ΛΟΜΕΛ-ΓΑΝΔΗ
OVER 2,75 1,75

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 και φαβορί τη
Γάνδη.

2
ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΕ ΠΑΚΕΤΟ
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 22:00
ΜΠΕΤΙΣ-ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ
OVER 2,5 1,70

Δυνατό φιλικό τεστ για Μπέτις και Φιορεντίνα με τις δύο ομάδες να
έχουν πρόβα τζενεράλε ενόψει της πρώτης επίσημης σέντρας. Οι
προπονητές θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και
διαφορά σχήματα.

3
ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ UNDER
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 19:30
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ
UNDER 3,5 1,88

Το μεγάλο ματς της πρώτης στροφής στην Μπουντεσλίγκα είναι σίγουρα
η κόντρα ανάμεσα σε Ντόρντμουντ και Λεβερκούζεν. Χωρίς Χάαλαντ,
αλλά και χωρίς Αλέ (εκτός για άγνωστο χρονικό διάστημα) η Ντόρτμουντ
που κυνηγάει το πρωτάθλημα. Στην τετράδα στοχεύει η Λεβερκούζεν.

4
ΠΡΟΤΑΣΗ:
«ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 19:30
ΕΒΕΡΤΟΝ-ΤΣΕΛΣΙ
2 -0,75 1,82

Πρεμιέρα στο «Γκούντισον Πάρκ» για την Τσέλσι με το σύνολο του Τούχελ να διψάει
για την επιστροφή στη κορυφή. Η Εβερτον πέρσι σώθηκε κυριολεκτικά τη τελευταία
στιγμή και ελπίζει φέτος σε μια καλύτερη χρονιά.

5
ΠΡΟΤΑΣΗ:
ME ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 14:00
ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ-ΑΝΝΟΒΕΡΟ
OVER 2,75 1,83

Πάντερμπορν και Αννόβερο συγκρούονται σε μια άκρως ενδιαφέρουσα
αναμέτρηση.
Η έδρα έχει μικρό προβάδισμα, αλλά αν το Αννόβερο υποτιμηθεί μπορεί
εύκολα να κάνει την ζημιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 6

ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΣΤΟ ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ

ΔΑΝΙΑ 17:00
ΝΟΡΤΖΕΛΑΝΤ-ΒΙΜΠΟΡΓΚ
OVER 2,5 1,70

Τρομερή εκκίνηση για την Νόρτζελαντ, με την ομάδα να μετράει το απόλυτο και να
είναι μόνη στη κορυφή. Σε καλό φεγγάρι και η Βίμποργκ που βρίσκεται ένα βήμα
απο τα πλέι οφ του Europa Conference League.
www.xosetips.com
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ΑΝΈΛΑΒΕ Ο ΚΏΣΤΑΣ ΡΟΎΠΤΣΟΣ
Στα στιβαρά χέρια του Κώστα Ρούπτσου θα σχεδιαστεί το
χτίσιμο του Κένταυρου της ομάδας της επόμενης περιόδου
όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Κένταυρου Βριλησσίων
Παράλληλα, ανακοινώθηκε το νέο οργανόγραμμα του συλλόγου. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Κένταυρος Βριλησσίων είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη
της συνεργασίας του με τον Κώστα Ρούπτσο και το επιτελείο
του. Μετά από συζητήσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα, ο Πρόεδρος τον σύλλογο μας, Μανώλης Μανίκας, κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με τον Κώστα Ρούπτσο και
τους συνεργάτες του. Η ένωση δυνάμεων μεταξύ των δύο
πλευρών κρίθηκε ιδανική για την επόμενη μέρα του Συλλόγου μας και σε συνδυασμό με την ανακατασκευή του γηπέδου, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων,
οδηγεί στην συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών μας σε

Ο Κώστας Ρούπτσος
όλα τα τμήματα του Συλλόγου μας, τόσο στους άνδρες ότι και
στην ακαδημία μας. Όλο το επιτελείο πλέον, διοικητικό και
προπονητικό, εργάζεται ώστε να είμαστε απολύτως έτοιμοι
και οργανωμένοι σε όλα τα επίπεδα για τη νέα αγωνιστική
σεζόν. Το νέο επιτελείο του Κενταύρου Βριλησσίων αποτελείται από τους εξής Άλκης Βανδώρος, Γενικός Αρχηγός
Διονύσης Κάτζος, Εκτελεστικός Διευθυντής Γιώργος Οικονομόπουλος, Τεχνικός Διευθυντής Αντρικής Ομάδας Κώστας Ρούπτσος, Head Coach Manager Κωστής Σπύρου, Coach
Υπεύθυνος Προπόνησης Αντρικής Ομάδας Χρήστος Παπαδόπουλος. Coach Τερματοφυλάκων και Γυμναστής Αντρικής
Ομάδας Δημήτρης Νικολάου, Team Manager, ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Μανώλης Μανίκας δήλωσε τα εξής Μια καινούρια μέρα ξημερώνει για τον ιδιαίτερα δραστήριο, απαιτητικό και φιλόδοξο Σύλλογο μας. Σταθερή και με συνέπεια
στις αρχές ή αξίας και τη φιλοσοφία του «ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ»,
μαζί με τον Κώστα Ρούπτσο και τους ιδιαίτερα καταρτισμένους συνεργάτες του, θα πάμε τον «ΚΕΝΤΑΥΡΟ» ακόμη πιο
ψηλά… πολύ ψηλότερα.»
ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Την χάραξη του σχεδιασμού τους με φόντο την επόμενη ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν συνεχίζουν ακάθεκτοι στην Δάφνη
Παλαιού Φαλήρου. Τα άτομα όπου ηγούνται των τυχών του
φιλόδοξου σωματείου των νοτίων προαστίων επιχειρούν να
διατηρήσουν ως κόρη οφθαλμού τις βάσεις πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η εξαιρετική πορεία στο δεύτερο μισό της
περυσινής περιόδου που έφερε την ομάδα στην τιμητική πέμπτη θέση του πρώτου ομίλου της Α’ Κατηγορίας. Κάτω από
αυτό το πρίσμα, την ανανέωση της συνεργασίας με τον ηγέτη της άμυνας Χρήστο Κοθρά ανακοίνωσε η Δάφνη Παλαιού
Φαλήρου. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η διοίκηση της Δάφνης Π. Φαλήρου, γνωστοποιεί την ανανέωση της συνεργασίας με τον Χρήστο Κοθρά. Ο «βράχος» της άμυνάς μας και
ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες του ρόστερ μας, μπαίνει πλέον στον 4ο χρόνο παρουσίας του στην ομάδα μας στην
οποία ήρθε το 2019. Η οικογένεια της Δάφνης Π. Φαλήρου
εύχεται στον Χρήστο καλή αγωνιστική σεζόν, με επιτυχίες
εντός και εκτός γηπέδων.»

This is Athens

ΜΕΓΆΛΕΣ ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΥΝΤΕΛΟΎΝΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΈΝΤΑΥΡΟ ΒΡΙΛΗΣΣΊΩΝ

Α.Ο. ΙΛΙΟΥ

Αίσθηση με τον
Σωτήρη Ζήκο
Την μεταγραφική του αντεπίθεση
σε όλα τα μέτωπα συνεχίζει ακάθεκτος ο Α.Ο. Ιλίου. Τα άτομα όπου
ηγούνται των τυχών του φιλόδοξου
σωματείου των δυτικών συνοικιών
σε άμεση συνεννόηση με τον νέο
τεχνικό ηγέτη Ανδρέα Νάστο εντείνουν διαρκώς τις ενέργειές τους
που ανάγονται στην όσο το δυνατόν
ποιοτικότερη ενίσχυση του ρόστερ με
ποδοσφαιριστές που έχουν όλα τα
εχέγγυα να διακριθούν και να ηγηθούν στο εγχείρημα της ερχόμενης
περιόδου, που βρίσκει τον σύλλογο
να μάχεται στα δύσβατα μονοπάτια
της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από
αυτό το πρίσμα, σε μια ακόμη εξαιρετική μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο ΑΟ Ιλίου, που ανακοίνωσε την
απόκτηση του Σωτήρη Ζήκου. Ο ιδιαίτερα ποιοτικός 26χρονος αμυντικός μέσος συμφώνησε σε όλα με
την διοίκηση της ομάδας, και αναμένεται να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τον κόουτς Ανδρέα
Νάστο. Αξίζει να τονιστεί ότι τελευταία ομάδα του ήταν η Αμιλλα Περιστερίου, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης
σε Ιπποκράτη, Ηφαιστο Περιστερίου,
Αρη Πετρούπολης και Αγιο Ιερόθεο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση «Ο ΑΟ Ιλίου
ανακοινώνει την απόκτηση του Σωτήρη Ζήκου. Ο 26χρονος αμυντικός
μέσος αγωνιζόταν στην Αμιλλα Περιστερίου, ενώ έχει παίξει επίσης
σε Ιπποκράτη, Ήφαιστο Περιστερίου,
Αρη Πετρούπολης και Αγιο Ιερόθεο.
Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια
του ΑΟ Ιλίου και του ευχόμαστε υγεία
και πάντα επιτυχίες.»

Α.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
Συνεχίζει και ο Άγγελος Μαγαλιός
Σήκωσαν μανίκια στη Α.Ε. Πετραλώνων με φόντο τη χάραξη του σχεδιασμού της επόμενης ιδιαίτερα απαιτητικής περιόδου. Τα άτομα που απαρτίζουν την νεοσύστατη
διοίκηση των «κυανέρυθρων» δείχνουν τρομερή όρεξη, προκειμένου να συμβάλλουν τα μέγιστα για τη δημιουργία ενός συνόλου ικανού να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στο επερχόμενο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας,
Μα πάνω απ‘ όλα να θέσουν τις βάσεις για ένα πολύ πιο
ευοίωνο μέλλον το οποίο θα είναι αντάξιο της ιστορίας
και της δυναμικής που κουβαλάει ο σύλλογος των κεντρικών προαστίων. Κάτω από αυτό το πρίσμα ανανεώθηκε η συνεργασία με ακόμη ένα πολυσύνθετο και αξιόλογο ποδοσφαιριστή. Ο λόγος για τον Αγγελο Μαγαλιό.
Ο 20χρονος Καρδιτσιώτης μέσος συμφώνησε σε όλα με
την διοίκηση της ομάδας και θα αγωνιστεί και τη νέα σεζόν υπό τις οδηγίες του κόουτς Θανάση Παύλοβιτς.

ΠΑΤΗΣΙΑ
Αποφασισμένοι να δημιουργήσουν όλες τις απαραίτητες βάσεις, με σκοπό η ομάδα να παρουσιαστεί αρκετά
πιο δυνατή και συμπαγής συγκριτικά με την προηγούμενη σεζόν, παρουσιάζονται στα Πατήσια. Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Διοικητικού Ηγέτη Δημήτρη Κορρέ επιτεύχθηκε συμφωνία με τον ιδιαίτερα αξιόλογο κι
επιτυχημένο προπονητή Αργύρης Παπακώστας, ο οποίος
συνιστά τον νέο τιμονιέρη του Γ.Σ. Πατησία και αναμένεται να αποτελέσει τον εμπνευστή του νέου εγχειρήματος
Ο ικανότατος τεχνικός συμφώνησε σε όλα με την διοίκηση της ομάδας και θα οδηγήσει την ομάδα στο νέο πρωτάθλημα της Γ’ΕΠΣΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι προηγούμενη ομάδα του νέου προπονητή του Γ.Σ. Πατησίων ήταν τα
Ιλίσια 2004, ενώ έχει δουλέψει επίσης σε Παράδεισο,
Νεοπεντελικό, Βοτανικό, ΓΣ Καισαριανής και Μελίσσια.

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

ΔΙΑΓΟΡΑΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ

Και στο
γήπεδο… μαζί
οι Θοδωρής
και Υψηλάντης
Τζαβάρας
Εκανε το κόλπο γκρόσο , ο
ασταμάτητος φέτος Διαγόρας Αιγάλεω. Σε μια πολύ
σημαντική κίνηση και προσθήκη ουσίας , εμπειρίας
αλλά και ποιότητας προχώρησε ο πολύ δυνατός φέτος Διαγόρας Αιγάλεω δίνοντας τέλος στα σενάρια
για το μέλλον του Θοδωρή Τζαβάρα ο οποίος εδώ
και τέσσερα χρόνια αποτελεί και προπονητή στις
ακαδημίες του. Με μια κίνηση ματ έκλεισε τόσο τον
Θοδωρή όσο και τον αδερφό του Υψηλάντη Τζαβάρα ενισχύοντας κατά πολύ
το ήδη αναβαθμισμένο του
ρόστερ. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Θοδωρής έχει
αγωνιστεί με επιτυχία σε
Ηφαιστο Περιστερίου, Αγιο
Ιερόθεο, ΑΟ Περιστερίου,
Αχιλλέα Κάτω Αχαρνών (Δ
Εθνική), Ανθούπολη, Αίμο
Πετρούπολης, ενώ πέρυσι
πρωταγωνίστησε με τους
Λύκους Χαϊδαρίου στην Β´
ΕΠΣΑ σημειώνοντας και 12
τέρματα στην πορεία ως
την τρίτη θέση της ομάδας του. Ο Λάντης ξεκίνησε και αυτός από τον Ήφαιστο Περιστερίου , έχοντας
3 ανόδους (2 πρωταθλήματα) και συμμετοχή στην
Δ Εθνική, 1 κύπελλο υπερπρωταθλητή, εν συνέχεια
αγωνίστηκε στον Ηρακλή
Περιστερίου με ακόμα μια
άνοδο, και τα τελευταία
χρόνια αποτέλεσε πρωτεργάτη και εκ των αρχηγών
στην Άμιλλα Περιστερίου (
1 πρωτάθλημα) 2 ανόδους
σερί , απο Γ’ σε Α’ ΕΠΣΑ».

6

e-SportTime ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

PLANET

FOOTBALL

PREMIER LEAGUE

ΟΙ ΔΥΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΕΞΙ

Το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου ξεκινά και το ερώτημα είναι ένα: Θα υπάρξει κούρσα για δύο ή για... περισσότερους; Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ ξεκινούν την
προσπάθειά τους για την κατάκτηση της φετινής Premier
League, αλλά δεν είναι μόνες τους. Οι υπόλοιποι του BIG
6 (Τσέλσι, Αρσεναλ, Τότεναμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)
έχουν ενισχυθεί και θα δώσουν μάχη για να διεκδικήσουν
από τετράδα μέχρι τίτλο.

ΒUNDESLIGA

ΤΟ ΣΕΡΙ ΚΑΙ Ο ΓΡΙΦΟΣ

Χωρίς Λεβαντόφσκι, αλλά με Μανέ στις τάξεις της (φωτο), η Μπάγερν
Μονάχου στοχεύει στον εντέκατο σερί τίτλο της στην Bundesliga και ως
μεγάλος αντίπαλος φαντάζει η Ντόρτμουντ των «έξυπνων» μεταγραφών. Γρίφος οι Βεστφαλοί, οι οποίοι έχουν τα φόντα για να πρωταγωνιστήσουν (19:30, αρχή με Λεβερκούζεν). Μοναδική προϋπόθεση να μην
δείξουν ξανά τάσεις αγωνιστικής αυτοχειρίας. Θα τα καταφέρουν;

LIGUE 1

ΠΑΡΙΖΙΑΝΟΣ «ΘΗΡΙΟΔΑΜΑΣΤΗΣ»

Με τόσους παικταράδες, η Παρί Σεν Ζερμέν δεν θα δυσκολευτεί να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα στη Ligue 1. Η πρεμιέρα των Παριζιάνων (22:00 στην έδρα της
Κλερμόν) έχει ιδιαίτερη σημασία κυρίως λόγω του Κριστόφ Γκαλτιέ. Ο πρώην
τεχνικός των Λιλ και Νις καλείται να παίξει τον ρόλο του «θηριοδαμαστή». Αν τον
βγάλει εις πέρας, τότε πεδίον δόξης λαμπρό περιμένει την ομάδα του.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αφού πήρε το Νο 9 από τον Μέμφις Ντεπάι,
παρουσιάστηκε μπροστά σε σαράντα χιλιάδες οπαδούς της Μπαρτσελόνα. Την ίδια ώρα, η Τσέλσι έπαιρνε μέσα από τα χέρια της Μάντσεστερ Σίτι τον αριστερό μπακ της Μπράιτον, Μαρκ Κουκουρέγια έναντι
63 εκατ. λιρών. Τέλος, ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ συμφώνησε για να αγωνιστεί στη Ρόμα ως δανεικός από την Παρί.
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