ΑΘΗΝΑ: 260 - 360C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 240 - 350C
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ΕΝΔΕΙΞΗ
Ο Ζουλιέν Φουρνιέ δεν είναι κανένας τυχαίος στο
γαλλικό ποδόσφαιρο. Από το 2005 έως και το 2009
υπήρξε γενικός γραμματέας αλλά και πρόεδρος
της Στρασμπούργκ. Στη συνέχεια πήγε στη Νις και
ουσιαστικά ήταν εκείνος που συνέβαλλε στο να
αλλάξει επίπεδο το κλαμπ.
Από το 2011 έως και το 2019 CEO και από το ’19 έως
και τον Ιούλιο του 2022, όποτε και αποχώρησε ήταν ο
Διευθυντής Ποδοσφαίρου.
Η φυγή του από τη Νις ήταν και σοκ μια και
εθεωρείτο ως ο πυλώνας του σχεδιασμού του
κλαμπ. Ο Φουρνιέ έχει ιδιαίτερες σχέσεις με την
Ελλάδα, δεν είναι μόνο πως ξέρει την αγορά ή
ότι επισκέπτεται τη χώρα. Ξέρει την Ελλάδα και το
Ελληνικό ποδόσφαιρο καλά, άσχετα αν οι ομάδες του
δεν πήραν παίκτες από εδώ.
Αν θα πάρει θέση στον Ολυμπιακό, είναι κάτι που θα
φανεί, πάντως το γεγονός πως ακούστηκε για τους
πρωταθλητές Ελλάδας δείχνει και κάτι άλλο.
Πως στον Ολυμπιακό δεν έχουν αφήσει στο
περιθώριο την περίπτωση να υπάρξει προσθήκη
στο οργανόγραμμα με κάποιον άνθρωπο που ξέρει
τις αγορές καλά και έχει πολλά στοιχεία στο
βιογραφικό του όσον αφορά διοικητικές θέσεις.
Πολύπλευρο ταλέντο ο Φουρνιέ αλλά και δείγμα
πως στον Ολυμπιακό θέλουν να αλλάξουν ορισμένα
πράγματα στο οργανόγραμμα.
Για να δούμε…
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ΝΙΚΗ ΤΟΥ
ΜΠΟΤΟ

Το νέο μέλος του σκάουτινγκ τιμ του ΠΑΟΚ, ο
Φερνάντο Μάτος ανέβασε μια φωτογραφία του
(άλλο και αυτό, υποτίθεται ότι αυτά πρέπει να
μένουν μυστικά) από το Ρίο Άβε-Βιζέλα. Τώρα τι
πήγε να δει εκεί το ξέρει εκείνος και ο Μπότο
αν και σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις
απλά γίνεται ένα τσεκ σε κάποιον ή κάποιους
ποδοσφαιριστές.
Πάντως, αν θέλει κανείς να δει και λίγο πιο βαθιά
από την ανάρτηση του Μάτος, μπορεί να καταλήξει
στο συμπέρασμα πως το πρόζτεκτ Μπότο με βάση
την Πορτογαλία, συνεχίζεται κανονικά παρά το
φιάσκο με τη Λέφσκι Σόφιας. Το να κανονίζουν
στον ΠΑΟΚ ταξίδια για μεταγραφικούς στόχους ή
έστω να τσεκάρουν κάποιες περιπτώσεις σίγουρα
δε δείχνει δραστικές αλλαγές, επομένως ο
Sports Director πήρε το χρίσμα προκειμένου να
συνεχίσει το πλάνο του. Τώρα που θα οδηγήσει
αυτό την ομάδα και τον Λουτσέσκου θα φανεί σε
πρωτάθλημα και κύπελλο.
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ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Ψαγμένη σχετικά η κίνηση της ΑΕΚ να κάνει
πρόταση για τον Ουσμάν Καμαρά, τον διεθνή με
την U19 της Γαλλίας στόπερ της Paris FC. Μην την
μπερδεύουμε βέβαια με την Παρί Σεν Ζερμέν,
είναι η άλλη σημαντική και ιστορική ομάδα της
πρωτεύουσας, που τώρα παίζει στη Ligue 2.
Ο Καμαρά είναι στα 19 τώρα αλλά το συμβόλαιό του
λήγει το επόμενο καλοκαίρι και η χρηματιστηριακή
του αξία είναι πιο ψηλά από ποτέ στην καριέρα
του, στα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Βέβαια, οι Γάλλοι που είναι κλαμπ που πουλάει
ακριβά και δε θέλει να χάσει τον παίκτη με λίγα
χρήματα αλλά και προσπαθεί φυσικά να του
ανανεώσει το συμβόλαιο.
Άλλωστε, πρόκειται για έναν παίκτη που πέρυσι
έπαιξε 34 ματς.
Είναι πολύ δύσκολη, περίπτωση, αρκετές γαλλικές
ομάδες έχουν πέσει πάνω του. Πάντως, μόνο και
μόνο από θέμα σκάουτινγκ είναι μια επιτυχία της
ΑΕΚ που ασχολήθηκε.
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ΤΟΥΡΚΙΑ
ΓΙΑ ΔΙΟΥΔΗ

Από αυτή εδώ τη γωνιά γραφόταν πως το μέλλον
του Διούδη στον Παναθηναϊκό δεν έχει επόμενη
μέρα. Δε θέλει και πολλή ανάλυση, ακόμα και
εκτός ευρωπαϊκής λίστας έμεινε ο Έλληνας
πορτιέρε ίσως βέβαια για να τα λέμε όλα, μήπως
βρεθεί και ομάδα που παίζει στα κύπελλα και να
μπορεί να δηλωθεί από εκείνη. Ο Διούδης και η
πλευρά του είναι στο ψάξιμο και μεταξύ άλλων
έχει προταθεί σε τουλάχιστον τρεις τουρκικές
ομάδες. Οι Έλληνες τα πάνε σχετικά καλά στη
Super Lig, ακόμα και ο Πέλκας που είναι να φύγει,
θα φύγει ως φίλος από τη Φενέρμπαχτσε.
Ο Διούδης, λοιπόν, προτάθηκε σε τρεις ομάδες,
εκ των οποίων η μία είναι η Σίβασπορ. Πάντως,
ακόμα δεν υπάρχει απόκριση, κάτι που σημαίνει
πως η π΄ρτα δε δείχνει και ορθάνοιχτη.
Θα φανεί, ωστόσο, τι θα γίνει μια και ο Διούδης
μπορεί να φεύγει από τον Παναθηναϊκό αλλά
πέρυσι έκανε 14 ματς και το βιογραφικό γράφει
και Κύπελλο Ελλάδας.
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BIG5

FIVE

SUPERLEAGUE

Σε αναζήτηση ποδοσφαιριστών για να ενισχύσουν το ρόστερ μετά την
πρόσληψη του Κορμπεράν και την ισοπαλία με τη Σλόβαν, βρίσκονται
στον Ολυμπιακό. Βέβαια, κανείς δε θα προλάβει να παίξει στη ρεβάνς. Οι εξτρέμ Κόνραντ της Μαρσέιγ και Καμπράλ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας (είχε ακουστεί ξανά) είναι στην επικαιρότητα αλλά οι πρωταθλητές τσεκάρουν και άλλες περιπτώσεις. Τον Τικίνιο την επόμενη
εβδομάδα περιμένουν στη Μποταφόγκο.

Αν και ακόμα αργεί το επόμενο παιχνίδι, ο Λουτσέσκου τσεκάρει από τώρα
το δίδυμο Ίνγκασον, Νέσμπεργκ για τα στόπερ, κάτι που δείχνει πως μάλλον θα πάει πίσω η απόκτηση και άλλου κεντρικού αμυντικού. Στις υπόλοιπες θέσεις, ο ΠΑΟΚ κοιτάει περιπτώσεις επιτελικών αλλά και χαφ
ανάλογα τι θα γίνει με τον Αουγκούστο που δεν αποκλείεται να αποχωρήσει. Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει να έρθει πρόταση, τουλάχιστον,
3 εκατομμυρίων ευρώ. Κανένα θέμα με τον Βιτάλ.

Αισιοδοξία υπάρχει στον Παναθηναϊκό πως μέσα στην εβδομάδα θα
έρθει συμφωνία με δύο παίκτες στη μεσαία γραμμή. Ο Παναθηναϊκός θέλει παίκτες τόσο στον άξονα αλλά και στα εξτρέμ, έχει αργήσει δεδομένα και το ρόστερ δεν αλλάζει εν όψει της ρεβάνς με τη
Σλάβια Πράγας. Το θετικό είναι πως ο Αλεξανδρόπουλος προπονήθηκε και αναμένεται να είναι στην αποστολή για το σπουδαίο ματς με
τους Τσέχους.
Το τι θα αλλάξει στην ομάδα του εν όψει της ρεβάνς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ σκέφτεται ο Μπούργος. Ειδικά από την στιγμή,
που η εικόνα της μεσαίας γραμμής του Άρη δε θα μπορούσε να
είναι χειρότερη. Σε αυτό το κομμάτι έχει επικεντρωθεί τις τελευταίες ώρες και ο Καρυπίδης προσπαθώντας να φέρει ένα
6άρι στο ρόστερ προκειμένου να δώσει παραπάνω λύσεις. Πάντα στο προσκήνιο και η απόκτηση επιθετικού και στόπερ, ειδικά
στην άμυνα το κενό είναι μεγάλο.
Μια από τα ίδια και η ΑΕΚ, μια και στην Ένωση θεωρούν πως μέσα
στο επόμενο 48ώρο θα μπορέσουν να κλείσουν τον παρτενέρ του Βίντα στην άμυνα. Τουλάχιστον το δεύτερο μεγάλο όνομα. Ειδικά αν ο
Αλμέιδα εμμείνει στην 3άδα στα μετόπισθεν τότε πρέπει να αποκτηθεί παίκτης που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Η ΑΕΚ φυσικά κινείται δυνατά και για επιθετικό και το τελευταίο διάστημα έχει προσεγγίσει και ένα σπουδαίο όνομα προκειμένου να τον πείσει.

Newsroom.Newsroom.Newsroom
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ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΥΧΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
1
ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΚΥΝΗΓΆΜΕ ΤΑ ΓΚΟΛ,ΠΟΛΛΆ ΓΚΟΛ.
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 19:00
ΑΒΕΛΙΝΟ-ΚΑΣΕΡΤΑΝΑ OVER 2,75 1,85
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.

2
ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΦΙΛΙΚΆ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΆΝΤΑ ΜΑΖΊ.
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 21:00
ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ-ΣΟΤΣΟΥΕΓΙΑΜΟΣ OVER 3 1,95
Συνεχόμενες φιλικές αναμετρήσεις έχουμε στην Ισπανία
με τις ομάδες να ετοιμάζονται για την νέα χρονιά.
Οι δύο ομάδες σήμερα θα δώσουν χρόνο σήμερα σε
αρκετά νέα πρόσωπα. Ανοιχτό ματς αναμένεται με γκολ
και πολλά κόρνερ.

3
ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΣΤΗΡΊΖΟΥΜΕ ΣΆΝΤΟΣ ΣΕ ΔΎΟ ΣΗΜΕΊΑ.
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 02:00
ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ-ΣΑΝΤΟΣ Χ2 1,66
Στην αγαπημένη Λατινική Αμερική θα παίξουμε μπάλα και
στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Να καλύψει το χαμένο
έδαφος άμεσα θέλει η Σάντος αλλά μέσα στην έδρα
της Κοριτίμπα δεν θα έχει εύκολο έργο. Με σημαντικές
απουσίες θα παραταχθούν ξανά οι γηπεδούχοι.

4
ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΠΆΜΕ ΜΕ ΤΟ ΦΕΓΓΆΡΙ ΤΗΣ ΣΊΛΚΕΜΠΟΡΓΚ.
ΔΑΝΙΑ 20:00
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ-ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 1 1,72
Ασταμάτητη η τρομερή Σίλκεμποργκ ξεπέρασε
επιβλητικά και το εμπόδιο της Μπρόντμπι. Στόχος
σήμερα φυσικά είναι ξανά το τρίποντο απέναντι στη
μέτρια μέχρι στιγμής Άαλμποργκ.

5
ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΆΓΙΑΞ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΆΝΤΑ ΜΑΖΊ.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00
ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ-ΤΕΛΣΤΑΡ OVER 3 1,70
Πρεμιέρα κάνουν σήμερα τα πιτσιρίκια του Αίαντα που όλα τα
χρόνια συνηθίζουν να παίζουν εντυπωσιακό ποδόσφαιρο.
Κόντρα στη Τέλσταρ θα επιδιώξουν να μπούνε με το δεξί και
σίγουρα θα παραταχθούν με φουλ επιθετικό πλάνο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 6

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΆ ΘΑ ΠΑΊΞΟΥΜΕ ΔΙΠΛΌ.

ΣΟΥΗΔΙΑ 20:00
ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ-ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2 DNB 1,70
Μας πληρώνει σταθερά η Γκέτεμποργκ στις τελευταίες
αγωνιστικές και έτσι θα την στηρίξουμε πάλι. Στην έδρα
της Βάρμπεργκς έχει αποστολή σήμερα σε ένα ματς
πάντως που κρύβει δυσκολίες.
www.xosetips.com
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ΑΙΣΘΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΤΖΑΜΑΛΗ
ΟΙ ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΑΤΟΡΘΩΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΟΥΝ
ΤΟ ΝΑΙ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΤΑΤΟΥ ΑΣΟΥ

Ο Βασίλης Τζαμαλής

ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

This is Athens

Τίποτε δεν φαντάζει ικανό να ανακόψει την ξέφρενη μεταγραφική κούρσα που επιχειρούν οι Λύκοι Χαϊδαρίου,
με φόντο την επόμενη ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Οι ιθύνοντες του φιλόδοξου και ιδιαίτερα δημοφιλούς σωματείου των δυτικών συνοικιών εντείνουν διαρκώς τις κινήσεις τους που άπτονται στην όσο το δυνατόν ποιοτικότερη
ενίσχυση του υπάρχοντος έμψυχου δυναμικού με παίκτες που έχουν όλα τα εχέγγυα να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο, ώστε να εκπληρωθούν οι υψηλοί στόχοι που
έχουν οριοθετηθεί. Με την προοπτική ο σύλλογος να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικός το επερχόμενο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Σε αυτό το πλαίσιο οι Λύκοι Χαϊδαρίου προχώρησαν σε μία μεταγραφή
που προκαλεί αίσθηση στο άκουσμά της, αφού ενέταξαν
στο ρόστερ τους, τον Βασίλη Τζαμαλή. Ο ικανότατος φορ

την τελευταία σεζόν αγωνίστηκε στην ΑΕ Μεταμόρφωσης,
ενώ έχει παίξει επίσης σε Άρη Πετρούπολης, Κηπούπολη και Θρίαμβο Χαϊδαρίου.

ΙΕΡΑΠΟΛΗ
Συνεχίζει το έργο του στην Προεδρία της Ιεράπολης Αιγάλεω ο Μάκης Ζάχαρης, έπειτα από τις εκλογικές διαδικασίες, που έλαβαν χώρα στο αιγαλιώτικο σωματείο.
Νέα διετής θητεία για τον συμπολίτη μας, ο οποίος είναι
στο Προεδρικό θώκο του σωματείου από τον Ιούνιο του
2020 και στην χθεσινή εκλογική διαδικασία, εξελέγη με
“σταλινικού τύπου” ποσοστό, καθώς τα μέλη του ιστορικού
συλλόγου, αναγνωρίζουν το «νοικοκύρεμα» στην ομάδα,
επιβεβαιώνοντας την καθολική προτίμηση και υποστήριξη προς το πρόσωπο του. Να σημειωθεί, ακόμη υπήρξε
σημαντική ανανέωση στο ΔΣ και τα νέα μέλη που εξελέγησαν (περίπου στο 30%), καθώς για πρώτη φορά εισέρχονται στην διοίκηση, οι, Κατερίνα Σιατή, Δημήτρης
Μπούρχας, Στράτος Κωνσταντινίδης, Βαγγέλης Βαζιουράκης, Γιάννης Μπραζιώτης, σε μία ακόμη ένδειξη, επί θητείας Ζάχαρη, πως ο σύλλογος κάνει βήματα εξέλιξης,
σε μια αναγκαία συνθήκη που έχουν οι φορείς στην μετάβαση προς το μέλλον. Επίσης, να αναφέρουμε, χαρακτηριστικά, ότι στο νέο ΔΣ, μετέχουν τρεις (3) πρώην Πρόεδροι του σωματείου, οι, Χαρίλαος Δαμάσκος, Γεώργιος
Κατρίτσης, Κώστας Χατζηκώστας, όπως επίσης και ο νυν
Δημοτικός Σύμβουλος, Κώστας Αγαπητός. Κιούρκος: «Να
δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο» Η ολοκλήρωση των όποιων διοικητικών – εκλογικών ζυμώσεων
ταυτόχρονα σηματοδότησε στην Ιεράπολη την έναρξη της
χάραξης του σχεδιασμού που αφορά στην επόμενη σεζόν. Κάτω από αυτό το πρίσμα ανανεώθηκε η επιτυχημένη συνεργασία με τον τεχνικό Χρήστο Κιούρκο. Ο έμπειρος προπονητής στην καθοριστική συνάντηση που είχε με
τον Διοικητικό Ηγέτη Μάκη Ζάχαρη διαπιστώθηκε απόλυτα ταύτιση απόψεων, με άμεση συνέπεια οι δύο πλευρές να δώσουν α χέρια.

Σπουδαία προσθήκη
με Γιώργο Κλωνάρη
Τον μεταγραφικό της καλπασμό συνεχίζει ακάθεκτη η Κηπούπολη. Τα άτομα
που στελεχώνουν τον νεοσύστατο διοικητικό κορμό έχουν επιδείξει μέχρι
στιγμής τρομερή όρεξη και διάθεση,
ώστε να … βγουν μπροστά και να δημιουργήσου όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές, που θα επιτρέψουν στο
φιλόδοξο σωματείο των δυτικών προαστίων, να διεκδικήσει με αξιώσεις
την πολυπόθητη επάνοδο στην Α’ Κατηγορία ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα,
σε μια πολύ σημαντική μεταγραφική
κίνηση προχώρησε η Κηπούπολη, που
ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Κλωνάρη. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η μεταγραφή της Β’ κατηγορίας
είναι γεγονός κι είναι για λογαριασμό
του Α.Ο.Κηπούπολης ,καθώς ήρθε σε
συμφωνία με τον Γιώργο Κλωνάρη τον
αρτίστα επιθετικό με βιογραφικό άλλης κατηγορίας καθώς έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό Πειραιώς, Ηρόδοτο, Βύζα Μεγάρων, Ρούβα, Αγίους
Αναργύρους και Τριγλία Ραφήνας.»
Α.Ο. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Την μεταγραφική του αντεπίθεση συνεχίζει ακάθεκτος ο Α.Ο. Χαϊδαρίου
επιχειρώντας να θέσει πολύ γερά θεμέλια με φόντο την επόμενη απαιτητική σεζόν. Η φιλόδοξη ομάδα των δυτικών προαστίων προχώρησε σε μία
σπουδαία προσθήκη που αφορά την
νευραλγική θέση κάτω από τα δοκάρια
Συγκεκριμένα η ιστορική ομάδα απέσπασε την υπογραφή του 24χρονου
Απόστολου Καλαματιανού ενισχύοντας
τα γκολπόστ για το επόμενο πρωτάθλημα. Ο Απόστολος Καλαματιανός είχε
συζήτηση με το διοικητικό στέλεχος
κ. Γρηγόρη Σπήλιο , και στην συνέχεια
αφού συμφώνησαν σε όλα υπέγραψε
το νέο του δελτίο με την ιστορική ομάδα. Την συνάντηση επισφράγισε έστω
και καθυστερημένα (λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων) η παρουσία
του κ. Παναγιώτη Σπίνουλα. Αξίζει να
σημειωθεί ότι ο νέος τερματοφύλακας του Χαϊδαρίου είναι απόφοιτος
ΤΕΦΑΑ και την προηγούμενη χρονιά
αγωνίστηκε με τα χρώματα του Ατρομήτου Πειραιά, ενώ έχει αγωνιστεί και
σε Κερατσίνι , Καλλιθέα και Ακράτητο.

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

XAΡΑΥΓΙΑΚΟΣ

Επέστρεψε ο
Θεολόγος Τουγουντζόγλου
Την μεταγραφική τους
εξόρμηση με φόντο την
επόμενη σεζόν συεχίζουν
απτόητοι στον Χαραυγιακό. Τα άτομα όπου απαρτίζουν τον διοικητικό κορμό
της δημοφιλούς ομάδας της
Ηλιούπολης εντείνουν διαρκώς τις ενέργειές τους
που αφορούν την ουσιαστική ενίσχυση του ρόστερ με
παίκτες που έχουν να επιδείξουν παραστάσεις πρωταθλητισμού. Όπως φυσικά
και για κάποιους άλλος που
γνωρίζουν πολύ καλά πρόσωπα και καταστάσεις στην
ομάδα Μετά από ενέργειες
της προέδρου, Ευδοκίας Καλυβιώτου και των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ., στην
ιστορική ομάδα επιστρέφει μετά από απουσία δυο
χρόνων ο Θεολόγος Τουγουντζόγλου. Ο Καρδιτσιώτης αμυντικός μέσος μετά
από τη θητεία του στο Ηράκλειο επιστρέφει στους νερατζούρι με στόχο να αποτελέσει τον ηγέτη τους στην
μεσαία γραμμή. Έχοντας τα
στοιχεία που απαιτεί ο πρωταθλητισμός ο 'Τούγου' είναι δεδομένο ότι θα βοηθήσει την ομάδα των νοτίων
προαστίων και τον προπονη-

ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ
Ενίσχυση με Μωραϊτη κάτω από τα
γκολπόστ
Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν στον Άγιαξ Ταύρου να
θέτουν σε εφαρμογή το πλάνο που ανάγεται στην όσο το
δυνατόν ποιοτικότερη ενίσχυση του ρόστερ ενόψει της
επόμενης απαιτητικής περιόδου. Οι «ερυθρόλευκοι]ν
εντείνουν διαρκώς τις κινήσεις τους που ανάγονται στην
ενδυνάμωση του έμψυχου υλικού προκειμένου να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική ομάδα που θα έχει όλα
τα φόντα για να σταθεί αξιοπρεπώς στην κατηγορία. Έτσι
μετά την απόκτηση του Αντώνη Κόδρα η φιλόδοξη ομάδα των κεντρικών προαστίων προχώρησε στην σύναψη
συμφωνίας με ακόμη έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή, που
αυτή τη φορά αφού τη θέση του τερματοφύλακα. Συγκεκριμένα, στην ομάδα των νοτίων προαστίων ανήκει πλέον ο Δημήτρης Μωραϊτης. Ο 27χρονος τερματοφύλακας
πέρυσι άνηκε στο ρόστερ του Παλαιού Φαλήρου ενώ μεταξύ άλλων έχει περάσει και από τον Φωστήρα Ηλιούπολης. Η απόκτηση του Δημήτρη Μωραϊτη αποτελεί προσωπική επιλογή του προπονητή της ομάδας, Γιάννη Γαζή,
με τον οποίο έχει συνεργαστεί στο Παλαιό Φάληρο.

τή, Βαγγέλη Γαλάνη. Τράχωνες, Θύελλα Καμαρίου και
Ηράκλειο είναι μερικές από
τις ομάδες που έχει αγωνιστεί ο 28χρονος άσος που
εντάσσεται στο ρόστερ του
Χαραυγιακού αποτελώντας
μια σπουδαία κίνηση.
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Λόγια εχθρικά...
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ΑΓΓΛΙΑΣ
Η Πρέμιερ Λιγκ εξελίσσεται στο πρωτάθλημα,
που κάποιος πρέπει, μπορεί και οφείλει να
δοκιμάσει τις δυνάμεις του, αν είναι σε θέση
να κάνει upgrade στην καριέρα του.
Ο Έρικ Τεν Χάαγκ είναι δεδομένο πως
έχει δύσκολο έργο, δύσκολο δρόμο. Η
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι τεράστιο καράβι
και προέρχεται από σεζόν που έμεινε εκτός
Τσάμπιονς Λιγκ.
Ο ίδιος έκανε εντυπωσιακό έργο σε ένα
επίσης μεγάλο κλαμπ, όπως είναι ο Άγιαξ.
Αλλά είναι άλλο πράγμα ο Άγιαξ και άλλο η
Πρέμιερ Λιγκ. Είναι γνωστό σε όλους πως
το ολλανδικό κλαμπ έχει ένα συγκεκριμένο
πλάνο. Με τεράστια, μοναδική και άξια αλλά
σχεδόν απίθανο να γίνει, αντιγραφής του
πρότζεκτ.
Και δίνει χρόνο. Σε όλους. Να δείξουν τι
μπορούν να κάνουν.
Ειδικά στους προπονητές.
Ο Τεν Χάαγκ πέτυχε στον Άγιαξ. Η ομάδα πήρε
τίτλους, πήγε μακριά στο Τσάμπιονς Λιγκ και
πούλησε παίκτες βάζοντας εκατομμύρια,
όπως συνηθίζει, στα ταμεία της.
Η Γιουνάιτεντ δεν είναι έτσι. Απαιτούνται
άμεσα αποτελέσματα.
Εκτός αν έχει αποφασίσει να δώσει άπλετο
χρόνο στον Ολλανδό κόουτς. Αλλά ο κόσμος
μπορεί να το αντέξει, το απαιτητικό κοινό της
ομάδας; Δύσκολο.
Ο Τεν Χάαγκ είδε από την πρεμιέρα το
δύσκολο πρόσωπο της Πρέμιερ. Ήττα από
την Μπράιτον, μάλιστα για πρώτη φορά στην
ιστορία στην έδρα της.
Ήδη τα μηνύματα σκληρά για τον κόουτς.
Άλλο πράγμα ο Άγιαξ…

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.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ
EDITS & MAGS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Γιάννης Χωριανόπουλος

ΕΚΔΟΤΗΣ

DIGITAL ART & DESIGN
Γιώργος Κοσεντίνος

Περικλής Γκιόλιας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.gr
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ
Ρόιλα Κοράλλη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιφιγενείας 47, Νέο Ηράκλειο Τ.Κ.: 142 31 Τηλ.: 210-6871137 Fax: 210-6871001 email: info@sportime.gr

