ΑΘΗΝΑ: 260 - 360C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 240 - 350C
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ΔΕΙΞΕ ΚΑΤΙ
Αν πούμε πως ο Ολυμπιακός είναι ικανοποιημένος με όσα
έχει δει ως τώρα από τον Φίλιπ Ζίνκερναγκελ, ψέμα θα είναι.
Οκ, χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Οκ, δεν είναι ξεκάθαρο
(ακόμα) ποια είναι ακριβώς η θέση που τον βολεύει. Από την
άλλη, ο Δανός έχει έρθει από νωρίς, έχει βγάλει μέρος της
προετοιμασίας και γενικώς αποκτήθηκε να δώσει λύσεις στο
«τώρα», στο «σήμερα».
Είναι ο παίκτης που σκόραρε το πρώτο επίσημο γκολ στη Χάιφα
κι από εκεί και πέρα… ησυχία. Σε κενή εστία θα μου πείτε. Αυτό
το ακούω βερεσέ. Ακολούθησε τη φάση, ήταν εκεί που έπρεπε,
έκανε τη δουλειά του. Από τότε όμως… αγνοείται. Ναι μεν έχει
ξεκινήσει σε όλα τα παιχνίδια, αλλά σε όλα έχει γίνει και
αλλαγή! Ο ένας λόγος είναι πως δεν μπορεί να βγάλει 90λεπτο.
Απορία βέβαια το έχω γιατί και πως, αλλά δεν μπορεί. Ο άλλος
λόγος είναι πως πρακτικά δεν προσφέρει πολλά μέσα στο
γήπεδο. Δεν έχει «τρεξίματα», δεν έχει πολλές επαφές, έχει
μέτρια ως κακά στημένα μέχρι στιγμής και γενικώς… δεν! Ακόμα
και κάποιες συνεργασίες που έχει «στήσει» όταν συγκλίνει
προς το κέντρο, δεν έχουν βγει καλά. Περισσότερο τις… χαλάει
ο Ζινκερναγκελ, παρά τις «φτιάχνει». Η εικόνα που υπάρχει στο
Ρέντη είναι ίδια με αυτή της πρώτης μέρας: «Σφιγμένος». Ναι,
αλλά πρέπει να λυθεί. Αμεσα, «χθες»… Ο Κάρλος Κορμπεράν
σκέφτεται –αν τελικά έχει στη διάθεσή του δύο εξτρέμ, διότι ο
Μασούρας είναι αμφίβολος- να τον τοποθετήσει «10». Μπας και
στη συγκεκριμένη θέση καταφέρει και δείξει κάτι περισσότερο
από τα μέχρι στιγμής χλιαρά δείγματα.
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ΘΑ ΠΑΡΕΙ
ΠΑΙΚΤΗ

Αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί προτεραιότητα. Και πώς να αποτελεί
άλλωστε αφού επείγει η απόκτηση εντός ακόμα στόπερ. Διότι, ναι μεν
ήρθε ο Βίντα αλλά από τη στιγμή που ο Ματίας Αλμέιδα θέλει σχήμα με
τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ένας ακόμα είναι απαραίτητος. Ο Γιώργος
Τζαβέλλας κέρδισε την παραμονή του, ο Μήτογλου αρέσει πολύ στον
κόουτς, θα μπει και ο Βίντα, αλλά κάπου εκεί τελειώνουν οι στόπερ.
Ρότα, Χατζισαφί, Σιμάνσκι και πολλοί ακόμη έχουν δοκιμαστεί στη
συγκεκριμένη θέση. Συνεπώς εκεί επείγει απόκτηση παίκτη. Από εκεί και
πέρα όμως, ασχέτως αν δεν έχε βγει προς τα έξω έστω και ως διαρροή,
η ΑΕΚ θα πάρει παίκτη για το δεξί άκρο της άμυνας. Μην ξεχνάμε
και το δημοσίευμα του Sportime που ήθελε τον Ρότα (φωτο) να μην
νιώθει άνετος ακούγοντας τις φήμες για μεταγραφή στη συγκεκριμένη
θέση. Ο Μισελέν είναι «καμένο» χαρτί για την Ενωση, αλλά μια πιθανή
μετακίνησή του στη Γαλλία (υπάρχουν συζητήσεις με την Μπορντό και με
άλλες ομάδες), θα κάνει δεδομένη τη μεταγραφή δεξιού μπακ-χαφ.
Διότι, ο Αλμέιδα έχει δοκιμάσει μέχρι και τον Γκατσίνοβιτς εκεί. Αυτό
έκανε στο πρόσφατο φιλικό με την Ομόνοια. Αλλά ας μη γελιόμαστε, ο
Σέρβος δεν είναι για εκεί. Ούτε ο Λιβάι Γκαρσία. Περισσότερο για την
επίθεση τον έχει στο μυαλό του Αλμέιδα. Κι ας προβληματίζεται με τη νέα
του θέση ο Λιβάι. Που καταλήγουμε; Η ΑΕΚ θα πάρει δεξί μπακ…
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ΨΗΣΤΗΡΙ
Πέρε Πονς, μέρος δεύτερο. Διότι, δεν σας
είπα όλο το στόρι με τον Αρη. Θα είχε κλείσει
ο Πέρε Πονς στον Άρη. Ο Θόδωρος Καρυπίδης
είχε μιλήσει με τον πρώην μέσο της Αλαβές
τον Ιούλιο και οι δύο πλευρές είχαν βρει κοινή
συνισταμένη και στο οικονομικό κομμάτι. Αλλά ο
30χρονος αμυντικός μέσος έκανε πίσω!
Τι συνέβη όμως; Επικοινώνησε με πρώην
ποδοσφαιριστή του Αρη, που στη συνέχεια πήγε
σε άλλη ομάδα της Super League και πλέον
αγωνίζεται εκτός Ελλάδας και ο τελευταίος δεν
είπε και τα καλύτερα για την πρώην ομάδα του.
Για την ιστορία, η διαφορά στο οικονομικό
ήταν κοντά στις 100 χιλιάδες ευρώ! Εύκολα
καλύπτεται, όταν μιλάμε για συμβόλαια που
ξεπερνούν το μισό «χαρτί». Και δεν είναι και
μονοετούς διάρκειας.
Πλέον, ο Πονς που παραμένει χωρίς ομάδα,
αλλά έχει ως προτεραιότητα τη La Liga, μιλάει με
τον Μανού Γκαρσία, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες
την περσινή σεζόν στην Αλαβές. Και ο Μανού
Γκαρσία τον «ψήνει» και προσπαθεί να το γυρίσει
το χαρτί. Λέτε να ξανασμίξουν οι δυο τους στο
«Βικελίδης»;


K
E
E
R
G
T
N
E
G
A

Ο ΤΣΟΛΑΚ
ΚΑΙ Ο ΤΟΜΑΣ

Πολλά έχουν ακουστεί για τον Μπράντον Τόμας και για το κατά
πόσο τον ήθελε ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Με άλλα λόγια, ο Ζοσέ
Μπότο λέγεται πως τον «φόρτωσε» στον Ρουμάνο τεχνικό. Ο
τελευταίος φρόντισε να φουντώσει ακόμα περισσότερο τις
φήμες όταν στο ματς με τη Λέφσκι Σόφιας, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ
ήθελε επειγόντως γκολ, δεν το χρησιμοποίησε λεπτό παρά το
γεγονός πως ο Δικέφαλος του Βορρά ήταν εντελώς ακίνδυνος.
Ακόμα και στα προπονητικά διπλά, ο Κούτσιας έχει προβάδισμα,
ή σχήματα χωρίς καθαρό φορ.
Οι κακές γλώσσες λένε πως ο Λουτσέσκου προτιμούσε να
μείνει ο Τσόλακ αν δεν μπορούσε να έρθει ένας επιθετικός με
τα χαρακτηριστικά που ήθελε και όχι αυτά του Τόμας. Ο Τσόλακ
(φωτο) παρεμπιπτόντως όταν έφυγε την πρώτη φορά από τον
ΠΑΟΚ, οδήγησε την Μάλμε στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ.
Τώρα, πάει να κάνει το ίδιο και με την Ρέιντζερς όπου σκόραρε
και ήταν καθοριστικός στην ανατροπή με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.
Οι Σκοτσέζοι είναι στα play off της κορυφαίας διασυλλογικής
διοργάνωσης και το μισό εκατ. ευρώ bonus που προβλέπει
η συμφωνία των δύο ομάδων για την πώληση του Κροάτη,
πλησιάζει.
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Εντονος ο πονοκέφαλος για τον Κάρλος Κορμπεράν αναφορικά
με το κέντρο της άμυνας στη ρεβάνς κόντρα στη Σλόβαν (21:30 –
CosmoteSport 1HD) , με τους Σισέ – Μπα να φαντάζουν φαβορί για
τις δύο θέσεις. Την ίδια στιγμή, ο Ζουλιέν Φουρνιέ θα είναι ο επόμενος τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος άφησε τη Νις για
να έρθει στην Ελλάδα για το πρότζεκτ των «ερυθρολεύκων». Την ίδια
ώρα, η Λιλ φαίνεται πως επανέρχεται για τον Μαντί Καμαρά.

Πάνω από ένα μήνα, το όνομα του Γέφερσον Σοτέλδο όχι μόνο ακούστηκε για τον ΠΑΟΚ, αλλά ο παίκτης ήταν αρκετά κοντά στο να αφήσει
τη Liga MX του Μεξικό και να γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης. Τελικώς,
ο παίκτης καταλήγει με μορφή δανεισμού από την Τίγκρες στη Σάντος.
Παράλληλα, οι «ασπρόμαυροι» ενδιαφέρθηκαν σύμφωνα με δημοσιεύματα της Αιγύπτου, για τον 21χρονο εξτρέμ της Pyramids, Ισμαήλ
Αντέλ, χωρίς όμως να προχωρήσει σε επίσημη πρόταση.

Mε μοναδικό απόντα τον τιμωρημένο Εστέμπαν Παλάσιος, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον δύσκολο επαναληπτικό με τη Σλάβια Πράγας στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (20:30,
COSMOTESPORT 2HD). Στο μεταγραφικό κομμάτι, οι Βραζιλιάνοι έφεραν στην επιφάνεια το όνομα του Μπερνάρντ (Εβερτον, πρώην παίκτης
της Σαχτάρ), το οποίο όμως είχε γραφτεί – χωρίς ουσιαστική εξέλιξη – και για τον ΠΑΟΚ.

Στην Ιβηρική χερσόνησο παραμένουν απλωμένα τα «δίχτυα»
του Αρη για την απόκτηση σέντερ μπακ, με τα δημοσιεύματα που
εμπλέκουν τον Νταμιάν Ντα Σίλβα της Λιόν ως υποψήφιο στόχο
να διαψεύδονται από τους «κίτρινους». Ματς – τελικός το αποψινό (21:00, Novasports Prime), με τους Θεσσαλονικείς να παίζουν τα ρέστα τους κόντρα στη Μακάμπι για μια θέση στα Play-Off
του Conference League.

Τέλος στις φήμες περί ενδιαφέροντος για τον Πολωνό εξτρέμ της
Λέγκι Βαρσοβίας, Λιρίμ Καστράτι έβαλε η ΑΕΚ. Παράλληλα, η διαδικασία εύρεσης κεντρικού αμυντικού σημειώνει μια μικρή στασιμότητα, η οποία ίσως να οφείλεται στο ότι θα πρέπει να διευθετηθούν και
κάποιες αποχωρήσεις στο ρόστερ. Μια από αυτές μοιάζει να είναι ο
Κλεμάν Μισελέν, για τον οποίο ενδιαφέρεται η Μπορντό.

Newsroom.Newsroom.Newsroom

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΡΕΣΤΑ ΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
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1
ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΓΚΟΛ
EUROPA LEAGUE 21:30
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,80

Ο Ελ Αραμπί κράτησε ζωντανό τον Ολυμπιακό αλλά οι
«ερυθρόλευκοι» δεν πείθουν με την απόδοση τους. Χαρακτήρα
τελικού έχει το σημερινό ματς στη Μπρατισλάβα και η ελληνική
ομάδα καλείται να βγάλει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο.

2
ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΕΚ
EUROPA LEAGUE 22:00
ΠΑΡΤΙΖΑΝ-ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Χ2 2,30

Εντυπωσιάζει με την φετινή της ευρωπαϊκή παρουσία η ομάδα της
Λάρνακας. Το 2-1 της δίνει πολλές ελπίδες για την πρόκριση και μπορεί
να κάνει την ζημιά στο Βελιγράδι. Σε κακό φεγγάρι η Παρτιζάν που
δείχνει ότι ακόμα ψάχνεται.

3
ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΚΟΡΝΕΡ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΣ
EUROPA CONFERENCE 20:30
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ
ΚΟΡΝΕΡ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10’ 1,72
OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,85

Η διαιτησία αλλά και τα αμυντικά λάθη πλήγωσαν τον Παναθηναϊκό στη
Πράγα με το 2-0 να τον στριμώχνει στα σχοινιά. Οι «πράσινοι» θα έχουν
πολύ κόσμο μαζί τους και θα πιέσουν με στόχο να βρούν ένα γρήγορο
γκολ κόντρα στη Σλάβια που θα παίξει με αντεπιθέσεις.

4
ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΚΟΡΝΕΡ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
EUROPA CONFERENCE 21:00
ΑΡΗΣ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,70
ΚΟΡΝΕΡ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10’ 1,72

Ο Αρης ήταν κακός στο Τελ Αβίβ και ήταν λογικό να ηττηθεί. Τα πράγματα πλέον
είναι δύσκολα για την ομάδα του Μπούργος αλλά σε ένα κατάμεστο «Βικελίδης» η
ανατροπή μπορεί να γίνει.

5
ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
EUROPA CONFERENCE 21:00
ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ
OVER 2,5 1,90

Οι Δανοί απέκτησαν προβάδισμα πρόκρισης με το 1-0 στην έδρα τους, αλλά
στην Ελβετία η αποστολή τους δεν θα είναι εύκολη. Η Βασιλεία έχει ποιότητα
και θα τα δώσει όλα για να ανατρέψει την κατάσταση.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 6

ΜΑΤΣ ΑΝΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ

EUROPA CONFERENCE 21:00
ΚΛΑΦΣΒΙΚ-ΜΠΑΛΚΑΝΙ
OVER 2,5 1,95

Σκληρό καρύδι αποδείχθηκε η Κλάφσβικ, με το 3-2 να την κρατάει μέσα στην
πρόκριση. Οι Κοσοβάροι παραμένουν το φαβορί αλλά αν φανούν υπερόπτες θα το
πληρώσουν ακριβά.
www.xosetips.com

5

e-SportTime ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΑΙΣΘΗΣΗ ΜΕ ΡΑΦΑΕΛ ΖΕΛΟ

This is Athens

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΕΣΟ
Τίποτε δεν μπορεί να σταθεί ικανό να ανακόψει την ξέφρενη μεταγραφική κούρσα του Μικρασιατικού Εθνικού Αστέρα με φόντο την
επόμενη σεζόν. Οι ιθύνοντες του καισαριανιώτικου συλλόγου δεν
σταματούν τις ενέργειες που άπτονται της ουσιαστικής ενίσχυσης
του ρόστερ. Με την προοπτική τη δημιουργία ενός πανίσχυρου συνόλου, ικανού να πρωταγωνιστήσει στο επερχόμενο πρωτάθλημα της
Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα Σε μια ακόμη εξαιρετική μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Μικρασιατικός Εθνικός
Αστέρας που ανακοίνωσε την απόκτηση του εξαιρετικού μεσοεπιθετικού Ραφαήλ Ζέλο. Αναλυτικά η ανακοίνωση «Ο Μικρασιατικός
Εθνικός Αστέρας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει
ακόμη μια ποιοτική προσθήκη στο έμψυχο δυναμικό του. Τη φανέλα της ομάδας μας θα φοράει ο Ραφαέλ Ζέλο. Ο 29χρονος (γενν.
19/12/1993) ποδοσφαιριστής αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής και τη φετινή χρονιά φόρεσε τη φανέλα της Ηλιούπολης κατακτώντας το πρωτάθλημα στον 5ο όμιλο της Γ’ Εθνικής

ΠΛΑΤΩΝΑΣ

Πρόσθεσε
ποιότητα με Λιλάι
Την μεταγραφική του δραστηριότητα
συνεχίζει ακάθεκτος ο Πλάτωνας δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ένα ισχυρό σύνολο, ικανό
να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στο
νέο δύσκολο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ, όπου θα συμμετάσχει
την ερχόμενη περίοδο μετά την επίτευξη της περυσινής ανόδου. Κάτω από
αυτό το πρίσμα οι ιθύνοντες του νεοφώτιστου σωματείου μετά από συντονισμένε ενέργειες, προχώρησαν στην
απόκτηση του Γκέρι Λιλάι. Ο ιδιαίτερα
ποιοτικός μέσος ήταν για αρκετά χρόνια βασικό στέλεχος της ΑΕ Ιλίου, και
αναμένεται να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τον κόουτς Γιώργο
Καλούδη στην προσπάθεια δημιουργίας μιας ομάδας που θα μπορέσει να
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του νέου
πρωταθλήματος και να διεκδικήσει την
άνοδο. Οι άνθρωποι του Πλάτωνα εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς
την διοίκηση της ΑΕ Ιλίου και ειδικότερα προς τον Παναγιώτη Σπυρίδη για
την διευκόλυνση στην πραγματοποίηση της μεταγραφής.

Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο Ραφαέλ Ζέλο

έχοντας σημαντική συνεισφορά. Ο ικανότατος ποδοσφαιριστής που
χάρισε στην συγκεκριμένη ομάδα και το Κύπελλο ΕΠΣΑ χάρη στην
δική του εκτέλεση φάουλ στον τελικό με τη Διάνα Ηλιούπολης, με
την εμπειρία του και την ποιότητα του θα συνεισφέρει στην προσπάθεια που θα κάνει ο Μικρασιατικός Εθνικός Αστέρας την αγωνιστική
σεζόν 2022-2023. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή όπου η ποιότητα του ξεχειλίζει και με παρακαταθήκη τις πλούσιες εμπειρίες που έχει αποκομίσει από τις εθνικές κατηγορίες, θα αποτελέσει σημαντική μονάδα για την ομάδα. Όσον αφορά το βιογραφικό
του, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από τον Α.Ο Κολωνού (Β΄κατηγορία Αθηνών) όπου αγωνίστηκε την περίοδο 2012-2014 συμπληρώνοντας 63 συμμ./38 γκολ. Ακολούθησε την περίοδο 2014-2015
ο Ολυμπιακός Λιοσίων (30 συμμ./3 γκολ) και την περίοδο 20152016 ο Χαραυγιακός (28 συμμ./4γκολ). Παράλληλα έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Παλληνιακό, Ιωνικό και Λουτράκι. Μάλιστα πριν από δυο χρόνια κατέκτησε το πρωτάθλημα και την άνοδο
φορώντας τη φανέλα της Κηφισιάς. Καλωσορίζουμε τον Ραφαέλ
Ζέλο και του ευχόμαστε καλή αγωνιστική σεζόν.»

Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν στην
Α.Ε. Ηρακλείου την προσπάθεια ουσιαστικής ενίσχυσης του υπάρχοντος ρόστερ με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές
εγνωσμένης αξίας, που θα πληρούν
όλες τις προδιαγραφές να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο κατά τη διάρκεια
της νέας αγωνιστικής περιόδου. Όπως
φυσικά και να αποτελέσουν τους πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί κατά μεγάλο ποσοστό το οικοδόμημα της προσεχούς σεζόν. Κάτω από
αυτό το πρίσμα η διοίκηση του συλλόγου των βορείων προαστίων προχώρησε σε ακόμη χρήσιμη προσθήκη, η
οποία ενδέχεται να ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό τη δυναμική του έμψυχου υλικού. Ο λόγος για την απόκτηση
του Δημήτρη Σπανουδάκη. Πρόκειται
για 28χρονο μέσο που άνηκε μέχρι
πρότινος στον Ήφαιστο Περιστερίου
τον οποίο βοήθησε αποφασιστικά στην
προσπάθεια που κατέβαλε πέρυσι για
την παραμονή του στον τέταρτο όμιλο
της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ.

ΚΟΛΩΝΟΣ

Την μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συνεχίζει απτόητος ο Κολωνός δημιουργώντας όλες τις απαραίτητες προοπτικές, που θα του επιτρέψουν να θέσει πρωταγωνιστικούς στόχους ενόψει της νέας απαιτητικής περιόδου. Τα
άτομα όπου ηγούνται των τυχών της φιλόδοξης όσο και ιδιαίτερα δημοφιλούς ομάδας των κεντρικών προαστίων δεν σταματούν τις ενέργειες ουσιαστικής ενδυνάμωσης του έμψυχο
δυναμικού τους, ευελπιστώντας να φανούν όσο περισσότερο
ανταγωνιστικοί γίνεται στον επερχόμενο μαραθώνιο» της Β’
Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Σε αυτό το πλαίσιο προχώρησαν στην απόκτηση του 28χρονου πολυσύνθετου παίκτη Σταύρου Κάτρη, που
προέρχεται από τον Κεραμεικό κι έχει να επιδείξει θητεία
σε Αστέρα Εξαρχείων και ΠΑΟ Ρουφ Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο. Κολωνού ανακοινώνει
την απόκτηση του 28χρονου Σταύρου Κάτρη που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην ομάδα του Κεραμεικού, ενώ έχει αγωνιστεί στον Αστέρα Εξαρχείων και στο Ρουφ. Τον καλωσορίζουμε στον Σύλλογο μας και ευχόμαστε να έχει μια καλή σεζόν
με υγεία φορώντας τη φανέλα της ομάδας μας».

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΣΟΙΩΝ
Αίσθηση με τον Θοδωρή Νησαριώτη
Τίποτε δεν φαντάζει ικανό να μετριάσει την μεταγραφική ορμή του Ολυμπιακού Λιοσίων με φόντο τη επόμενη σεζόν. Τα άτομα όπου απαρτίζουν τον διοικητικό κορμό των «ερυθρόλευκων» σε άμεση συνεννόηση με τον
νέο τεχνικό ακθοδηγητή Θοδωρή Τρανό δεν σταματούν
να σχεδιάζουν την ομάδα που θα έχει όλα τα φόντα να
πρωταγωνιστήσει την νέα σεζόν στο δύσκολο και γεμάτο ιδιαιτερότητες πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ.
Κάτω από αυτό το πρίσμα, την απόκτηση του εξαιρετικού
και έμπειρου επιθετικού Θοδωρή Νησαριώτη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός Λιοσίων. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το
ΔΣ της ομάδας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Νησαριωτη Θοδωρή. Ο έμπειρος επιθετικός την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στην Νέα
Ιωνία και στον Άρη Πετρούπολης, επίσης έχει αγωνιστεί
στον Ήφαιστο Περιστερίου και στον ΑΟ Περιστερίου. Είναι
προσωπική επιλογή του προπονητή Τρανού για την επίθεση , έχοντας συνεργαστεί και στο παρελθόν. Ευχόμαστε στον Θοδωρή καλή επιτυχία με υγεία την νέα αγωνιστική περίοδο».

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

ΑΤΤΑΛΟΣ

Επέστρεψε
ο Νίκος Δούκας
Συνέχεια στη μεταγραφική
του ενίσχυση δίνει ο Ά\Ατταλος. Η φιλόδοξη και δημοφιλέστατη ομάδα τηες
Νέας Φιλαδέλφειας συνεχίζει απτόητη τις ενέργειές
της που αφορούν στην όσο
το δυνατόν ποιοτικότερη
ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού της. Με ποδοσφαιριστές που έχουν έντονο το
στοιχείο της δίψας για διάκριση. Μάλιστα, οι ιθύνοντες του συλλόγου των
βορείων προαστίων προχώρησαν στην ένταξη ενός…
δικού τους παιδιού. Ο λόγος
για τον 22χρονο μεσοαμυντικό Νίκου Δούκα, ο οποίος
ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα από τον Ατταλο, αλλά
και στα τμήματα υποδομών
της ΑΕΚ και τη περασμένη σεζόν υπήρξε από τους
σημαντικότερους συντελεστές της ξέφρενης κούρσα
της Ελπίδας Αγίων Αναργύρων στον τέταρτο όμιλο της
Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Ατταλος Νέας Φιλαδέλφειας
ανακοινώνει την επιστροφή στην ομάδα του ικανότατου μεσοαμυντικού Νίκου
Δούκα. Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής που ανδρώθηκε
ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες του συλλόγου και στα
τμήματα υποδομών της ΠΑΕ
ΑΕΚ, την περσινή χρονιά
αποτέλεσε βασικό στέλεχος στην εξαιρετική πορεία
της Ελπίδας Αγ. Αναργύρων
και αναμένεται να συμβάλλει τα μέγιστα στην προσπάθεια της ομάδας στο νέο
πρωτάθλημα. Η Διοίκηση
του συλλόγου καλωσορίζει την επιστροφή του Νίκου στο «σπίτι» του και στην
οικογένεια του Άτταλου και
του εύχεται υγεία και καλή
ποδοσφαιρική σεζόν!».
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ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο Μίλτος Τεντόγλου έδειξε σε ετοιμότητα εν όψει του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος στο Μόναχο. Στο χθεσινό Diamond League του
Μονακό πήρε τη 2η θέση με άλμα στα 8,31μ. Είχε πέντε μεγάλα
άλματα και ένα άκυρο (άκυρο, 8,27μ., 8,31μ., 8,30μ., 8,29μ.,
8,30μ.). Νικητής ήταν ο Κουβανός Μαϊκέλ Μασό με 8,35μ.

Η Κατερίνα Στεφανίδη πήρε την 3η θέση στο επί κοντώ με άλμα στα 4,66μ. στο
χθεσινό Diamond League στο Μονακό. Ηταν ο πρώτος αγώνας της μετά το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν και ο τελευταίος της πριν από το
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο.

Αύριο αναχωρεί το πρώτο γκρουπ της ελληνικής αποστολής που
θα πάρει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ξεκινάει τη
Δευτέρα στο Μόναχο. Ανάμεσά τους είναι και ο Δημήτρης Τσιάμης που ετοιμάζεται για την έκτη του συμμετοχή στη διοργάνωση στο τριπλούν.

www.stivostime.gr

Ανάμεσα στους 1540 αθλητές και αθλήτριες που έχουν δηλωθεί για
το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι και τέσσερις που είχαν αγωνιστεί
πριν από 20 χρόνια και πάλι στο Μόναχο. Πρόκειται για τους Ινές
Ενρίκες, Ζοάο Βιέιρα, Μπάρμπορα Σποτάκοβα (φωτό) και Μελίνα Ρομπέρ - Μισόν.

Λόγια Ποιητικά...


γραφει ο

ΣΠΎΡΟΣ ΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΥΡΩΠΗ»
Οδυνηρές ήττες, ντροπιαστικοί αποκλεισμοί και
φτωχή αγωνιστική εικόνα. Αυτό που βιώνει το
ελληνικό ποδόσφαιρο τον τελευταία μήνα στις
ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις
δεν έχει προηγούμενο. Οχι, δεν είναι μια
ακόμα βαρύγδουπη ατάκα, αλλά η αλήθεια.
Το βράδυ της 11ης Αυγούστου θα είναι
καταλυτικό για την πορεία της χώρας μας στα
ranking της UEFA. Παναθηναϊκός και Αρης, σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, βρίσκονται
στο μη περαιτέρω αναφορικά με την φετινή
ευρωπαϊκή τους παρουσία, ενώ ο Ολυμπιακός
φλερτάρει με δεύτερο σερί αποκλεισμό στην
Μπρατισλάβα.
Οι πιθανότητες για να μείνουμε με μόνο έναν
εκπρόσωπο στην Ευρώπη κατά μεσής του
Αυγούστου είναι κάτι παραπάνω από μεγάλες.
Το όλο σκηνικό θυμίζει το franchise ταινιών
«Επικίνδυνη Αποστολή».
Μόνο που αντί για τον Τομ Κρουζ, οι
πρωταγωνιστές φορούν ποδοσφαιρικές
μπλούζες και μαζί με το «πρέπει» της
πρόκρισης βλέπουν το ακόμα πιο βαρύνουσας
σημασίας «πρέπει» να υψώνεται μπροστά
τους: Τη διατήρηση (τουλάχιστον) της 16ης
θέσης. Σε αντίθεση με τον συμπαθέστατο Τομ,
οι δικοί μας δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη ότι θα
φέρουν εις πέρας την υπόθεση «Ευρώπη».
Διότι πλέον, έχοντας υποκύψει απέναντι
σε συλλόγους (θεωρητικά) υποδεέστερων
χωρών σε ποδοσφαιρικό επίπεδο (Ισραήλ,
Βουλγαρία), έχουμε δώσει δικαιώματα. Το
εγχώριο προϊόν σημειώνει πτώση εφάμιλλης
της τουρκικής λίρας και ουδείς γνωρίζει που
θα σταματήσει.
Προσοχή, το κακό έχει ήδη γίνει, μιας και οι
τρεις ελληνικές ομάδες τα έχουν «καταφέρει»
να βρίσκονται με τον γκρεμό πίσω και το ρέμα
μπροστά τους, μετά την τραγική τους εικόνα
στις πρώτες αναμετρήσεις.
Εφόσον λοιπόν δεν υπάρξουν ανατροπές και
προκρίσεις, τότε υπάρχει ορατή περίπτωση η
Ελλάδα να «λουστεί» αυτά που κοροϊδεύει και
να γίνει... Γιβραλτάρ με μόνο ένα κλαμπ, στην
τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Σκηνή
από τα... προσεχώς ή μήπως ένας εφιάλτης
που θα τελειώσει με αίσιο τέλος μετά τα τρία
ματς; Οσο κι αν θέλει κανείς να εναποθέσει
τις ελπίδες του στη δεύτερη υπόθεση, η
πραγματικότητα γέρνει την πλάστιγγα προς
την πρώτη...

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

