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Ο ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ 
ΚΑΙ Ο 
ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ
Αλήθεια είναι. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έριξε άκυρο στην απόκτηση του 
Βιτίνιο από την Φλαμένγκο. Ετοιμος παίκτης, με ρυθμό, δεν θα 
χρειαζόταν μεγάλο διάστημα προσαρμογής στον Παναθηναϊκό. 
Πάει αυτός όμως. Ο Μπερνάρντ είναι αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο 
και προκαλεί ενθουσιασμό στον κόσμο του «τριφυλλιού». Βέβαια, 
υπάρχουν κάποιοι που απορούν πως ο ένας δεν «κόλλαγε» 
στο σχήμα και πως ο άλλος θα… χαλούσε τα αποδυτήρια. Θα 
δώσουμε δίκιο εδώ στον Σέρβο τεχνικό. Μπορεί να καθυστερεί 
τις μεταγραφές, αλλά το ψάχνει από χίλιες μεριές πριν πάρει 
έναν παίκτη. Χαρακτήρα, συνήθειες, τρόπο ζωής, οικογενειακή 
κατάσταση, τα πάντα! Με άλλα λόγια, αν ο Γιοβάνοβιτς θεωρεί 
πως ο Μπερνάρντ σαν χαρακτήρας κολλάει καλύτερα στην ομάδα 
του σε σχέση με τον Βιτίνιο, έτσι και θα είναι. Και κάτι ακόμα. 
Αγωνιστικό αυτή τη φορά. Ο Μπερνάρντ μαρκάρει περισσότερο, 
επομένως  μπορεί να παίξει, α λα Βιγιαφάνιες, σαν τρίτος χαφ 
σε μια πιο επιθετική ενδεκάδα. Από πολλές μεριές ταιριάζει 
περισσότερο ο Μπερνάρντ λοιπόν…
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ΧΑΣΟΥΡΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Ο Αρης θα κάνει τρεις μεταγραφές ακόμα σε κάθε περίπτωση. 
Αυτό έβγαινε από το ρεπορτάζ μετά την ήττα από τη Μακάμπι στο 
Ισραήλ. Πριν ακόμα οριστικοποιηθεί ο αποκλεισμός. Πριν ακόμα 
βγει πως τον επόμενο γύρο αντίπαλος θα ήταν, σε περίπτωση 
πρόκρισης, η Νις. 
Ο δρόμος για τους ομίλους του European Conference League 
έγινε δύσβατος. Σχεδόν ακατόρθωτος. Παρόλα αυτά, ο Θόδωρος 
Καρυπίδης πίστευε στην πρόκριση. Στην ανατροπή με τη Μακάμπι 
για την ακρίβεια. Η είσοδος στον επόμενο προκριματικό γύρο 
θα έφερνε έσοδα περί το ένα εκατ. ευρώ. Αν αθροίσει κανείς 
και το γεμάτο γήπεδο και τις εισπράξεις από τα εισιτήρια της 
αναμέτρησης με έναν εμπορικό αντίπαλο όπως η ομάδα της 
Νίκαιας. Αυτή δεν ήρθε. Η χασούρα δεν είναι ασήμαντη. Δεν 
μπορεί να περάσει απαρατήρητη. 
Κι όμως, ο Αρης δεν θέλει να πάει πίσω τον μεταγραφικό του 
σχεδιασμό. Οι μεταγραφές θα γίνουν κανονικά. Πλέον όμως 
είναι πιθανές και οι αποχωρήσεις. Ειδικά κάποιων παικτών που 
μπορούν να φέρουν ρευστό στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πόσο 
μάλλον όταν υπάρχουν θέσεις στις οποίες βλέπουμε πλεόνασμα 
παικτών.
Αυτή ασφαλώς και είναι η θέση των ακραίων. Ματέο Γκαρσία, 
Μαντσίνι, Καμάτσο, Ιτούρμπε, Ζερβίνιο που έρχεται και εν δυνάμει 
και ο Πάλμα μπορούν να παίξουν στα πλάγια. Διότι, πόσο ακόμα 
να τρώει πάγκο και ο Καμάτσο εδώ που τα λέμε. Δεν έχει λογική. 
Η λογική λέει πως κάποιος από αυτούς θα αποχωρήσει. 
Ο παίκτης που μπορεί να πιάσει χρήματα και κυνηγάει να φέρει 
πρόταση για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του δεν 
είναι άλλος από τον Μαντσίνι (φωτο). Και το πιθανότερο είναι να 
κουνήσει μαντήλι τελικά… 

AGENT GREEK
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ΤΑ ΕΛΕΓΑΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΠΟΜ
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον είχε στη λίστα του από 
την πρώτη του κιόλας χρονιά. Ο Τσούπα Ακπομ 
(φωτο) ήταν ο περιφερειακός επιθετικός που 
ήθελε. Αυτό το καλοκαίρι προέκυψε ο Σπόραρ κι 
εκεί τελείωσε η κουβέντα. Αν είχε πουληθεί ο 
Ιωαννίδης, χωρίς αμφιβολία θα ήταν ο παίκτης 
που θα επιχειρούσε να πάρει στον Παναθηναϊκό. 
Ο Σέρβος βέβαια δεν είναι ο μόνος θαυμαστής 
του. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε όλα τα σημαντικά 
ματς με τον Αγγλο σέντερ φορ έπαιξε στην 
επίθεση. Τον ήθελε διακαώς. Πάνω κι από 
Ολιβέιρα και Τσόλακ και οποιονδήποτε άλλον. 
Δεν υπήρχαν τα χρήματα για να τον αγοράσουν 
από την Μίντλεσμπρο ή δεν δημιουργήθηκε ο 
χώρος στο μπάτζετ από τον Ζοσέ Μπότο για να 
ικανοποιηθεί το χατίρι του Ρουμάνου τεχνικού. Κι 
αφού η «Μπόρο» δεν μπόρεσε να τον πουλήσει, 
τον αξιοποιεί. Δύο «τεμάχια» στο ματς της 
Κυριακής με την Σέφιλντ. Δύο γκολ ο ΠΑΟΚ δεν 
μπόρεσε να βάλει σε δύο παιχνίδια απέναντι στη 
Λέφσκι Σόφιας. Ετσι για να λέμε τα πράγματα 
όπως είναι… 
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ΠΕΡΙ ΑΕΚ 
ΚΑΙ ΦΟΡ
Γίνεται μια γενναία προσπάθεια να περάσει 
προς τα έξω πως το μόνο που έχει πραγματικά 
ανάγκη η ΑΕΚ είναι η απόκτηση ενός στόπερ. 
Για να το γράψουμε σωστά. Αν η ΑΕΚ έπρεπε να 
πάρει μόνο έναν παίκτη, όντως, αυτός θα έπρεπε 
να είναι κεντρικός αμυντικός. Διότι, πρακτικά 
υπάρχει μόνο ο Βίντα, Μήτογλου και Τζαβέλλας 
είναι συμπληρωματικοί, αλλά σε κάθε περίπτωση 
στην τριάδα δεν γίνεται. Θα πρέπει τουλάχιστον οι 
δύο να είναι «κανονικοί» και υψηλού επιπέδου. 
Επιπλέον, η Ενωση πρέπει να προσθέσει έναν 
παίκτη που να έχει ταχύτητα στην άμυνα. Αυτό 
λείπει τη δεδομένη στιγμή. Αλλά δεν είναι μόνο 
αυτό. Η ΑΕΚ με έναν φορ επιπέδου Αραούχο 
μπορεί να πάει για πρωτάθλημα. Ο Λιβάι Γκαρσία 
δείχνει επαρκής, αλλά αυτή τη στιγμή λύση πίσω 
από αυτόν και τον Αραούχο (φωτο) δεν υπάρχει, 
μιας και ο Ανσαριφάρντ δεν υπολογίζεται. Και 
ο Λιβάι είναι… λόττο το πόσα παιχνίδια θα είναι 
υγιής για να παίξει. Το σενάριο με Μάνταλο 
πίσω από τον φορ, δεν βγάζει νόημα. Μάλλον 
το ρεπορτάζ που λέει πως ο Μελισσανίδης 
έχει δώσει το οκ για επιθετικό με πολύ υψηλό 
συμβόλαιο κολλάει καλύτερα.

AGENT GREEK
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Παράλληλα με το κομμάτι των μεταγραφών, ο Αρης θα πρέπει 
να βρει την αγωνιστική του ταυτότητα με τόσους νεοφερμένους 
ποδοσφαιριστές. Η «πολυκοσμία» στα εξτρέμ και η «έρημος» 
στους σέντερ μπακ διαμορφώνει ισορροπίες, τις οποίες ο Χερ-
μάν Μπούργος θα κληθεί να αντιμετωπίσει ενόψει της επίση-
μης σέντρας του πρωταθλήματος. Οσο για τον γενικό αρχηγό, η 
αναζήτηση συνεχίζεται.

Αραούχο, Σιμάνσκι, Γαλανόπουλος, Τσούμπερ και Αθανασιάδης θα εί-
ναι οι πέντε αρχηγοί της ΑΕΚ τη νέα σεζόν, με τον Μάνταλο να μένει 
εκτός αυτού του «αξιώματος». Η τρέχουσα εβδομάδα θα αποτελέσει 
ορόσημο για την απόκτηση του σέντερ μπακ, η οποία κοντοζυγώνει. Δεν 
ισχύει το ίδιο όμως με τον κεντρικό επιθετικό, με τους «κιτρινόμαυ-
ρους» να περιμένουν για να βρουν την καλύτερη δυνατή περίπτωση.

Μαζί με τον σέντερ μπακ, ο κεντρικός χαφ είναι ο παίκτης που «πονά-
ει» τον Παναθηναϊκό. Νέο όνομα, αυτού του Βραζιλιάνου Μπερνάρντ 
(Εβερτον, Σαχτάρ) παραμένει στις πρώτες επιλογές. Μάλιστα, ο παί-
κτης φημολογείται ότι έριξε χυλόπιτα στην Κορίνθιανς, η οποία επί-
σης τον ήθελε για τον άξονά της. Οσο για τον Καρλίτος, περί τις 400 
χιλιάδες θα εισπράξει το «τριφύλλι» από την πώληση του Καρλίτος 
στη Λέγκια Βαρσοβίας.

Ενα από τα δομικά προβλήματα που εμφανίζει ο Ολυμπιακός μέχρι 
στιγμής στη σεζόν θέλει να λύσει ο Κάρλος Κορμπεράν. Ο Χουάνγκ 
Ιν-Μπέομ αναμένεται βρεθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, με τον Ισπανό να 
προβαίνει σε αυτή την αλλαγή πριν τα ματς με τον Απόλλωνα Λεμε-
σού. Μια κίνηση, η οποία μπορεί να προσδώσει ευελιξία στον άξονα 
των «ερυθρολεύκων». Την ίδια ώρα, ο σέντερ μπακ Αλβαρο Γκονσά-
λεθ φαίνεται ότι βρίσκεται στα ραντάρ των Πειραιωτών. 

Η διαφαινόμενη στρατηγική του ΠΑΟΚ να πορευτεί με τρεις κεντρι-
κούς επιθετικούς ανοίγει το πεδίο της ενίσχυσης σε άλλες νευραλ-
γικές θέσεις, όπως του σέντερ μπακ, το κεντρικού μέσου, αλλά και 
του εξτρέμ. Πάντως, Ολιβέιρα και Κούτσιας, οι οποίοι σκόραραν αμ-
φότεροι στην πρόβα τζενεράλε για το πρωτάθλημα κόντρα στον Βόλο, 
άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις. Οσο για τις εκκαθαρίσεις στο ρό-
στερ, αυτές συνεχίζονται.
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BETSporTime
ΣΕΡΙΕ Α 19:30

ΒΕΡΟΝΑ – ΝΑΠΟΛΙ Χ 3,55
ΝΑΠΟΛΙΤΑΝΟΙ ΥΠΟ ΔΙΑΛΥΣΗ 
Ινσίνιε, Μίλικ, Κουλιμπαλί και Μέρτενς είπαν «αντίο» και οι «παρτενοπέι» στοχεύουν σε αναδόμηση του ρό-
στερ τους. Μεταβατική η φετινή χρονιά και σε έδρες όπως στο «Μπεντεγκόντι» θα ιδρώσουν για να τα κατα-
φέρουν. Ιδιαίτερα μαχητική η Βερόνα.

ΠΡΙΜΕΡΑ ΝΤΙΒΙΣΙΟΝ 20:30

ΧΕΤΑΦΕ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 2 1,94
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ «ΜΙΣΟ – ΜΗΔΕΝ»
Οι Μοράτα και Σαούλ επέστρεψαν στο «Ουάντα Μετροπολιτάνο» και μαζί με τον Αξέλ Βίτσελ αναμένεται να 
συνεχίσουν το αγωνιστικό στιλ της Ατλέτικο Μαδρίτης. Το... μισό – μηδέν για το οποίο παίζει η ομάδα του Σι-
μεόνε, είναι αρκετό για τη νίκη στο «Αλφόνσο Πέρεθ».

ΣΕΡΙΕ Α 21:45

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ – ΣΑΣΟΥΟΛΟ 1 + OVER 2,5 1,92
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ «ΚΥΡΙΑ»
Με τους Κόστιτς, Ντι Μαρία και Πογκμπά να της δίνουν άλλον αέρα στη δημιουργία, η Γιουβέντους φιλοδοξεί 
να επιστρέψει στον θρόνο του Καμπιονάτο μετά από τρία χρόνια απουσίας. Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός 
και απέναντι στη σκληροτράχηλη Σασουόλο του Κυριακόπουλου, ο «άσος» είναι μονόδρομος.

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 22:00

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ – ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ OVER 3,5 2,40
ΕΡΧΕΤΑΙ... ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
Μετά την γκέλα της πρεμιέρας στο «Κρέιβεν Κότατζ», η Λίβερπουλ στοχεύει σε ένα μόνο αποτέλεσμα. Η αξία 
των σημείων δεν ευνοεί ποντάρισμα στο φαβορί, αλλά μπορεί κάλλιστα να γίνει στροφή στα γκολ, καθώς 
αναμένεται ανοιχτό ματς.

BETSporTime BETSporTime

  Η στήλη του Χοσέ θα είναι ξανά κοντά σας στις 17/8   

ΠΡΙΜΕΡΑ ΝΤΙΒΙΣΙΟΝ 22:30

ΜΠΕΤΙΣ – ΕΛΤΣΕ 1+OVER 2,5 2,15
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΦΑΒΟΡΙ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
Η Ελτσε έσωσε με το ζόρι την κατηγορία πέρυσι και φέτος αναμένεται ίδια, αβέβαιη πορεία μέχρι τέλους. 
Ωστόσο, ένα γκολ κόντρα στο φαβορί της αναμέτρησης, Μπέτις, μπορεί να το πετύχει για να βοηθήσει στην 
επίτευξη του σημείο των γκολ. Σαφώς καλύτερη και πληρέστη ομάδα οι «μπέτικος».



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο Μίλτος Τεντόγλου, που θέλει στο Μόναχο να υπερασπιστεί τον τίτλο 
του στο μήκος, δήλωσε πως πέρα από το χρυσό μετάλλιο στο Ευρω-

παϊκό Πρωτάθλημα, στόχος του είναι και το ρεκόρ αγώνων. 
Ο προκριματικός είναι σήμερα (13:10) και ο τελικός 

την Τρίτη 16 Αυγούστου.

Η Ελλάδα έχει κατακτήσει 29 μετάλλια στην ιστορία των Ευρωπαϊκών 
Πρωταθλημάτων. Ο απολογισμός είναι 11 χρυσά, 7 ασημένια και 11 
χάλκινα μετάλλια. Τα περισσότερα έχει η Κατερίνα Στεφανίδη, τρία 
στον αριθμό, δύο χρυσά (2016, 2018) και ένα ασημένιο (2014) 
στο επί κοντώ. 
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SPORTS

Σήμερα διεξάγεται η πρώτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλή-
ματος στο Μόναχο. Στο πρόγραμμα υπάρχουν οκτώ ελληνικές 
συμμετοχές που μπαίνουν στη μάχη πρόκρισης. Κατερίνα Στε-
φανίδη, Ελένη Πόλακ, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Μίλτος Τεντό-
γλου, Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου, Δημήτρης Τσιάμης, 
Ανδρέας Πανταζής και Νίκος Ανδρικόπουλος. 

Ο Μαρσέλ Τζέικομπς επιβεβαίωσε ότι θ’ αγωνιστεί κανονικά στο Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο. Ο Ιταλός ολυμπιονίκης ξεπέρασε 
το πρόβλημα τραυματισμού που τον άφησε εκτός στα ημιτελικά των 

100μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Γιουτζίν. Θα μπει 
στα 100μ. και στα 4x100μ. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με την δίψα για επιτυχίες να ξεχειλίζει και τη διάθεση 
όλων στα ύψη για μία πορεία αντάξια του ονόματος και της 
δυναμικής που κουβαλάει ο σύλλογος, συνεχίζουν στον 
Α.Ο. Χαϊδαρίου το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους 
ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν που ξεκινάει. Η δου-
λειά στο Χαϊδάρι ξεκίνησε την 1η Αυγούστου, με τον τε-
χνικό ηγέτη Γιάννη Χλωρό και τους άμεσους συνεργάτες 
του να θέτουν σε εφαρμογή το πλάνο που έχουν εκπονή-
σει για αυτό το ιδιαίτερα εξοντωτικό διάστημα όπου η ομά-

δα βάζει τις γερές βάσεις πάνω στις οποίες θα πορευτεί 
την νέα σεζόν. Με τον επιτυχημένο τεχνικό να σημειώνει 
τα εξής . «Είναι πολύ νωρίς να κρίνουμε και να μιλήσου-
με για στόχους. Πρέπει πρώτα να δούμε τους ομίλους και 
πως θα διαμορφωθούν τα μπάτζετ των ομάδων. Ομως, σαν 
ομάδα θα συνεχίσουμε από εκεί που ήμασταν πέρσι. Θα έρ-
χεται ο κόσμος να απολαμβάνει αυτό που βλέπει! Θέλουμε 
να είμαστε μία ανταγωνιστική ομάδα» σχολίασε ο 43χρο-
νος τεχνικός, προσθέτοντας σχετικά με την κατάσταση που 
βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές του: «Ευτυχήσαμε να πάρου-
με μέρος σε ένα από τα τουρνουά που διοργανώθηκαν μετά 
το τέλος του πρωταθλήματος. Ετσι, οι ποδοσφαιριστές δεν 
έχουν έρθει από πέντε μήνες αποχή, αλλά μόνο από δύο. 
Βρίσκονται σε καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης και είμα-
στε χαρούμενοι για αυτό». Τέλος, αναφορικά και με το εν-
δεχόμενο ενίσχυσης του έμψυχου δυναμικού ο παλαίμαχος 
άσος των Αιγάλεω, Τρικάλων, Λάρισας και Θρασύβουλου 
υπογράμμισε: «Εχουμε κάνει μόνο δύο προσθήκες, ενώ 
έχουν αποχωρήσει πέντε ποδοσφαιριστές από το περσινό 
ρόστερ. Το προσεχές διάστημα θα ανακοινώσουμε έναν με 
δύο παίκτες. Ο βασικός κορμός από πέρσι έχει παραμείνει 
και στηρίζεται σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Οπως και πέρ-
σι, έτσι και φέτος αυτούς θα εμπιστευτούμε».

ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 
Στην απόφαση να διαβούν χωριστούς δρόμους προχώρη-
σαν ΠΑΣ Γαλάτσι και Πέτρος Χαραλαμπους. Στην καθοριστι-
κή συνάντηση που είχαν κορυφαία διοικητικά στελέχη με 
τον 23χρονο κεντρικό αμυντικό, αποφασίστηκε ότι την δε-
δομένη χρονική στιγμή θα ήταν προτιμότερο οι δύο πλευ-
ρές να χωρίσουν φιλικά τη συνεργασία τους. Ο ικανότατος 
23χρονος κεντρικός αμυντικός έλυσε την συνεργασία του 
με τον ΠΑΣ Γαλάτσι όπου αγωνίστηκε τη σεζόν που ολοκλη-
ρώθηκε, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης και στον Εδεσσαϊκό. 
Αξίζει να τονιστεί ότι η πλευρά του δυναμικού στόπερ έχει 
ήδη δεχθεί προτάσεις από αρκετούς συλλόγους τις οποί-
ες εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή πριν πάρει τις οριστικές 
του αποφάσεις αναφορικά με την ομάδα όπου θα επιλέ-
ξει ως νέο σταθμό της ποδοσφαιρικής του σταδιοδρομίας.

ΧΛΩΡΌΣ: «ΝΑ ΦΤΙΑΞΌΥΜΕ ΜΙΑ 
ΌΜΑΔΑ ΠΌΥ ΘΑ ΤΗΝ ΧΑΙΡΌΜΑΣΤΕ!» 
ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΌΥ 
Ό ΠΡΌΠΌΝΗΤΗΣ ΤΌΥ 
ΧΑΪΔΑΡΙΌΥ ΠΡΌΣΔΙΌΡΙΖΕΙ 
ΤΗΝ ΕΠΌΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Διπλή ενίσχυση 
στον «άσο» με 
Κατράνα και 
Μοσχοβίτη    
Την μεταγραφική της ενί-
σχυση συνεχίζει η Κοψα-
χείλα με φόντο την ιδιαίτε-
ρα απαιτητική φετινή σεζόν. 
Όι ιθύνοντες του συλλόγου 
των νοτίων προαστίων σε 
άμεση συνεννόηση με τον 
τεχνικό Αντώνη Κουφογιαν-
νάκη εντείνουν διαρκώς τις 
ενέργειές τους που άπτο-
νται της όσο το δυνατόν ποι-
οτικότερης ενίσχυσης του 
ρόστερ. Με την προοπτική η 
νέα σεζόν να βρει τους «κι-
τρινόμαυρους» έτοιμους 
και αποφασιστικούς να δι-
εκδικήσουν μια πρωταγω-
νιστική παρουσία στο επερ-
χόμενο πρωτάθλημα της Β’ 
Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Σε αυτό 
το πλαίσιο η ομάδα των νο-
τίων προαστίων προχώρη-
σε στην ένταξη δύο νεα-
ρών τερματοφυλάκων, που 
έχουν όλες τις προοπτικές 
να αποδειχθούν σε εξαιρε-
τικά χρήσιμες επιλογές για 
τον τεχνικό Αντώνη Κου-
φογιαννάκη. Ό λόγος για 
τον 29χρονο τερματοφύλα-
κα Κώστα Κατράνα που απο-
κτήθηκε από τον ΑΌΝΑ και 
με παλαιότερη θητεία σε 
Όλυμπιακό Λούτρου και τον 
18χρονο Χρήστο Μοσχοβίτη. 
Ό δεύτερος επέστρεψε στην 
Κοψαχείλα μετά την περυ-
σινή του θητεία στην Θύ-
ελλα Αγίου Δημητρίου. Με 
τους ιθύνοντες των «κιτρι-
νόμαυρων» να εκφράζουν 
τις θερμές τους ευχαριστίες 
στους διοικητικούς ηγέτες 
της Θύελλας Τάσο και Νίκο 
Τσακόγιωργα για την υλο-
ποίηση της μεταγραφής. Όι 
μεταγραφικές αναζητήσεις 
της Κοψαχείλας συνεχίζο-
νται, με νεότερες πληροφο-
ρίες να θέλουν τους «κιτρι-
νόμαυρους» να κινούνται 
για την απόκτηση ενός κλα-
σικού σέντερ φορ.
ευχόμαστε καλή αγωνιστική 
σεζόν.»

Την μεταγραφική της αντεπίθεση σε 
όλα τα μέτωπα συνεχίζει ακάθεκτη 
η Κηπούπολη. Τα άτομα όπου ηγού-
νται των τυχών του φιλόδοξου σω-
ματείου των δυτικών προαστίων δεν 
σταματούν τις ενέργειες που άπτο-
νται στην όσο το δυνατόν ποιοτικό-
τερη και ουσιαστικότερη ενίσχυση 
του ρόστερ με παίκτες που έχουν 
υψηλό κίνητρο διάκρισης και πλη-
ρούν όλες τις προδιαγραφές, ώστε 
να προσφέρουν το κάτι παραπάνω 
στην νέα τους ομάδα και η Κηπού-
πολη να διεκδικήσει με αξιώσεις 
το εισιτήριο της άμεσης επανόδου 
στην Α’ Κατηγορία ΕΠΣΑ. Κάτω από 
αυτό το πλαίσιο, σε μια ακόμη μετα-
γραφή, την 10η φετινή, προχώρη-
σε η Κηπούπολη, που ανακοίνωσε 
την απόκτηση του Αλκαίου Νένδου. 
Ό ικανότατος φορ, που διακρίνε-
ται ιδιαίτερα για την ευχέρεια του 
στο σκοράρισμα, έχει αγωνιστεί με 
επιτυχία σε ΑΌ Περιστερίου, Όρφέα 
Αιγάλεω και Κορωνίδα και αναμέ-
νεται να αποτελέσει ένα σημαντικό 
επιθετικό όπλο για τον κόουτς Τάκη 
Τριανταφύλλου. Την ίδια ώρα, με 
πολλά όνειρα και τη δίψα για επι-
τυχίες στα ύψη ξεκίνησε η Κηπού-
πολη την θερινή της προετοιμασία 
ενόψει της καινούριας σεζόν Ανα-
λυτικά η ανακοίνωση: «Πραγματο-
ποιήθηκε η πρώτη προπόνηση με 
την έναρξη της προετοιμασίας της 
ομάδας μας, υπό τις οδηγίες του 
τεχνικού επιτελείου μας. Όι ποδο-
σφαιριστές μας με απόλυτη αφο-
σίωση και θέληση να δουλέψουν 
σκληρά από την πρώτη προπόνηση 
δίνει αισιόδοξα μηνύματα για την 
συνέχεια. Ό coach της ομάδας μας 
Τάκης Τριανταφύλλου έμεινε από-
λυτα ευχαριστημένος από την πρώ-
τη μέρα υποσχόμενος σκληρή δου-
λειά στην πορεία των».

Με Νένδο στην 
«μηχανή» της

ΚΗΠΌΥΠΌΛΗ 
Αίσθηση με Μάριο Δρόσο 
Τίποτε δεν φαντάζει ικανό να σταματήσει την ξέφρενη 
μεταγραφική κούρσα της Κηπούπολης με φόντο την 
ερχόμενη ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Όι ιθύνοντες του 
φιλόδοξου σωματείου των δυτικών προαστίων συνε-
χίζουν ακάθεκτοι τι ενέργειες που άπτονται της ουσι-
αστικής ενίσχυσης του έμψυχου δυναμικού, Με την 
προοπτική τη δημιουργία ενός πανίσχυρου συνόλου, 
ικανού να διεκδικήσει με αξιώσεις την άμεση επάνοδό 
του στην Α’ Κατηγορία ΕΠΣΑ. Σε αυτό το πλαίσιο η ομά-
δα των δυτικών συνοικιών προχώρησε στην απόκτη-
ση του Μάριου Δρόσου. Ό έμπειρος μεσοεπιθετικός, 
που αγωνιζόταν στον Ιπποκράτη, συμφώνησε σε όλα 
με την διοίκηση της ομάδας και αναμένεται να αποτε-
λέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τον κόουτς Τάκη Τρι-
ανταφύλλου. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή η μετα-
γραφή ήταν σφοδρή επιθυμία και των δύο πλευρών, 
αφού ο Μάριος Δρόσος έχει αγωνιστεί και πάλι στην 
ομάδα πριν 19 χρόνια. Με αυτή την κίνηση ολοκλη-
ρώθηκε το ρόστερ της ομάδας, και πλέον ξεκινάει το 
χτίσιμο της ομάδας με στόχο η Κηπούπολη να αντα-
ποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου πρωταθλήματος…


Th

is
 is

 ATh
e

n
s


7

ΚΌΨΑΧΕΙΛΑ

ΚΗΠΌΥΠΌΛΗ 

Ο Γιάννης Χλωρός
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PREMIER LEAGUE

ΑΠΟ ΔΥΟ... ΧΩΡΙΑ
Σεμινάριο για το πως γίνεται ένας προπονητής πρωταγωνιστής με τη λήξη μιας μα-
τσάρας σαν κι αυτής της Τσέλσι με την Τότεναμ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» (2-2) έδω-
σαν οι Τόμας Τούχελ και Αντόνιο Κόντε. Η χειραψία που αντάλλαξαν εξελίχθηκε σε 
καβγά και επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι για να μην πιαστούν στα χέρια. Φυσικά απο-
βλήθηκαν. Στο άλλο ματς της ημέρας, υπό το βλέμμα του Βαγγέλη Μαρινάκη που βρέ-
θηκε στο «Φόρεστ Γκράουντ», η Νότιγχαμ πέτυχε την πρώτη της νίκη (1-0 τη Γουέστ 
Χαμ) στην Πρέμιερ Λιγκ μετά από 23 χρόνια.λες και άφησες τις «μέλισσες».

ΒUNDESLIGA

ΤΟ NEXT BIG THING
Ο Τζαμάλ Μουσιάλα τείνει να γίνει σημείο αναφοράς στην Μπάγερν Μονάχου του 
Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός αναδείχθηκε πρωταγωνιστής στην 
επικράτηση των Βαυαρών επί της Βόλφσμπουργκ (2-0) ανοίγοντας το σκορ και έγι-
νε ο νεότερος Γερμανός παίκτης που πετυχαίνει 14 γκολ στην Μπουντεσλίγκα. Πεδί-
ον δόξης λαμπρόν για τον συμπαθέστατο Τζαμάλ που αποτελεί το μεγάλο πρότζεκτ των 
πολυπρωταθλητών Γερμανίας. Στο άλλο ματς της ημέρας, Μάιντς και Ουνιόν Βερολίνο 
αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς σκορ (0-0).

LALIGA

TO XABA THΣ
Η εικόνα κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο ήταν μια απ’τα ίδια, περσινά καμώματα της 
Μπαρτσελόνα κόντρα σε μικρές ομάδες με κλειστές άμυνες. Την ίδια στιγμή όμως, 
αντί να λυθεί το πρόβλημα με το ήδη υπάρχον υλικό, οι «μπλαουγκράνα» στρέφουν 
την προσοχή τους σε μια ακόμα βαρύγδουπη μεταγραφή. Προσεχώς, ο Μπερνάλντο 
Σίλβα θα αγωνίζεται με τους Καταλανούς. Ενας ακόμα top class παίκτης στη Βαρκελώ-
νη, αλλά – μεταξύ μας – ποδόσφαιρο πότε θα προσφέρει το κλαμπ;

SERIE A 
AYTOKΡΑΤΟΡΑΣ ΤΣΙΡΟ
Τις υψηλές πτήσεις συνεχίζει για μια ακόμα χρονιά ο αειθαλής Τσίρο Ιμόμπι-
λε. Δεν τον πήραν και τα χρόνια, 32 ετών είναι, αλλά οι αριθμοί του είναι εφά-
μιλλοι ενός 25αρη. Το «κανόνι» της Λάτσιο... κάπνισε ξανά, μιας και βομβάρδι-
σε τα δίχτυα της Μπολόνια δίνοντας τη νίκη με ανατροπή στους «αετούς» (2-1). 
Μόλις ο τέταρτος στράικερ που σκοράρει για πέμπτο σερί εναρκτήριο παιχνί-
δι στο Καμπιονάτο. Μόνο οι Σεβτσένκο, Μούτσι και Μουριέλ το είχαν κάνει πιο 
πριν.

PLANET
FOOTBALL



Κοίμηση της Θεοτόκου: Να κρατούμε 
πάντα σφιχτά το χέρι της Παναγίας, 

της αιώνιας Μάνας μας
Κοίμηση της Θεοτόκου. Δεκαπέντε Αυγούστου. Το «Πάσχα» του 
καλοκαιριού, η μεγάλη εορτή της Χριστιανοσύνης. Oσο ζεστός, 

εκτυφλωτικός και δυνατός είναι ο ήλιος του Αυγούστου, έτσι ομοιάζει 
και η αγάπη της πάνσεπτης Μητέρας όλου του κόσμου που απλώνει την 
ακτινοβόλα ευλογία της σε κάθε άνθρωπο που αποζητά τη Χάρη της.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου έχει μέσα της την ίδια χαρμολύπη που ακολουθεί 
όλες τις μεγάλες εορτές της Ορθοδοξίας. Κάθε αγιασμένη κοίμηση είναι ένα 
σύντομο πέρασμα στην αιωνιότητα, πένθιμο κατά κόσμον άλλα μακάριο 
κατά Θεόν, αφού ο Χριστός κατήργησε τον θάνατο και χαρίζει αιώνια 
δόξα. Και η πάναγνη μητέρα του, που έγινε μητέρα όλου του κόσμου, 

απλώνει τον μανδύα της προστατευτικά και σκεπάζει όλη την οικουμένη.

Σαστίζει ο νους μπροστά στο μεγαλείο της Θεοτόκου. Μόνο οι φωτισμένοι 
από το Αγιο Πνεύμα υμνογράφοι της Εκκλησίας, με έναν πανέμορφο 

«μπαξέ» από ύμνους, πλησιάζουν το άφταστο ανάστημα 
της Αειπαρθένου Μαρίας. 

Η Θεοτόκος χάρισε την ύπαρξη της στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία 
του ανθρώπου, ακολούθησε πρόθυμα το μονοπάτι της Θείας Οικονομίας 
σαρκώνοντας τον Χριστό, δέχθηκε δίστομο ρομφαία στην καρδιά της όταν 
ατένισε τον σταυρωμένο Υιό και Θεό της, θρηνώντας για την μεγαλύτερη 

αδικία που έπραξε ποτέ η ανθρωπότητα.

Κοίμηση της Θεοτόκου. Ολόκληρη η κτίση πενθεί άλλα και αγαλλιάζει από 
χαρά μπροστά στην πάνσεπτη μορφή της ακοίμητης Μάνας μας. Χιλιάδες 

κόσμου προσκυνούν την Οδηγήτρια τους, την Καταφυγή και Ελπίδα 
τους. Βαθιά ριζωμένη η λαϊκή πεποίθηση πως η Παναγία ποτέ δεν μας 

απογοητεύει, ποτέ δεν μας αποστρέφεται, ποτέ δεν μας εγκαταλείπει, αρκεί 
να την κρατούμε πάντα σφιχτά από το χέρι.

Ελευθέριος Ανδρώνης


