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Η ΕΡΏΤΗΣΗ ΣΕ 
ΜΑΛΕΝΟΒΙΤΣ 
Η ΑΕΚ είναι σε αναζήτηση κεντρικού αμυντικού και 
η αγορά που ξεψαχνίζεται καιρό τώρα, όχι μόνο το 
φετινό καλοκαίρι, είναι αυτή της Γαλλίας. Δεν έχει 
προκύψει ακόμα η κατάλληλη περίπτωση από εκεί, 
Μάλλον, πολλές είναι οι περιπτώσεις που έχουν 
παρουσιάσει ενδιαφέρον, αλλά για διαφορετικούς 
λόγους η καθεμία δεν προχώρησαν. Στην ΑΕΚ 
έγινε και ερώτηση στον Μίλος Μαλένοβιτς για 
κάποια περίπτωση. Ο Ελβετός ατζέντης με σερβική 
καταγωγή είναι από αυτούς που έχουν τη δεδομένη 
στιγμή άριστες σχέσεις με το club! Μάνατζερ των 
Τσούμπερ και Γκατσίνοβιτς να θυμίσω. Από το 
portofolio του πολλές περιπτώσεις είναι αυτές 
που έχουν ενδιαφέρον, αλλά ο Μαλένοβιτς μία θα 
ήθελε να σπρώξει προς την «Ένωση». Αυτή του 
Φίνταν Αλίτι. Η Ζυρίχη έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα 
το πρωτάθλημα και θα ήταν μία διέξοδος για όλους. 
Για την ώρα, έμεινε στην άκρη το θέμα… 
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ΠΑΙΖΕΙ 
ΑΚΟΜΑ
Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην απόκτηση ενός εξτρέμ 
που ήθελε πάρα πολύ. Ο λόγος για τον Κόνραντ Ντε Λα 
Φουέντε, Παράλληλα, ο Μάριος Βρουσάι είναι ξανά στις 
προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Και ο νεαρός εξτρέμ 
μια χαρά λύση αν χρειαστεί. Ο ίδιος Ο Πέδρο Μαρτίνς ήταν 
που του έδωσε ευκαιρία, ο ίδιος ο Πορτογάλος τεχνικός 
–ανεξήγητα- ήταν που του «έκοψε τα φτερά». Η φαρέτρα 
του Κορμπεράν όμως στους εξτρέμ δεν έχει γεμίσει. 
Διότι, ο Ζίνκερναγκελ μέχρι νεωτέρας θα παίζει αρκετά 
και στη θέση «10». Ο Γιώργος Μασούρας είναι στα… 
κόκκινα εδώ και πολύ καιρό. Τρία χρόνια παίζει χωρίς 
σταματημό. Και με το λάθος του Μαρτίνς να μην του δώσει 
έξτρα άδεια (ούτε σε αυτόν, ούτε στον Μπουχαλάκη) 
η κατάσταση έγινε χειρότερη. Άγνωστο αν θα είναι 
διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τον Απόλλωνα 
Λεμεσού. Για τον Γκαρι Ροντρίγκες τα έχουμε πει ξανά 
και ξανά. Το ποτήρι έχει ξεχειλίσει με τον Γκάρι, ίσως 
αποχωρήσει στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Άρα 
μένει, 100% υγιής μόνο ο Ραντζέλοβιτς. Που θέλουμε να 
καταλήξουμε; Ο Ολυμπιακός ήθελε έναν παίκτη σαν τον 
Ντε Λα Φουέντε που είναι σχετικά έτοιμος, αλλά θέλει 
κι άλλον. Ο Κρίστιαν Τέγιο είναι ακόμα ελεύθερος και 
ακόμα «παίζει» για τον Ολυμπιακό. Κυρίως, διότι έχει 
την ευχέρεια να παίζει και με τα δύο πόδια, κάτι που 
εξυπηρετεί τα σχέδια του Κορμπεράν. Ο Ισπανός τεχνικός 
βλέπετε επιθυμεί να έχει παίκτες στα «φτερά» που να 
μπορούν να παίζουν με ανάποδα πόδια. Ο Ντε Λε Φουέντε 
από αριστερά, ο Τέγιο δεξιά, για παράδειγμα. Αν και ένας 
καθαρά αριστεροπόδαρος θα τον εξυπηρετούσε ακόμα 
περισσότερο. 

AGENT GREEK
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Η ΛΟΞΑ 
ΤΟΥ «ΚΑΡΥ»
Το σενάρια για  τον Διαμαντάκο και τον Άρη 
είναι υπαρκτό. Είναι ένας τύπος φορ που κάνει 
και κολλάει στο παζλ της ομάδας του Χερμάν 
Μπούργος. Έχει τα στοιχεία εκείνα που δεν 
έχει ο Γκρέι. Είναι πιο φορ περιοχής σε σχέση 
με τon Τζαμαϊκανό επιθετικό. Ο Έλληνας 
επιθετικός δεν είναι ωστόσο στην κορυφή της 
λίστας. Ο Θόδωρος Καρυπίδης παρότι δεν έχει 
κακή άποψη για τον συγκεκριμένο παίκτη, έχει 
άλλα προτεραιότητες. Η λόξα του είναι ξένος 
επιθετικός και ενδεχομένως και καλύτερος 
του Γκρέι. Αν δεν ήταν η χασούρα της Ευρώπης 
θα κάναμε διαφορετική κουβέντα. Πάντως, ο 
ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης δεν έχει καμία 
πρεμούρα να πάρει Έλληνα παίκτη, σώνει και 
ντε. Έτσι απλά για να πάρει. Ειδικά στη γραμμή 
κρούσης έχει καεί από τις επιλογές Ελλήνων 
(Μάνος, Μήτρογλου). Ξένος είναι η πρώτη του 
επιλογή και η λόξα του. Αλλά του Διαμαντάκου 
«παίζει» το όνομα. Βέβαια, ένας στόπερ είναι 
αυτό που επείγει… 
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ΠΟΛΛΑ ΤΑ 
ΦΕΣΙΑ
Τα τελευταία χρόνια, ο Γιάννης Αλαφούζος έχει 
κάνει εξαιρετική δουλειά σε ότι έχει να κάνει το 
οικονομικό συμμάζεμα της ΠΑΕ. Τα χρέη έχουν 
εκλείψει, οι υποχρεώσεις σε παίκτες επίσης, 
γενικώς ο Παναθηναϊκός θεωρείται –και είναι- 
ένα νοικοκυρεμένο μαγαζί. Ο ισχυρός άνδρας της 
ΠΑΕ έχει λησμονήσει κάτι σημαντικό όμως, Ως 
προς τη διευθέτηση. Κι αυτό δεν είναι άλλο από 
τις προμήθειες σε ατζέντηδες. Μιλάμε για πολύ 
μεγάλα ποσά και νούμερα και για πολλά χρόνια 
πίσω. Οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο για ένα 
νούμερο που επταψήφιο! Και μεγάλο κιόλας. 
Δεν το λες και μικρό ζήτημα αυτό. Αυτό είναι 
ένα γεγονός που έχει αρχίσει να διαρρέεται 
στην πιάτσα και μάλιστα πολλές φορές μάνατζερ 
αποφεύγουν την οποιαδήποτε κουβέντα με το 
«τριφύλλι». Σε ότι αφορά τις μεταγραφές το 
τελευταία διετία η κατάσταση είναι καλύτερη. Ο 
Ιβάν Γιοβάνοβιτς προσφέρει εγγυήσεις στους 
δικούς του ανθρώπους και μέχρι τώρα τα 
προβλήματα δεν είναι σημαντικά. 

AGENT GREEK
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Μπορεί να φρέναρε κάπως ο Άρης μεταγραφικά τον τελευταίο 
καιρό, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως το ρόστερ έκλεισε. Προέχει 
φυσικά ο αγώνας με τον Λεβαδειακό για το πρωτάθλημα, αλλά 
ταυτόχρονα σκανάρονται και συγκεκριμένες αγορές. Φορ πίσω 
από τον Γκρέι, ένας ακόμη χαφ και εκτός απροόπτου και ένας 
στόπερ είναι οι προτεραιότητες στο κομμάτι της ενίσχυσης.

Έναν στόπερ στο πλάι του Ντομαγκόι Βίντα αναζητά η ΑΕΚ και ο Φραν-
θίσκο Μοντέρο αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρί-
σει. Στην Τουρκία υποστηρίζουν ότι η Ένωση θέλει να πάρει τον 23χρο-
νο στόπερ της Μπεσίκτας δανεικό. Ακόμη η γαλλική Equipe αναφέρει 
ότι ΑΕΚ και Μπορντό τα βρήκαν για δανεισμό με οψιόν αγοράς για τον 
Κλεμάν Μισελέν, κάτι που δεν επιβεβαιώνουν οι «κιτρινόμαυροι». 
Αρέσει στην Τέλσταρ ο Θεοδόσης Μαχαίρας.

Στον αστερισμό του Μπερνάρντ κινείται ο Παναθηναϊκός αυτές τις μέ-
ρες. Οι επαφές με τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό έχουν προχωρήσει 
αρκετά, αλλά ακόμη οριστική συμφωνία σε όλες τις λεπτομέρειες δεν 
υπάρχει. Επικρατεί, πάντως, αισιοδοξία πως θα ντυθεί στα «πράσινα». 
Απορρίφθηκε πρόταση της Ελλάς Βερόνα για τον Σωτήρη Αλεξανδρό-
πουλο και κατά τα άλλα το βλέμμα είναι στραμμένο στην πρεμιέρα του 
πρωταθλήματος με τον Ιωνικό. Σήμερα βγαίνουν τα εισιτήρια.

Οι Πορτογάλοι συνεχίζουν να επιμένουν πως ο Ολυμπιακός είναι στο 
κόλπο για την απόκτηση του Ζοβάνε Καμπράλ. Για τον εξτρέμ της Σπόρ-
τινγκ Λισαβόνας ενδιαφέρονται και οι Βαγιαδολίδ και Μπέρνλι. Εν τω 
μεταξύ, ο Γκουστάβο Σκάρπα σε δηλώσεις του μίλησε για τη Νότιγ-
χαμ Φόρεστ, αλλά όχι για τους Πειραιώτες. Τέλος, αγγλικό σενάριο 
εμπλέκει τους «ερυθρόλευκους» με τον Αμάντ Ντιαλό της Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ.

Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος πλησιάζει και η γκρίνια στον ΠΑΟΚ 
είναι μεγάλη. Πολλοί περιμένουν το ματς με τον Παναιτωλικό για να 
αλλάξει κάπως το κλίμα. Τιμωρημένοι είναι γι’ αυτό το ματς οι Βιεϊ-
ρίνια και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ενώ τραυματίας ο Μιχαηλίδης. Δύσκολο 
θεωρείται να προλάβει ο Σοάρες. Άπνοια υπάρχει μεταγραφικά μετά 
τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Το βάρος εστιάζεται στις αποχωρήσεις. 
Ο Ενέα Μιχάι κούνησε μαντίλι πηγαίνοντας στη Φαμαλικάο.



1
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 20:30

ΟΥΝΙΟΝ ΝΕΤΕΤΑΛ-ΚΟΛΩΝΙΑ ΙΙ OVER 3,25 2,00
Τα φιλικά παίζουν μπάλα και στο σημερινό μενού 

με αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.
Για την νέα σεζόν ετοιμάζονται οι δύο ομάδες και 

έχουν αρκετά νέα πρόσωπα στα ρόστερ τους.
Ανοιχτό ματς αναμένεται με γκολ και πολλά 

κόρνερ.

Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΓΚΟΛ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
CHAMPIONS LEAGUE 19:45

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ-ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ Χ2 1,65
Ώρα πλέι οφ στο champions league με κρίσιμες 

αναμετρήσεις για την πρόκριση. Η Καραμπάγκ έκανε την 
έκπληξη στην Ουγγαρία δείχνοντας ότι αν υποτιμηθεί 

μπορεί εύκολα να κάνει την ζημιά. Έχει ποιότητα η Πλζεν 
και είναι το φαβορί για την είσοδο στους ομίλους.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥΣ.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 
ΜΕ ΕΞΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
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www.xosetips.com

2
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 21:00

ΑΛΓΚΕΘΙΡΑΣ-ΟΥΕΛΒΑ OVER 2,5 1,72
Οι φιλικές αναμετρήσεις παίζουν μπάλα καθημερινά στο 
στοιχηματικό μενού. Για την νέα σεζόν ετοιμάζονται οι 
δύο ομάδες και θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν 

πρόσωπα αλλά και διάφορα σχήματα.

ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ-ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 DNB 1,80
Ζορίστηκε στη Κύπρο αλλά τελικά η Μακάμπι ηττήθηκε 

με σκορ που της έδωσε το εισιτήριο για τα πλέι οφ. 
Τώρα τελευταίο εμπόδιο πριν τα πλέι οφ είναι ο 

Ερυθρός Αστέρας που θέλει να επιστρέψει ξανά στην 
ευρωπαϊκη ελίτ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 01:00

ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ-ΟΠΕΡΑΡΙΟ OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,80
Ασταθής παρουσία έχουν οι δύο ομάδες με 

συνέπεια να βρίσκονται στα χαμηλά στρώματα 
της βαθμολογίας. Για την νίκη θα παίξουν σήμερα 

με την Οπεράριο πάντως να έχει μεγαλύτερη 
ανάγκη από βαθμούς.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΓΚΟΛ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4
CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ 2 1,70
Στη σκιά του πολέμου η Ντιναμό έπαιξε με ψυχή 

φεύγοντας με την πρόκριση από την Αυστρία. 
Τώρα το έργο πάντως είναι δύσκολο κόντρα στην 
Μπενφίκα που διψάει για ευρωπαϊκή διάκριση.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΟ ΦΑΒΟΡΙ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με τον δείκτη αυτοπεποίθησης στα ύψη που απορρέει από 
την περυσινή επιτυχημένη πορεία και την δίψα όλων διά-
χυτη για επιτυχίες και όμορφο ποδόσφαιρο, συνεχίζεται με 
αμείωτη ένταση το βασικό στάδιο προετοιμασία της Διάνας 
Ηλιούπολης. Σε μια χρονική περίοδο όπου έχει κλείσει ένα 
διάστημα δύο εβδομάδων σκληρών και κοπιαστικών προπο-
νήσεων οι παίκτες παρουσιάζουν τρομερή διάθεση και πά-
θος στις προπονήσεις. Γεγονός το οποίο κι αφήνει πολλά 
αισιόδοξα μηνύματα ενόψει της νέας σεζόν, Με τον τεχνι-

κό ηγέτη Γιάννη Κουσάνα να έχει κάθε λόγο να χαμογελά 
και να αναλύει τους στόχους με φόντο την ερχόμενη σε-
ζόν, λέγοντας τα εξής: «Βρισκόμαστε σε μία χρονική περί-
οδο όπου δουλεύουμε πολύ σκληρά και βάζουμε τώρα γε-
ρές και στέρεες βάσεις για την νέα σεζόν. Ό,τι και να λέμε 
τώρα θεωρώ ότι είναι πολύ πρώιμο. Σίγουρα υπάρχει εν-
θουσιασμός και όρεξη από τους ποδοσφαιριστές μου για 
προσφορά, όμως ακόμη δεν έχουμε κάποια σημάδι αγω-
νιστικό και περιμένουμε τα πρώτα φιλικά ώστε να αρχί-
σουμε να εξάγουμε τα όποια συμπεράσματα τόσο για την 
πορεία της δουλειάς που κάνουμε,, όπως και για το πού η 
ομάδα χρειάζεται βελτίωση.» Ο κύκλος των φιλιών ανα-
μετρήσεων για την Διάνα Ηλιούπολης ανοίγει το προσεχές 
Σάββατο 20 Αυγούστου κόντρα στην Κ-20 του Παναθηναϊ-
κού. Με την ώρα διεξαγωγής, αλλά και το γήπεδο να μην 
έχουν οριστεί ακόμη.

ΜΙΚΡΑΣΤΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 
Την μεταγραφική του εξόρμηση συνεχίζει ακάθεκτος ο Μι-
κρασιατικός Εθνικός Αστέρας δημιουργώντας όλα τα εχέγ-
γυα για το χτίσιμο ενός πανίσχυρου συνόλου, που θα φα-
ντάζει ικανό να διεκδικήσει πρωταγωνιστικούς στόχους στο 
επερχόμενο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ.. Σε αυτό 
το πλαίσιο οι Καισαριανιώτες προχώρησαν σε μία πολύ 
σπουδαία προσθήκη με παίκτη, που έχει να επιδείξει θη-
τεία στις επαγγελματικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, την 
απόκτηση του έμπειρου μέσου Αργύρη Σάμιου ανακοίνω-
σε ο Μικρασιατικός Εθνικός Αστέρας. Αναλυτικά η ανακοί-
νωση: «Ο Μικρασιατικός Εθνικός Αστέρας βρίσκεται στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συμφωνία με τον πο-
δοσφαιριστή, Αργύρη Σάμιο. Το νέο απόκτημα της ομάδας 
μας γεννήθηκε στις 2/1/1990 (32 χρόνων) και αγωνίζε-
ται στην μεσαία γραμμή. Την προηγούμενη αγωνιστική σε-
ζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα στον 5ο όμιλο της Γ’ Εθνικής 
όντας ποδοσφαιριστής του ΓΣ Ηλιούπολης, έχοντας σημα-
ντικό ρόλο στην πορεία της ομάδας. Διακρίνεται για την 
άριστη τεχνική κατάρτιση που διαθέτει καθώς για την τε-
ράστια εμπειρία καθώς τα προηγούμενα χρόνια έχει αγω-
νιστεί σε υψηλό επίπεδο μετρώντας μάλιστα αρκετές δι-
ακρίσεις τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Ο 
Αργύρης Σάμιος έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα 
με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια ακολούθη-
σε μια λαμπρή καριέρα σε Ηλυσιακό, Χερσόνησο, Αιγάλεω, 
Απόλλωνα Σμύρνης, Προοδευτική, Εθνικό Αστέρα, Εθνικό 
Πειραιά, Τράχωνες, Ατρόμητο Πειραιά, Ιωνικό, Παλληνια-
κό, Κηφισιά, Φωστήρα και Αστέρα Βάρης. Έχοντας κάνει 
πρωταθλητισμό με όλες τις ομάδες στις οποίες αγωνίστη-
κε, το νέο μεταγραφικό μας απόκτημα έρχεται να προστε-
θεί στο ήδη ποιοτικό ρόστερ της ομάδας για να βοηθήσει με 
την εμπειρία του και τις ικανότητες του. Καλωσορίζουμε τον 
Αργύρη Σάμιο και του ευχόμαστε καλή αγωνιστική σεζόν.»

ΚΟΥΣΆΝΆΣ: «ΤΏΡΆ ΒΆΖΟΥΜΕ ΤΙΣ 
ΒΆΣΕΙΣ ΓΙΆ ΤΗ ΝΕΆ ΣΕΖΟΝ» 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
ΗΤΆΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΟΥ 
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΆΝΆ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Πρόσθεσε 
Δανασή κάτω 
από τα γκολπόστ     
Την μεταγραφική του εξόρ-

μηση συνεχίζει απτόητος ο 

Άττικός ενόψει της προσε-

χούς απαιτητικής περιόδου, 

που θα τον βρει στην Β’ Κα-

τηγορία ΕΠΣΆ μετά το περυ-

σινό επίτευγμα της ιστορι-

κής ανόδου. Οι ιθύνοντες 

του συλλόγου των κεντρι-

κών προαστίων δεν στα-

ματούν τις ενέργειες που 

αφορούν την ουσιαστική 

ενίσχυση του έμψυχου δυ-

ναμικού σε όλες τις γραμ-

μές, ευελπιστώντας να πα-

ρουσιαστούν όσο το δυνατόν 

πιο ανταγωνιστικοί γίνεται 

στο επερχόμενο και γεμά-

το ιδιαιτερότητες «μαραθώ-

νιο» που τους περιμένει. Σε 

αυτό το πλαίσιο οι νεοφώ-

τιστοι προχώρησαν σε ακό-

μη μία σημαντική προσθήκη 

που αφορά την νευραλγι-

κή θέση κάτω από τα δοκά-

ρια. Μετά από ενέργειες της 

διοίκησης Άθανασόπουλου, 

οι νεοφώτιστοι στην Β' ΕΠΣΆ 

ήρθαν σε συμφωνία με τον 

Άρη Δανασή, ο οποίος ανα-

μένεται να πλαισιώσει τον 

Άντώνη Λογοθέτη κάτω από 

τα γκολπόστ και να συνθέ-

σουν ένα αξιοζήλευτο δί-

δυμο. Το νέο απόκτημα του 

Άττικού προέρχεται από γε-

μάτη σεζόν στο πρωτάθλημα 

του Πειραιά κάτι που σημαί-

νει ότι θα προσφέρει πολύ-

τιμες λύσεις κάτω από την 

εστία του Άττικο;y. Προηγού-

μενος σταθμός της καριέ-

ρας του ήταν η Άμφιάλη και 

το πρωτάθλημα του Πειραιά.

ευχόμαστε καλή αγωνιστική 

σεζόν.»

Την χάραξη του σχεδιασμού τους με 
φόντο την επόμενη απαιτητική σε-
ζόν συνεχίζουν ακάθεκτοι στα Ιλίσια 
2004. Η διοίκηση του φιλόδοξου συλ-
λόγου με «μπροστάρη» τον Διοικητι-
κό Ηγέτη Παντελή Ξενιτίδη δεν σταμα-
τούν τις ενέργειές τους που αφορούν 
την διαμόρφωση του ρόστερ, που θα 
κληθεί να παρουσιαστεί στα γήπεδα 
την νέα σεζόν, Με ξεκάθαρη προτε-
ραιότητα να θέσει πρωταγωνιστικούς 
στόχους στο επερχόμενο πρωτάθλη-
μα της Γ’ Κατηγορίας ΕΠΣΆ. Κάτω από 
αυτό το πρίσμα στα Ιλίσια 2004 θα 
αγωνιστεί και τη νέα σεζόν ο Χρή-
στος Σώκλας. Ο ικανότατος κεντρικός 
αμυντικός και εμβληματικός αρχη-
γός της ομάδας συμφώνησε σε όλα 
με την διοίκηση του Παντελή Ξενιτι-
δη και θα αγωνιστεί με την φανέλα 
του συλλόγου για δέκατη συνεχόμε-
νη χρονιά! 

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 
Με πολλές όνειρα βλέψεις, αλλά και 
έντονη τη διάθεση να μπουν γερές 
βάσεις με φόντο ένα πολύ πιο ευοί-
ωνο μέλλον, ξεκίνησε χθες Τρίτη η 
Λυκόβρυση την θερινή της προετοι-
μασία ενόψει της νέας σεζόν με την 
πρώτη συγκέντρωση των παικτών. Ο 
Κώστας Ιωάννου, ο οποίος θα είναι 
για ακόμη μια χρονιά στην άκρη του 
πάγκου έσπευσε με δηλώσεις του, να 
δώσει το στίγμα που θα χαρακτηρί-
σει το σύνολο του την προσεχή ποδο-
σφαιρική σεζόν: «Ξεκινήσαμε με αρ-
κετή όρεξη και διάθεση να χτίσουμε 
γερά θεμέλια για το μέλλον, Για ακό-
μη μια χρονιά θα ακολουθήσουμε πι-
στά την ίδια φιλοσοφία, που δεν είναι 
άλλη από την προώθηση νεαρών παι-
κτών που προέρχονται από τα τμήμα-
τα υποδομών μας Θα πηγαίνουμε με 
ιδιαίτερη προσοχή βήμα – βήμα και 
στην πορεία θα διαπιστώσουμε πού 
χρειαζόμαστε ενίσχυση. Το ενθαρρυ-
ντικό στοιχείο, είναι ότι υπάρχει τρο-
μερή διάθεση από όλους τους ποδο-
σφαιριστές να δείξουν τι αξίζουν».

Έμεινε ο 
Χρήστος Σώκλας 

ΙΠΠΟΚΡΆΤΗΣ 
«Διαζύγιο» με τον Μάριο Δρόσο 
Μετά από μία τετραετία κοινής πορεία ο Ιπποκρά-
της και ο Μάριος Δρόσος αποφάσισαν να ακολου-
θήσουν χωριστούς δρόμους. Ο σύλλογος του Πε-
ριστερίου ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας 
του με τον πολύπειρο επιθετικό, ο οποίος είχε ση-
μαντική συνεισφορά στην ανοδική πορεία των τε-
λευταίων ετών. Άναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ομά-
δα μας ανακοινώνει τη λήξη συνεργασίας με τον 
ποδοσφαιριστή Μάριο Δρόσο. Ο Μάριος τίμησε με 
την παρουσία του την ομάδα μας για 4 χρόνια! Πρό-
κειται για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος αναμφίβο-
λα ήταν από τους κορυφαίους στη σύγχρονη ιστο-
ρία του σωματείου μας. Βοήθησε στα μέγιστα τόσο 
στην άνοδο της ομάδας μας αλλά και στην πρωταγω-
νιστική πορεία που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια 
στη Β' ΕΠΣΆ. Φόρεσε την φανέλα της ομάδας μας 
57 φορές και πέτυχε 37 γκολ! Ίσως είναι περιττό 
να αναφερθούμε στη βοήθεια που πρόσφερε και 
εκτός αγωνιστικού χώρου, καθώς αποτελεί πρότυ-
πο αθλητή και ανθρώπου! Του ευχόμαστε ολόψυ-
χα καλή συνέχεια στην πορεία του! Μάριε σε ευ-
χαριστούμε»
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ΛΙΣΙΆ 2004
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Ο Γιάννης Κουσάνας



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη έγραψε ιστορία κατακτώντας το χρυσό μετάλ-
λιο στα 35χλμ. βάδην με 2:47.00 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο 
Μόναχο. Χάρισε το πρώτο μετάλλιο της χώρας μας στη διοργάνω-

ση, το πρώτο στο βάδην σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και έγι-
νε η πρώτη πρωταθλήτρια Ευρώπης στο αγώνισμα που μπήκε 

πρώτη φορά στο πρόγραμμα. 

Σήμερα διεξάγεται η 3η ημέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο, 
όπου στο πρόγραμμα δεσπόζει ο τελικός του επί κοντώ γυναικών με τη 
συμμετοχή της Κατερίνας Στεφανίδη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα 
διεκδικήσει το 3ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση.
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SPORTS

Ο Μίλτος Τεντόγλου ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Έλληνας πρωταθλητής διατήρη-
σε τον τίτλο του στο μήκος, κάνοντας άλλον έναν εντυπωσι-
ακό αγώνα, κερδίζοντας με 8,52μ. Πέτυχε και ρεκόρ αγώ-
νων, σπάζοντας το 8,47μ. του Γερμανού Κρίστιαν Ράιφ από 
το 2010 και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. 

Η Σάντρα Πέρκοβιτς αύξησε το ρεκόρ περισσότερων χρυσών μεταλλί-
ων σε ένα αγώνισμα στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων. 
Η Κροάτισσα ρίπτρια κέρδισε στη δισκοβολία και έφθασε τις 6 νίκες 

στο σύνολο και συνεχόμενες στο αγώνισμα (2010, 2012, 2014, 
2016, 2018, 2022). 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



ΓΙΑ ΠΑΡΤΗ 
ΤΟΥΣ

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια Φιλικά...

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

Σπουδαίοι. Τεράστιοι. Και οι δύο. Δεν 
το συζητάμε καν. Αθλητικά πρότυπα. 
Παραδείγματα προς μίμηση. Ο καθένας από 
διαφορετική σκοπιά, αλλά με ίδιο τελικό 
στόχο. Μίλτος Τεντόγλου και Αντιγόνη 
Ντρισμπιώτη έκαναν την Ελλάδα να ακουστεί 
ξανά δυνατά στον στίβο. 
Για τον τεράστιο αθλητή του μήκους έχουν 
στερέψει πια τα λόγια.  Τι άλλο να πεις, τι 
άλλο να γράψεις. Το πόσο απλό το κάνει να 
φαίνεται, το ότι στις κουβέντες του είναι ένα 
ήμερο και cool τυπάκι ενώ έχει κατακτήσει 
την Ευρώπη και τον κόσμο (ασχέτως αν 
τερμάτισε δεύτερος στο Παγκόσμιο) είναι 
απλώς το κερασάκι στην τούρτα. Ο Μίλτος 
Τεντόγλου είναι σπουδαίος αθλητής για 
όσο πετυχαίνει και γίνεται τεράστιος με την 
ευγενική και όμορφη προσωπικότητα που 
συνοδεύει τα επιτεύγματά του. 
Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη είναι μια άλλη 
ιστορία. Ο Τεντόγλου είναι ένας star, ένα 
ταλέντο που εκτοξεύεται. Ένα αστέρι του 
ελληνικού αθλητισμού που θα φέγγει για 
χρόνια. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο βάδην 
είναι άλλο κεφάλαιο. Ο ορισμός του «δεν τα 
παρατάω ποτέ». Ναι, στα 38της χρόνια. Ναι, 
μόνη της. Ναι, κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες 
και τις δυσκολίες. Θαυμαστή επιμονή, άξια 
επαίνου η στοχοπροσήλωσή της. 
«Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου που 
μου έδωσαν άδεια για να μπορέσω να 
προετοιμαστώ», είπε μεταξύ άλλων. Σε 
αυτούς αφιέρωσε το χρυσό μετάλλιο. 
Σε αυτούς που την βοήθησαν να μη χάσει 
το μισθό της για να μπορέσει να φέρει τη 
διάκριση. Τια να πεις για αυτά τα παιδιά. Για 
πάρτη τους όλα. Περηφάνεια μόνο.


