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ΕΤΣΙ ΓΥΡΙΣΕ
Δεν είναι απορίας άξιο πως έγινε τελικά η κωλοτούμπα και ο  Κώστας Φορτούνης 
επιστρέφει στον Ολυμπιακό; Διότι, η επιστροφή είναι δεδομένη. Όχι «αν» και 
«εφόσον». Οι «ερυθρόλευκοι» αμέσως μετά το ρεπό της Δευτέρας, που θα 
έχουν λογικά την επομένη του αγώνα με τον Αστέρα στην Τρίπολη, ο Φορτούνης 
θα προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Την ερχόμενη Τρίτη.
Μετά τη φυγή του Πέδρο Μαρτίνς, η πιθανή επιστροφή του «Φόρτου» έπεσε στο 
τραπέζι. Τότε άρχισε σιγά σιγά να βγαίνει προς τα έξω πως η αποκοπή του Έλληνα 
μεσοεπιθετικού από τους υπόλοιπους είναι και απόφαση του club. Τι άλλαξε; Όχι 
πολλά. Πρόταση από ομάδα της Ευρώπης δεν ήρθε ποτέ. Καμία. Το μόνο αξιόλογο 
που έφτασε στα χέρια των «ερυθρολεύκων», ήταν η πρόταση του ΑΠΟΕΛ για μονοετή 
δανεισμό και κάλυψη 750 χιλ. ευρώ από το συμβόλαιο του παίκτη. Τίποτε άλλο.
Ο Ολυμπιακός άρχισε να αντιλαμβάνεται πως το σενάριο που ο Κώστας Φορτούνης θα 
έχει λαμβάνειν πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ και θα κάνει μόνο ατομικές στο Ρέντη, ήταν 
πιο υπαρκτό από ποτέ. Συνάμα, ρόλο έπαιξε και η διάθεση του Κάρλος Κορμπεράν. 
Ο Ισπανός τεχνικός είναι της άποψης πως «ο γέγονε γέγονε». Με άλλα λόγια, δεν 
τον απασχολεί τι έχει γίνει πριν από τη δική του άφιξη. Κρίνει άπαντες από την αρχή. 
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι ο Κούτρης και ο Βρουσάι. Το ίδιο θα συμβεί και 
με τον Κώστα Φορτούνη. Η διάθεση του Κορμπεράν έπαιξε ρόλο. Σημαντικό.

AGENT GREEK

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
Από αυτή εδώ τη γωνιά διαβάζατε χθες πως τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ είναι αλαλούμ. 
Και δεν ισχύει μόνο για το ποιος έρχεται αλλά και για το ποιος μένει, αν θα φύγει κ.τ.λ. 
Και στην τελευταία πρόταση αναγραφόταν πως τη μία είναι in και την άλλη out οι Κούρτιτς, 
Αουγούστο. Πριν αλέκτωρ, άρχισαν εκ νέου οι αναφορές τόσο στον Βραζιλιάνο όσο 
και στον Σλοβένο. Έτσι θα πάει το πράγμα έως και τις 15 του Σεπτέμβρη που πέφτει η 
αυλαία μεταγραφική για τους ποδοσφαιριστές με συμβόλαια. Κανείς δεν μπορεί να πει 
με σιγουριά τη δεδομένη χρονική στιγμή πως θα μείνουν ή θα φύγουν αυτοί οι παίκτες.
Το ζήτημα όμως το μεγάλο είναι άλλο. Κατά πόσο θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ακόμα 
και μετά τις 15 Σεπτεμβρίου σε ένα περιβάλλον που είτε δε θα είναι χαρούμενοι στο 
100%, είτε γνώριζαν πως ήταν στην transfer list για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.
Ζόρια για τον Λουτσέσκου στη διαχείριση.  
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ  
ΟΙ ΝΙΚΕΣ
Λίγοι, μάλλον κανένας δε θα ήθελε να είναι στη θέση του Μπούργος 
τώρα. Πολλοί οι νέοι παίκτες, πολλές οι προσδοκίες, δύσκολη η 
διαχείριση, μεγάλη η πίεση. Η αρχή έγινε π.χ. με τον Λεβαδειακό 
που έμεινε έξω ο Ιτούρμπε και έκανε το σχόλιο περί καλών παικτών 
κ.τ.λ. Δεν λέει κανείς πως ήταν για τον προπονητή του, αλλά όπως 
και να το δούμε, ένας παίκτης με τις παραστάσεις του Ιτούρμπε θέλει 
να παίζει πάντα. Τελεία και παύλα. Το ίδιο ισχύει και για άλλους. Ο 
Ζερβινιό π.χ. δεν μπορεί να μένει εκτός για κανέναν λόγο, λένε οι 
πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη. Το γιατρικό για να αποφεύγονται 
οι γκρίνιες, η διάθεση και ο χώρος για γκρίνια είναι ένα. Οι νίκες. 
Όσο η ομάδα θα κερδίζει όλα τα υπόλοιπα θα είναι background.
Νίκησε τον Λεβαδειακό εύκολα, αν κάνει το ίδιο στο Αγρίνιο και 
πολύ περισσότερο στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, όλα καλά.
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ΕΝΑΝ Ή ΔΥΟ 
Είναι σοκαριστικό αλλά είναι αλήθεια πως ο Αλεξανδρόπουλος, ένας παίκτης 
δηλαδή που μπορεί σε πρώτη μόνο φάση να φέρει 5,5 εκατομμύρια ευρώ στα 
ταμεία του Παναθηναϊκού, δε θα ήταν βασικός. Δεν είναι μυστικό πως ο Γιοβάνοβιτς 
όταν θα είναι καλά ο Μπερνάρντ, προορίζει τον Βραζιλιάνο με τους Πέρεθ, Τσερίν 
ως την 3άδα στα χαφ.
Το ζήτημα όμως στο παρόν σημείωμα δεν είναι ούτε ο Αλεξανδρόπουλος, ούτε 
πως ο Σέρβος κόουτς δεν τον είχε/έχει στα βασικά του πλάνα σε βάθος χρόνου.
Το ζήτημα είναι τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός μεταγραφικά. Πριν προκύψουν οι 
εξελίξεις με την Βερόνα αρχικά και στη συνέχεια με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, οι 
«πράσινοι» αναζητούσαν χαφ στην αγορά. Τώρα με τον διεθνή χαφ να φεύγει, θα 
πάνε για δύο; Η λογική λέει ναι. Αλλά η αλήθεια είναι πως μπορεί ο Παναθηναϊκός 
να έχει απόλυτα πετυχημένο μάρκετ έως τώρα, αλλά τα βήματα που γίνονται/
γίνονταν ήταν αργά. Θα προλάβει να πάρει δύο;

AGENT GREEK
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Να τελειώσει τη μεταγραφή του Μπρούνο Κόστα προσπαθεί ο 
Άρης, ο οποίος συναντά εμπόδια από την Πόρτο ελέω Σέρτζιο 
Κονσεϊσάο. Οι Θεσσαλονικείς θέλουν να κλείσουν στον άξονα 
θεωρώντας πως εκεί έχουν «θέμα». Πιο πίσω έχει πάει η υπό-
θεση του φορ που θα αποτελεί ρεζέρβα του Αντρέ Γκρέι. Τέλος, 
ανοιχτό είναι το θέμα των αποχωρήσεων.

Έναν παίκτη που θα παίζει στο δεξί άκρο της άμυνάς της αναζητά η ΑΕΚ, 
ενώ δεν πρέπει να αποκλειστεί και μία μεταγραφή ακόμα. Ταυτόχρο-
να, όμως, θα χρειαστεί να υπάρξουν αποχωρήσεις. Όπως ανέφε-
ρε το Sportime.gr η Λαμία «καλοβλέπει» τον Χρήστο Αλμπάνη. Η Τέλ-
σταρ, που είχε ακουστεί για τον Θεοδόση Μαχαίρα, θέλει τον Χρήστο 
Γιούση σύμφωνα με τους Ολλανδούς και για τον Καρίμ Ανσαριφάρντ 
η Τράκτορ το έψαξε, αλλά «έφαγε» πόρτα από τον Ιρανό.

Μπορεί η απόκτηση του Μπερνάρντ να έκανε ντόρο, αλλά το θέμα που 
κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες στο «πράσινο» στρατόπεδο είναι ο Σω-
τήρης Αλεξανδρόπουλος. Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας το έχει πάρει από-
φαση να τον κάνει δικό της και οι Πορτογάλοι υποστηρίζουν πως θα 
φτάσει έως τα 5.000.000 ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης. Εάν κα-
τατεθεί αυτή η πρόταση, θα πουληθεί και ο Παναθηναϊκός θα αναζη-
τήσει τον αντικαταστάτη του. Δεδομένη η απόκτηση ενός ακόμη χαφ.

Το ματς με τον Απόλλωνα Λεμεσού σήμερα (22:00, Cosmote Sport 
1) καθορίζει την πρόκριση στους ομίλους του Europa League και αυτό 
είναι το πιο σημαντικό για τους Πειραιώτες σε πρώτη φάση. Ωστόσο, 
υπάρχουν και μεταγραφικές εξελίξεις. Προχωρούν οι επαφές με 
τον Παναγιώτη Ρέτσο από τη Βερόνα. Σύμφωνα με τη «Marca» αρέσει 
ο Μανού Βαγιέχο, ενώ ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στις προπο-
νήσεις. Επίκεινται αρκετές αποχωρήσεις.

Το έχει πει αρκετές φορές ο Ραζβάν Λουτσέσκου πως θέλει δεκά-
ρι και στο τραπέζι τις τελευταίες μέρες έχει πέσει το όνομα του Πάοο 
Φερνάντες. Ο 24χρονος Ισπανός έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες 
αυτό το καλοκαίρι. Η ποιότητά του είναι εμφανής και το επιβεβαίω-
σε στην πρεμιέρα με τον Αστέρα Τρίπολης. Τέλος, στη χθεσινή προ-
πόνηση παραβρέθηκε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Γκουστάβο Πο-
γιέτ, μαζί με τον Κώστα Κωνσταντινίδη.



1
EUROPA LEAGUE 22:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,82

Ώρα πρόκρισης στο Γεώργιος Καραισκάκης με τον Ολυμπιακό 
να παίζει τα ρέστα του. Το 1-1 στη Λευκωσία καθιστά φαβορί 

τους ερυθρόλευκους που χρωστάνε ένα μεγάλο ματς στο κόσμο 
τους. Κρίσιμη αναμέτρηση που σίγουρα θα πάει στη δύναμη με 

το πάθος να επικρατεί.

ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΑΤΣ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
EUROPA LEAGUE 20:00

ΣΙΒΑΣΠΟΡ-ΜΑΛΜΕ
OVER 2,5 2,00

Επιβλητική η Μάλμε επικράτησε δίκαια με 3-1 και έγινε το απόλυτο 
φαβορί για την πρόκριση. Η Σίβασπορ των Χαρίση και Γούτα θα παίξει 
τα ρέστα της ψάχνοντας το γρήγορο γκολ που θα την βάλει ξανά στο 

παιχνίδι της πρόκρισης.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

5e-SportTime ΠΕΜΠTΗ 25 ΑΥΓΟΥΣTΟΥ 2022

www.xosetips.com

2
EUROPA LEAGUE 19:30

ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ-ΕΛΣΙΝΚΙ
2 +1,0 1,88

Η έδρα μίλησε στο πρώτο ματς με το 1-0 να δίνει μικρό προβάδισμα 
στους Φινλανδούς. Οι Δανοί πάντως έχουν ποιότητα και μέσα στο 

κατάμεστο γήπεδο τους θα τα δώσουν όλα για να κάνουν την ανατροπή. 
Οι αποδόσεις όμως αδικούν την Ελσίνκι βάση της εικόνας του πρώτου 

αγώνα.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΦΙΝΛΑΝΔΟΥΣ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
EUROPA CONFER 20:00

ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ-ΜΟΛΝΤΕ
2 2,10

Θύμα έκπληξης έπεσαν οι Νορβηγοί στο πρώτο ματς με το σκορ του 
αγώνα φυσικά να είναι πλασματικό. Έχουν την ποιότητα πάντως 
για να το γυρίσουν και μέσα στην Αυστρία θα παραταχθούν με 

φουλ επιθετικό πλάνο. Με τον κόσμο μαζί θα τα δώσει όλα για την 
πρόκριση η Βόλφσμπεργκερ.

ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
EUROPA CONFERENCE 20:00
ΜΟΛ ΦΕΧΕΡΒΑΡ-ΚΟΛΩΝΙΑ

OVER 2,5 1,66
Την πάτησε η Κολωνία στη Γερμανία και τώρα τρέχει με 
το έργο στην Ουγγαρία να μην είναι σίγουρα εύκολο. 

Προηγήθηκαν οι Γερμανοί νωρίς αλλά η αποβολή του Σαμπό 
έφερε τούμπα το ματς με την πρόκριση να μην είναι χέρια 

τους πλέον.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΓΚΟΛ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4
EUROPA CONFERENCE 20:00
ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ

1 -1,0 1,82
Η Βασιλεία έμπλεξε μετά από την ήττα στο πρώτο παιχνίδι 
στη Σόφια. Οι Ελβετοί πάντως παραμένουν το φαβορί και 
θα επιτεθούν μέσα στην έδρα τους για να ανατρέψουν την 

κατάσταση. Στη κόντρα θα παίξουν οι Βούλγαροι για να κάνουν 
την ζημιά.

ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ένα δείγμα των φετινών τους δυνατοτήτων παρουσίασαν οι 
Τράχωνες στο παρθενικό φετινό τους φιλικό απέναντι στον 
Άρη Βούλας, τον οποίο συνέτριψαν με 5-0. Το σύνολο του 
Αντώνη Τσιμπάκη για πρώτο φιλικό τα πήγε εξαιρετικά, αφού 
απέδωσε κατά διαστήματα πολύ ελκυστικό ποδόσφαιρο, ανα-
δεικνύοντας ψήγματα της πολύ ποιοτικής δουλειάς που γί-
νεται όλο αυτό το διάστημα του βασικού σταδίου προετοιμασί-
ας,. Όπως φυσικά και πτυχές της δεδομένης ποιότητάς τους. 
Σκόρερ για τους νικητές ήταν οι Πλούμης, Τσινάρης, Καρα-

γιάννης, Μαργαρίτης και Δεμενεόπουλος. Η εν γένει εικόνα, 
όπως και η αγωνιστική πειθαρχία και συνέπεια που παρουσί-
ασε η ιδιαίτερη φιλόδοξη ομάδα των νοτίων προαστίων στο 
πρώτο της τεστ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, άφη-
σε απόλυτα ευχαριστημένο τον τεχνικό ηγέτη Αντώνη Τσιμπά-
κη, ο οποίος τόνισε τα εξής: «Είχαμε την ευκαιρία να εξάγου-
με τα πρώτα μας και ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα για την 
πορεία της δουλειάς που γίνεται σε αυτό το βασικό στάδιο της 
προετοιμασίας. Δοκιμάσαμε σχήματα, τακτικές, μοιράσαμε τον 
χρόνο συμμετοχής όλων των παικτών Για πρώτο φιλικό θε-
ωρώ ότι πήγαμε αρκετά καλά και είναι στο χέρι μας να συνε-
χίσουμε να βελτιωνόμαστε με τον καιρό, Βέβαια, παρουσιά-
σαμε και κάποιες αδυναμίες τις οποίες θα επιδιώξουμε να 
διορθώσουμε το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη 
του νέου πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας. Μέσα από τα δυ-
νατά τεστ θα δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε.» Επόμενο φι-
λικό για τους Τράχωνες, είναι προγραμματισμένο για αύριο 
Τετάρτη 24 Αυγούστου στον Βύρωνα κόντρα στην τοπική Δόξα.

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 
Η Κοψαχείλα προχώρησε σε ακόμη δύο σημαντικές προ-
σθήκες ταλαντούχων και ιδιαίτερα εξελίξιμων ποδοσφαιρι-
στών, τους οποίους τους συνοδεύουν εξαιρετικές συστάσεις 
και πληρούν όλες τις προδιαγραφές να αποδειχθούν σε ιδι-
αίτερα χρήσιμα εργαλεία για τον προπονητή Αντώνη Κουφο-
γιαννάκη Συγκεκριμένα με τη φανέλα της Κοψαχείλας θα 
αγωνίζονται την νέα σεζόν ο 21χρονος μπακ χαφ Κωνσταντί-
νος Ψαθάκης, που προέρχεται από τον ΑΟΝ Αργυρούπολης 
και ο 17χροινος ιδιαίτερα ταλαντούχος μέσος Νίκος Περιμέ-
νης, που αποκτήθηκε με την μορφή δανεισμού από τη Θύελ-
λα Αγίου Δημητρίου. Με τους ιθύνοντες της Κοψαχείλας να 
ευχαριστούν δημόσια τους διοικούντες της Θύελλας Τάσο και 
Νίκο Τσακόγιωργα για την συνεργασία τους στην ολοκλήρω-
σης της μεταγραφής. Κουφογιαννάκης: «Να δημιουργήσουμε 
ένα αξιόμαχο σύνολο» Ο τεχνικός ηγέτης Αντώνης Κουφο-
γιαννάκης αναφερόμενος στους προοπτικές που ανοίγονται 
για την νέα σεζόν, τόνισε  τα εξής: «Συνεχίζουμε ακάθεκτοι 
την προσπάθεια ουσιαστικής ενίσχυσης του ρόστερ με ταλα-
ντούχους ποδοσφαιριστές. Γίνεται συστηματική προσπάθεια 
, ώστε η ομάδα μας να προσθέσει νέο αίμα και το σημαντι-
κότερο να βάσεις πολύ γερές βάσεις για το μέλλον. Μα ρο 
κυριότερο να δημιουργήσουμε ένα πολύ αξιόμαχο και αντα-
γωνιστικό σύνολο, το οποίο θα πληροί τις προδιαγραφές να 
σταθεί επάξια στις ιδιαιτερότητες του νέου πρωταθλήματος. 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια όλους τους ποδοσφαι-
ριστές που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους όλα αυτά τα χρό-
νια και πλέον δεν συνεχίζουν στην ομάδα μας.»

ΤΣΙΜΠΑΚΗΣ: «ΓΙΑ ΠΡΏΤΟ ΦΙΛΙΚΟ  
ΤΑ ΠΗΓΑΜΕ ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΑ»
ΘΕΤΙΚΟΣ ΗΤΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ 
ΤΟΥ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΏΝ 
ΤΡΑΧΏΝΏΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ 
ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ

Υπεύθυνος 
Υποδομών ο 
Σωτήρης Σιόζος    
Σε πλήρως επαγγελματικά 
πρότυπα κινούνται τα πάντα 
στον Ζέφυρο Αιγάλεω, δίνο-
ντας ιδιαίτερη έμφαση στο 
θέμα γενικότερης εύρυθμης 
λειτουργίας και αξιοποίησης 
των υποδομών τους Κάτω 
από αυτό το πρίσμα δόθη-
κε το χρίσμα του Υπεύθυνου 
Υποδομών στον Σωτήρη Σιό-
ζο Αναλυτικά η ανακοίνωση 
«Ο Σωτήρης Σιόζος Υπεύ-
θυνος των Ακαδημιών Α.Ε. 
Ζέφυρος Αιγάλεω Ο Πρό-
εδρος Παπαιακώβου Βαγγέ-
λης και το Δ.Σ. του συλλόγου 
προχωρά σε μία συνεργασία 
που αλλάζει την δυναμική 
των τμημάτων υποδομής του 
συλλόγου μας. Στόχος εί-
ναι η ανάπτυξη της ακαδημί-
ας μας ως πρότυπο που θα 
έχει βάσεις ώστε τα επόμε-
να χρόνια να ενσωματώνει 
στην ανδρική ομάδα ποδο-
σφαιριστές που θα προέρ-
χονται από την δική της εκ-
παίδευση. Με σεβασμό στα 
παιδιά μας και στους γο-
νείς τους εμπιστευόμα-
στε ανθρώπους με επιστη-
μονική γνώση. Επικεφαλής 
της προσπάθειας αυτής και 
υπεύθυνος της Ακαδημίας 
μας θα είναι ο Σωτήρης Σι-
όζος. Απόφοιτος της παλαι-
άς ενιαίας Γιουγκοσλαβικής 
σχολής κάτοχος διπλώμα-
τος UEFA B με ΤΕΦΑ και ει-
δικότητα ποδοσφαίρου .Με 
παρακολούθηση αρκετών 
σεμιναρίων εκπαίδευσης 
προπονητών στο παιδικό πο-
δόσφαιρο. Έχει παρουσι-
άσει πλούσιο προπονητικό 
έργο με πολυετή εμπειρία 
σε αρκετές ομάδες. Έχει δι-
ατελέσει Τεχνικός Διευ-
θυντής στον Α.Ο ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 
στον ΘΡΙΑΜΒΟ ΧΑΙΔΑΡΙ-
ΟΥ στον ΟΣΦΠ ΛΙΟΣΙΏΝ στην 
Α.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ κτλ. Τον καλω-
σορίσουμε και του ευχόμα-
στε κάθε επιτυχία στο έργο 
του.»

Άκρως ενθαρρυντικά ήταν τα μηνύ-
ματα γραφής που άφησε ο Ολυμπι-
ακός Λιοσίων στο πρώτο του φιλικό 
για την νέα σεζόν με αντίπαλο την 
γειτονική Άμιλλα Περιστερίου. Σε 
ένα ματς που είχε τον χαρακτήρα 
ξεμουδιάσματος, οι «ερυθρόλευ-
κοι» ανέδειξαν πτυχές της ποιότη-
τάς τους και παράλληλα εμφάνισαν 
στο γρασίδι ψήγματα της εξαιρετι-
κής και μεθοδικής δουλειάς που 
γίνεται όλο αυτό το διάστημα του 
βασικού σταδίου της προετοιμασί-
ας. Στοιχείο το οποίο άφησε από-
λυτα ευχαριστημένο τον προπονη-
τή Θόδωρο Τρανό, ο οποίος με τη 
σειρά του τόνισε  τα εξής: «Είχαμε 
την ευκαιρία να ξεμουδιάσουμε για 
λίγο από τις συνεχείς και εξοντωτι-
κές προπονήσεις, αλλά παράδειγμα 
και να διαπιστώσουμε πού ακριβώς 
βρισκόμαστε από πλευράς αγωνι-
στικής ετοιμότητας. Θεωρώ ότι για 
πρώτο φιλικό παρουσιάσαμε κά-
ποια στοιχεία που θέλουμε και γε-
νικότερα δείχνουμε να βρισκόμαστε 
σε καλό σημείο και ότι οδεύουμε 
σε σωστό δρόμο. Εκτιμώ ότι με το 
πέρασμα του χρόνου θα βρίσκου-
με όλο και καλύτερο αγωνιστικό 
ρυθμό, όπως και θα δουλέψουμε 
με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα σε 
κομμάτια που αφορούν την τακτική. 
Σε μεταγραφικό επίπεδο, είμαστε 
σε συζητήσεις με κάποιους ποδο-
σφαιριστές που μας ενδιαφέρουν. 
Θέλουμε πρακτικά να ενισχύσουμε 
την ομάδα μας, αλλά και το υπάρ-
χον υλικό, δείχνει ότι έχει πολλές 
αξιώσεις».

Τρανός: «Για 
τα δεδομένα 
της εποχής 
οδεύουμε σε 
σωστό δρόμο»  

ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ  
Αίσθηση με τον Μάριο Πιτσινή 
Την μεταγραφική της εξόρμηση συνεχίζει ακάθεκτη 
η Αλσούπολη, δημιουργώντας όλες τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις, που θα της επιτρέψουν να φανεί όσο 
το δυνατόν πιο ανταγωνιστική γίνεται στο νέο πρω-
τάθλημα της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το 
πρίσμα οι «πράσινοι» και μετά από συντονισμένες 
ενέργειες προχώρησαν σε μια ακόμη σημαντική 
μεταγραφική, αφού ανακοίνωσαν την απόκτηση του 
Μάριου Πιτσινή. Ο 22χρονος ικανότατος δεξιός αμυ-
ντικός αγωνιζόταν στον Φοίνικα Περιστερίου, ενώ 
έχει παίξει επίσης σε Ακαδημίες Απόλλωνα, Ζω-
φριά, Δάφνη Αθηνών, Μαρούσι, Πέρα Κλουμπ και 
Άρη Χολαργού. Πρόκειται για μία πολύ αξιόλογη προ-
σθήκη, που αναμένεται να αποδειχθεί σε τρομερά 
χρήσιμο «εργαλείο» στα χέρια του νέου προπονη-
τή Γιώργου Λαζάρου Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι 
συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και τρομερή διάθε-
ση από όλους τους ποδοσφαιριστές η προετοιμα-
σία της ομάδας υπό τις οδηγίες του κόουτς Γιώργου 
Λαζάρου και των συνεργατών του, ενώ την προσε-
χή Κυριακή 28 Αυγούστου η Αλσούπολη θα δώσει 
το πρώτο φιλικό της με αντίπαλο τον Ιάσονα.
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ΖΕΦΥΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΏ  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΏΝ  
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Ο Αντώνης Τσιμπάκης



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Διπλή ελληνική συμμετοχή θα έχουμε την Κυριακή στο μίτινγκ του 
Λεβερκούζεν. Η Βασιλική Χαϊτίδου (φωτό), που για οικογενει-

ακούς λόγους παρέμεινε στη Γερμανία μετά το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα στο Μόναχο, αγωνίζεται στο μήκος και η Ελι-

σάβετ Πεσιρίδου στα 100μ. εμπόδια.

Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης είχε κλείσει συμμετοχή σε δύο μίτινγκ στην 
Ουγγαρία τον Σεπτέμβριο. Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αγωνίζονταν στις 
2 Σεπτεμβρίου στη Βουδαπέστη και στις 6 του ίδιου μήνα στην Πάπα. 
Όμως οι Ούγγροι διοργανωτές τον ενημέρωσαν δεν υπάρχουν 
θέσεις, προφανώς για να βοηθήσουν τους αθλητές τους για το 
ράνκινγκ!
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SPORTS

Η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό Ελίνα Τζένγκο 
θα συνεχίσει τους αγώνες μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα στο Μόναχο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αγωνιστεί στο 
Diamond League στις 2 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, με 
στόχο να πάρει το «εισιτήριο» για τον τελικό στη Ζυρίχη.

Η Ελευθερία Χριστογεώργου συνεχίζει με προπονητή τον Δημήτρη Βα-
σιλικό. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του ύψους έλυσε τη συνεργασία 

της με τον Γιώργο Πομάσκι, που δεν μπορεί να την παρακολουθήσει 
άλλο και εντάχθηκε στο γκρουπ του Έλληνα τεχνικού των αλμά-

των που έχει και τους τριπλουνίστες Ανδρέα Πανταζή και Νίκο 
Ανδρικόπουλο. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ

Σπίτι προς ενοικίαση. Λέξεις άγνωστες 
πλέον στην πρακτική εφαρμογή τους για την 
Ελλάδα. Δεν μιλάμε για αυξήσεις, Μιλάμε 
για ανατίμηση. Σε πολλές περιπτώσεις για… 
double score. Η ελληνική οικογένειά στο 
παρελθόν με αιματηρές οικονομίες και σφιχτή 
προσέγγιση κατάφερνε (κουτσά στραβά) να 
δίνει τη δυνατότητα για σπουδές σε επαρχιακή 
πόλη, σε ένα από τα μέλη της. Αυτά… παλιά.  
Πλέον αυτό το σενάριο είναι απλησίαστο. 
Ακόμα και αν στην εξίσωση μπει το σενάριο 
ο επίδοξος φοιτητής «τσοντάρει» στον 
οικονομικό προϋπολογισμό δουλεύοντας 
παράλληλα, πάλι τα κουκιά δεν θα βγαίνουν. 
Μοντέλο που ασφαλώς δεν είναι καινούργιο, 
αλλά πλέον δεν θα είναι αρκετό ούτε αυτό! 
Το πρόβλημα είναι γενικό. Σπίτι προς 
ενοικίαση σε τιμές που να ανταποκρίνονται 
στην ελληνική πραγματικότητα και τους 
ελληνικούς μισθούς απλώς δεν υπάρχουν. 
Και όσα ανταποκρίνονται στην… πραγματικότητα 
είναι σπίτια που δεν κατοικούνται.  
Το θέμα ναι μεν έχει θιχτεί, αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν έχει πάρει τη διάσταση που 
του πρέπει. Και το πρόβλημα ήρθε, είναι 
εδώ. Ο Σεπτέμβρης έχει σχεδόν μπει, 
οι οικογένειες είναι στο ψάξιμο και οι 
περισσότερες από αυτές είναι έτοιμες να 
τα «παρατήσουν»! Αυτό είναι το μεγαλύτερο 
πρόβλημα. Πως όσα μπορεί να πέτυχε ένα 
παιδί από το διάβασμά του, τον κόπο του, δεν 
θα μπορέσει να τα εξαργυρώσει, ή για να το 
κάνει θα πρέπει όλη η οικογένεια να φτάσει 
στα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης. 

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
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Λόγια φιλικά...


