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Υπάρχουν κάποιες στιγμές που αναρωτιέσαι: «Είναι 
πραγματικά γήινος ο Γιάννης;». Πιθανότατα δε θα απαντηθεί 
ποτέ διότι αυτό το παιδί θα φροντίζει να το κάνει όλο και πιο 
μυστηριώδες. Στη νίκη με 99-79 επί της Ουκρανίας (που 
διασφάλισε και μαθηματικά την πρώτη θέση στον όμιλο) ο 
Αντετοκούνμπο έκανε ρεκόρ καριέρας με την Εθνική ομάδα 
(41 πόντοι) και έγινε ο δεύτερος παίκτης στον 21ο αιώνα στην 
ιστορία του Ευρωμπάσκετ που πετυχαίνει πάνω από 40 πόντους 
σε έναν αγώνα (ο πρώτος ήταν ο Ντιρκ Νοβίτσκι το μακρινό 
2001).
Η Ελλάδα αντέδρασε στο δεύτερο μέρος (ήταν πίσω με 39-46 
στο πρώτο) και απεγκλωβίστηκε από το παιχνίδι των Ουκρανών. 
Με πολύ εγωισμό κι ενέργεια στην άμυνα, κατάφερε να βρει 
φάσεις στο ανοιχτό γήπεδο, να φτιάξει την επίθεση και να 
περιορίζει τον αντίπαλο σε ρόλο κομπάρσου! Ο Καλάθης 
ανέβηκε, ο Παπαγιάννης βρήκε ρυθμό, ο Ντόρσεϊ ξεπέρασε 
τον εκνευρισμό και σκόραρε, ο Σλούκας παρέμεινε ενεργός 
και η Εθνική μας ομάδα ήταν απολαυστική.
Και τώρα; Ένας αγώνας με την Εσθονία αύριο (18:00) και την 
Κυριακή ο πρώτος νοκ άουτ αγώνας στο Βερολίνο. Αντίπαλος 
θα είναι είτε η Τσεχία, είτε το Ισραήλ, είτε η Πολωνία είτε η 
Φινλανδία. Όλα θα ξεκαθαρίσουν την τελευταία αγωνιστική
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ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΓΗΙΝΟΣ;

A΄ ΟΜΙΛΟΣ
 Βουλγαρία- Γεωργία 92-80  
 Μαυροβούνιο- Ισπανία 65-82  
 Βέλγιο- Τουρκία 63-78  
B΄ ΟΜΙΛΟΣ
 Βοσνία- Γαλλία 68-81  
 Ουγγαρία- Λιθουανία 64-87 
 Γερμανία- Σλοβενία 80-88  
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ
 Εσθονία- Μεγάλη Βρετανία 94-62  
 Ελλάδα- Ουκρανία 99-79  
 Ιταλία- Κροατία 81-76  
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ: 
Ολλανδία- Πολωνία 69-75  
Φινλανδία- Τσεχία 98-88  
Iσραήλ- Σερβία 78-89  

 EUROBASKET 
 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ 

Ο ΒΕΖΕΝΚΟΦ ΚΡΑΤΗΣΕ 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Θα υπάρχει αγωνία και την τελευταία αγωνιστική αφού μαθηματικά 
έχουν αποκλειστεί μόνο η Ουγγαρία, η Μεγάλη Βρετανία και η 
Ολλανδία ενώ 12 ομάδες έχουν κλείσει εισιτήριο για τους 16 ενώ 
8 ομάδες διεκδικούν τις τέσσερις θέσεις που απομένουν.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ:  Iσπανία και Τουρκία (3-1), Μαυροβούνιο και 
Βέλγιο (2-2), Βουλγαρία και Γεωργία (1-3). Η τελευταία 
αγωνιστική (Τετάρτη 7/9/2022): Τουρκία- Ισπανία, 
Βουλγαρία- Βέλγιο, Γεωργία- Μαυροβούνιο
Β’ ΟΜΙΛΟΣ:  Σλοβενία, Γερμανία, Γαλλία (3-1), Βοσνία (2-
2), Λιθουανία (1-3), Ουγγαρία (0-4). Η επόμενη αγωνιστική 
(Τετάρτη 7/9/2022): Λιθουανία- Βοσνία, Γαλλία- Σλοβενία, 
Ουγγαρία- Γερμανία.
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ: Ελλάδα (4-0), Ουκρανία (3-1), Ιταλία και Κροατία 
(2-2),  Εσθονία (1-3), Μεγάλη Βρετανία (0-4). Η επόμενη 
αγωνιστική (Πέμπτη 8/9/2022): Κροατία- Ουκρανία, Εσθονία- 
Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία- Ιταλία.

Δ’ OΜΙΛΟΣ Σερβία (4-0), Πολωνία (3-1), Ισραήλ και 
Φινλανδία (2-2), Τσεχία (1-3), Ολλανδία (0-4). Η επόμενη 
αγωνιστική (Πέμπτη 8/9/2022): Φινλανδία- Ολλανδία, 
Τσεχία- Ισραήλ, Σερβία- Πολωνία
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Από αυτή εδώ τη γωνιά στις 29 του Αυγούστου είχατε ενημερωθεί 
επακριβώς τι ισχύει για την περίπτωση του Τομ Φαν Βέερτ και την ΑΕΚ. 
Η Ένωση στο τελευταίο μισό του Αυγούστου είχε λοκάρει σε 2-3 φορ 
από το εξωτερικό αλλά καμία από αυτές δεν μπορούσαν να γίνουν deal.
Στις 29 του Αυγούστου λοιπόν τα δεδομένα ήταν ξεκάθαρα. Αν η ΑΕΚ 
δεν κατόρθωνε να συμφωνήσει με κάποιον από αυτούς, η λύση ήταν 
ο Ολλανδός φορ, πρώτος σκόρερ την περσινή σεζόν στη Super League 
1. Ο Φαν Βέερτ δεν είναι κανένας τυχαίος, απλά ποτέ δεν είχε την 
glam καριέρα που θα μπορούσε να κάνει. Πολλά γκολ πέτυχε και στην 
Άαλμποργκ, από την οποία τον πήρε ο Βόλος ελεύθερο. Το μειονέκτημα 
του είναι πως η ΑΕΚ θα είναι η πιο τοπ ομάδα πρωταθλητισμού που θα 
έχει παίξει. Στα 32 του μάλιστα. Θα είναι το μεγαλύτερο του τεστ στην 
καριέρα του. Μεγάλη και η μεταγραφή Σιντιμπέ, αλλά θα τα γράψουμε 
αύριο…

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
Ο Μαρσέλο άρχισε ήδη προπονήσεις με τον Ολυμπιακό στο Ρέντη, 
τώρα πότε θα είναι έτοιμος είναι άλλο ζήτημα. Βέβαια, μιλάμε για έναν 
ποδοσφαιριστή που έπαιζε σχεδόν σε όλη του την καριέρα σε άλλο 
επίπεδο και έκανε προετοιμασία για μια δεκαετία και βάλε με τη Ρεάλ 
Μαδρίτης.
Ο οργανισμός του έχει μάθει αλλιώς, είναι σε level που συγκεκριμένοι 
παίκτες έχουν στον κόσμο.
Ο Ολυμπιακός για να πετύχει αυτή τη μεγάλη μεταγραφή, παρουσίασε 
σίγουρα ένα ολοκληρωμένο πρότζεκτ στον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ.
Αυτό, εκτός των στόχων του κλαμπ που είναι οι τίτλοι στην Ελλάδα 
και φυσικά η ευρωπαϊκή παρουσία σε ανταγωνιστικό επίπεδο, 
περιλαμβάνουν και υψηλή ποιότητα ζωής.
Οι πρωταθλητές βέβαια για να πετύχουν ένα τέτοιο deal έπρεπε να 
απλώσουν και πολλά λεφτά μπροστά στον Μαρσέλο.
Οι φήμες είναι πολλές. Άλλοι λένε για 2,5 εκατομμύρια και άλλοι για 
3 net. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν τα μπόνους αλλά και το signing 
fee, το μπόνους υπογραφής δηλαδή που σε τέτοιες περιπτώσεις είναι 
πολύ υψηλό.
Συν βέβαια και τις αμοιβές των ατζέντηδων, την εφορία κ.τ.λ. ο καθείς 
αντιλαμβάνεται πως ο Μαρσέλο είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης 
του Ολυμπιακού και του πρωταθλήματος.
Και φυσικά, πως το οικονομικό της μεταγραφής φεύγει πολύ ψηλά για 
τα Ελληνικά δεδομένα.
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
Σε συνέχεια του χθεσινού σημειώματος για Μπράντον 
και Ολιβέιρα είναι μια καλή ευκαιρία για τον Λουτσέσκου 
στον ΠΑΟΚ να δώσει τον απαιτούμενο χρόνο συμμετοχής 
και την ευκαιρία στον Γιώργο Κούτσια.
Ο 18χρονος φορ είναι σημαντικό prospect για το 
σύλλογο αλλά ακόμα δεν έχει πάρει τις παραστάσεις 
που θα έπρεπε, άσχετα με την ηλικία του.
Άλλωστε από το Sportime είχατε ενημερωθεί πως 
είχε μπει κάποια στιγμή στις συζητήσεις για να δοθεί 
δανεικός στο Βόλο στο πλαίσιο ενός deal για τον 
Φερνάντες.
Ο ΠΑΟΚ έχει ζήτημα μπροστά και αυτό φάνηκε στο 
ντέρμπι με τον Άρη και είναι τώρα η ευκαιρία να τον 
χρησιμοποιήσει ο Ρουμάνος κόουτς.
Ο Κούτσιας έχει πολύ θετικά reports και θεωρείται ως ο 
καλύτερος στην ηλικία του στην Ελλάδα.
Ο ΠΑΟΚ θα έχει σίγουρα μόνο οφέλη, όπως έχει φανεί 
και με τους υπόλοιπους νεαρούς που έχει στο ρόστερ.

ΠΙΕΣΗ
Η αλήθεια είναι πως ο Άρης πρέπει να βρει άμεσα προπονητή. Αν 
στα χαφ κλείσει τον Ετεμπό οριστικά και στη συνέχεια πάει και για 
επιθετικό, θα μιλάμε για ένα πληρέστατο ρόστερ. Αν και στα στόπερ 
ίσως χρειαζόταν κάτι ακόμα. Τέλος πάντων το ζήτημα είναι όπως 
φάνηκε και στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να βρεθεί ένας 
άνθρωπος που όλους αυτούς τους εξαιρετικούς παίκτες, θα τους 
κάνει να παίζουν ως ομάδα. Ταλέντο υπάρχει και φαίνεται με γυμνό 
μάτι, εξάλλου οι περισσότεροι είναι γνωστοί και έχουν δείξει την 
αξία τους. Αλλά ο προπονητής δεν μπορεί να έρθει με τη μία και να 
τους κάνει να παίζουν μπάλα. Μετά το αποτυχημένο πρότζεκτ με τον 
Μπούργος, ο Θόδωρος Καρυπίδης που πιστώνεται το λάθος να μην 
τον διώξει πριν την έναρξη της σεζόν είναι σε πίεση αποφάσεων. Ο 
επόμενος προπονητής θα είναι η σημαντικότερη που θα έχει πάρει 
από την ημέρα που ανέλαβε τον Άρη.
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Το θέμα της πώλησης του Ντανιέλ Μαντσίνι δεν έχει τελειώσει. 
Μπορεί να μην υπάρχει πλέον η Ομόνοια, αλλά όπως αποκάλυ-
ψε το Sportime.gr η Σαμάρα χτύπησε την πόρτα των «κίτρινων». 
Δεν είναι η μοναδική που ενδιαφέρεται. Πάντα παρακολουθεί 
τις εξελίξεις και ο Ολυμπιακός. Κοιτούν και οι Θεσσαλονικείς 
παίκτη από τους Πειραιώτες.

Διπλό χτύπημα και τέλος! Η ΑΕΚ έκανε δικούς της τους Τομ Φαν Βέερτ 
και Τζιμπρίλ Σιντιμπέ. Για τον πρώτο θα δώσει στον Βόλο ένα ποσό κο-
ντά στις 700.000 ευρώ, ενώ ο δεύτερος είναι μία ηχηρή προσθήκη για 
τα πλάγια της άμυνάς της. Παγκόσμιος Πρωταθλητής στέφθηκε το 2018 
με τη Γαλλία! Δεν θα γίνει άλλη μεταγραφή, όπως λένε στην Ένωση.

Στο θέμα του χαφ που αναζητά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν υπάρχει εξέλι-
ξη. Το θετικό για εκείνον είναι ότι μετράει επιστροφές. Ο Μπερνάρντ 
προπονήθηκε για πρώτη φορά μαζί με τους υπόλοιπους. Επέστρεψε 
και ο Σένκεφελντ και ίσως πάρουν χρόνο συμμετοχής οι δυο τους 
στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Φανέλα βασικού προβάρουν για εκεί Πέρεθ 
και Μάγκνουσον. Γυρνάει και ο Χουάνκαρ.

Μετά τον μεταγραφικό οργασμό ο Ολυμπιακός προχωράει σε ξεσκαρ-
τάρισμα του ρόστερ του. Ο Φίλιπ Ζινκερνάγκελ παραχωρήθηκε δανει-
κός στη Σταντάρ Λιέγης, η οποία προσπάθησε να κάνει δικό της και τον 
Αγκιμπού Καμαρά. Ο Αχμέντ Χασάν έχει προτάσεις από Κόνιασπορ και 
Αλ Αχλί και προτιμά τη δεύτερη, ενώ ψάχνεται μήπως βρει ομάδα και 
ο Λεονάρντο Κούτρης.

Σιγή ιχθύος τηρείται τις τελευταίες μέρες στον ΠΑΟΚ μεταγραφικά. Το 
δεκάρι που είχε ζητήσει ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν είναι σίγουρο πως 
θα αποκτηθεί, ενώ ακόμη δε έχει βγει άκρη με κάποιους παίκτες που 
δεν υπολογίζονταν. Δύο νίκες ψάχνουν οι «ασπρόμαυροι» για να πάνε 
με ηρεμία στη διακοπή και να μην υπάρξει επιπλέον γκρίνια.



1
CHAMPIONS LEAGUE 19:45

ΑΓΙΑΞ-ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ
1 -1,0 1,70

Σε έναν όμιλο με μεγάλο φαβορί την Λίβερπουλ οι Άγιαξ και 
Ρέιντζερς θα επιδιώξουν να μπούνε με το δεξί. Ο Αίαντας 

έχει ποιότητα αλλά η αποχώρηση του ´Αντονι σίγουρα θα είναι 
μεγάλο πλήγμα. Κατάμεστο αναμένεται στοιχείο που δίνει 

προβάδισμα στην έδρα. Κακό το κλίμα στους Σκωτσέζους μετά 
την βαριά ήττα στο ντέρμπι από την Σέλτικ.

ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΜΑΧΕΣ 
ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ
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2
CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΙΝΤΕΡ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
2 1,80

Το ματς της βραδιάς διεξάγεται στο Μεάτσα ανάμεσα σε Ίντερ 
και Μπάγερν Μονάχου. Ένας όμιλος φωτιά καθώς υπάρχει 
και η Μπαρτσελόνα του Λεβαντόφσκι. Οι Βαυαροί είναι το 

φαβορί στο Μιλάνο με την Ίντερ να βγάζει αρκετές αμυντικές 
αδυναμίες στο ντέρμπι με την Μίλαν.

ΘΑ ΠΑΜΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΣΕ ΤΙΜΗ 1,80.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ-ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ
1Χ 1,78

Στο Βέλγιο η φορμαρισμένη Μπριζ θα κοντραριστεί με τις 
ασπιρίνες.

Σε καλό φεγγάρι οι πρωταθλητές Βελγίου ξέρουν ότι με νίκη 
σήμερα θα μπούνε γερά στη μάχη της πρόκρισης.

Δεν πείθει η Λεβερκούζεν με την ομάδα ακόμα να ψάχνεται.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ.

4
CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΝΑΠΟΛΙ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
1Χ 1,85

Ματσάρα έχουμε και στο Αρμάντο Μαραντόνα ανάμεσα σε 
Νάπολι και Λίβερπουλ. Οι δύο ομάδες θα παλέψουν για την 

πρώτη θέση στον όμιλο με τον νικητή σήμερα να παίρνει 
σημαντικό προβάδισμα.

Προβληματίζει η Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα και δεν θυμίζει 
ακόμα την περσινή ομάδα.

ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΝΑΠΟΛΙ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΤΟΤΕΝΑΜ-ΜΑΡΣΕΙΓ
1 -1,0 1,82

Η Τότεναμ επιστρέφει στα σαλόνια με στόχο φυσικά να 
διακριθεί.

Εύκολο έργο δεν θα έχει στον όμιλο αλλά φέτος υπάρχει η 
ποιότητα στους πετεινούς. Δύσκολη αποστολή για την Μαρσέιγ 

που θα παραταχθεί χωρίς Σάντσεζ και Παγέτ.

ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΝΤΟΝΙΟ ΚΟΝΤΕ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΠΟΡΤΟ
OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,66

Η κλήρωση τους φέρνει ξανά αντιμέτωπους με τους δράκους 
τώρα να ψάχνουν την ρεβάνς. Η Ατλέτικο ψάχνεται δεν έχει 
ξεκινήσει καλά ενώ και το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό στις 

τάξεις της ομάδας. Ανέκαθεν οι αναμετρήσεις τους πάντως 
έχουν πολύ ξύλο με το ματς να πηγαίνει στη δύναμη.

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Την Τετάρτη 7 και Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου διεξάγεται στη Ζυρίχη ο τελι-
κός της φετινής σειράς Diamond League που διοργανώνει η World 

Athletics. Οι αθλητές και αθλήτριες που έχουν προκριθεί θα δι-
εκδικήσουν τα διαμάντια σε 32 αγωνίσματα, 16 στους άνδρες 

και ισάριθμα στις γυναίκες. Μετέχουν δύο Έλληνες πρωτα-
θλητές, ο Μίλτος Τεντόγλου και η Κατερίνα Στεφανίδη.

Δύο Έλληνες πρωταθλητές η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και ο Μίλτος Τε-
ντόγλου είναι υποψήφιοι για αθλητές του μήνα Αυγούστου στο δι-
αγωνισμό που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Η 
ψηφοφορία που γίνεται μέσω των social media της ΕΑ ολο-
κληρώνεται στις 13 Σεπτεμβρίου. 
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Σήμερα διεξάγεται η πρώτη ημέρα του τελικού της σειράς 
Diamond League στη Ζυρίχη. Αγωνίζεται η Κατερίνα Στεφανίδη 
στο επί κοντώ, η οποία θα προσπαθήσει να διεκδικήσει το πέ-
μπτο «διαμάντι» στην καριέρα της. Η ολυμπιονίκης μας εί-
ναι πολυνίκης στη σειρά, με τέσσερις πρωτιές το 2016, 
2017, 2018 και 2019. 

Η ομοσπονδιακή προπονήτρια Ιωάννα Σιώμου αναχωρεί σήμερα για το 
Μαυροβούνιο, καθώς είναι καλεσμένη σε εκδηλώσεις υποδοχής 
που έχουν προγραμματιστεί στη χώρα για την Μαρίγια Βούκοβιτς. 

Η κορυφαία άλτρια, που γυμνάζεται στην Ελλάδα, κατέκτησε το 
ασημένιο μετάλλιο στο ύψος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο 

Μόναχο. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Σε πλήρως επαγγελματικά πρότυπα κινούνται τα πάντα στον 
Αχαρναίκό με φόντο την ερχόμενη ιδιαίτερα απαιτητική σε-
ζόν που περιμένει την ομάδα στο δύσκολο πρωτάθλημα της 
Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ. Η διοίκηση των «πρασίνων» ανακοί-
νωσε με κάθε επισημότητα τη ανάληψη των καθηκόντων του 
νέου τεχνικού διευθυντή από τον Γιάννη Τσιριμώκο. Αναλυτι-
κά η ανακοίνωση: «Νέος τεχνικός διευθυντής ο Γιάννης Τσι-
ριμώκος Το διοικητικό συμβούλιο του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ ΑΟ ανα-
κοινώνει την πρόσληψη του Γιάννη Τσιριμώκου στη θέση του 
τεχνικού διευθυντή της ομάδας μας. Ο κ. Τσιριμώκος όντας 

ένας από τους πιο καταρτισμένους και καλλιεργημένους αν-
θρώπους του χώρου είναι δεδομένο ότι θα βοηθήσει από την 
πλευρά του την ομάδα μας να πετύχει τους στόχους της τη 
νέα αγωνιστική περίοδο. Την περσινή περίοδο κατείχε το πό-
στο του βοηθή προπονητή της Μαρκό όντας παράλληλα και τε-
χνικός διευθυντής του εν λόγω συλλόγου. Έχει διετελέσει 
ως τεχνικός διευθυντής στις υποδομές του ΑΟ Άνοιξης και 
προπονητής στην ανδρική ομάδα, ενώ, ήταν γενικός αρχηγός 
στην ομάδα νέων του Εθνικού Πειραιά (Κ20) καθώς και βοη-
θός προπονητή την περίοδο που οι κυανόλευκοι υποβιβάστη-
καν στο Περιφερειακό πρωτάθλημα.»

ΑΘΗΝΑΪΔΑ 
Άκρως ενθαρρυντικά ήταν τα μηνύματα που προέκυψαν 
από το νικηφόρο φιλικό της Αθηναϊδας κόντρα στον Πα-
ντζιτζιφιακό με 2-1. Το τελικό σκορ ήταν το λιγότερο που 
απασχόλησε την δεδομένη χρονική στιγμή τον τεχνικό ηγέ-
τη Μάκη Ραφαηλίδη, ο οποίος με ιδιαίτερη ικανοποίηση 
διαπίστωσε ότι οι συντριπτικά περισσότεροι ποδοσφαι-
ριστές που χρησιμοποίησε, βρίσκονται σε αρκετά καλή 
αγωνιστική κατάσταση για την εποχή που διανύουμε. Κι 
όλα αυτά τη στιγμή όπου μετράμε αντίστροφα για το πρώ-
το επίσημο παιχνίδι της σεζόν, που είναι για τον θεσμό 
του Κυπέλλου κόντρα στον Νεοπεντελικό. Με τον έμπειρο 
προπονητή της «Κυρίας» να αναφέρει τα εξής : «Δώσα-
με ένα αρκετά καλό τεστ κόντρα σε μία δυνατή κι αξιόμα-
χη ομάδα όπως είναι ο Παντζιτζιφιακός. Παρά το γεγονός 
ότι βρεθήκαμε πίσω στο σκορ από μία αβλεψία της άμυ-
νά ςμας, στη συνέχεια είχαμε τον ρόλο του πρωταγωνι-
στή και καταφέραμε να γυρίσουμε το ματς με τα τέρμα-
τα των Ντιντιφά και Πανάκη. Σε γενικές γραμμές έμεινα 
ευχαριστημένος από τη συνέπεια, την όρεξη και τη διά-
θεση των παικτών μου. Θεωρώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι 
θα προσθέτουμε στοιχεία από αυτά που δουλεύουμε στις 
προπονήσεις. Πλέον βρισκόμαστε σε εβδομάδα προετοι-
μασίας ενόψει του Κυπέλλου με τον Νεοπεντελικό, μια 
ομάδα αρκετά καλή. Σίγουρα μας ενδιαφέρει μία θετική 
πορεία στον συγκεκριμένο θεσμό, όμως προέχει να εί-
μαστε έτοιμοι με την έναρξη του πρωταθλήματος.» Για τις 
ανάγκες του επερχόμενου αγώνα Κυπέλλου ο Μάκης Ρα-
φαηλίδης δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των 
τιμωρημένων Κιμούση και Φραντζέσκου, που χρωστούν 
ποινή από την περασμένη σεζόν.

ΝΕΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ 
ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ 
ΠΛΕΟΝ Ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ

Απέκτησε και  
τον Αγκόλι     
Την μεταγραφική του 
εξόρμηση συνεχίζει ακά-
θεκτος ο Γ.Σ. Καισαρια-
νής δημιουργώντας όλες 
τις απαραίτητες προδια-
γραφές για τη συγκρό-
τηση ενός πανίσχυρου 
συνόλου, ικανού να δι-
εκδικήσει με αξιώσεις 
μία αξιόλογη πορεία στο 
επερχόμενο πρωτάθλημα 
της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ 
Κάτω από αυτό το πρίσμα 
ο Μπλέντι Αγκόλι αποτε-
λεί την νέα προσθήκη του 
ΓΣ Καισαριανής. Όπως 
αναφέρει στην ανακοί-
νωση της η νεοφώτιστη 
ομάδα, ο Αλβανός μέ-
σος τα βρήκε σε όλα με 
το σύλλογο και μετά την 
εξαιρετική εικόνα που 
είχε στο φιλικό με το Κε-
ρατσίνι ανακοινώθηκε. 
Αναλυτικά η ανακοίνω-
ση: «Το διοικητικό συμ-
βούλιο του ΓΣ Καισα-
ριανής ανακοινώνει την 
ένταξη του Μπλέντι Αγκό-
λι στο δυναμικό της ομά-
δας για την αγωνιστική 
περίοδο 2022-2023. Το 
νέο απόκτημα της ομάδας 
μας είναι 26 χρονών και 
αγωνίζεται στην μεσαία 
γραμμη. Το τεχνικό επι-
τελείο «άναψε» το πρά-
σινο φως για την από-
κτηση του Αλβανού μέσου 
μετά την θετική παρου-
σία που είχε στο φιλι-
κό με το Κερατσίνι. Προ-
ηγούμενος σταθμός της 
καριέρας του ήταν ο Άττα-
λος Νέας Φιλαδέλφειας, 
έχοντας αγωνιστεί επι-
πλέον σε Καματερό και 
Ηλιούπολη. Καλωσορί-
ζουμε τον Μπλέντι Αγκόλι 
και του ευχόμαστε καλή 
αγωνιστική σεζόν.»

 Την μεταγραφική του εξόρμηση συνεχίζει 
απτόητος ο Χαραυγιακός, επιχειρώντας να 
δημιουργήσει τις κατάλληλες προοπτικές, 
που θα τον θέσουν σε ρότα πρωταγωνιστή 
στο επερχόμενο δύσκολο και γεμάτο ιδι-
αιτερότητες πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορί-
ας ΕΠΣΑ. Οι ιθύνοντες του δημοφιλούς και 
ιδιαίτερα φιλόδοξου σωματείου της Ηλιού-
πολης μετά από συντονισμένες ενέργειες 
προχώρησαν σε ακόμη μία σπουδαία προ-
σθήκη, στη γραμμή κρούσης , μειώνοντας 
τις εκκρεμότητες στο ρόστερ του ενόψει 
της νέας σεζόν και της συμμετοχής του στο 
πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣΑ. Ο λόγος για τον 
επιθετικό Χρήστο Χρήστου, ο οποίος πλέ-
ον θα τεθεί στη διάθεση του τεχνικού ηγέ-
τη Βαγγέλη Γαλάνη , μετά από μία επιτυχη-
μένη σεζόν με τα χρώματα του Χαϊδαρίου, 
κατά την οποία σημείωσε 12 γκολ. Στις αρ-
χές του καλοκαιριού ο 24χρονος επιθε-
τικός είχε έρθει σε συμφωνία με τα Με-
λίσσια, ωστόσο η δυσκολία στη μετακίνησή 
του σε καθημερινή βάση στα βόρεια προά-
στια τον οδήγησαν στην απόφαση να απο-
χωρήσει. Ο Χρήστου ξεκίνησε από τη Δάφ-
νη Αθηνών, για να αγωνιστεί στη συνέχεια 
σε Θρίαμβο Αθηνών, Πεύκη και Καλλιθέα.

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 
Την μεταγραφική τους ενίσχυση συνεχί-
ζουν απτόητα τα Μελίσσια, επιχειρώντας 
να θέσουν τις υγιείς και στέρεες βάσεις, 
που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν 
μία όσο το δυνατόν πιο αξιόλογη παρου-
σία στο επερχόμενο πρωτάθλημα της Α’ 
Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρί-
σμα η διοίκηση του σωματείου των βορεί-
ων προαστίων προχώρησε σε ακόμη μία 
σημαντική προσθήκη. Συγκεκριμένα, την 
πράσινη φανέλα θα φοράει από εδώ και 
στο εξής ο οπισθοφύλακας, Θανάσης Θε-
οδωρίδης. Το νέο απόκτημα της ομάδας 
από τα βόρεια προάστια αγωνίζεται στα 
άκρα της αμυντικής γραμμής και αναμέ-
νεται να βοηθήσει σημαντικά την προσπά-
θεια της ομάδας. Μεταξύ άλλων έχει πε-
ράσει και από τον Κένταυρο Βριλησσίων. 
Όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό μέρος 
για σήμερα Τετάρτη στις 19.00 έχει προ-
γραμματιστεί εντός έδρας φιλικό με τον 
Μικρασιατικό Εθνικό Αστέρα ενώ το Σάβ-
βατο στις 18.30 τα Μελίσσια θα υποδεχθούν 
τη Διάνα Ηλιούπολης.

Πρόσθεσε 
ποιότητα  
με Χρήστου

A.O. BΥΡΩΝΑΣ 
«Επένδυση» με Θοδωρή Λιάτσο 
Την μεταγραφική του κούρσα συνεχίζει απτόητος ο Α.Ο. 
Βύρωνας με φόντο την ερχόμενη ιδιαίτερα απαιτητική 
σεζόν. Τα άτομα όπου ηγούνται των τυχών του φιλό-
δοξου σωματείου των ανατολικών προαστίων φροντί-
ζουν να διευθετούν όλες τις εκκρεμότητες ποιυ άπτο-
ντια της ουσιαστικής ενίσχυσης του ρόστερ. Με την 
προοπτική η ομάδα να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη 
να διεκδικήσει μία αξιόλογη πορεία στο επερχόμε-
νο δύσκολο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Σε 
αυτό το πλαίσιο την προσθήκη του Θοδωρή Λιάτσου 
στο έμψυχο δυναμικό ανακοίνωσε ο ΑΟ Βύρων, προ-
σφέροντας άλλη μία επιλογή στη διάθεση του τεχνι-
κού Ανδρέα Μηλιά. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αγω-
νίζεται στον χώρο της άμυνας και προέρχεται από το 
Αγρίνιο. Η ενημέρωση των κυανέρυθρων αναφέρει: 
«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την απόκτηση του 
γεννημένου το 2004 αμυντικού Θοδωρή Λιάτσου. Ο Θο-
δωρής έρχεται από το Αγρίνιο και προστίθεται στο νε-
ανικό σύνολο του Ανδρέα Μηλιά. Θοδωρή καλώς ήρ-
θες στην οικογένεια του Α.Ο. Βύρωνα».
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Γ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ
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Ο Γιάννης Τσιριμώκος



ΛΙΓΟ ΑΡΓΑ
ΑΛΛΑ ΕΓΙΝΑΝ

Οι δύο ελλείψεις της φετινής ΑΕΚ του Ματίας 
Αλμέιδα έκαναν μπαμ. Δύο από τις ελλείψεις. Ο 
επιθετικός που δε θα παίζει τόσο πολύ έξω από 
την περιοχή όσο ο Αραούχο αλλά και ένας παίκτης 
στα δεξιά της άμυνας. Ο Άμραμπατ δεν μπορούσε 
να ανταποκριθεί στο ρόλο του φουλ μπακ στο 3-5-2 
ενώ ο Ρότα έχει φανερά αγωνιστικά μειονεκτήματα 
τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Στο 9 η ΑΕΚ 
επέλεξε τη λύση που ήταν μπροστά της. Βασικά 
εκεί την πήγε ο δρόμος όπως είχε αποκαλύψει 
από τις 29 Αυγούστου ο Agent Greek στην στήλη 
του. Το τι ονόματα ακούστηκαν δε λέγεται. Φυσικά 
και δε θα μπορούσαν να γίνουν του Ντιέγκο Κόστα 
ή του Καβάνι (!) αλλά είναι δεδομένο πως η ΑΕΚ 
(παρά τη διάψευση) τσέκαρε περιπτώσεις τύπου 
Μπαλοτέλι, Εστουπινιάν, Εκουμπάν ή Σεφέροβιτς. 
Ο δρόμος αφού δεν μπορούσαν να γίνουν τέτοιου 
είδους κινήσεις έβγαλε στον περσινό πρώτο 
σκόρερ τον Τομ Φαν Βέερτ.
Δεν είναι μόνο τα 17 γκολ με το Βόλο αλλά και 
το περίπου 1 σε κάθε 3 ματς με την Άαλμποργκ 
που κάνουν το βιογραφικό του Ολλανδού λίγο πιο 
ελκυστικό. Ο Φαν Βέερτ στα 32 του θα ζήσει την 
πίεση του πρωταθλητισμού, κάτι που είναι αν μη τι 
άλλο ιδιαίτερο αλλά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον 
αν θα ανταποκριθεί στα διαφορετικά αγωνιστικά 
δεδομένα που θα έχει να διαχειριστεί. Άλλο το 
στυλ παιχνιδιού και οι απαιτήσεις στο Βόλο και 
άλλες στην ΑΕΚ.
Σε τέτοια πάνω κάτω ηλικία πάντως είχε έρθει και 
ο Γκόγκιτς στον Ολυμπιακό και ακόμα μνημονεύεται. 
Φυσικά το μπαμ με βάση το βιογραφικό, η ΑΕΚ 
το έκανε με την απόκτηση του Σιντιμπέ. Αν και η 
καριέρα του θα μπορούσε να είχε διαφορετική 
πορεία που φυσικά δε θα τον έφερνε και στην 
Ελλάδα, ένας παίκτης που έχει παίξει σε Μονακό 
και Έβερτον και έχει σπίτι του χρυσό μετάλλιο 
Μουντιάλ (του τελευταίου πριν το φετινό), δεν 
μπορεί να υποτιμηθεί. Το θέμα είναι πότε θα είναι 
έτοιμος να φέρει αυτήν την ποιότητα στο γήπεδο. 
Η ΑΕΚ λέει πως τελείωσε τις μεταγραφές αλλά 
ένας παίκτης αριστερά στην άμυνα (αντί ενός εκ 
των Χατζισαφί, Μοχαμαντί) και ένας στις τρεις 
θέσεις πίσω από τον επιθετικό (τύπου Φερνάντες) 
θα έφερνε μεγαλύτερη σιγουριά στον Αλμέιδα.

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

 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...

Η ΑΕΚ ΚΑΛΥΨΕ ΔΥΟ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΣΤΩ 

ΣΤΙΣ 6 ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ


