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ΠΕΜΠΤΗ 08.09.22 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.574



Μία καλή προπόνηση θέλει να κάνει σήμερα (18:00 
ΕΡΤ1) η Εθνική ομάδα απέναντι στην Εσθονία. Η τελευταία 
νίκησε μόνο τη Μεγάλη Βρετανία και προσφέρει 
μία πρώτης τάξης ευκαιρία στον Δημήτρη Ιτούδη να 
δοκιμάσει κάποια πράγματα. Δεν αποκλείεται να πάρει 
χρόνο συμμετοχής και ο Κώστας Αντετοκούνμπο.
Ο μικρός αδερφός του Γιάννη χθες έκανε προπόνηση 
μαζί με τους Λούντζη και Λαρεντζάκη στην κεντρική 
σάλα. Το πλάνο είναι να πάρει λεπτά συμμετοχής 
κόντρα στους Εσθονούς ώστε να είναι έτοιμος για το 
πρώτο ματς των νοκ άουτ. Η Ελλάδα περιμένει τον 
αντίπαλό της ανάλογα με το τι θα γίνει στον 4ο Όμιλο. 
Δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τις Τσεχία, 
Φινλανδία και Πολωνία. Εκείνο που αχνοφαίνεται 
είναι ο αντίπαλος σε περίπτωση που η Ελλάδα περάσει 
από το πρώτο νοκ άουτ.
Το πιθανότερο είναι πως στα προημιτελικά η 
«γαλανόλευκη» θα βρει απέναντί της τη Γερμανία. 
Οι Γερμανοί τερμάτισαν δεύτεροι στον όμιλό τους και 
εφόσον περάσουν τον επόμενο αντίπαλό τους (Βέλγιο 
ή Μαυροβούνιο), θα κοντραριστούν με τους παίκτες 
του Δημήτρη Ιτούδη στα προημιτελικά.
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ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ

«ΣΟΟΥ» ΝΤΟΝΣΙΤΣ, 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΖΟΥΡΟ 
Με τον Λούκας Ντόνσιτς να είναι συγκλονιστικός η Σλοβενία νίκησε 
τη Γαλλία 88-82 και πήρε την πρωτιά στον 2ο Όμιλο. Ο 23χρονος 
πέτυχε 47 πόντους και κατέρριψε το ρεκόρ πόντων του Νίκου Γκάλη. 
Περίπατο έκανε η Γερμανία απέναντι στην Ουγγαρία κερδίζοντας με 
106-71, ενώ η Λιθουανία πήρε το άλλο εισιτήριο για τα νοκ άουτ 
επικρατώντας 87-80 της Βοσνίας. Για τον 1ο Όμιλο το Μαυροβούνιο 
επικράτησε με 81-73 της Γεωργία και πήρε το εισιτήριο για την 
επόμενη φάση. Αποκλείστηκε η ομάδα του Ηλία Ζούρου. Πρωτιά για 
την Ισπανία σε ματς-θρίλερ με τους Τούρκους (72-69), πικρό αντίο 
για Βεζένκοφ με τη Βουλγαρία να χάνει 80-89 από το Βέλγιο.

 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ: Κροατία - Ουκρανία (15:15), Εσθονία 
- Ελλάδα (18:00), Μεγάλη Βρετανία - Ιταλία 
(22:00)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 Ελλάδα 4-0 
 Ουκρανία 3-1 
 Ιταλία και Κροατία 2-2 
 Εσθονία 1-3 
 Μεγάλη Βρετανία 0-4 
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ: Φινλανδία - Ολλανδία (15:00), Τσεχία 
- Ισραήλ (18:30), Σερβία - Πολωνία (22:00)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 Σερβία 4-0 
 Πολωνία 3-1 
 Ισραήλ και Φινλανδία 2-2 
 Τσεχία 1-3 
 Ολλανδία 0-4 

 ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 
 Α’ ΟΜΙΛΟΣ 
 Ισπανία 4-1 
 Τουρκία, Μαυροβούνιο και Βέλγιο 3-2 
 Βουλγαρία και Γεωργία 1-4 

 Β’ ΟΜΙΛΟΣ 
 Σλοβενία και Γερμανία 4-1 
 Γαλλία 3-2 
 Λιθουανία και Βοσνία 2-3 
 Ουγγαρία 0-5 
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ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ
Φυσικά και ο Φαν Βέερτ που ανακοίνωσε και επίσημα η ΑΕΚ χθες 
Τετάρτη (7/9) δεν ήταν άγνωστος στους ανθρώπους του κλαμπ. Και αυτή 
εδώ η στήλη σας είχε αποκαλύψει τα δεδομένα από τις 29 Αυγούστου. 
Πως η ΑΕΚ δηλαδή αν βρει deal με κανέναν από τους στόχους στο 
εξωτερικό, τον Φαν Βέερτ θα πάρει. Ο 32χρονος Ολλανδός είχε 
σταμπαριστεί φυσικά από την περσινή σεζόν που έκανε 17 γκολ σε 34 
ματς. Ένα στα δύο δηλαδή, εντυπωσιακός απολογισμός.
Κάθε μεγάλο κλαμπ σε κάθε πρωτάθλημα κοιτά τι υπάρχει στην αγορά 
της χώρας που παίζει. Νόμος είναι αυτός. Η ΑΕΚ έχει και παράδοση να 
παίρνει Έλληνες παίκτες (φέτος δεν πήρε, παράδοξο) ή παίκτες από 
το πρωτάθλημα της χώρας μας. Υπήρχαν φυσικά και άλλοι που άρεσαν 
αλλά τελικά εκτός του Φαν Βέερτ επιλέχθηκε μεταγραφική στρατηγική 
σε μίξη παλιών γνωστών από τις λίστες (Ελίασον, Γκατσίνοβιτς, 
Γιόνσον), νέων προτάσεων που προέκυψαν (Βίντα, Μουκουντί, 
Σιντιμπέ) και πρόταση του Αλμέιδα ο Πινέδα.

ΔΥΣΚΟΛΟ
Στην Τουρκία και ενώ πλησιάζει το τέλος των μεταγραφών 
έκαναν αναφορά για το αν θα υπάρξει μελλοντικά νέα κίνηση 
της Τραμπζονσπόρ για τον Γιώργο Μασούρα. Και τόνισαν πως 
κάτι τέτοιο θα πρέπει να αναμένεται τον Ιανουάριο. Είναι λογικό 
όσο θα πλησιάζει η λήξη του συμβολαίου του 28χρονου εξτρέμ 
με τον Ολυμπιακό (καλοκαίρι του 2024) να ακούγονται και να 
λέγονται περισσότερα από ότι π.χ. την τρέχουσα μεταγραφική 
περίοδο. Πάντως, αυτό που φαίνεται είναι πως αφού δεν 
έφυγε τώρα για την Τουρκία ο Μασούρας δύσκολα θα φύγει 
τον Ιανουάριο. Για το τώρα βέβαια το είχατε πληροφορηθεί 
από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο κιόλας από το Sportime. 
Οι πρωταθλητές της Super Lig έφτασαν την προσφορά τους 
έως και τα 5 εκατομμύρια ευρώ αλλά ο Ολυμπιακός δεν 
συγκινήθηκε. Σύμφωνοι, wingers έχει αλλά Έλληνες; Δεν 
είναι τόσοι πολλοί ώστε να έφευγε ένας εκ των βασικών 
μάλιστα.
Ο Μασούρας εξάλλου σύμφωνα με το transfermarkt έχει πιάσει 
και το πικ της χρηματιστηριακής του αξίας με 10 εκατομμύρια 
ευρώ να κοστολογείται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Πιο 
πιθανό, λοιπόν, από όλα όσα κυκλοφόρησαν από την στιγμή που 
ναυάγησε οριστικά η όποια πιθανότητα να πάει ο Μασούρας στην 
Τραμπζονσπόρ, είναι να καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων για 
νέο συμβόλαιο.   Ο Ολυμπιακός πάντως σίγουρα το θέλει.
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ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 
Από την στιγμή που υπάρχει έστω και μικρή πιθανότητα ας 
καταγραφεί. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει 10άρι, ο Πάολο Φερνάντες ακόμα 
δεν έχει κλείσει. Η ΑΕΚ τον είχε στη λίστα της αλλά στην Ένωση 
λένε πως έκλεισαν τις μεταγραφές (μια εβδομάδα ακόμα να 
φανεί αν πρόκειται για γεγονός ή τακτικό τρικ) ενώ οι συζητήσεις 
με την Σπαρτάκ Μόσχας δε δείχνουν να οδηγούν πουθενά. 
Αν πιστέψουμε τα όσα λέγονται στη Ρωσία, η Σπαρτάκ έδινε 
800.000 ευρώ, ο Βόλος ήθελε κοντά στα διπλάσια. Βέβαια για 
την Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση ο παίκτης να δοθεί με πάνω 
από εκατομμύριο αλλά και ο ΠΑΟΚ να φτάσει στα 800, χλωμό 
φαίνεται. Πάντως, ο Φερνάντες θέλει να… πετάξει για κάπου με 
υψηλότερους στόχους, επομένως από την στιγμή που ακόμα δεν 
έχει κλείσει αυτό το κενό στη Θεσσαλονίκη, γιατί να το κλείσουμε 
εμείς. Για την ιστορία, ο 24χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός έκανε 
πέρυσι 30 ματς με 6 γκολ και 3 ασίστ. Φέτος έχει ήδη 3 αγώνες, 
1 γκολ.

ΑΓΟΡΕΣ
Μια και πλησιάζει στο τέλος της η μεταγραφική περίοδος 
στην Ελλάδα (15/9, έως και το τέλος του μήνα για τους 
ελεύθερους), καλό θα είναι να γίνει μια καταγραφή για το 
ποιες αγορές είναι ακόμα ανοιχτές. Και αυτό γιατί από εκεί 
είναι πιθανό να προκύψει κάποια πρόταση για παίκτη ελληνικής 
ομάδας. Ειδικά ο Ολυμπιακός (αλλά και λίγο ο ΠΑΟΚ) θέλει να 
διώξει ποδοσφαιριστές από το ρόστερ που αριθμεί αρκετούς.  
Σήμερα Πέμπτη 8/9 κλείνουν τα μεσάνυχτα τρεις σημαντικές 
αγορές. Ρωσία, Τσεχία, Τουρκία και ειδικά με την τελευταία 
πάντα γίνεται παιχνίδι.
Στις 15 του μήνα κλείνει η Σερβία (ας κρατήσουμε ένα 
παραθυράκι, δεν είναι λίγοι εκείνοι που καταλήγουν σε αυτό το 
πρωτάθλημα από την Ελλάδα παραδοσιακά). Στις 16 η Βοσνία 
και στις 22 οι Αρμενία, Ουκρανία ενώ στις 28 το Ισραήλ.  
Δυο αγορές επίσης που καλό θα είναι να υπάρχει μια σημείωση 
είναι το Κατάρ που η περίοδος ολοκληρώνεται στις 15 του μήνα 
επίσης αλλά και η Σαουδική Αραβία δύο ημέρες αργότερα.
Καλά deals η ευχή της στήλης.
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Μπορεί να το καθυστέρησε, αλλά ο Άρης κατέληξε σε προπονη-
τή. Εκλεκτός ο Άλαν Πάρντιου, ο οποίος έχει μεγάλες παραστά-
σεις. Κοούτσαρε μεταξύ άλλων Νιούκαστλ, Κρίσταλ Πάλας και 
Σαουθάμπτον, ενώ με τη Γουέστ Χαμ πήγε έως τον τελικό του 
Κυπέλλου Αγγλίας το 2006. Τα τελευταία χρόνια, πάντως, στην 
ΤΣΣΚΑ Σόφιας δεν ήταν προπονητής με εξαίρεση το φινάλε της 
περσινής σεζόν.

Την απόκτηση του Τομ Φαν Βέερτ ανακοίνωσε χθες η ΑΕΚ. Ο Ολλανδός 
φορ βρέθηκε στα Σπάτα και είναι έτοιμος να βοηθήσει άμεσα από τη στιγ-
μή που γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, στη Σα-
ουδική Αραβία επιμένουν για τον Άμραμπατ και την Αλ Αχλί, ενώ ένας 
δημοσιογράφος του TNT Sports της Αργεντινής υποστήριξε ότι ο Ματίας 
Αλμέιδα είναι στη λίστα της Εστουντιάντες για να αναλάβει τον Ιανουά-
ριο του 2023.

Εξελίξεις στο κομμάτι της ενίσχυσης αναμένονται εντός της εβδομά-
δας στον Παναθηναϊκό. Όπως είχαμε αναφέρει και τις προηγούμε-
νες μέρες, ο στόχος έχει εντοπιστεί και οι επαφές προχωρούν. Στον 
Λεβαδειακό παραχωρήθηκε δανεικός ο Ζόνας Τόρο επιβεβαιώνο-
ντας το ρεπορτάζ του Sportime.gr από τις 21 Ιουλίου. Τέλος, ανεβαί-
νει ο Χουάνκαρ εν όψει ΑΕΚ. Έβγαλε χθες μέρος της προπόνησης.

Το φετινό του ταξίδι στους ομίλους του Europa League ξεκινάει σή-
μερα ο Ολυμπιακός (22:00, Cosmote Sport 2) από τη Γαλλία με αντί-
παλο τη Ναντ. Δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Μπα και ο τραυματίας 
Εμβιλά. Προς Τουρκία ο Αγκιμπού Καμαρά με την Γκιρεσούνσπορ να 
έχει καταθέσει πρόταση για τον δανεισμό του. Στην transfer list και οι 
Χασάν, Κούτρης, Ανδρούτσος και Ραντζέλοβιτς.

Πολλά είναι εκείνα που ακούγονται για τους Ραζβάν Λουτσέσκου και 
Ζοσέ Μπότο. Αρκετοί θεωρούν πως δύσκολα στο τέλος της σεζόν θα 
βρίσκονται στη θέση τους και οι δύο. Τουλάχιστον μία η αποχώρηση 
που θα έχουμε. Οι Ιταλοί το πήγαν και ένα βήμα παραπάνω λέγοντας 
πως τον Πορτογάλο θέλει για αθλητικό διευθυντή η Σπέτσια μετά την 
απομάκρυνση του Ρικάρντο Πετσίνι.



1
EUROPA LEAGUE 19:45

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ
1 1,65

Να πάρει την ρεβάνς για τον αποκλεισμό από το champions 
league θέλει σήμερα η Φενέρμπαχτσε αλλά και να μπει με το 

δεξί στον όμιλο.
Η Ντιναμό έχει αποδυναμωθεί αρκετά και έρχεται από 

αρνητικά αποτελέσματα εντός συνόρων.

ΠΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΓΕΜΑΤΟ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ 

ΜΠΑΛΑ
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2
EUROPA LEAGUE 19:45

ΑΙΝΤΧΟΒΕΝ-ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ
OVER 3 1,75

Οι δύο ομάδες ρίχνονται στη μάχη σήμερα σε έναν όμιλο με 
απόλυτο φαβορί την Άρσεναλ.

Οι Ολλανδοί υπερέχουν σε ποιότητα και εμπειρία αλλά η 
φιλόδοξη Μπόντο έχει αποδείξει ότι μπορεί εύκολα να κάνει 

την ζημιά.

ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΕΣΗ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
EUROPA LEAGUE 22:00

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΜΟΝΑΚΟ
1Χ 1,66

Στο Βελιγράδι ο Ερυθρός με το ένθερμο κοινό μαζί του 
υποδέχεται τους Μονεγάσκους.

Οι Σέρβοι ποντάρουν πολλά στην έδρα τους και με την ώθηση 
του κόσμου θα ψάξουν σίγουρα το γρήγορο γκολ.

Δεν πείθει η Μονακό με την απόδοση της μέχρι στιγμής.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ.

4
EUROPA CONFERENCE 19:45
ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ-ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ

1 1,65
Με στόχο την ευρωπαϊκή καταξίωση η Άντερλεχτ μπαίνει στη 

φάση των ομίλων.
Η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί θέλει να επιστρέψει στην ελίτ 

με την πρόκριση στην επόμενη φάση να επιβάλλεται.
Με ενθουσιασμό η Σίλκεμποργκ αν υποτιμηθεί θα 

δημιουργήσει προβλήματα.

ΑΝΩΤΕΡΗ Η ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΣΗΜΕΙΟ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
EUROPA CONFERENCE 22:00

ΜΟΛΝΤΕ-ΓΑΝΔΗ
OVER 2,75 1,75

Αγκαλιά με τον τίτλο στη Νορβηγία βρίσκεται η Μόλντε μετά και 
τον θρίαμβο επί της Μπόντο Γκλιμτ.

Η Ευρώπη είναι πάντα στόχος για την ομάδα αλλά η πρεμιέρα 
με την αξιόλογη Γάνδη θα έχει δυσκολίες.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΓΚΟΛ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
EUROPA CONFERENCE 22:00

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ-ΣΤΕΑΟΥΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ
1/1 1,72

Από τα καλά ονόματα της διοργάνωσης η Γουεστ Χαμ ρίχνεται 
σήμερα στη μάχη.

Αντίπαλος στη πρεμιέρα η Στεάουα που θα ταξιδέψει στο 
Λονδίνο με στόχο να κάνει την έκπληξη.

Όλα θα εξαρτηθούν πάντως από την απόδοση των 
γηπεδούχων.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΕΔΡΑ ΑΠΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο Τζο Κόβακς έκλεψε την παράσταση στη χθεσινή πρώτη ημέρα του 
τελικού της σειράς Diamond League στη Ζυρίχη. Ο Αμερικανός 
κέρδισε στη σφαιροβολία με 23,23μ. και έγινε ο 2ος καλύτε-

ρος όλων των εποχών. Είναι η επίδοση της χρονιάς και ρε-
κόρ Diamond League.

Σήμερα διεξάγεται η δεύτερη ημέρα του τελικού της σειράς Diamond 
League στη Ζυρίχη. Αγωνίζεται στο μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου, ο 
οποίος είναι φαβορί για τη νίκη που θα του δώσει το διαμάντι. 
Βασικός του αντίπαλος θα είναι ο Ελβετός Σιμόν Εχάμερ.
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SPORTS

Η Κατερίνα Στεφανίδη έμεινε χαμηλά στα 4,51μ. στο επί κοντώ και 
πήρε την 6η θέση στον τελικό της σειράς Diamond League στη 
Ζυρίχη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε τρεις αποτυχημένες 
προσπάθειες στα 4,61μ. Νικήτρια ήταν η Αυστραλή Νίνα 
Κένεντι με 4,81μ.

Ο Μιχάλης Παππάς πήρε την απόφαση να αφήσει τη Θεσσαλονίκη και 
να επιστρέψει στη γενέτειρά του τα Ιωάννινα. Θα συνεχίσει με προ-

πονητή τον Κώστα Λώλη. Παράλληλα θα εργάζεται για την πρακτι-
κή του σε διατροφολογικό κέντρο. Έχει κερδίσει 4 φορές το 

πρωτάθλημα στα 400μ.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Την μεταγραφική της αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συνε-
χίζει ακάθεκτη η Αλσούπολη ευελπιστώντας να δημιουρ-
γήσει ένα ισχυρό κράμα παλαιών και νέων ποδοσφαι-
ριστών, το οποίο θα πληροί όλες τις προδιαγραφές να 
διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στο επερχόμενο δύσκο-
λο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Β’ Κατη-
γορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα ο σύλλογος των 
βορείων προαστίων προχώρησε σε μία ακόμη προσθήκη, 
που αποτελεί τόσο ενίσχυση για το παρόν όσο και επέν-
δυση για το μέλλον προχώρησε η Αλσούπολη, που ανα-
κοίνωσε την απόκτηση του Αντώνη Τσίκα. Ο 18χρονος τα-
λαντούχος μεσοεπιθετικός αγωνιζόταν στην ΑΕ Ηράκλειο 
και αναμένεται να αποτελέσει μια σημαντική λύση για τον 
κόουτς Γιώργο Λαζάρου.

ΥΜΗΤΤΟΣ

Την μεταγραφική του κούρσα συνεχίζει απτόητος ο Υμητ-
τός επιχειρώντας να θέσει τις στέρεες και υγιείς βάσεις, 
που θα του επιτρέψουν να διεκδικήσει μία πρωταγω-
νιστική παρουσία στο επερχόμενο δύσκολο πρωτάθλη-
μα της Γ’ Κατηγορίας. Η διοίκηση με πρωτομάστορα τον 
Πρόεδρο Στέλιο Μανούσο φροντίζει να ενισχύει το υπάρ-
χον ρόστερ με παίκτες εγνωσμένης αξίας που πληρούν 
όλες τις προδιαγραφές, ώστε να προσδώσουν ποιότητα, 
ισχύ, αλλά και τεράστια δυναμική, που θα φέρουν τη φι-
λόδοξη ομάδα σε θέση υπεροχής έναντι των ανταγωνι-
στών της στο προσεχές πρωτάθλημα, Το συγκρότημα των 
ανατολικών προαστίων, το οποίο την προσεχή σεζόν θα 
έχςι στο τιμόνι τον Βασίλη Σκαλτσά ενισχύεται σημαντικά. 
Κάτω από αυτό το πρίσμα, προχώρησε στην ένταξη δύο 
ακόμη παικτών. Στους «οράνιε» θα αγωνίζεται ο 35χρο-
νος αμυντικός μέσος Σίλιβο Μοροσάνου και ο 36χρονος 
Τσιούτακ Αντρέι. Ο πρώτος είναι αμυντικός μέσος, άνηκε 
μέχρι πρότινος στον ΑΟΝ Αργυρούπολης και έχει αγω-
νιστεί μεταξύ άλλων σε ΠΑΟ Δόξα Βύρωνος και Αθηνα-
ϊκό. Ο Τσιούτακ που είναι 36 χρονών και αγωνίζεται ως 
επιθετικός έχει περάσει από ΑΟΝ Αργυρούπολης, Δόξα 
Βύρωνος, Μικρασιατικό και Αθηναϊκό.

ΤΡΑΧΩΝΕΣ

Στην απόφαση να χωρίσουν τους δρόμους τους μετά από 
μία άκρως επιτυχημένη συμβίωσή τους προχώρησαν Τρά-
χωνες και Γιάννης Μαργαρίτης. Ο ιδιαίτερα ταλαντούχος 
αμυντικός μέσος που μπορεί να με την ίδια ευχέρεια ως 
κεντρικός αμυντικός έλυσε τη συνεργασία του με την ομά-
δα από τον Άλιμο και αναζητάει τον επόμενο ποδοσφαι-
ρικό του σταθμό. Μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί στις ανα-
πτυξιακές ομάδες του Ατρόμητου (Κ17,Κ19) καθώς και 
στον ΠΑΣ Νάξου, όπου ήταν η ομάδα που έκανε τα πρώ-
τα του ποδοσφαιρικά βήματα, όπως επίσης και στις Μι-
κτές Κυκλάδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο διάστημα της 
περασμένης περιόδου ο Μαργαρίτης αγωνίστηκε σε 14 
ματς έχοντας σημαντική συμβολή στην εξαιρετική πορεία 
του συλλόγου των νοτίων προαστίων υπό τις οδηγίες του 
Αντώνη Τσιμπάκη και την κατάληψη της τρίτης θέσης του 
βαθμολογικού πίνακα

«ΕΠΕΝΔΥΣΗ» ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΊΚΑ 
ΣΗΜΑΝΤΊΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΗΜΕΊΩΣΕ Η ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΣΊΚΑ

Μανωλάς: 
«Στόχος μας να 
δημιουργήσουμε 
μία νέα δυνατή 
ομάδα»      
Με ξεκάθαρη επιδίωξη να 
χτίσουν γερά θεμέλια , πάνω 
στα οποία θα οικοδομηθεί κάτι 
σπουδαίο για το μέλλον, συ-
νεχίζουν να δουλεύουν στον 
Α.Ο. Ταταύλα στο πλαίσιο τησς 
θερινής προετοιμασίας για 
την ερχόμενη σεζόν. Ο τεχνι-
κό ηγέτης Νίκος Μανωλάς και 
οι άμεσοι συνεργάτες του επι-
χειρούν διαρκώς να προσθέ-
τουν νέα στοιχεία στις προπο-
νήσεις τους ποδοσφαιριστές 
που απαρτίζουν το υπάρχον 
ρόστερ με σκοπό το σύνο-
λο που τώρα δημιουργείται ν 
α εμφανιστεί συμπαγές και 
αποφασιστικό την ερχόμε-
νη σεζόν. Με τον επιτυχημέ-
νο προπονητή να δηλώνει τα 
εξής: «Συνεχίζουμε με τρομε-
ρή όρεξη την σκληρή δουλειά 
που έχουμε ξεκινήσει τις τε-
λευταίες εβδομάδες. Χτίζου-
με μία νέα ομάδα, που βασί-
ζεται σε νεανικό κορμό, που 
θα έχει τα φόντα να διεκδι-
κήσει κάτι θετικό τόσο φέτος, 
όσο κυρίως τα επόμενα χρό-
νια. Τώρα βάζουμε γερές και 
στέρεες βάσεις που θα απο-
τελέσουν την δομή που θα 
μας χαρακτηρίζει ως σύνολο. 
Πάμε με τον ενθουσιασμό και 
την έντονη επιθυμία όλων για 
κάτι καλό την νέα σεζόν. Μά-
λιστα εντός των ημερών περι-
μένουμε να εκδοθούν κάποια 
νέα δελτία, ώστε να εμπλου-
τίσουμε το έμψυχο δυναμι-
κό μας». Ματαιώθηκε λόγω 
κακοκαιρίας το προγραμμα-
τισμένο για σήμερα Πέμπτη 
(8/9) φιλικό με αντίπαλο τον 
Διαγόρα Ίκαρίας. Επόμενο 
προγραμματισμένο φιλικό εί-
ναι την προσεχή Κυριακή κό-
ντρα στον Λαρισαϊκό, εντός 
έδρας στις 5 μ.μ.

Σαρώνει η Θύελλας Περιστερίου στο 
μεταγραφικό παζάρι, με φόντο την ερ-
χόμενη ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Με 
πρωτεργάτη τον Πρόεδρο Θόδωρο Αθα-
νασόπουλο οι «πράσινοι» επιχειρούν 
να ενισχύσουν στον υπέρτατο βαθμό 
το υπάρχον ρόστερ, με ξεκάθαρη επι-
δίωξη να διεκδικήσουν μία αξιοπρό-
σεκτη πορεία στο επερχόμενο Πρωτά-
θλημα της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣ,Α όπου την 
νέα σεζόν θα λάβουν μέρος για πρώ-
τη φορά στην ιστορία τους μετά το πε-
ρυσινό επίτευγμα της ανόδου Σε αυτό 
το πλαίσιο οι ιθύνοντες του νεοφώτι-
στου συλλόγου των δυτικών προαστίων 
προχώρησαν σε σειρά σημαντικών με-
ταγραφικών κινήσεων που αναμένεται 
να αποτελέσουν χρήσιμα γρανάζια για 
τον τεχνικό Κώστα Δημόπουλο, ενόψει 
του ανηφορικού Γολγοθά. Συγκεκριμέ-
να, με τη φανέλα της Θύελλας Περιστε-
ρίου θα αγωνίζονται την προσεχή σεζόν 
ο 21χρονος αριστερός χαφ Θόδωρος 
Μπόζος, ο 18χρονος χαφ Ηλίας Θεο-
χαρίδης από την γειτονική Κηπούπολη. 
Επίσης, νέα αποκτήματα για τη Θύελλα 
Περιστερίου συνιστούν ο 16χρονος μέ-
σος χαφ Δημήτρης Κουτσοκώστας από 
το Ίάσωνα, όπως και ο 16χρονος τερ-
ματοφύλακας Γιώργος Αναστασόπου-
λος, που προέρχεται από τις ακαδημί-
ες του Απόλλωνα Σμύρνης. Επίσης δεν 
θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχό-
μενο νέας ενισχυτικής κίνησης. Ανα-
φορικά με τους στόχους της νέας πε-
ριόδου ο Διοικητικός Ηγέτη Θόδωρος 
Αθανασόπουλος τόνισε τα εξής: «Ξεκά-
θαρη μας επιδίωξη την νέα σεζόν εί-
ναι να σταθούμε επάξια στον δύσκολο 
μαραθώνιο της Β’ Κατηγορίας όπου θα 
συμμετάσχουμε για πρώτη φορά στην 
ιστορία μας. Πρόκειται για μία τεράστια 
πρόκληση για εμάς και δεν μας φοβί-
ζει κάτι, Το ευχάριστο είναι ότι διατη-
ρήθηκε ο περυσινός βασικός κορμός 
και οι προσθήκες που κάνουμε, έχουν 
τον χαρακτήρα επένδυσης για το μέλ-
λον. Θα το παλέψουμε όσο μπορούμε, 
ώστε να κρατηθούμε στη κατηγορία και 
εκτιμώ ότι έχουμε τα φόντα να πετύ-
χουμε τον στόχο μας».

«Καρέ» 
μεταγραφών  
με το βλέμμα 
στο μέλλον 

Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ  
Προπονητής τερματοφυλάκων 
ανέλαβε ο Σκυριώτης
Σε μια πολύ σημαντική απόφαση να αλλάξει σελίδα μετά 
την πολύχρονη ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο ως παί-
κτης και να και να ασχοληθεί με την προπονητική και το-
μείς που την αφορούν, προχώρησε ο Στέλιος Σκυριώτης. 
Συγκεκριμένα, μέσα από την οικογένεια της ΑΕ Ηρακλείου 
αποφάσισε ο Στέλιος Σκυριώτης τη νέα σελίδα στην καριέ-
ρα του και στη σχέση του με το ποδόσφαιρο. Ο σύλλογος 
των βορείων προαστίων ήρθε σε συμφωνία με τον πολύ-
πειρο γκολκίπερ, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα προ-
πονητή τερματοφυλάκων στην πρώτη ομάδα και σε όλα τα 
τμήματα υποδομών του σωματείου. Έχοντας παρακολου-
θήσει φέτος τη σχολή UEFA C και μετά από μία σεζόν που 
σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του στο Χαϊδά-
ρι, ο 35χρονος γκολκίπερ ετοιμάζεται για την πορεία του 
στην προπονητική, έχοντας ως παρακαταθήκη τις πολυά-
ριθμες παραστάσεις του σε μία ποδοσφαιρική διαδρομή 
που περιλαμβάνει ομάδες, όπως η Αγία Παρασκευή, ο Πα-
νελευσινιακός, ο ΠΑΟ Ρουφ, ο Θρίαμβος Χαϊδαρίου, ο ΑΟ 
Περιστερίου, τα Πετράλωνα και τα Σούρμενα.
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Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ

ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΊΣΤΕΡΊΟΥ
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Ο Αντώνης Τσίκας



ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ
ΓΑΛΛΙΚΑ

Κάθε αρχή δεν είναι εύκολη. Ειδικά από την στιγμή 
που οι κλυδωνισμοί στην αρχή της σεζόν υπήρξαν 
ιστορικοί. Ο Ολυμπιακός θα ήθελε πολύ να ήταν 
μέρος του προηγούμενου διημέρου, οπότε και 
έκανε έναρξη η φάση των ομίλων του Τσάμπιονς 
Λιγκ. Δε συνέβη. Ο Πέδρο Μαρτίνς απολύθηκε 
μετά από 4 χρόνια ως απόρροια αυτού που δε 
συνέβη.
Ο Κάρλος Κορμπεράν παρά το γεγονός πως ακόμα 
δεν έχει παρουσιάσει εικόνα αντάξια Ολυμπιακού 
αφού είναι νωρίς ακόμα, πέτυχε το λιγότερο κακό.
Η ομάδα του παίζει στους ομίλους του Γιουρόπα 
Λιγκ, ας μην είμαστε και σνομπ. Δεν είμαστε χώρα 
με ευρωπαϊκά τρόπαια, ακόμα και το Κόνφερενς 
Λιγκ ως κάτι μεγάλο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται.
Η αρχή στους ομίλους της σπουδαίας αυτής 
διοργάνωσης γίνεται σήμερα στη Νάντη, στις 
όχθες του Ατλαντικού. Μια ομάδα με σπουδαία 
παράδοση, που μετρά 8 πρωταθλήματα Γαλλίας 
(περισσότερα έχουν μόνο οι Παρί, Μαρσέιγ, Σεντ 
Ετιέν, τα ίδια η Μονακό) και πρόσφατα κατέκτησε 
το Κύπελλο.
Ο Αντουάν Κομπουαρέ κατόρθωσε να τη 
μεταμορφώσει από τον Φεβρουάριο του 2021 
που ανέλαβε και από εκεί που έβλεπε κατάματα 
τον υποβιβασμό άλλαξε επίπεδο. Όμως για 
πρώτη φορά σε αυτούς 18 μήνες έχουν αρχίσει 
να ακούγονται φωνές για αποχώρησή του. 
Αδυσώπητος ο κόσμος του ποδοσφαίρου, η Ναντ 
δεν έχει ξεκινήσει καλά. Ο Ολυμπιακός μπορεί 
να το εκμεταλλευτεί και να γράψει μια ακόμα 
εξαιρετική ευρωπαϊκή σελίδα.

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...

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΙΣ 

ΟΧΘΕΣ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ 

ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ 

ΙΔΑΝΙΚΗ ΑΡΧΗ


