
 SportimegrΜΑΡΤΎΡΩΝ AΚΑΚΊΟΎ ΓΕΩΡΓΊΟΎ ΕΎΓΕΝΊΟΎ ΘΕΟΔΩΡΟΎΑΘΗΝΑ: 270 - 350C ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ: 250 - 360C

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Νέφτσι και 
θέλει να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση

ΘΕΛΕΙ ΚΑΘΑΡΟ ΣΚΟΡ 

Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά σε μια πολύ 
καλή περίπτωση αριστερού μπακ

Η ΑΕΚ κυνηγάει 
την περίπτωση 
του 28χρονου 
μπακ της Φίτεσε 

Ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» 
τον στόπερ και τον εξτρέμ! 

ΤΟΝ ΒΡΗΚΕ

ΚΟΙΤΑΕΙ ΝΤΑΣΑΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ!

ΑΠΟΧΩΡΕΙ Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

22:00 NS1/MEGA

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.07.2021 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1. 226

105-98

Όταν τα όνειρα 
γίνονται 

πραγματικότητα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΙΣΗ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΑΠΟ ΤΑ ΣΕΠΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ Ο ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ ΜΕ 50 ΠΟΝΤΟΥΣ

ΜΕ ΕΠΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ GREEK FREAK ΟΙ ΜΠΑΚΣ ΕΚΑΝΑΝ 
ΤΟ 4-2 ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΑΝΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΘΗΚΑΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΔΑΚΡΥΣΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ Ο MVP ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ

ΤΙΤΛΟ ΣΤΟ ΝΒΑ ΟΙ ΜΠΑΚΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 50 ΧΡΟΝΙΑ

ΝΑΙ ΡΕ ΓΙΑΝΝΑΡΕ!
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Τον λένε και μετρ των προκρίσεων. Και όχι άδι-
κα. Γιατί ο Πέδρο Μαρτίνς έχει 14 νίκες και 4 ισο-
παλίες σε 18 ματς προκριματικών αγώνων σε 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και θέλει να δώσει 
μια συνέχεια. Η ευκαιρία είναι στο αποψινό ματς 
με την Νέφτσι Μπακού. Ο Πορτογάλος τεχνικός 
ζήτησε από όλους να επικεντρωθούν μόνο σε 
αυτό. Να βγάλουν από το μυαλό τους ότι άλλο 
μπορεί να τους απασχολεί. Γιατί είναι και μετα-
γραφική περίοδος. Και για κάποιους ακούγονται 
διάφορα. Να τα δώσουν όλα και φυσικά να ευχα-
ριστήσουν τον κόσμο που θα δώσει το παρών. 
Ο Πορτογάλος τεχνικός δηλώνει πανέτοιμος να 
αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση. Εχει μελετήσει 
και την τελευταία λεπτομέρεια. Και όσο και αν του 
έτυχαν διάφορα ζητήματα για την ενδεκάδα ξέρει 
τι να κάνει για να πάρει αυτό που θέλει. Εχει ετοι-
μάσει και ψυχολογικά τους παίκτες του. Θα το κά-
νει ξανά και λίγη ώρα πριν την έναρξη της ανα-
μέτρησης. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει στόχο να 
βρεθεί στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Εχει 
την εμπειρία αλλά κάθε ματς είναι ξεχωριστό. Κι 
επειδή δεν θέλει να την πατήσει η προσοχή είναι 
πάνω στην Νέφτσι Μπακού. Η ανάλυση έχει γίνει 
στην λεπτομέρεια. Σα να είναι ένα ντέρμπι ελλη-
νικού πρωταθλήματος. Ολοι είναι σε εγρήγορση 
και κανείς δεν παρεκκλίνει από την πρόκληση 
που υπάρχει μπροστά.

ΞΕΡΕΙ  
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Ας είμαστε ρεαλιστές, ο Παναθηναϊκός την επό-
μενη σεζόν μόνο βελτιωμένος μπορεί να πα-
ρουσιαστεί. Ο λόγος είναι απλός. Η σεζόν που 
πέρασε έως και καταστροφική θα χαρακτηρι-
ζόταν. Συνεπώς δεν γίνεται να πάει χειρότερα 
ή έστω και ανάλογα προβληματικά η φετινή.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς από τις πρώτες μέρες προ-
σπαθεί να αλλάξει πράγματα. Μία ομάδα που 
την περσινή σεζόν δεν ήξερε τι να κάνει με την 
μπάλα στα πόδια, τώρα θα επιχειρήσει να παί-
ξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Ουσιαστικό 
δείγμα γραφής ακόμα δεν έχουμε. Μετά τα πρώ-
τα φιλικά θα μπορούμε να βγάλουμε κάποια 
συμπεράσματα και αυτά όχι ασφαλή. Ωστόσο, 
από τις πρώτες προπονήσεις στην Ολλανδία 
ο Γιοβάνοβιτς δείχνει κάποια πράγματα. Η φι-
λοσοφία του είναι διαφορετική από τους προ-
κατόχους του.
Η μπάλα χαμηλά μέχρι να ξεκινήσουν τα επίση-
μα ματς, ενώ θα χρειαστεί και υπομονή. Ο τω-
ρινός Παναθηναϊκός με αυτόν του Σεπτεμβρίου 
θα διαφέρει αρκετά. Οχι μόνο στο πώς θα παί-
ζει, αλλά και κυρίως στο ποιοι θα βρίσκονται 
στο ρόστερ του. Πρακτικά έως τώρα δεν έχει 
αποχωρήσει κανείς. Εκείνοι που φεύγουν ήταν 
ούτως ή άλλως ξεγραμμένοι για διάφορους λό-
γους. Θα υπάρξουν νέα κοψίματα στην πορεία, 
το ενδεχόμενο πώλησης ενός παίκτη είναι ανοι-
χτό και ταυτόχρονα θα γίνουν και μεταγραφές. 
Αυτή του περιβόητου στόπερ αποτελεί προτε-
ραιότητα με το θέμα να έχει τραβήξει περισσό-
τερο απ’ όσο θα ήθελαν οι «πράσινοι».

ΑΛΛΗ ΦΑΣΗ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΑΚΗΣ

Αποψη
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Ο Αντετοκούνμπο με μια ονειρεμένη εμφά-
νιση (50π), ίσως την καλύτερη της καριέρας 
του, έστειλε το Μιλγουόκι στον έβδομο ουρα-
νό. Και ο ίδιος μετά τους δύο συνεχόμενους 
τίτλους MVP σεζόν, είναι πλέον και πρωτα-
θλητής αλλά και MVP τελικών. Ο Γιάννης ήθε-
λε το πρωταθλημα σαν… τρελός και το έδειξε 
στον πλέον καθοριστικό αγώνα: Με 50 πό-
ντους, 13 ριμπάουντ, 5 τάπες αλλά και 17/19 
βολές έστειλε το μήνυμα ότι είναι αποφασι-
σμένος να «κυριεύσει» το κορυφαίο πρωτά-
θλημα του πλανήτη.
Οι Μπακς είχαν πολύ καλό ξεκίνημα. Βασι-
ζόμενοι στην πολύ καλή τους άμυνα, ξέφυ-
γαν πρώτα με 15-7 και με 29-16 στο τέλος του 
πρώτου δωδεκαλέπτου. Στο διάστημα αυτό ο 
Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 10 πόντους και 
6 ριμπάουντ ενώ οι Μπακς πήραν σημαντική 
βοήθεια από τον Μπόμπι Πόρτις (2/3 τρίπο-
ντα). Τα 7/24 σουτ των Σανς (1/5 ο Μπούκερ 
και 1/6 ο Έιτον) ταυτόχρονα με τη διαφορά στα 
ριμπάουντ (22-8 για τους Μπακς) ήταν σημα-
ντικά στοιχεία του αγώνα.
Οι Σανς αντέδρασαν πρώτα με σερί 10-0 (μεί-
ωσαν σε 29-26) και μετά με επιμέρους σκορ 
19-4 όταν και ισοφάρισαν σε 35-33 με 4’51’’ 
για το τέλος του ημιχρόνου. Και με τον Κρις 
Μίντλετον  να φτάνει τα 3 φάουλ.
Το καμπανάκι άρχισε να χτυπάει για τους 
Μπακς όταν το επιμέρους σκορ έφτασε στο 
23-5 (σκορ 39-34 για τους Σανς). Στο ημίχρο-
νο, το Φίνιξ ήταν μπροστά με 47-42 καθώς ο 
Κρις Πολ είχε πάρει μπρος για τα καλά (13π). 
Ο Γιάννης είχε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ 
αλλά τα 1/11 σουτ του Χόλιντεϊ και τα 3/17 τρί-
ποντα πλήγωναν τους Μπακς. Με 7’26’’ για το 
τέλος της 3ης περιόδου, οι Μπακς πέρασαν 
πάλι μπροστά (58-55) με τον Γιάννη να κυρι-
αρχεί (29 πόντοι και 10 ριμπάουντ) και να έχει 
τους μισούς πόντους της ομάδας του!
Οι Μπακς κατάφεραν να πάρουν μια μικρή δι-
αφορά (77-71) αλλά η 3η περίοδος έκλεισε στο 
77-77. Ο Γιάννης είχε ήδη 37 πόντους αλλά 
και τους 20 από τους 35 πόντους των Μπακς 
στο τρίτο δωδεκάλεπτο. Με 7’37’’ για το τέλος, 
ο Γιάννης είχε ήδη 43 πόντους και οι Μπακς 
ήταν μπροστά με 90-84 ενώ 3’27’’ πριν το τέ-
λος αγκάλιασαν το τρόπαιο (98-90).
Οι Σανς αντέδρασαν και μείωσαν σε 100-96 με 
1’14’’ για το τέλος του αγώνα. Το μεγάλο σουτ 
του Μίντλετον (στα 57’’) μετά από ασίστ του 
Γιάννη έδωσε αέρα στους Μπακς. Το 13ο ρι-
μπάουντ του Γιάννη μετά το άστοχο σουτ του 
Μπούκερ, έκανε… μεθυσμένη πολιτεία το Μιλ-
γουόκι. Ο Γιάννης και οι Μπακς ήταν πρωτα-
θλητές!!!

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-16, 42-47, 77-77, 105-98
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ: Τάκερ, Αντετοκούνμπο 
50, Λόπεζ 10, Μίντλετον 17, Χόλιντεϊ 12, Πόρ-
τις 16, Κόνατον, Τιγκ
ΦΙΝΙΞ ΣΑΝΣ: Μπρίτζες 7, Κράουντερ 15, Έιτον 
12, Μπούκερ 19, Πολ 26, Καμίνσκι 6, Τζόνσον 
3, Πέιν 10, Κρεγκ
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O ΝΈΟΣ 
ΒΑΣΙΛΙΑΣ  
ΤΟΥ NBA
ΜΈ ΜΥΘΙΚΗ ΈΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 
ΟΙ ΜΠΑΚΣ ΈΚΑΝΑΝ ΤΟ 4-2 ΣΤΗ 
ΣΈΙΡΑ ΜΈ ΤΟΥΣ ΣΑΝΣ ΚΑΙ ΈΙΝΑΙ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΈΣ ΜΈΤΑ ΑΠΟ 50 ΧΡΟΝΙΑ

105-98
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Η ιστορία για Έντουαρντς
Νέα δημοσιεύματα στην Πορτογαλία κάνουν λόγο 
για τον Ολυμπιακό και τον Μάρκους Έντουαρντς. 
Τον Αγγλο εξτρέμ της Γκιμαράες. Που είναι μια 
δύσκολη περίπτωση. Στα δημοσιεύματα ανα-
φέρεται πως ο Τιάγκο Σίλνα συμφώνησε με την 
Γκιμαράες. Και περιμένει να μείνει ελεύθερος 
από τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν σχετίζεται με το 
θέμα του Εντουαρντς. Σχετίζεται όμως Πέπε Ρο-
ντρίγκες που τον θέλει η πορτογαλική ομάδα και 
ο ίδιος θέλει να φύγει από τους «ερυθρόλευκους». 
Πάντως η Γκιμαράες θέλει 20 εκατ. ευρώ για 
τον Εντουαρντς, αφού τα μισά θα πάνε στην 
Τότεναμ που έχει το 50% των δικαιωμά-

των. του. 

ΣΚΟΡ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ  
ΤΗΝ ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ  
ΝΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ» ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΤΣ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το πρώτοι επίσημο ματς 
της νέας σεζόν. Υποδέχεται την Νέφτσι Μπακού (22:00 
NS1/MEGA) για τον δεύτερο προκριματικό του Τσάμπι-
ονς Λιγκ. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να βάλουν γερά τις 
βάσεις για την πρόκριση από το πρώτο ματς. Και να μην 
πάνε στον επαναληπτικό με άγχος. Αναφορικά με την εν-
δεκάδα υπάρχουν πολλά ζητήματα από τον Πέδρο Μαρ-
τίνς. Το πρώτο ζήτημα έχει να κάνει με την γραμμή κρού-
σης. Ο Χασάν είναι αυτός «κλείδωσε» την θέση σε σχέση 
με τον Ελ Αραμπί. Στα χαφ δοκιμάστηκε η τριάδα των 
Μπουχαλάκη, Καμαρά, Κούντε. Αφήνοντας εκτός τον Εμ-
βιλά! Φυσικά και είναι απλά μια δοκιμή και το πρωί της 
Τετάρτης θα ξεκαθαρίσει αν αυτό ήταν απλά μια δοκιμή. 
Δεν αποκλείεται να… είναι στο κέντρο της άμυνας οι Σε-
μέδο, Μάρκοβιτς. Με τον τελευταίο να εκτοπίζει τον Σω-
κράτη. Με βάση όλα αυτά μια πιθανή ενδεκάδα είναι η 
εξής: Τζολάκης, Λαλά, Σεμέδο, Σωκράτης (Μάρκοβιτς), 
Ρέαμπτσιουκ, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Κούντε, Μασού-
ρας, Ραντζέλοβιτς, Χασάν. 

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Στο μεταξύ ο Πέδρο Μαρτίνς στις δηλώσεις που έκανε στην 
συνέντευξη Τύπου τόνισε. «Θα είναι μια συμβολική μέρα 
για εμάς, γιατί μετά από αρκετό καιρό επιστρέφουν οι φί-
λαθλοί μας στο γήπεδο. Το ποδόσφαιρο χωρίς φιλάθλους 
δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο σαν ατμόσφαιρα, αλλά 
και σαν θέαμα. Εμείς δουλεύουμε για να προσφέρουμε ικα-
νοποίηση στον κόσμο μας και στον σύλλογό μας. Θα είναι 
μια πολύ σημαντική μέρα για εμάς». Για το ματς με την Νέ-
φτσι είπε: «Πολλοί θα πουν ότι ο Ολυμπιακός είναι το φα-
βορί, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ. Να σεβα-
στούμε τον αντίπαλό μας, να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι 
και να είμαστε ο Ολυμπιακός που όλοι γνωρίζουν, προκει-
μένου να ξεπεράσουμε την ομάδα του Μπακού». 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΡΕΙ
Από την μεριά του ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, δήλωσε: «Πρέ-
πει να εκμεταλλευτούμε τις στιγμές που θα έχουμε. Θέλου-
με να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας. Ο κόσμος θα μας δώσει 
μια παραπάνω ώθηση. Εχουμε την εμπειρία από τα προ-
ηγούμενα χρόνια. Ξέρουμε τι να προσέξουμε και πού να 
χτυπήσουμε». Αναφορικά με το συμβόλαιο του και τα σε-
νάρια για μεταγραφές, δήλωσε: «Η κατάλληλη για να απα-
ντήσει στο ερώτημά σας είναι η διοίκηση και σε αυτούς θα 

πρέπει να απευθυνθείτε».
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Πρόταση για Νέλσον
Ο Ρις Νέλσον είναι μια περίπτωση που εξακολουθεί να 
απασχολεί τον Ολυμπιακό. Μάλιστα υπήρξαν δημοσιεύ-
ματα πως έγινε πρόταση στην Άρσεναλ για να πάρει το 
νεαρό εξτρέμ με την μορφή του δανεισμού. Όπως ανα-
φέρει και ο Agent Greek στην σελίδα 15, ο Νέλσον είναι 
πλέον θετικός να έρθει στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. 
Και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις στην συγκε-
κριμένη υπόθεση αν και οι Πειραιώτες δεν έχουν παρα-
τήσει και το θέμα του Ενκουντού. 
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Και στο βάθος... χαφ
Σε έναν πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η ΑΕΚ θα κοι-
τάξει και για ενίσχυση στον άξονα. Η Ενωση έχει «πα-
ράθυρο» μέχρι και τις 31 Αυγούστου, αναλόγως και την 
ευρωπαϊκή πορεία που θα έχει διαγράψει έως τότε. 
Από τη στιγμή που οι «κιτρινόμαυροι» μπουν στους 
ομίλους του Κόνφερενς Λιγκ, τότε τα πάντα είναι ανοι-
χτά. Ενας οργανωτικός χαφ που θα προσφέρει λύ-
σεις και θα αποσυμπιέζει και τον Πέτρο Μάνταλο σε 
μια χρονιά με συνεχείς αγώνες είναι ένα σενάριο που 

δεν πρέπει να αποκλειστεί. Κάθε άλλο μάλιστα. 

Mέσα «Τσίνο» και Βράνιες
Σέρχιο Αραούχο και Ογκνιεν Βράνιες μπήκαν στην 
ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα ματς με τη Βελέζ. Η 
Ενωση δήλωσε και τους δύο παίκτες και πλέον απο-
μένει το τυπικό σκέλος της έγκρισης της συμμετοχής 
τους. Ο Βράνιες μπήκε στη θέση του Ιονούτς Νεντελ-
τσεάρου, ο οποίος αποχώρησε και ο «Τσίνο» ως προ-
σθήκη την οποία δικαιούνταν οι «κιτρινόμαυροι». Και 
οι δυο θα έχουν κανονικά δικαίωμα συμμετοχής στα 

δυο ματς με τους Βόσνιους.

Εν μέσω... ευρωπαϊκής εβδομάδας με το πρώτο παι-
χνίδι του Β’ προκριματικού για το Κόνφερενς Λιγκ, 
ο μεταγραφικός σχεδιασμός στην ΑΕΚ δεν δείχνει 
να φρενάρει. Επειτα από τις πρόσφατες προσθήκες 
των Αραούχο-Βράνιες και την αναμονή της έλευσης 
του Χατζισαφί το προσεχές διάστημα, η Ενωση αρχί-
ζει να ρίχνει το βάρος σε δύο συγκεκριμένα μέτωπα. 
Δύο θέσεις όπου απαιτείται ενίσχυση και που δεν εί-
ναι άλλες από εκείνη του δεξιού μπακ και του αριστε-
ρού εξτρέμ. 
Οι «κιτρινόμαυροι» δουλεύουν αμφότερες περιπτώ-
σεις υπό άκρα μυστικότητα, αλλά σ’εκείνη του δεξι-
ού ακραίου οπισθοφύλακα, φαίνεται πως βρίσκονται 
πιο μπροστά συγκριτικά με τη δεύτερη. Το όνομα του 
28χρονου μπακ της Φίτεσε, Ελι Ντάσα, υπάρχει πά-
ντα στο κάδρο, αλλά εκεί η ΑΕΚ δεν παίζει μόνη της. 
Επειτα από μια εξαιρετική σεζόν στην Ολλανδία, ο 
Ντάσα έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα κι άλλων συλ-
λόγων της χώρας, με την Τβέντε και την Aλκμααρ να 
έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον παίκτη. Γι’αυτό και 
οι «κιτρινόμαυροι» δεν μένουν μόνο στον Ισραηλι-
νό, αλλά τσεκάρουν κι άλλες περιπτώσεις, ρίχνοντας 
ματιές σε πρωταθλήματα, όπως αυτό της Σουηδίας. 
Εκεί υπάρχουν λύσεις για κάθε μεταγραφικό... βαλά-
ντιο και αποτελεί μια αγορά την οποία τα τελευταία 
χρόνια η ΑΕΚ τη «σκανάρει» ενδελεχώς.
Την ίδια ώρα, έχει ανοίξει και ο «φάκελος» εξτρέμ, για 
τον οποίο η Ενωση δεν έχει ακόμα κατασταλλάξει, 
μιας και δεν κυνηγάει ελεύθερους αλλά παίκτες έχο-
ντες συμβόλαιο εν ισχύ. Πράγμα το οποίο καθιστά πιο 
σύνθετες τις διαπραγματεύσεις με τα κλαμπ που θα 
συζητήσει μαζί τους η ομάδα του Μιλόγεβιτς. Ωστόσο, 
η μεθοδικότητα με την οποία κινείται το φετινό καλο-
καίρι στον μεταγραφικό στίβο, δημιουργεί μια αίσθηση 
αισιοδοξίας για άμεσες εξελίξεις και σ’αυτό το θέμα.

AΕΚ

ΟΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΞΤΡΕΜ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΥ ΜΠΑΚ 
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΕΙΡΑ ΣΤΗΝ ΑΕΚ 
– ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ
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Φεύγει ο Εμμανουηλίδης
Ο Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης 
δε θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους και έτσι ο 
παίκτης αποχωρεί από το «τριφύλλι». Δεν είναι 
στα πλάνα, κάτι που έγινε ξεκάθαρο στον παίκτη, 
που θα αποτελέσει παρελθόν. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, ο νεαρός έχει ήδη δύο προτάσεις στα 
χέρια του από ομάδες του εξωτερικού τις οποί-
ες και εξέταζε προκειμένου να βρει τον καλύτερο 
για τον ίδιο προορισμό. Ωστόσο, πήρε την από-
φαση του και συμφώνησε στη Βέιλε της Δανίας, 
προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην 

Ευρώπη.

Γιόργκενσεν ήταν και πάει
 Ο Παναθηναϊκός χτύπησε την πόρτα της Φέ-
γενορντ για τον Νικολάι Γιόργκενσεν. Τον 
υψηλόσωμο επιθετικό που είναι στους υπό 
παραχώρηση παίκτες. Οι «πράσινοι» ζή-
τησαν να μάθουν τα οικονομικά δεδομέ-
να. Και ήταν διατεθειμένοι να κάνουν την 
υπέρβαση. Αλλά τα εμπόδια ήταν μεγάλα 
ενώ και ο ίδιος ο Γιόργκενδεν δεν ήθελε 
να έρθει στην Ελλάδα. Και το θέμα έκλει-

σε γρήγορα.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΣΤΡΟΦΕΣ

Σε ρηχά νερά κινείται ο Παναθηναϊκός έως τώρα 
μεταγραφικά. Γιάννης Κώτσιρας και Ρούμπεν Πέ-
ρεθ οι δύο που έχουν αποκτηθεί. Βάσει προγραμ-
ματισμού στην Ολλανδία θα έπρεπε να βρίσκεται 
ήδη και ο στόπερ. Μεγάλη συζήτηση το γιατί έχει 
αργήσει τόσο το «τριφύλλι» σε αυτό το κομμάτι. 
Ειδικά από τη στιγμή που ήταν εξ αρχής γνωστό 
ότι δεν υπάρχουν λύσεις για το κέντρο της άμυ-
νας. Εσκασαν και κάποια επιπλέον προβλήματα 
στην πορεία τα οποία δεν μπορούσαν να προ-
βλεφθούν. 
Το θέμα του στόπερ είναι εκείνο που τη δεδομένη 
χρονική περίοδο «καίει». Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέ-
λει να τελειώσει σχετικά γρήγορα, αλλά όχι τσα-
πατσούλικα. Αυτός είναι ο λόγος που κόπηκαν 
περιπτώσεις. Αλλες τσάκισαν για διάφορους λό-
γους, αλλά οι επαφές πλέον έχουν μπει στην τελι-
κή ευθεία με τους μεταγραφικούς στόχους. Η ενί-
σχυση, πάντως, δεν θα σταματήσει εδώ.
Κομβικό θεωρείται επίσης και το να ενισχυθεί ο 
Παναθηναϊκός στη θέση του εξτρέμ. Ιδανικά δύο 
θα ήταν οι παίκτες που θα ήθελαν σε αυτή τη θέση 
οι «πράσινοι». Το θέμα, όμως, είναι ότι θα πρέ-
πει να υπάρξουν και αποχωρήσεις. Εχουμε ανα-
φέρει ξανά πως το θέμα των αποδεσμεύσεων θα 
παίξει καθοριστικό ρόλο στο πόσες μεταγραφές 
θα γίνουν και ποιο θα είναι το μπάτζετ.
Από εκεί και πέρα, ακούγεται έντονα πως παρα-
μένει ορθάνοιχτο το θέμα απόκτησης τερματο-
φύλακα. Ο Σωκράτης Διούδης τη σεζόν που μας 
πέρασε ήταν ο πιο σταθερός παίκτης του «τρι-
φυλλιού», αλλά την ίδια στιγμή ανέβηκαν και οι 
μετοχές του αρκετά με τις εμφανίσεις που πραγ-
ματοποίησε. Γι’ αυτό και το ενδεχόμενο πρότα-
σης δεν πρέπει να αποκλειστεί, ενώ εξετάζονται 
και κάποιες λύσεις για την ενίσχυση στον «1». 
Τη σεζόν που έρχεται ο Παναθηναϊκός φαίνεται 
πως θα βασιστεί στο 4-2-3-1 και στη θεωρία τα 
περισσότερα υλικά τα έχει. Στην πράξη, όμως, 
κάποιοι ποδοσφαιριστές θα κριθούν από το τι θα 
δείξουν στην Ολλανδία. Φορ και αριστερό μπακ 
είναι στις υπό προϋποθέσεις κινήσεις. Με πολ-

λά «εάν» και «εφόσον».
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ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ 
ΜΠΑΚ!
Ο ΠΑΟΚ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΡΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ

Η μεταγραφική ενίσχυση θα είναι μεγάλη 
στον ΠΑΟΚ με τις κινήσεις να συνεχίζο-
νται. Στην παρούσα φάση σε πρώτο πλά-
νο είναι η απόκτηση αριστερού μπακ. Στα 
αριστερά, υπάρχουν αυτή τη στιγμή ο Βιε-
ϊρίνια και ο Περέιρα ενώ οι άλλοι τρεις δια-
θέσιμοι ποδοσφαιριστές για τα δεξιά είναι 
οι Ροντρίγκο, Λούκας Τέιλορ και Λύρατζης. 
Η συγκεκριμένη θέση είναι πολύ σημαντι-
κή στο μυαλό του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο 
οποίος τη σεζόν του νταμπλ είχε εκεί τον 
MVP της ομάδας, Αντελίνο Βιεϊρίνια. Πλέ-
ον, δύο χρόνια μετά ο Πορτογάλος χρειά-
ζεται σίγουρα ανάσες σε μία γεμάτη σεζόν 
και έναν εξίσου ποιοτικό ποδοσφαιριστή 
δίπλα του στον ρόλο αυτόν. Ο Δημήτρης 
Γιαννούλης, που μετακόμισε στη Νόριτς 
αντικαταστάθηκε από τον Μπάμπα Ραχ-
μάν μέσα στη σεζόν και ο Δικέφαλος αυτή 
τη στιγμή είναι έτοιμος για νέα μεταγρα-
φή. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά ο ΠΑΟΚ 
αναμένεται σύντομα να ανακοινώσει και 
την τέταρτη καλοκαιρινή μεταγραφή του, 
προκειμένου να ενισχυθεί ενόψει των προ-
κριματικών του UEFA Europa Conference 
League. Οι δύο πλευρές είναι πάρα πολύ 
κοντά σε συμφωνία, με το όνομα του παί-
κτη να μην έχει γίνει ακόμη γνωστό. Τα σε-
νάρια αναφέρουν πως πρόκειται για παί-
κτη που έχει πολλές παραστάσεις με την 
ομάδα του. Και θα μπορέσει να μπει άμε-
σα στο κλίμα της ομάδας και να βοηθήσει. 
Είναι ένα όνομα που έριξε στο τραπέζι των 
μεταγραφικών συσκέψεων ο Ραζβάν Λου-
τσέσκου. Και επιθυμεί διακαώς την από-
κτηση του.

Ο κορυφαίος
  Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αναδείχθηκε από 
τους συμπαίκτες του ο παίκτης της χρο-
νιάς στον ΠΑΟΚ και το μοιράστηκε μέσω 
social media. «Παίκτης της χρονιάς για το 
2020-2021. Ευχαριστώ την οικογένειά μου, 
τους οπαδούς και τους συμπαίκτες μου, 
χωρίς εσάς δεν θα μπορούσα να κατακτή-
σω αυτό το βραβείο. Αυτή η διάκριση απο-
τελεί ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο για εμένα 
προκειμένου να κερδίσω όσο περισσότερα 
τρόπαια μπορώ με τον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. 
Νέες προκλήσεις έρχονται για εμένα…», 
ήταν το μήνυμα του.

Αλλαγή ημερομηνίας
Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε να αντιμετωπίσει στον τρί-
το προκριματικό του UEFA Europa Conference 
League τον νικητή του ζευγαριού Ντουντε-
λάνζ-Μποέμιανς. Αν και οι αγώνες έχουν προ-
γραμματιστεί για τις 5 Αυγούστου (στην έδρα 
του αντιπάλου) και 12 Αυγούστου (ρεβάνς στην 
Τούμπα), τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν 
σε περίπτωση πρόκρισης της Μποέμιανς. Σύμ-
φωνα με την ενημέρωση της UEFA, σε αυτή 
την περίπτωση ο πρώτος αγώνας θα διεξα-
χθεί δύο ημέρες νωρίτερα και συγκεκριμέ-
να στις 3 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη.

ΠAO
K
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ΟΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΜΑΥΡΙΤΑΝΟΥ ΦΟΡ ΚΑΙ  
ΤΟΥ ΑΤΖΕΝΤΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ... ΠΑΜΕ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΑΡΥΠΙΔΗ

Πάει και του στόπερ. Ο Αλεχάντρο Αρίμπας 
-μην τα ξαναλέμε αποκάλυψη του Sportime- 
έρχεται σήμερα Ελλάδα για να υπογράψει. 
Το story όλο και με spoiler και αυτό, εδώ στο 
Sportime. Έκανε κάτι... νερά ο Ισπανός, τον 
ήθελε ο Καρυπίδης, τον έπεισε, τον πήρε.
Τελειώνει μαθαίνουμε και του Μπαντού 
Εντιαγέ που οk λογίζεται ως παίκτης του 
Άρη, αλλά μέχρι να πέσουν οι υπογραφές 
όλα γίνονται.
Η περίπτωση που έστρωσε, ξέστρωσε, μετά 
πάλι έστρωσε για να ξεστρώσει πλέον και 
οριστικά ήταν του Αμπουμπακάρ Καμαρά. 
Τι μας λες τώρα, θα μου πείτε, αφού «χάλα-
σε», αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον!
Η μεταγραφή του Καμαρά θα στοίχιζε στον 
Καρυπίδη για τετραετές συμβόλαιο, μαζί με 
τα λεφτά που θα έπαιρνε η Φούλαμ, 6, 6 εκ. 
ευρώ, χωρίς μανατζερικά και ΙΚΑ, εφορίες 
κτλ.
Μια μεταγραφή των 6,6 εκατομμυρίων ευρώ 
«χάλασε» για 400 χιλιάρικα! Πάμε τώρα να 
το ξεδιπλώσουμε.
Ο Καρυπίδης είχε συμφωνήσει με τη Φού-
λαμ με την οποία ο Καμαρά έχει συμβόλαιο. 
Στα τέσσερα εκ ευρώ! Η πρόταση στον Κα-
μαρά ήταν για τετραετές συμβόλαιο με κλι-
μακωτές αποδοχές. 500 χιλιάρικα τον πρώ-
το, 600 χιλιάρικα τον δεύτερο, 700 τον τρίτο 
και 800 τον τέταρτο.
Εκεί εμφανίζεται ο εκπρόσωπος του ποδο-
σφαιριστή που ούτε λίγο, ούτε πολύ ζήτη-
σε προμήθεια τον... πρώτο χρόνο του συμ-
βολαίου! Κοντά στα 400 χιλιάρικα η αξίωση 
του! Μιλάμε για «τρέλα». Ο Κάρυ και πάλι τη 
βρήκε την άκρη σε συνεργασία με την Φού-
λαμ που θέλει να τον... ξεφορτωθεί.
Μετά τις... τρέλες του μάνατζερ, του τα’ σκασε 
και του Καμαρά! Ήθελε 100 χιλιάρικα πάνω 
σε κάθε ετήσιο συμβόλαιο. Ο «Κάρυ» κάπου 
εκεί πήρε χαμπάρι, οτι και το 400αρι να έδι-
νε, μετά ατζέντης και ποδοσφαιριστής θα 
έβρισκαν κάτι άλλο.
Οπότε, αντιπρόταση δεν έγινε και πήγε πα-
ρακάτω. Και όπως αναφέρει στους συνεργά-
τες του, δεν πρόκειται να επανέλθει για την 
περίπτωση Καμαρά. Και πολύ χρόνο «έφα-
γε», όπως τόνιζε χαρακτηριστικά.
Ε, δεν έχει και άδικο!

«ΑΓΩΝΑ» ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΛΕ  
ΤΟΥ ΦΑΜΠΙΑΝΟ
Ο Φαμπιάνο Λέισμαν είναι στην αποστολή 
για το παιχνίδι της Πέμπτης (22/7) με την 
Αστάνα, αλλά ακόμα δεν είναι σίγουρο αν 
θα μπορέσει να αγωνιστεί. Η ομοσπονδία 
ποδοσφαίρου της Τουρκίας κάνει... παι-
χνιδάκια και δεν στέλνει την μπλε κάρτα 
του βραζιλιάνου στόπερ, προφανώς για 
τα όσα συνέβησαν με το φιλικό της Γαλατά 
με τον Ολυμπιακό. Οι άνθρωποι του Άρη 
έχουν βάλει... λυτούς και δεμένους και θε-
ωρούν δεδομένη την παρουσία του λατί-
νου κεντρικού αμυντικού στην αναμέτρη-
ση με τους Καζάκους.
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ΤΟΥ ΚΑΜΑΡΑ!
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ΛΑΜΙΑ

Μπορεί και φορ!
Εξτρέμ βγάζει προς τα έξω οτι ψάχνει η Λαμία, 
αλλά δεν αποκλείεται να αλλάξει γραμμή πλεύ-
σης. Υπάρχει, σαν σκέψη ακόμα πάντως, να 
πάει στα «φτερά» ο Γιώργος Μανούσος, θέση 
που έπαιξε ουκ ολίγες φορές στον Ατρόμητο, 
επί Νταμίρ Κάναντι κυρίως και να αποκτηθεί 
ένας ακόμα σέντερ φορ. Σαν σκέψη, είπαμε, 
αλλά ποτέ δεν ξέρεις.

ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ  
Ο ΓΡΟΣΔΑΝΗΣ  
O XΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΨΑΧΝΕΤΑΙ  
ΓΙΑ ΝΑ... ΣΠΡΩΞΕΙ ΔΑΝΕΙΚΟΥΣ   
ΚΑΙ Ο 19ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΜΠΗΚΕ  
ΣΤΗ... TRANSFER LIST

 γραφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ

SUPER 
LEAGUE

AΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Γαρουφαλιά ο Πετράκης,  
Κάστρο η διοίκηση
Ο Ηρακλής Γαρουφαλιάς ήταν ένα από τα 6άρια 
που ήθελε να φέρει στη Ριζούπολη ο Γιάννης Πε-
τράκης, στη πορεία προέκυψε και ο Έργκους Κά-
τσε, αλλά τον πρόλαβε η διοίκηση. Ο Φάμπρι Κά-
στρο είχε συμφωνήσει με την «Ελαφρά Ταξιαρχία» 
από τον Ιανουάριο. Δεν υπήρχε περίπτωση να «κο-
πεί» και ας μην τον ήθελε ο Κρητικός προ-
πονητής. 

Το Sportime.gr αποκάλυψε οτι στις προθέσεις 
Χριστοβασίλη - Μεταξά, είναι να παραχωρηθούν 
δανεικοί κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν υπο-
λογίζονται, ούτε από τον μεν, ούτε απο τον δε. 
Ιδιοκτήτης και προπονητής τα είπαν λοιπόν και 
τα συμφώνησαν, κάποιοι να φύγουν για να απο-
συμφορήσουν το ρόστερ και να γλιτώσει και το big 
boss κανά.. ψιλό.
Ο ένας είναι ο 20χρονος αριστερός μπακ Σταύρος 
Πηλιός. Στη σκιά του Πίρσμαν ο νεαρός μπακ με 
μόλις δύο συμμετοχές φέτος στη κανονική διάρκεια 
του πρωταθλήματος, ένα 90λεπτο με τον Ατρόμη-
το και ένα... πέρασμα (1’) από το ματς με τον ΟΦΗ 
πάλι στο «Ζωσιμάδες», αλλά φουλ συμμετοχές στα 
πλέι άουτ. Το... ιδιαίτερο στην περίπτωση Πήλιου, 
είναι το Sportime γνωρίζει τις προθέσεις των αν-
θρώπων του ΠΑΣ, ο ποδοσφαιριστής όχι ακόμα! 
Ο δεύτερος που είναι για να... κόψει ρόδα μυρωμέ-
να είναι ο Παύλος Γροσδάνης. Και αυτή η πληρο-
φορία είναι γκαραντί. 
Ο 19χρονος μέσος έπαιξε σε τέσσερα παιχνίδια 
των πλέι άουτ, αλλά μόλις και μετά βίας, συμπλή-
ρωσε ένα ολοκληρο 90λεπτο. Ενα επτάλεπτο με τη 
Λαμία, ένα 20λεπτο με Βόλο, ένα τέταρτο με Απόλ-
λωνα και... σκάρτη ώρα στην αυλαία με τον Απόλ-
λωνα.
Τι κοινό έχουν οι δύο ποδοσφαιριστές;
Οτι ακόμα δεν έχουν ενημερωθεί επίση-
μα (ούτε ανεπίσημα) οτι θα δοθούν δανεικοί. 
Και πιθανότατα σε ομάδες της Super League 2. 
O πρώην βοηθός του Γιαννίκη, Νίκος Μπαδήμας, 
ανέλαβε πρώτος προπονητής στον Εργοτέλη. Απλά 
το αναφέρουμε!
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ένας αγώνας αλλιώτικος από 
τους άλλους θα πραγματοποι-
ηθεί σήμερα Τετάρτη 21-7-2021, 
στο γήπεδο Παλλήνης, όπου η 
Εθνική Ενόπλων με προπονη-
τή τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, 
θα αντιμετωπίσει την αντιπρο-
σωπευτική ομάδα της ΕΡΤ. Ο 
αγώνας γίνεται στο πλαίσιο της 
συγκέντρωσης τροφίμων για 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
Δήμου Παλλήνης. Σχετική είναι 
και η ανακοίνωση που αναφέρει 
τα εξής: «Φιλανθρωπικός αγώ-
νας ποδοσφαίρου, με τη συμ-
μετοχή της Εθνικής Ενόπλων 
Δυνάμεων και της ομάδας πο-
δοσφαίρου της ΕΡΤ, θα διεξα-
χθεί την Τετάρτη 21 Ιουλίου, στο 
Αθλητικό Κέντρο Παλλήνης, για 
τη συγκέντρωση τροφίμων, 
υπέρ του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου του Δήμου Παλλήνης. Ο 
αγώνας θα ξεκινήσει στις 19.30. 
Σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύ-
ουν για τις αθλητικές συναντή-
σεις, η είσοδος των θεατών θα 
γίνεται με την επίδειξη πιστο-
ποιητικού εμβολιασμού ή rapid 
test».
 
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ
Σήμερα και ώρα 18.00 στο γήπε-
δο Μενιδίου, έχει προγραμμα-
τιστεί το πρώτο ραντεβού των 
πρασίνων. Ο προπονητής του 
συλλόγου Μάκης Παπαδόπου-
λος, περιμένει όλους τους παί-
κτες, προκειμένου να ξεκινήσει 
ο γολγοθάς της προετοιμασί-
ας, δίνοντας παράλληλα και το 
πρόγραμμα.  Όσον αφορά το 
πρόγραμμα των φιλικών είναι 
το εξής: 8/8 με Ν. Ιωνία, 11/8 με 
Αγ.Παρασκευη, 22/8 με Ελπίδα 
Αγ. Αναργύρων, 25/8 με ΑΟ Πε-
ριστερίου, 29/8 με Αθηναϊκό, 1/9 
με Ολυμπιακό Αγ. Στεφάνου, 4/9 
με Ολυμπιακός Λιοσίων.

Υπάρχουν κάποια πράγματα που στην 
ποδοσφαιρική ζωή της Αθήνας, έχουν 
θέση αλλά κυρίως έχουν λόγο, γιατί ακρι-
βώς τον δικαιούνται. Είναι τα… «πα-
ράσημα» που έχουν πάρει, λόγω των 
γνώσεων τους πρωτίστως αλλά και των 
εμπειριών που στη συνέχεια απόκτη-
σαν. Και προς σ’ αυτή την κατεύθυνση, 
ο Γιάννης Δημητρίου, είναι το πρόσωπο 
εκείνο που είναι έτοιμο να προσφέρει 
την ποδοσφαιρική του σοφία και να απα-
ντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα αλλά και 
διλήμματα, όπως το πρόσφατο που έχει 
θέσει η ΦΙΦΑ, με μια μελλοντική αλλαγή 
των κανονισμών παιδιάς. Κι ο τεχνικός 
διευθυντής των ακαδημιών του Πανερυ-
θραϊκού, είναι σε θέση να μας καταθέσει 
την προσωπική του άποψη, αλλά και 
μια πρόταση που αν μη τι άλλο έχει εν-
διαφέρον για το θέμα των αλλαγών, σε 
σχετική ερώτηση που του έγινε, λέγο-
ντας τα εξής: «Όσο αφορά τις αλλαγές 
που ακούμε ότι θέλει να κάνει η FIFA , νο-
μίζω ότι θα προβληματιστούν το επόμε-
νο διάστημα γιατί βλέπω όλες αυτές τις 
εξελίξεις να επηρεάζουν το ποδόσφαι-
ρο. Εννοώ παρά πολλά παιχνίδια ετησί-
ως σε κάποια πρωταθλήματα , μεγάλες 
επιβαρύνσεις ποδοσφαιριστών μιας και 
έχουν μεγάλο όγκο αγώνων στα πόδια 
τους και βέβαια έχουν αλλάξει κατά πολύ 
οι βιολογικές προσαρμογές ως αθλητές. 
Είδαμε την προηγούμενη 5 ετια αλλα-
γές όπως , goal line, var κλπ. Δεν ξέρω 
τελικά ποσό έχουν βοηθήσει. Σίγουρα 
υπάρχει μεγαλύτερο αίσθημα δικαίου 
αλλά νομίζω ότι το περιθώριο λάθους 
πάντα θα δίνει μια διαφορετική οπτική 
στον αγώνα. Η αγάπη μας για το ποδό-
σφαιρο όπως όλοι το γνωρίσαμε και λα-
τρέψαμε , ρομαντικά στις αλάνες , νομί-
ζω ότι πλέον δεν θα υπάρχει. Συμφωνώ 
σε αλλαγές. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει 
να γίνει σωστή μελέτη ίσως και κάποια 
πιλοτικά τουρνουά. Να δούμε πως εφαρ-
μόζονται όλα αυτά. Θα προτιμούσα πχ. 
3 x30’ ώστε να παραμείνει η διάρκεια 90’ 
και ίσως στο τελευταίο 30’ να εφαρμό-
ζονται κάποιοι κανόνες αλλαγών συνε-
χών και όχι από την αρχή. Η εφαρμογή 
του πλάγιου αουτ με τα πόδια θα δώσει 
σίγουρα ταχύτητα αλλά πρέπει να έχει 
όριο σε μέτρα λακτίσματος. Γιατί για σκέ-
ψου στα τελευταία λεπτά κάποιοι να κερ-
δίζουν πλαγιά και να αρχίσουν τις γνω-
στές γιομες! Συνοψίζοντας πιστεύω ότι 
το ποδόσφαιρο χρειάζεται αλλαγές αλλά 
πάντα με γνώμονα να μην χάσει την φυ-
σική του ταυτότητα. Οι βασικές αρχές να 
παραμείνουν αναλλοίωτες».

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
«SOS», εκπέμπει για τελευταία φορά ο 
πρόεδρος των Πετραλώνων Στέλιος Σα-
ρηδημητρίου, καλώντας τα μέλη και τους 
φίλους του συλλόγου, την Πέμπτη και 
ώρα 21.00 στα γραφεία (Αθηναδώρου 
3), για ανάδειξη διοικητικού συμβουλί-
ου, προκειμένου να μην πάει η ομάδα 
στο Πρωτοδικείο.

«ΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ»
Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ 
ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΦΙΦΑ

Νωρίς νωρίς 
στα βάσανα 
Τριγλία  
και Μάχη
ΟΙ δυο πρώτες ομά-
δες που άνοιξαν το 
χορό της προετοιμα-
σίας ήταν η Τριγλία 
Ραφήνας και η Μάχη 
Μαραθώνα. Και οι 
δυο ομάδες από την 
ΕΠΣΑΝΑ. Θετικό το 
μήνυμα και σίγουρα 
στέλνει αισιόδοξα μη-
νύματα προς όλο τον 
κόσμο του τοπικού 
ποδοσφαίρου, πως 
πρέπει να ακολου-
θήσουν και οι υπό-
λοιποι. Και θα συμ-
φωνήσω απόλυτα… 
Δεν υπάρχουν δεύτε-
ρες σκέψεις και δεν 
θα πρέπει να υπάρ-
χουν. Όλοι θα πρέπει 
να μπουν στο χορό 
και όλοι θα πρέπει να 
χορέψουν στο ρυθ-
μό του ποδοσφαίρου. 
Καλή χρονιά λοιπόν. 
Όπως επίσης καλή 
χρονιά και καλά κου-
ράγια και στον Αχαρ-
ναϊκό που ξεκινά 
σήμερα! * Προχθές μί-
λησα με τον πρόεδρο 
της ΕΠΣ Πειραιά Γιάν-
νη Σπάθα και χθες με 
τον πρόεδρο της ΕΠΣ 
Κοζάνης Γιάννη Απο-
στόλου. Και οι δυο, 
σχεδόν με ένα στό-
μα, αναφέρθηκαν στο 
γηπεδικό κι έδειξαν 
το μεγάλο του προ-
βληματισμό. Και δεν 
έχουν καθόλου άδι-
κο, αφού στην πα-
ρούσα φάση, υπάρ-
χει ο κίνδυνος να μην 
μπορέσουν να αγω-
νιστούν ομάδες, ακό-
μη και παραδοσιακές, 
αν τελικά επιμείνουν 
οι Δήμοι και δεν πα-
ραδώσουν παραχω-
ρητήρια. Για να δού-
με, πάντως υπάρχει 
μια συγκρατημένη αι-
σιοδοξία πως όλα θα 
πάνε καλά κι εν τέλει 
το μείζον αυτό θέμα 
θα λυθεί. 
* Στο σούπερ μάρ-
κετ… «συνέλαβα» 
χθες τον Μάνθο Δε-
σίπρη. Ο Σίγουρα και 
ο αντιπρόεδρος του 
Ολυμπιακού Βάρης, 
έχει την προσωπική 
του ζωή. Κι ένα μέρος 
αυτής (ζωής του) είναι 
ΚΑΙ το σούπερ μάρ-
κετ. Από ευγένεια και 
μόνον δεν τον ρώτ 
ησα τι είχε ήδη ψωνί-
σει. Το κράτησα για 
την άλλη φορά!

Φιλικός αγώνας 
με φόντο την 
φιλανθρωπία

ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 

Ξεκίνημα μεταγραφών  
με τον Νώντα Λάππα 
Τη μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα τα μέ-
τωπα ξεκίνησε απτόητος ο Ατλας κυψέλης. Η 
πλήρης αποκατάσταση της υγείας του Προέ-
δρου και επί σειρά ετών κορυφαίου Διοικητικού 
Ηγέτη Στράτου Σάββα σηματοδότησε αυτομά-
τως την έναρξη των μεταγραφικών διεργασιών 
της δημοφιλέστατης ομάδας της Κυψέλης. Με 
την προοπτική να εμφανιστεί όσο το δυνατόν 
πιο ανταγωνιστική στο επερχόμενο δύσκολο 
πρωτάθλημα της Γ’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω 
από αυτό το πλαίισο ο Νώντας Λάππας είναι 
πρώτη μεταγραφική κίνηση του Ατλα Κυψέλης. 
Ο δυναμικός κεντρικός αμυντικός, που μπο-
ρεί να αγωνιστεί και σαν αμυντικός μέσος, έχει 
αγωνιστεί επίσης σε Κηπούπολη, Παμπαιανι-
κό, Δραπετσώνα, Θύελλα Περιστερίου, Πολυ-
κράτη και Βοτανικό, και αναμένεται να ενισχύ-
σει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη νέα του ομάδα.

ΙΑΣΟΝΑΣ 
Το προπονητικό επιτελείο του Ιάσονα για τη νέα 
χρονιά αποτελείται από τους εξής: K6 [2016-
2017]: Γλέζος Νίκος -Φύκηρης Λευτέρης Κ8 
[2014-2015]: Γλέζος Νίκος -Φύκηρης Λευτέρης 
Κ10 [2012-2013]: Γλέζος Νίκος -Φύκηρης Λευτέ-
ρης Κ11 [2011] :Τουμάσης Σπύρος – Καλύβας 
Γιώργος Κ12 [2010]: Τουμάσης Σπύρος – Κα-
λύβας Γιώργος Κ13 [2009]: Τουμάσης Σπύρος 
– Καλύβας Γιώργος Κ14 [2008]: Φούσκας Νίκος 
– Καλύβας Γιώργος Κ15 [2007]: Κεφαλάς Νίκος 
Κ16 [2006]: Καναβόγιαννης Ηλίας Κ18 [2005-
2004-2003]: Καναβόγιαννης Ηλίας ΜΑΡΑΚΑΝΑ: 
Αρβανίτης Βαγγέλης ΑΝΤΡΕΣ: Κεφαλάς Νίκος 
-Δαδίτσος Κώστας ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Αρβανίτης Βαγ-
γέλης ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Δαδίτσος Κώστας .

This is Athens
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SPORTS

Δεν πέρασαν δύο μήνες όπου η Κυβέρνηση 
της Ιαπωνίας εξέφρασε την ανησυχία της στο 
ενδεχόμενο 4ου κρούσματος κορονοϊού. Με 
την μετάλλαξη «Δ» να καλπάζει. Για να έρ-
θει λίγο πριν την αυλαία των Ολυμπιακών 
Αγώνων, αυτή η ανησυχία να γίνει αγωνία 
και φόβος. Κι έτσι οι διοργανωτές του Τόκιο 
δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να ακυρω-
θούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ο επικεφαλής 
της Οργανωτικής Επιτροπής, Τοσίρο Μού-
το, σε ερώτηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου, αν η διοργάνωση -που έχει κοστίσει 
στην Ιαπωνία περίπου 12 δισ. δολάρια- θα 
μπορούσε ακόμα να ακυρωθεί, αρνήθηκε να 
αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο. Η αντίδρα-
ση αυτή, μάλλον δεν ήταν τυχαία καθώς ο 
αριθμός των κρουσμάτων στις αποστολές 
των χωρών ολοένα και αυξάνεται. Τα τελευ-
ταία νέα ανέφεραν πως τα κρούσματα στο 
Ολυμπιακό Χωριό έχουν φτάσει τα 71. Δύο 
ακόμα χορηγοί ανακοίνωσαν ότι δεν θα στεί-
λουν τους αντιπροσώπους τους στην Τελετή 
Έναρξης, λόγω της τοπικής έξαρσης. «Δεν 
μπορούμε να προβλέψουμε το τι μπορεί να 
γίνει με τον αριθμό των κρουσμάτων. Οπότε 
θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις αν παρατη-
ρηθεί έξαρση» είπε ο Μούτο χαρακτηριστικά 
και πρόσθεσε: «Έχουμε συμφωνήσει ότι με 
βάση την κατάσταση της πανδημίας θα συ-
ζητήσουμε ξανά. Αυτή τη στιγμή, τα κρού-
σματα μπορούν είτε να ανέβουν είτε να πέ-
σουν, οπότε θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε 
ότι προκύψει ζήτημα». Το ζήτημα δείχνει να 
είναι μεγάλο. Από την άλλη όμως στο Τό-
κιο είναι συγκεντρωμένες όλες οι αποστο-
λές. Σχεδόν! Και είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
παρθεί μια απόφαση για αναβολή. Θα πλή-
ξει και το κύρος των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Παράλληλα θα πάνε πίσω πολλά πράγματα. 
Ενώ θα είναι τεράστια η ζημιά για όλους και 
για τα τηλεοπτικά δίκτυα που έχουν επενδύ-
σει στους αγώνες. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ!
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Οι ακριβοπληρωμένοι
Το αμερικανικό περιοδικό Forbes δημοσί-
ευσε τη λίστα των εννέα αθλητών με την 
υψηλότερη αμοιβή μεταξύ εκείνων που θα 
λάβουν μέρος στους Αγώνες της Ιαπωνίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη των αθλη-
τών που εξετάστηκαν μεταξύ της 1ης Μα-
ΐου 2020 και της 1ης Μαΐου 2021. Συνολι-
κά, αντιπροσωπεύονται τρία αθλήματα: 
το μπάσκετ – που κυριαρχεί στα υπόλοι-
πα – το τένις και το γκολφ. Πρώτος είναι 
ο σταρ του Μπρούκλιν Νέτς, Κέβιν Ντου-
ράντ, ο οποίος έχει συγκεντρώσει κέρδη 
75 εκατομμυρίων δολαρίων τον τελευταίο 
χρόνο.  Ακολουθούν οι Νόβακ Τζόκοβιτς 
(τένις) – 34,5 εκατομμύρια δολάρια,  Ρόρι 
ΜακΙλρόι (γκολφ) – 32 εκ., Ντέβιν Μπούκερ 
(μπάσκετ) – 30,5 εκ., Κέι Νισικόρι (τένις) – 
30,5 εκ.Κρις Μίντλετον (μπάσκετ) – 27 εκ.
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ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΕΣ,  
Η ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΦΕΤΟΣ 
ΤΟΝ ΠΟΛ ΠΟΓΚΜΠΑ ΣΤΗΝ «ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ»

ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

Πολλές φορές το timing είναι ο πιο 
καθοριστικός παράγοντας για την 
υλοποίηση μιας μεταγραφής, όσο 
δύσκολη ή εύκολη κι αν μοιάζει. Εί-
ναι το στοιχείο «Χ», το οποίο έλειπε 
από το κάλεσμα της Παρί σεν Ζερ-
μέν προς τον Πολ Πογκμπά όλα τα 
προηγούμενα χρόνια. 
Πλέον, οι προϋποθέσεις υπάρχουν 
ώστε από ένα πολυετές «φλερτ», οι 
Παριζιάνοι να προχωρήσουν στο 
επόμενο επίπεδο και να «δέσουν» 
τον 28χρονο Γάλλο στο «Παρκ ντε 
Πρενς». Από το καλοκαίρι του 2017, 
πάντα κάτι γινόταν και ο πολυδιά-
στατος μέσος δεν άφηνε τη Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ. Το μαγικό Μου-
ντιάλ του 2018, οι τραυματισμοί το 
διάστημα που το ακολούθησε και η 
κακή αγωνιστική απόδοση αποτε-
λούσαν συνθήκες που η καθεμία για 
ξεχωριστούς λόγους απαγόρευαν 
τη μεταγραφή. Το ενδιαφέρον της 
Παρί όμως δεν σταμάτησε να υπάρ-
χει και φέτος η ομάδα του Νάσερ Αλ 
Κελάιφι έχει την ευκαιρία να πραγ-
ματοποιήσει την επιθυμία δεκάδων 
χιλιάδων φιλάθλων του κλαμπ.
Ο Πογκμπά θέλει δεδομένα να αλ-
λάξει ποδοσφαιρικές παραστάσεις 
και σίγουρα καλοβλέπει το ενδε-
χόμενο να επιστρέψει στην πατρί-
δα του. Οι Γάλλοι παρακολουθούν 
εδώ και εβδομάδες την υπόθεσή 
του και θέλουν να ταράξουν ακόμα 
περισσότερα τα μεταγραφικά νερά. 
Το κάνουν μάλιστα με έξυπνο τρό-
πο χωρίς επεισοδιακά πάρε-δώσε 
με ομάδες, μιας και οι Ντοναρού-
μα, Ράμος και Βαϊνάλντουμ ήρθαν 
ως ελεύθεροι, με τους Ντανίλο και 
Χακίμι να συμπληρώνουν τη λίστα 
των νέων προσώπων. 
Στην περίπτωση του 28χρονου μέ-
σου πάντως, o οποίος έχει έναν 
ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τους 
«κόκκινους διαβόλους», η Παρί σεν 
Ζερμέν θα κάνει μια φωτεινή εξαίρε-
ση. Οι φημολογίες εντείνονται και 
εκεί όπου υπάρχει καπνός, αρχί-
ζει να σιγοκαίει και φωτιά. Το ποσό 
που γράφεται στην Αγγλία υπολογί-
ζεται περί τα 60 εκατ. ευρώ, αριθμός 
που δεν απασχολεί ιδιαίτερα τους 
Παριζιάνους. Αλλος είναι ο «σκόπε-
λος» όμως που θα πρέπει να υπερ-
βούν για να τον κάνουν δικό τους.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
Το εμπόδιο έχει όνομα και δεν είναι 
άλλο από αυτό της Γιουβέντους, η 
οποία βρίσκεται στην ίδια... βάρκα 
με την Παρί αναζητώντας λύσεις για 
τον άξονά της. Το διαπραγματευτι-
κό ατού των «μπιανκονέρι» είναι η 
επιστροφή της Μασιμιλιάνο Αλέ-
γκρι, υπό τις οδηγίες του οποίου ο 
Πογκμπά έπαιξε το καλύτερο πο-
δόσφαιρο της καριέρας του σε συλ-
λογικό επίπεδο (2014-2016). Γι’αυ-
τό και το πιθανό «ριγιούνιον» των 
δύο στο Τορίνο φαντάζει ως ο με-
γαλύτερος αντίπαλος των Γάλλων 
για τον ποδοσφαιριστή. Το που θα 
κάτσει η μπίλια, θα το αποφασίσει 
λίαν συντόμως ο 28χρονος χαφ.
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ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΑΙΝΤΧΟΒΕΝ-ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 

ΚΑΡΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 29’ 1,83
Το μεγάλο ζευγάρι σε αυτή τη φάση των προκριματικών είναι 
σίγουρα το Αϊντχόβεν-Γαλατάσαραϊ. Αμφότερες έχουν ως 

μεγάλο στόχο τους ομίλους και θα τα δώσουν όλα για τη 
πρόκριση. ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Ποντάρουμε 
σε μια γρήγορη 

κάρτα.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 21:00
ΜΟΥΡΑ-ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ

OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 1,83
Στη Σλοβενία ταξιδεύουμε για να ποντάρουμε στα κόρνερ.

Ζευγάρι από το οποίο πιθανόν θα προκύψει ο αντίπαλος 
του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση. Οι Βούλγαροι 

έχουν την εμπειρία και είναι το φαβορί για τη πρόκριση.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Τα κόρνερ 

θα παίξουμε 
ξανά.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 21:30
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ-ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ

OVER 2,5 1,75
Η πρωταθλήτρια Ελβετίας ξεκινάει το ευρωπαϊκό της ταξίδι 

από τη Μπρατισλάβα.
Φυσικά είναι το φαβορί και με όπλο την επιθετική της 

γραμμή θα επιδιώξει να πάρει σκορ πρόκρισης.

ΠΡΟΤΑΣΗ:  
Ανοιχτό 

ματς πάμε στα 
γκολ.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ

ΚΟΡΝΕΡ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10’ 1,72
Στη μάχη της Ευρωπής ρίχνεται ο Ολυμπιακός και αυτό 

συνεπάγεται μαζί με την επιστροφή του κόσμου στα 
γήπεδα. Η κλήρωση ήταν καλή με το εμπόδιο της άσημης 
Νέφτσι από το Αζερμπαιτζάν να φαντάζει σχετικά εύκολο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:Σε 
ένα γρήγορο 

κόρνερ 
ποντάρουμε.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 20:00
ΜΑΛΜΕ-ΕΛΣΙΝΚΙ (+1,0)

1 1,80
Ζορίστηκε κόντρα στη Ρίγα η Μάλμε κάτι που προβλημάτισε 

τον προπονητή της ομάδας.
Ο μεγάλος στόχος είναι η είσοδος στους ομίλους με το 

εμπόδιο της Ελσίνκι να φαντάζει σίγουρα βατό.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Άσος με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ

1&OVER 2,5 1,72
Στο Γεώργιος Καραισκάκης η ομάδα του Μάρτινς θα 

παραταχθεί επιθετικά με στόχο φυσικά να καθαρίσει τη 
πρόκριση από σήμερα.

Η Νέφτσι δεν έχει να χάσει κάτι και θα προσπαθήσει να 
χτυπήσει στη κόντρα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Για 

μεγαλύτερη τιμή 
συνδυάζω τον 
άσο με τα γκολ.

ΟΙ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ  
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΒΑΣΗ ΜΑΣ

www.xosetips.com
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ΕΙΧΕ… 
ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ
ΤΟ SPORTIME ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΗΝ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΧΟΥΓΚΑΖ 
ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Ο Νίκος Χουγκάζ υπέγραψε τετραετές 
συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και θα πα-
ραμείνει στον Ιωνικό Νίκαιας για τη σε-
ζόν 2021-2022 προκειμένου να έχει ακόμα 
μια «γεμάτη» χρονιά σε πρωταγωνιστικό 
ρόλο πριν πετάξει προς την Euroleague.  
Στα 21 του χρόνια έχει ήδη αναδειχθεί κα-
λύτερος νέος παίκτης του πρωταθλήμα-
τος και το μέλλον του ανήκει. Κι αυτό συμ-
βαίνει διότι πέρα από το ταλέντο και την 
ικανότητά του, ο νεαρός φόργουορντ δου-
λεύει σαν… τρελός. Δεν είναι τυχαίο ότι 
μετά τη μεταγραφή του στον Ιωνικό, νοί-
κιασε σπίτι απέναντι από τον «Πλάτω-
να» όπου περνάει τις περισσότερες ώρες 
στην ημέρα του.
Γιός μπασκετμπολιστών, του Κρις Χου-
γκάζ και της Σόνιας Δαύκου, η οποία μά-
λιστα είχε αγωνιστεί και στον Παναθη-
ναϊκό και είχε κατακτήσει πρωτάθλημα. 
Ο αδερφός του, Ρόμπερτ, επίσης αγωνί-
ζεται στις ΗΠΑ, στο Νόρθγουεστερν Στέ-
ιτ. Εκεί όπου για ένα χρόνο ο Νίκος βρή-
κε τον εαυτό του. Διότι είχαν προηγηθεί 
παράξενες καταστάσεις. Ο μικρός έπαιξε 
μπάσκετ για πρώτη φορά στον Πανιώνιο 
αλλά πέρασε… αδιάφορος! Κανείς δεν 
κατάλαβε το «γιατί», όμως τόσο ο Νίκος 
όσο και ο Ρόμπερτ ήταν… εκτός δωδεκά-
δας στο παιδικό… Ο Νίκος Καραγιάννης, 
τότε προπονητής του Περιστερίου και συ-
μπαίκτης του Κρις Χουγκάζ στον Πανιώ-
νιο, είδε ότι τα παιδιά μαράζωναν. Πήρε 
τον Νίκο στο Περιστέρι και είχε ξεκαθαρί-
σει ότι ο μικρός θα αποτελούσε πολύ ση-
μαντικό περιουσιακό στοιχείο. Ένα μεγά-
λο θέμα με τραυματισμό (οστικοί οίδημα) 
τον άφησε εκτός δράσης για 9 μήνες από 
το εφηβικό. Όταν επέστρεψε πολλά είχαν 
αλλάξει. Ο Καραγιάννης είχε φύγει, ο Πε-
δουλάκης δεν τον πίστεψε. Και τον άφη-
σε να φύγει.
Από «σπόντα» βρέθηκε στον Πανιώνιο 
(κατόπιν προτροπής στελεχών της ομά-
δας που τον ήξεραν από τις υποδομές) 
και από «καραμπόλα» είχε προπονητή 
τον πατέρα του. Που βέβαια τον «έριξε 
στη φωτιά» όχι επειδή ήταν γιός του αλλά 
επειδή ήξερε ότι ο Πανιώνιος (ο Κρις ου-
δέποτε έκρυψε την αγάπη του στο σύλλο-
γο αυτό) θα κέρδιζε πολλά από τον μικρό. 
Η τραγελαφική κατάσταση στον Πανιώνιο 
ανάγκασε τον Χουγκάζ να φύγει και ο μι-
κρός έμεινε στην άκρη…Για λόγους που 
δεν είναι της παρούσης, δεν αγωνιζόταν. 
Μια απόφαση που αποδείχθηκε κρίσιμη 
ήταν να πάει στο Νόρθγουεστερν Στέιτ. 
Εκεί έπαιξε, έδειξε ποιος είναι και ο Ιωνι-
κός του άνοιξε την αγκαλιά.
Ο Νίκος Χουγκάζ δεν έπαιξε απλά, ήταν 
από τους πρωταγωνιστές στην πορεία 
της ομάδας. Μεγάλες εμφανίσεις που τον 
οδήγησαν στην Εθνική ομάδα και στον 
Παναθηναϊκό. Το ταξίδι μόλις άρχισε για 
ένα παιδί που πιστεύει στον εαυτό του, 
αγαπάει αυτό που κάνει, έχω σωστή κα-
θοδήγηση και γι’ αυτό προοδεύει.
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΛΑΡΙΣΜΑ! ΑΝ ΜΙΑ 
ΟΜΑΔΑ ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΕ Η ΑΡΣΕΝΑΛ ΝΑ 
ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΔΑΝΕΙΚΟΣ Ο ΝΕΛΣΟΝ, ΑΥΤΗ 
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δεν είναι τρολάρισμα, αν και αρκετοί 
θα βιαστούν να πουν την εξυπνάδα τους. 
Έχουμε από δαύτους μπόλικους. Αλλά ας 
πάμε στο προκείμενο. Είναι πέρα για πέρα 
αληθινό. Αλλά ας δούμε τα δεδομένα ένα 
ένα.
Από την εξίσωση θα πρέπει να βγει το αυ-
τονόητο. Πως αν έρθει μια ομάδα και δώσει 
ένα σκασμό λεφτά θα πάρει τον Ρις Νέλσον. 
Απλά, εύκολα και γρήγορα. Με συνοπτικές 
διαδικασίες. Μιλάμε για έναν άκρως ταλα-
ντούχο εξτρέμ, που όμως ακόμα δεν έχει δεί-
ξει αυτά που μπορεί να κάνει και έχει συμ-
βόλαιο με την Άρσεναλ έως και το 2023.
Ενδιαφέρον έχουν δείξει αρκετές ομάδες και 
της Premier League. Το πιο σοβαρό όμως 
έρχεται από την πλευρά της Μπράιτον και 
των πρωταθλητών Ελλάδας. 
Και οι δύο αρχικά για δανεισμό. Ο Ολυμπι-
ακός σίγουρα μόνο έτσι μπορεί να πάρει 
τον παίκτη. Ανούσιο να συζητάμε κάτι άλλο. 
Αν, λοιπόν, η κατάσταση ήταν στο χέρι της 
Άρσεναλ, η ομάδα που θα ήθελε να δώσει 
τον παίκτη είναι οι πρωταθλητές Ελλάδας.
Αλλά όπως έχει αναφερθεί και από 
το Sportime, το όλο ζήτημα σήμερα που μι-
λάμε 21 Ιουλίου, κολλάει στο γεγονός πως 
ο Νέλσον δεν θέλει να έρθει στο ελληνικό 
πρωτάθλημα. Δεν το έχει σε προτεραιότητα. 
Και σίγουρα στον Ολυμπιακό δε θα ήθελαν 
ακόμα μια περίπτωση Βινάγκρε.
Όσο πάντως εξτρέμ δεν κλείνει όλα, μα όλα 
είναι ανοιχτά. Και ο ίδιος ο Νέλσον μπο-
ρεί να σκεφτεί ένα άλλο case. Αυτό του Κά-

μπελ… 

Agent Greek

ΗΘΕΛΕ ΠΑΣ, ΑΛΛΑ  
«ΕΦΑΓΕ» ΠΟΡΤΑ!

Μανιάτικο το κρατάει
H θητεία του Ηρακλή Γαρουφα-
λιά στον Ολυμπιακό Λευκωσίας 
ολοκληρώθηκε. Ο 28χρονος μέ-
σος ψάχνεται για να επιστρέψει 
στα... πάτρια, αλλά μέχρι στιγ-
μής δεν έχει βρει πρόσφορο έδα-
φος στη Super League. Χτύπησε 
και την «πόρτα» του ΠΑΣ. Τέσσε-
ρα χρόνια πέρασε στη λίμνη. Ξε-
χνιούνται; Ο Χριστοβασίλης τον 
έκοψε από το... knock - knock. 
Οι δρόμοι τους το καλοκαίρι του 
2018 δεν χώρισαν βελούδινα. Το 
κρατάει ο μεγάλος.

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΪΛΙΔΗ 

Το καλύτερο για όλους!
Από πέρυσι ψάχνει μια πραγ-
ματικά καλή λύση για τον Δημή-
τρη Εμμανουηλίδη ο εκπρόσω-
πός του. Προτάσεις; Ένα σωρό. 
Με απόφαση του ιδιοκτήτη έμε-
νε στο «τριφύλλι». Πολλές ευ-
καιρίες έδωσε ο νεαρός επιθετι-
κός καις τον εαυτό του και στον 
Παναθηναϊκό. Αυτή τη φορά έγι-
νε το καλύτερο για όλους. Ειδι-
κά για τον 20χρονο που πάει 
στη Βέιλε, μια ομάδα εξαιρετι-
κή στο…promotion, με τριετές 
κλειστό και αρκετά καλές απο-
λαβές. 

ΤΟΣΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΕΣ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ

Θα πάνε τζάμπα;
Η μεγάλη ΠΑΕ το έχει διαψεύσει εμφατικά το 
θέμα δύο φορές. Βέβαια, όταν το προηγούμε-
νο διάστημα ο παίκτης εμφανιζόταν κλεισμέ-
νος δεν έβγαζε κιχ το επικοινωνιακό επιτελείο. 
Τέλος πάντων, το θέμα είναι άλλο. Ανοιχτό, ορ-
θάνοιχτο είναι το θέμα και σίγουρα θα είναι (αν 
γίνει) μια από τις μεταγραφές της χρονιάς. Τα 
μηνύματα που έρχονται από το εξωτερικό άλ-
λωστε, λένε πως σιγά-σιγά κάμπτονται και οι 
ενστάσεις της νυν ομάδας και μην τον αφήσει 
ελεύθερο για μικρό αντίτιμο. Ελάχιστο.

ΓΙΟΡΓΚΕΝΣΕΝ ΚΑΙ… ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ

Πολλά τα λεφτά στην Τουρκία
Έψαξε, ρώτησε, έμαθε. Και τα όσα άκουσε δεν ήταν και πολύ 
ενθαρρυντικά. Που αναφέρομαι; Στον Νίκλας Γιόργκενσεν. 
Δεν το συζητάμε πως είναι… άλλο επίπεδο. Αλλά, αφενός 
δεν επείγει η ενίσχυση εκεί, αφετέρου αμείβεται με πάνω από 
1,5 «χαρτί» ετησίως. Συμβόλαιο που δεν θα δώσει ο Παναθη-
ναϊκός, επί Γιοβάνοβιτς. Σε καμία περίπτωση. Αφήστε που 
ο Δανός βρήκε κοντά δύο εκατ. ευρώ συμβόλαιο στην Τουρ-
κία. Στην Κασίμπασα… Εκεί θα κλείσει. 

➠

➠

➠

➠

ΘΕΛΕΙ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ!
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Είμαστε πια 
πρωταθλητές 

φωνάζει ο MVP

Δεν μπορώ να 
περιμένω

Το αφιέρωμα 
του NBA για 
τους Μπακς

Πάνω από 
65.000 φίλα-

θλοι ήταν έξω 
από το γήπεδο 

των Μπακς



ΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΩΜΟΤΉΣΕΙ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Ο ΓΙΑΝΝΉΣ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΤΉ ΜΙΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΉΝ ΑΛΛΉ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΣΕ 
ΟΛΟΥΣ ΟΤΙ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΟ! 

Με πενήντα πόντους στον έκτο αγώνα της 
σειράς των τελικών, ο Γιάννης Αντετοκούν-
μπο έφερε το πρωτάθλημα πίσω στο Μιλ-
γουόκι μετά από πενήντα χρόνια! Τρομερή 
σύμπτωση; Ο Greek Freak στον μεγαλύτερο 
(«μέχρι τον επόμενο» που έλεγε και ο Γκά-
λης) αγώνα της καριέρας του έδειξε ότι σύ-
ντομα θα γίνει Ο ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ NBA.
Με 50 πόντους (μόλις 7 παίκτες το έχουν πε-
τύχει αυτό σε σειρά τελικών), 14 ριμπάουντ, 
5 τάπες αλλά και 17/19 βολές (!!!) ήταν ο από-
λυτος ηγέτης. Και ο κυρίαρχος του παρκέ. 
Ήταν εκείνος που κράτησε τους Μπακς στα 
κρίσιμα σημεία και ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕ ότι ΔΕΝ 
ΧΑΝΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ. Περισσότεροι από 60 
χιλιάδες φίλοι των Μπακς παραληρούσαν 
έξω από το FISERV FORUM καθώς το χρυσό 
παιδί από τα Σεπόλια τους έφερνε το πρω-
τάθλημα. Πενήντα χρόνια μετά από τότε που 
ένα άλλο χρυσό παιδί, ο Καρίμ Αμπντούλ 
Τζαμπάρ, έκανε τους Μπακς πρωταθλητές 
μόλις στον τρίτο χρόνο ζωής τους στο NBA. 
Ο Καρίμ είχε πάρει ένα νεοσύστατο Οργα-
νισμό και πέτυχε κάτι πρωτοφανές για την 
εποχή. Όμως μπήκε στο NBA ως κυρίαρ-
χος… Ως ο παίκτης που θα άλλαζε την ιστο-
ρία. Μη ξεχνάτε άλλωστε ότι μιλάμε για τον 
άνθρωπο εξαιτίας του οποίου… απαγορεύ-
τηκαν τα καρφώματα στο NCAA!
Πενήντα χρόνια μετά ένα παιδί από τα Σε-
πόλια που όλοι αναγνώριζαν τις δυνατότη-
τές του αλλά δε μπορούσαν να εκτιμήσουν 
ότι θα ξεπερνούσε τα όριά του, κάνει νέα 
υπέρβαση. Παραλαμβάνει τους Μπακς ως 
έναν… μικρομεσαίο/αδιάφορο Οργανισμό. 
Που για τελευταία φορά (μέχρι να φτάσουμε 
στο 2019) είχαν περάσει πρώτο γύρο πλέι 
οφ το 2001. Δύο σερί χρονιές (2019 και 2020) 
ο ίδιος αναδεικνύεται MVP της σεζόν και οι 
Μπακς έχουν το καλύτερο ρεκόρ στο NBA. 
Το 2021, δεν κάνει το three-peat σε MVP σε-
ζόν ούτε η ομάδα του έχει το καλύτερο ρεκόρ 
στην Regular Season. Όμως τελικά αναδει-
κνύονται πρωταθλητές αφού μάλιστα έσπα-
σαν δύο έδρες.
Πρώτα του Μπρούκλιν, στα ημιτελικά της 
ανατολικής περιφέρειας. Και στο τέλος των 
Σανς στους τελικούς του NBA. Απαραίτη-
τη σημείωση: Και στις δύο σειρές οι Μπακς 
βρέθηκαν να χάνουν με 2-0! Ο Γιάννης πολύ 
απλά αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει όριο στα 
όνειρα. Ότι εφόσον πιστέψεις στον εαυ-
τό σου, ανακαλύψεις και καλλιεργήσεις (με 
σκληρή δουλειά) το ταλέντο σου, μπορείς 
να πετύχεις πολλά στη ζωή σου.
Τα κατάφερε ένα παιδί από τα Σεπόλια… 
Από οικογένεια μεταναστών, που πουλού-
σαν cd για να ζήσουν κι έμεναν στα υπό-
γεια. Ένα παιδί που κανείς δεν ήξερε πως 
θα κατάφερνε να μεγαλώσει. Ο Γιάννης κά-
θεται στο θρόνο. Σε μια πανέμορφη ιστορία 
ζωής και όχι μόνο αθλητική.

Ο ΓΙΑΝΝΉΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΣΕΠΟΛΙΑ!

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 
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Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΉΜΑ 

Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.grΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 

Ρόιλα Κοράλλη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

INTIME ΑΤΕΛΙΕ 
Κατερίνα ΑβτζήΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΥΛΉΣ

Γιώργος Περιβολάρης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΕΚΔΟΤΉΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ
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 γραφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
Λόγια του παρκέ...


