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ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΜΑΖΙ  Ή ΟΧΙ

ΥΠΟΘΕΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ»

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ SPORTIME ΘΑ ΞΕΝΥΧΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΥΠΑ 
                  ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΤΟΥ NBA ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ!

✑ ΓΕΡ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ:  
Σημείο μηδέν

ΟΛΟ ΤΟ POST GAME ΕΔΩ!

ΠΡΙΝ ΧΑΘΕΙ 
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΑΣ
Κλήρωσε για τις ελληνικές ομάδες σε 
Champions και Conference League – Ανάλυση 

* Η εφημερίδα θα είναι στα mail και διαθέσιμη 
για download μετά τις 08:00

ΜΟΥΡΑ ή ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ  
(ΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΗ ΝΕΦΤΣΙ)

ΝΤΟΥΝΤΕΛΑΝΖ ή ΜΠΟΕΜΙΑΝ ΓΙΑ ΠΑΟΚ

ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ ή ΜΙΛΣΑΜΙ ΓΙΑ ΑΕΚ  
(ΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΗ ΒΕΛΕΖ) 

Αποχαιρετάμε τον «Πρίγκιπα»  
του λαϊκού τραγουδιού

ΤΟΛΗΣ 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
1940-2021

ΕΓΩ ΑΓΑΠΩ ΜΙΑ
Και επίσημα ξανά στην 
ΑΕΚ ο Βράνιες. Τι φέρνει 
η συνεργασία του με τον 
Τζαβέλλα. Στο Κατάρ ο Χνιντ

ΚΟΥΟΠΙΟ ή ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ ΓΙΑ ΑΡΗ  
(ΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΣΤΑΝΑ)

Εφυγε από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ  
ο Ουάρντα. Αβέβαιο το μέλλον του 

Το who is who του Αρίμπας,  
που φέρνει ο Aρης

Το... μιλάνε έντονα στον Ολυμπιακό για αριστερό 
μπακ – όλα τα δεδομένα. Το πλάνο για Νέφτσι  

ΨΥΛΛΟΙ ΣΤ’ ΑΥΤΙΑ ΜΟΥ ΜΠΗΚΑΝΕ...

ΡΩΤΗΣΕ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ

ΚΙ ΕΛΕΓΕΣ...
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Μια ομάδα που αποτυγχάνει καιρό να (συμ)βαδίσει 
με το παρελθόν, τα «θέλω» της. Αρχικά επειδή ο Αρ-
σέν Βενγκέρ δεν αντιλήφθηκε ότι είχε περάσει η μπο-
γιά του. Παραλλήλως, επειδή είναι πάντα κολοσσιαία 
δύσκολο να γυρίσεις σελίδα όταν αποχωρεί κάποιος 
συνυφασμένος απόλυτα με τον τρόπο σκέψης και 
λειτουργίας σου. Βλέπε και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
μετά τον σερ Αλεξ Φέργκιουσον. Μπορεί ο Αλσατός 
να αποχώρησε με λερωμένο ίματζ, αυτό δεν σημαί-
νει ότι έπαψε να αποτελεί «τοτέμ». Επί 22 συναπτά 
έτη τίποτα σημαντικό δεν συνέβαινε δίχως την έγκρι-
σή του. Ο Ουνάι Έμερι, που τον διαδέχθηκε αρχικά, 
παγιδεύτηκε στις αντιφάσεις και στις εμμονές του. Ο 
Μικέλ Αρτέτα, παρά τις ως τώρα ανορθογραφίες, έχει 
potential επιτυχίας. Ξέρει καλά το κλαμπ, έχει φρέ-
σκες και σαφείς ιδέες για το ποδόσφαιρο. Χωρίς Ευ-
ρώπη πάντως για πρώτη φορά μετά το 1995, αρκετοί 
μεταγραφικοί στόχοι γίνονται σνομπ. Όπως ο Μάνου-
ελ Λοκατέλι. Ας είναι. Είναι ευκαιρία να έρθουν παί-
κτες που πραγματικά το θέλουν. Κατ’ εικόνα του Αλ-
μπέρ Σαμπί Λοκονγκά, που ανακοινώθηκε χτες. Ένα 
ακόμα wonder kid της Άντερλεχτ, ένας πολλά υπο-
σχόμενος μέσος. Η 2η θερινή μεταγραφή της Άρσε-
ναλ μετά από αυτή του επίσης 21χρονου full back της 
Μπενφίκα, Νούνο Ταβάρες δείχνει ότι τα νιάτα είναι ο 
άξονας της νέας προσπάθειας. Δεν αρκεί, προφανώς. 
Θέλει και πείρα, θέλει πολλά ακόμη. Αλλά φέρνει άνε-
μο φρεσκάδας και αυτό το έχουν μεγάλη ανάγκη οι 
«Κανονιέρηδες».

Η ΑΡΣΕΝΑΛ 
«ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ» 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Πριν λίγο διάστημα είχαμε ασκήσει δριμεία κριτική 
στη διοίκηση της ΑΕΚ διότι είχε καθυστερήσει σε κομ-
βικά ζητήματα της μεταγραφικής ενίσχυσης, με αποτέ-
λεσμα να έχει… περάσει η προετοιμασία στην Πορτα-
ριά και στην Ολλανδία δίχως να έχουν μπει οι «νέοι».
Ωστόσο, η ΑΕΚ με συντονισμένες κινήσεις και επα-
φές κατάφερε να ξεπεράσει και το ναυάγιο με τον 
Εντσάμ και εν συνεχεία να αντιδράσει όπως έπρεπε. 
Ηρθε ο Λε Ταλέκ, ήρθε ο Αραούχο, ήρθε και ο Βράνι-
ες. Αποτέλεσμα μαζί με τους Στάνκοβιτς και Τζαβέλλα 
να υπάρχουν πέντε ενδεκάδες μεταγραφές στο ρό-
στερ, πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Με 
την Βελέζ να προσφέρει την ασφάλεια του χρόνου μέ-
χρι το τέλος του μήνα, αρκεί να υπάρχει σοβαρότητα 
από τους «κιτρινόμαυρους». Η Ενωση πλέον έχει κλεί-
σει την μεταγραφή του Χατζισαφί και θα τον περιμέ-
νει τον Αύγουστο, ενώ αναζητά δεξί μπακ και αριστε-
ρό χαφ εξτρέμ, ενώ πάντα υπάρχει στο κάδρο και ένα 
8αρι-10αρι για να βοηθά τον Μάνταλο.
Η ΑΕΚ κατάφερε πολλά και αυτό πιστώνεται η δου-
λειά της διοίκησης και του ίδιου του Μελισσανίδη που 
ασχολήθηκε πολύ, μετά το φιλικό-καμπανάκι με την 
Φέγενορντ πριν 2 εβδομάδες. Το ζευγάρωμα, μετά την 
Βελέζ, με Ελφσμποργκ-Μιλσάμι δίνει το… πάνω χέρι 
ξανά στην ΑΕΚ, αλλά θα πρέπει να είναι σαφώς πιο 
έτοιμη και γεμάτη στα δύο ματς 5 και 12 Αυγούστου.
Η δουλειά και η σοβαρότητα του Μιλόγεβιτς δίνει με-
γάλο αβαντάζ στην ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι για να φέ-
ρει τις τρεις προκρίσεις για να μπει το κλαμπ στους 
ομίλους του Conference League. Και για την ΑΕΚ να 
επιτευχθεί αυτός ο πρώτος-βασικός στόχος της σεζόν, 
είναι πολύ σημαντικό για αρκετούς λόγους. Κυρίως 
για την αύρα στο νέο ξεκίνημα που βλέπουμε…  

ΕΤΡΕΞΕ, ΤΟ ΙΣΙΩΣΕ 
ΚΑΙ… ΠΡΟΧΩΡΑ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ

Αποψη
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ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΕΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΟΚ  
ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ Η ΜΑΛΜΕ ΘΕΛΕΙ  
ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΤΣΟΛΑΚ. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ 
ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ!

Αντόνιο Τσόλακ. Μπαίνει στη λίστα 
με τις χειρότερες μεταγραφές βάσει 
χρημάτων που δαπανήθηκαν στην 
ιστορία του ΠΑΟΚ. 
Τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν 
στη Ριέκα πρέπει να τα κλαίνε ακόμα 
στη Θεσσαλονίκη (1 γκολ σε 16 ματς). 
Το θέμα είναι τι μπορείς να γλιτώσεις 
από όλα αυτά. Να μειώσεις τη χασού-
ρα ή και να βγάλεις κάτι. Έτσι είναι οι 
μπίζνες. 
Τα καλά νέα έρχονται από τη Σουη-
δία. Το είπε πρόσφατα και ο sports 
director της Μάλμε, ο Άντερσεν. Θέ-
λουν να μείνει.
Ο 28χρονος Κροάτης κάνει μαγικά 
πράγματα μέχρι τώρα στο πρωτάθλη-
μα Σουηδίας. Έχουμε και λέμε: 9 γκολ 
σε 13 ματς με την πρωτοπόρο (άνετα) 
της Λίγκας και ο ίδιος να φιγουράρει 
στην κορυφή των σκόρερ. 
Συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ έως και το κα-
λοκαίρι του 2024 αλλά ο δανεισμός στη 
Μάλμε τελειώνει τον φετινό Δεκέμβριο. 
De facto οι Σουηδοί θέλουν να τον κρα-
τήσουν, λίγο χλωμό να πληρώσουν τα 
3 εκατομμύρια ευρώ της option. 
Δεδομένο όμως θα επιδιώξουν μικρό-
τερη option για να τον κάνουν ολότε-
λα δικό τους ή νέο δανεισμό που θα 
τραβήξει ακόμα μια σεζόν. 
Στον ΠΑΟΚ πάντως δε θα έλεγαν όχι 
σε cash όσο πιο γρήγορα. Πρόβλημα 
δεν έχουν,  αλλά το μετρητό σε όλους 

αρέσει... 

Agent Greek

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΕΚ  
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ  

Τον… πάνε βόλτα 
Προτάθηκε στην ΑΕΚ. Τελικά 
εκεί… πέρασε ένας άλλος συ-
μπατριώτης του. Ο Χατζισαφί. 
Για την ίδια θέση, αυτή του αρι-
στερού μπακ. Ο Μιλάντ Μοχαμα-
ντί είναι μια περίπτωση που είναι 
στη λογική της «εναλλακτικής». 
Αφού δεν πέρασε στην «Ένω-
ση», το όνομά του ακούστηκε και 
λίγο πιο βόρεια. Δεν τρελάθηκαν 
ούτε στον ΠΑΟΚ. Γεμάτη η χρο-
νιά του πάντως στη Γάνδη (29 
ματς στο βελγικό πρωτάθλημα), 
καλή ηλικία (28 ετών), μόλις ένα 
χρόνο συμβολαίου ακόμα… Ας 
μην τον ξεγράψουμε.  

ΜΕΣΑ ΕΠΕΣΑΝ  
ΟΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΙ

Δυσκολίες για Σάμαρη 
Οι Πορτογάλοι το έγραψαν και 
έπεσαν μέσα. Ο Ανδρέας Σάμα-
ρης δεν υπολογίζεται από τον 
σκληρό Ζόρζε Ζέσους. Υπάρχουν 
επαφές για τη λύση του συμβο-
λαίου αλλά η απόσταση είναι με-
γάλη ανάμεσα σε αυτά που δίνει 
η Μπενφίκα και σε αυτά που θέ-
λει ο παίκτης. Εκτός των άλλων 
ο Σάμαρης δε θα ήθελε να απο-
χωρήσει από τους «αετούς» της 
Λισαβόνας. 

ΑΥΤΟ ΕΨΑΧΝΕ Ο ΑΡΙΓΙΜΠΙ

Το βρήκε το συμβόλαιο 
Γνωστό εδώ και καιρό πως ο Αριγίμπι 
θα συνεχίσει στην Τουρκία και την Αν-
καραγκουτσού μετά τη… συμπαθητική 
ας πούμε πορεία του στον Παναιτωλι-
κό. Εδώ απλά να τονιστεί πως ο 26χρο-
νος Αμερικάνος μεσοεπιθετικός βρήκε 
το συμβόλαιο που έψαχνε στην ομάδα 
της πρωτεύουσας και το οποίο ήταν 200 
χιλιάρικα τον χρόνο. 

ΤΟ ΨΑΧΝΕΙ ΚΑΙ «ΨΑΧΝΕΤΑΙ»  

Δεν είναι καλό το feedback! 
Προσπάθησε να περάσει σε ομάδες της Super League 1, αλλά 
δεν... Η χρονιά του στη Λαμία δεν ήταν και η καλύτερη και ο Θο-
δωρής Βασιλακάκης ψάχνεται. Και περιμένει. Μέχρι στιγμής έχει 
δύο προτάσεις από ομάδες της Super League 2. H μια της Καλα-
μάτας: 140 χιλιάρικα για κλειστό 2ετές. Η δεύτερη είναι λίγο χαμη-
λότερη από ομάδα που δεν έχει πάρει αδειοδότηση, αλλά φαίνε-
ται να την προτιμάει. Από τα τηλέφωνα που έκανε για να μάθει τι 
παίζει στη Μεσσηνία, το feedback δεν ήταν θετικό. Κάλλιο πέντε 
και στο χέρι, πάρα δέκα και καρτέρι! 

➠

➠

➠

➠

ΤΟ ΠΛΑΝΟ 
ΓΙΑ ΤΣΟΛΑΚ
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Η φωνή του Τόλη  Βοσκόπουλου 
δε θα σβήσει ποτέ καθώς η κλη-
ρονομιά που άφησε είναι τερά-
στια. Στα 81 χρόνια της ζωής του 
ήταν αρχοντικός και κάθε φορά 
που ανέβαινε στην πίστα, αισθα-
νόσουν ότι η νύχτα ήταν δική του. 
Κάθε φορά που έβγαινε η μελω-
δία από το στόμα του αισθανό-
σουν κι εσύ ότι ανεβαίνεις σε ένα 
μαγικό μουσικό χαλί και ταξιδεύ-
εις έστω και νοερά σε μέρη που 
είχες ονειρευτεί.
Ο Τόλης Βοσκόπουλος «έφυγε», 
όχι όμως και οι αναμνήσεις που 
μας χάρισε. Μια ζωή γεμάτη επι-
τυχίες από έναν άνθρωπο που 
ήθελε να γίνει ηθοποιός αλλά τε-
λικά αγαπήθηκε για τα τραγούδια 
του. Μια φωνή γεμάτη ερωτισμό 
κι ανατριχίλα.
Ένας άντρας που αγάπησε κι 
αγαπήθηκε από πολλές γυναίκες. 
Το «Ξανθή Αγαπημένη Παναγιά» 
το έγραψε για την πεντάμορφη 
Ζωή Λάσκαρη με την οποία έμει-
ναν μαζί για τρία χρόνια. Δεν πα-
ντρεύτηκαν ποτέ. Η πρώτη του 
γυναίκα ήταν η ηθοποιός Στέλ-
λα Στρατηγού. Η τρίτη γυναίκα 
της ζωής του ήταν η Μαρινέλλα. 
Μαζί τραγούδησαν το εκπληκτικό 
«Εγώ κι Εσύ». Δύο μεγάλες φω-
νές σε ένα υπέροχο τραγούδι.
Μετά η Τζούλια Παπαδημητρίου, 
η Άντζελα Γκερέκου… Ο Τόλης 
Βοσκόπουλος αγαπούσε τις γυ-
ναίκες, λάτρευε τον έρωτα και τον 
ύμνησε καλύτερα από τον καθένα.
Ένας καλλιτέχνης που για παρα-
πάνω από τρεις δεκαετίες έκανε 
sold out σε κάθε του εμφάνιση. Τί-
ποτα δε γίνεται τυχαία! Πρέπει να 
έχεις το χάρισμα. Πρέπει όμως να 
το θέλεις και να το καλλιεργήσεις.
Ο άρχοντας του πενταγράμμου, ο 
βασιλιάς της νύχτας, ο αλησμό-
νητος Τόλης Βοσκόπουλος θα 
ζει για πάντα μέσα από τα τρα-
γούδια του. Έφτασε ψηλά επειδή 
ήταν επίμονος κι ακολούθησε το 
όνειρό του. Μέλος οικογένειας με 
12 παιδιά, γιός οπωροπώλη που 
ήθελε να δει το γιό του να συνεχί-
ζει τη δουλειά…
Όμως ήταν εκείνος που έγραψε 
το γιό του στο Εθνικό Ωδείο του 
Μανώλη Καλομοίρη. «Για να μη 
μου πεις μια μέρα ότι εγώ θα γι-
νόμουν κάτι κι εσύ με εμπόδισες» 
όπως του είχε πει. Και ο ίδιος ο 
Τόλης είχε παραδεχτεί ότι μετά 
απ’ εκείνο, κάθε φορά που έβγαι-
νε στη σκηνή έλεγε: «Πατέρα, κοί-
τα τώρα»! Το μικρό αγόρι δεν έγι-
νε αυτό που ήθελε, απλώς, αλλά 
κάτι παραπάνω. Αγαπήθηκε. Ανα-
γνωρίστηκε… Και πλέον του ζη-
τάμε «πριν χαθεί το όνειρό μας» 
(όπως έλεγε κι αυτός) να μας αφή-
σει να τον θυμόμαστε και να ακού-
με τις δημιουργίες του. Που έμει-
ναν στην ιστορία.
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Το Θέμα
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΠΡΙΝ ΧΑΘΕΙ 
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΑΣ…

ΤΟΛΗΣ 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΡΟΣΕΧΩΣ... 
ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ

Ομάδες που έρχονται από τα παλιά, σύλλογοι 
που έχουμε γνωρίσει... εξ αποστάσεως, αλλά και 
κλαμπ τα οποία αποτελούν terra incognita δημι-
ουργούν το ψηφιδωτό που περιμένει τους εκπρο-
σώπους της χώρας μας στην επόμενη φάση των 
ευρωπαϊκών διοργανώσεων που συμμετέχουν.

Με προϋπόθεση την πρόκριση επί της Νέφτσι Μπακού, οι 
«ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν στον 3ο προκριματικό του 

Champions League είτε τη Λουντογκόρετς, είτε τη Μούρα. Φαβο-
ρί φυσικά οι πρωταθλητές Βουλγαρίας, οι οποίοι τα τελευταία χρό-

νια δίνουν το «παρών» τουλάχιστον μέχρι τις φάσεις ομίλων των δι-
οργανώσεων της UEFA. Πέρυσι αγωνίστηκε εκεί ο Πιέρρος Σωτηρίου, 
ενώ ο σημαντικότερος παίκτης τους είναι ο Ρουμάνος επιθετικός, Κλα-
ούντιου Κέσερου, ο οποίος αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ πέρυσι με 16 
τέρματα. Βέβαια, οι πρωταθλητές Σλοβενίας δεν θα πέσουν αμαχητί, 
παρότι σωματείο εννιά ετών (έτος ίδρυσης το 2012). Έχουν αποκλεί-
σει άλλωστε στο παρελθόν Μακάμπι Χάιφα (2019) και Ααρχους (2020).

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδος ρίχνονται κατευθείαν στη μάχη του γ’ προ-
κριματικού του Conference League. Εκεί, είναι πολύ πιθανό να δούμε 

έναν παλιό γνώριμο των φίλων του Ολυμπιακού. Η δευτεραθλήτρια Λου-
ξεμβούργου, Ντουντελάνζ – είχε αντιμετωπίσει τους Πειραιώτες τη σεζόν 

2018-2019 (0-2,1-5) - επιστρέφει με απουσία ενός έτους στις ευρωπαϊκές δι-
οργανώσεις και ευελπιστεί στον ίδιο προορισμό με τις προηγούμενες δύο 
φορές: τα γκρουπ. Αντίπαλός της η 4η του πρωταθλήματος Ιρλανδίας, Μπο-
έμιαν. Ρόστερ με μεγάλη ομοιογένεια λόγω των πολλών γηγενών, αλλά και 
με περιορισμένο ταβάνι, καθώς δεν έχει φτάσει ποτέ σε φάση ομίλων.

Σε εντελώς αχαρτογράφητα νερά θα ταξιδέψει ο Άρης, αν περάσει από 
την Αστάνα. Οι «κίτρινοι» θα περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού της 
3ης του φινλανδικού πρωταθλήματος, Κουόπιο και της πέμπτης του 

ουκρανικού, Βόρσκλα. Αδιαφιλονίκητο φαβορί η δεύτερη, η οποία έχει 
αγωνιστεί στο παρελθόν σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενώ δια-
θέτει ταλαντούχους Ουκρανούς ποδοσφαιριστές, όπως ο δανεικός από τη 
Σαχτάρ, Βαλερί Μπονταρένκο. Από την άλλη, η ομάδα του άλλοτε διεθνή με 
τους «σουόμι», Σίμο Βαλάκαρι, στοχεύει στο όνειρο της παρθενικής συμ-
μετοχής σε ομίλους.

 γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ (βουλγαρια)

ΝΤουΝΤΕλαΝΖ (λουξΕμβουργο)

ΚουοΠιο (φιΝλαΝδια)

ΜΟΥΡΑ (σλοβΕΝια)

μΠοΕμιαΝ (ιρλαΝδια)

βορσΚλα ΠολΤαβα (ουΚραΝια)

Σε αυτό το υποψήφιο ζευγάρι, η Ένωση, εφόσον ξεπεράσει το 
εμπόδιο της Βέλεζ, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα ταξιδέ-

ψει στη Σουηδία. Κάτι που είχε κάνει και πριν από 14 χρόνια όταν 
για τη φάση των ομίλων του Κυπέλλου UEFA, είχε αποσπάσει την ισο-

παλία εκτός έδρας (1-1). Την περσινή χρονιά η Έλφσμποργκ τερμάτι-
σε δεύτερη στο πρωτάθλημα, πίσω από τη Μάλμε. Δύσκολα θα απο-
κλειστεί από την 3η του πρωταθλήματος Μολδαβίας, Μιλσάμι Ορχέι, 
η οποία τη σεζόν 2015-2016 έφτασε μια ανάσα από τους ομίλους του 
Europa League, πέφτοντας ηρωικά απέναντι στη Σεντ Ετιέν.

ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ (σουηδια)

ΜΙΛΣΑΜΙ ΟΡΧΕΪ (μολδαβια)
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Η ενδεκάδα του Μαρτίνς
Ο Πέδρο Μαρτίνς είναι σχεδόν έτοιμος αναφορι-
κά με την ενδεκάδα που θα παρατάξει απέναντι 
στην Νέφτσι Μπακού. Δεδομένο πως θα πήγαι-
νε στις... παλιοσειρές που ξέρουν καλά τι ζητάει 
ο Πορτογάλος. Και μπορούν να συνδυαστούν 
με κλειστά τα μάτια. Έτσι οι δοκιμές έχουν κατά 
βάση την εξής ενδεκάδα με τους βασικούς: Τζο-
λάκης, Λαλά ή Ανδρούτσος, Σεμέδο, Σωκράτης, 
Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Καμαρά, 
Μασούρας, Ραντζέλοβιτς, Ελ Αραμπί. Υπάρχει 
η παράμετρος με τον Κούντε. Που διεκδικεί την 
θέση του Μπουχαλάκη, Αλλά και του Βαλμπου-
ενά που γύρισε στις προπονήσεις μετά από 

10ήμερη απουσία.

ΠΟΙΟΣ ΘΑ 
ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ;
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ - ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΜΕ ΠΙΚΕΡΕΣ, ΜΟΧΙΚΑ, ΜΠΑΜΠΑ ΡΑΧΜΑΝ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Το σίγουρο στις μεταγραφικές προτεραιότητες 
του Ολυμπιακού είναι ένα. Πως χρειάζεται αριστε-
ρό μπακ. Αμεσα. Δεν μπορεί να μείνει με τον Ρέ-
αμπτσιουκ. Και γιατί ο Μολδαβός δείχνει να μην 
μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω αλλά και γιατί 
δεν μπορεί να είναι μόνος, ακόμα. Ο Ολυμπιακός 
είναι ξεκάθαρο πως κοιτάει πολλές περιπτώσεις. 
Κι έχει μιλήσει με όλες. Γιατί κάνει το παιχνίδι 
του. Ζυγίζει τις καταστάσεις και στο τέλος θα πά-
ρει την απόφαση του. Βέβαια στις μεταγραφές 
υπάρχουν πολλές τάσεις. Δεδομένο πως βρίσκε-
ται η χρυσή τομή και επικρατεί αυτό που θέλουν 
όλοι. Το καλό του Ολυμπιακού. Γι΄αυτό παλεύ-
ουν. Ο αριστερός μπακ λοιπόν είναι προτεραιό-
τητα. Ο Χοακίν Πικέρες είναι από τις περιπτώσεις 
που έχουν ξεχωρίσει οι Πειραιώτες. Ασχολήθη-
καν μαζί του. Εκαναν επαφές με την Πενιαρόλ. Ο 
22χρονος άσος είναι ψημένος. Αλλά δεν βρέθη-
κε η χρυσή τομή με την Πενιαρόλ. Στο κόλπο εί-
ναι και ο Μοχίκα. Της Χιρόνα. Αλλά δεν έχει και 
πολλούς θαυμαστές, όσο περνάει ο καιρός. Τε-
λευταία γύρισε ξανά το σενάριο με τον Μπάμπα 
Ραχμάν. Τον Γκανέζο που ανήκει στην Τσέλσι. Και 
δόθηκε δανεικός στον ΠΑΟΚ, στο δεύτερο μισό 
της σεζόν. Τον τελευταίο φέρεται να προκρίνει 
πλέον ο Πέδρο Μαρτίνς. Αλλά υπάρχουν αρκετά 
θέματα που ο Ολυμπιακός εξετάζει για την περί-
πτωση του. Οπως την απότομη αγωνιστική του 
πτώση και τους τραυματισμούς του. Δεν είναι νε-
αρός που να πεις πως θα το αλλάξει. Είναι στα 27 
του. Κι έπειτα είναι το άλλο. Πως με τον Ολυμπι-
ακό μπορεί να γυρίσει εκ νέου στην Εθνική ομά-
δα της χώρας του. Και να φύγει και αυτός για το 
Κόπα Άφρικα μεσούσης της σεζόν. Παράλληλα ο 
Πικερες προκρίνεται περισσότερο από την πλευ-

ρά του Μοντέστο...
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Ήρθε η Νέφτσι
Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα της Δευτέ-
ρας η αποστολή της Νέφτσι Μπακού. Στο αεροδρό-

μιο έγινε δειγματοληπτικά τεστ σε μέλη της, ανα-
φορικά με τον κορονοϊό. Ακολούθως οι 

Αζέροι πήγαν στο ξενοδοχείο που 
έχουν κλείσει. Πρόλαβαν να κά-

νουν κι ένα ξεμούδιασμα στο προ-
πονητικό κέντρο της ΑΕΚ στα Σπάτα. Για 

την Τρίτη το πρόγραμμα τους αναφέρει πως θα 
κάνουν προπόνηση στο Καραϊσκάκη στις 22:00 το 

βράδυ, ώρα έναρξης του αγώνα την Τετάρτη.



www.sportime.gr TΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 20217

ΓΙΝ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ

«Ο καλός πατέρας  
ενός κακού γιου»
Σε δηλώσεις του αναφορικά με την ομάδα, αλλά και 
τη σχέση του με τον Δημήτρη Μελισσανίδη, ο Όγκνιεν 
Βράνιες χρησιμοποίησε τον παραλληλισμό του πα-
τέρα με τον γιο. «Η μοίρα μου με την ΑΕΚ είναι κοινή. 
Ο Μελισσανίδης για μένα είναι ο καλός πατέρας, ενός 
κακού γιου», είπε χαρακτηριστικά ο διεθνής σέντερ 

μπακ για τον διοικητικό ηγέτη της Ενωσης.

Στην Αλ Σαλίγια ο Χνιντ
Στην Αλ Σαλίγια παραχωρήθηκε δανεικός με οψιόν 
αγοράς ο Νασίμ Χνιντ, ο οποίος δεν υπολογίζεται από 
την ΑΕΚ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «κιτρινό-
μαυροι» θα εισπράξουν περί τα 700.000 ευρώ για τον 
δανεισμό αυτόν καθαυτόν, συν 300.000 ευρώ αν θε-
λήσουν να κρατήσουν τον 24χρονο κεντρικό οπισθο-

φύλακα και μετά το καλοκαίρι του 2022. 

Ο Όγκνιεν Βράνιες ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ 
με κάθε επισημότητα υπογράφοντας παράλληλα 
και το συμβόλαιο που θα τον κρατήσει για τουλάχι-
στον δύο (2 συν 1) χρόνια στα Σπάτα. Ο 31χρονος 
αμυντικός έρχεται να «κουμπώσει» δίπλα στον πο-
λύπειρο Γιώργο Τζαβέλλα. Ένας συνδυασμός που 
αν τον εξετάσει κανείς αποστασιοποιημένα θα πει-
στεί ότι μπορεί να είναι επιτυχής λόγω των εκ δια-
μέτρου αντίθετων αγωνιστικών στοιχείων του κα-
θενός. 
Τα δύο σέντερ μπακ, παικτικά μιλώντας, είναι η μέρα 
με τη νύχτα. Η ηρεμία, η ψυχραιμία, η εξαιρετική τε-
χνική κατάρτιση του Τζαβέλλα έρχονται σε κόντρα 
με τον ενθουσιασμό, τη φυσική κατάσταση και την 
εύθραυστη ψυχολογική διαχείριση του Βράνιες. 
Όπως και στη κινεζική κουλτούρα, ο ένας είναι το 
γιν και ο άλλος το γιανγκ: το καλό και το κακό. Στο 
φινάλε φινάλε, τα αμυντικά δίδυμα θα πρέπει να εί-
ναι φτιαγμένα από αντίθετα. 
Το πάντρεμα των δύο σέντερ μπακ είναι εξαιρετι-
κά ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως έκβασης της σεζόν. Ο 
36χρονος Έλληνας διεθνής θα λειτουργεί παράλ-
ληλα ως... θηριοδαμαστής προσπαθώντας αρκετές 
φορές να τιθασεύσει το θυμικό του Βόσνιου. 
Διότι ο Βράνιες χρειάζεται έναν παίκτη τέτοιου εί-
δους. Που θα του φωνάξει, θα τον συνετίσει και για-
τί όχι να τον επαναφέρει στην τάξη, σε περίπτωση 
που θα ξεφύγει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι λί-
γες οι φορές άλλωστε που ο εν λόγω παίκτης έχει 
αντικρύσει κίτρινη ή κόκκινη κάρτα. Αυτόν τον ρόλο 
τον επιτελούσε μέχρι πρότινος ο Τσιγκρίνσκι και 
πλέον τον επωμίζεται ο Τζαβέλλας. 
Από την άλλη, το νεύρο, το στοιχείο «καμικάζι» με 
το μαχαίρι στα δόντια που φέρνει ο 32χρονος οπι-
σθοφύλακας θα βοηθήσει τον Έλληνα συμπαίκτη 
του να ανεβάσει ρυθμούς όταν η κούραση θα έχει 
βαρύνει τα πόδια ή θα επηρεάζει τη συγκέντρωση 
σε στατικές φάσεις ή και σε ανοιχτό παιχνίδι. 
Επομένως, αυτό το ζευγάρι στο κέντρο της άμυ-
νας της ΑΕΚ έχει κάτι που θα τραβήξει τα βλέμματα 
κατά τη διάρκεια της σεζόν. Το τι ακριβώς θα φανεί 
εν καιρό.

AΕΚ

ΤΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΩΝ ΒΡΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ 
ΕΝΑ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΔΙΔΥΜΟ
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ΜΙΑ ΚΑΙ... 
ΚΑΛΗ!
Ο ΑΜΡ ΟΥΑΡΝΤΑ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΓΥΡΙΖΕΙ  
ΠΙΣΩ - ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ

Ο Πάμπλο Γκαρσία συμβάδιζε με τα μυαλά του 
Αμρ Ουάρντα. Ηξερε πως να τον κάνει να κοιτά-
ει μόνο τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Και 
να... καθαρίζει το μυαλό του από τους... δαίμο-
νες. Γιατί από τέτοιους φαίνεται να έχει πολλούς. 
Ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός, όση μπάλα ξέρει, 
άλλο τόσο το μυαλό του δεν τον βοηθάει. Με τον 
Ουρουγουανό τα έβρισκε. Κι έτσι γύρισε από 
τον Βόλο, έκανε και νέο συμβόλαιο και βοήθη-
σε πολύ, το διάστημα που ήταν μαζί. Η έλευση 
του Ραζβάν Λουτσέσκου, όμως, άλλαξε τα δεδο-
μένα. Ο Αιγύπτιος σαν να... συννέφιασε. Φάνη-
κε από τις πρώτες προπονήσεις στην Τούμπα 
και το προπονητικό κέντρο. Ο Ρουμάνος τεχνι-
κός δεν σηκώνει πολλά. Είναι διαφορετικός χα-
ρακτήρας και θα καθίσει να... χαϊδέψει τα αυτιά 
κανενός. Κι έτσι όλοι καταλάβαιναν πως θα πάει 
το πράγμα με τον Ουάρντα. Δεν άργησε να έρ-
θει η πρώτη ρίξη. Ο Λουτσέσκου τον έδιωξε κατά 
την διάρκεια μιας προπόνησης της προετοιμα-
σίας που γίνεται στην Ολλανδία. Οι δυο τους τα 
είπαν στο ξενοδοχείο. Και ο Ουάρντα, μετά από 
μια μέρα τιμωρίας, γύρισε στις προπονήσεις. Για 
να έρθει το αίτημα του να αποχωρήσει τελείως. 
Επικαλέστηκε προσωπικό λόγο και πως πρέ-
πει να πάει στην Αίγυπτο. Φυσικά και του δό-
θηκε η άδεια. Τον πιστεύει κανείς; Μπορεί ναι, 
μπορεί και όχι. Ακόμα κι έτσι να είναι. Να υπάρ-
χει οικογενειακό ζήτημα, αυτή η νέα αποχώρη-
ση θα είναι μια και... καλή. Γιατί δεν πρόκειται ο 
ΠΑΟΚ να τον δεχθεί πίσω. Και ο ίδιος από την 
πλευρά του μάλλον αυτό θέλει. Οι τουρκικές σει-
ρήνες ηχούν καιρό στα αυτιά του. Η Γαλατασα-
ράι τον έχει βάλει στο μάτι. Πιθανότατα κι άλλες 
ομάδες. Αλλά δεν πρόκειται να πληρώσουν τον 
ΠΑΟΚ. Τον θέλουν ως ελεύθερο. Κάτι δύσκολο.

Ξεκάθαρος ο Λουτσέσκου
Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε να αντιμετωπίσει μια εκ 
των Ντουντελάνζ, Μποέμιαν στον τρίτο προκρι-
ματικό του Conference League. Με τον Ραζβάν 

Λουτσέσκου να δηλώνει σχετικά: «Πρέ-
πει να δούμε τους δύο αγώνες ως τε-

λικούς. Γενικά αυτή τη σεζόν πρέ-
πει να μάθουμε να βλέπουμε 
κάθε παιχνίδι ως τελικό. Αυτή 

είναι η νοοτροπία που πρέπει να 
έχουμε μέσα κι έξω από το γήπεδο». 

Κάτι που δείχνει και τον τρόπο που θα 
αντιμετωπίζει όλα τα παιχνίδια. 

Ξεκίνησε ο Κούρτιτς
Γνωρίστηκε με τους νέους του συμπαίκτες ο Γιά-
σμιν Κούρτιτς και τον Λουτσέσκου και άμεσα άρ-
χισε την δουλειά. Ήταν φυσικό πως θα έκανε ατο-
μικές προπονήσεις. Το πρώτο διάστημα. Αυτές 
ξεκίνησε ήδη για να μπορέσει να πλησιάσει το 
επίπεδο φυσικής κατάστασης των υπολοίπων. 
Τελευταία του επίσημη υποχρέωση καταγράφη-
κε την 1η Ιουνίου. Σε φιλικό της Εθνικής Σλοβε-
νίας. Από εκείνη την μέρα και μετά έμεινε ανε-
νεργός. Σίγουρα έκανε ατομικό πρόγραμμα, 
αλλά αυτά διαφέρουν από τις ομαδικές 
προπονήσεις. 

ΠAO
K
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Ο ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΒΑΖΕΙ 
ΗΔΗ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ  
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

Παν
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ναϊκ
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ΏΠΑ, ΕΙΠΑ, ΛΕΏ...

Ομάδα Γιοβάνοβιτς. Γίνεται 
ξεκάθαρο από το ξεκίνημα του 
βασικού σταδίου της προετοι-
μασίας.
Σωστές αποστάσεις, κίνηση 
χωρίς την μπάλα, ασφυκτική 
πίεση από όλους στον αντί-
παλο, πλάτος στο γήπεδο...
Και κυρίως: Έλεγχος. Ο έμπει-
ρος κόουτς θέλει την κατοχή 
στα πόδια των παικτών του 
όσο το δυνατόν περισσότε-
ρο γίνεται.
Κάποια στοιχεία είχαν αρχίσει 
να διαφαίνονται και στο Κο-
ρωπί. Τώρα πια, έπειτα από 
τόση προεργασία, έχει έρθει η 
ώρα της ζύμωσης του προφίλ 
της ομάδας εν όψει της νέας 
αγωνιστικής περιόδου.
Για τον Γιοβάνοβιτς οι πληρο-
φορίες είχαν θετικότατο πρό-
σημο. Εξάλλου πρόκειται για 
έναν άνθρωπο που το ελληνι-
κό κοινό γνώριζε ούτως ή άλ-
λως πολύ καλά. Ήταν κι εκείνη 
η τρομερή πορεία του ΑΠΟΕΛ 
στο Champions League.
Αυτές τις τρεις εβδομάδες ο 
59χρονος τεχνικός έχει βρει 
τον τρόπο να «κερδίσει» τους 
ποδοσφαιριστές του.
Του αρέσει να τους φωνάζει 
«ώπα» για να τους... ενθαρρύ-
νει, έχει βάλει στο μάτι τον Σω-
τήρη Αλεξανδρόπουλο, αλλά 
για καλό σκοπό, επειδή τον 
πιστεύει πολύ.
Ένας... συντοπίτης του Αλε-
ξανδρόπουλου, ο Ρουμπέν 
Πέρεθ, έβαλε ένα τρομερό 
γκολ, μα κυρίως έδειξε ότι ξέ-
ρει τι θα πει «κόφτης». Δεν 
ανεβαίνει ψηλά και είναι πολύ 
συγκεντρωμένος, αποφεύγο-
ντας τα λάθη.
Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θα 
είναι πολύ νωρίς ακόμα και 
τον Αύγουστο. Προς το πα-
ρόν ο Γιοβάνοβιτς καλείται να 
βελτιώσει τον Παναθηναϊκό 
σε όλους τους τομείς. Το πε-
ρυσινό σοκ δεν έχει ξεπερα-

στεί...
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Παράταση για Ντουρμισάι
Ακόμα ένα δικαστικό θέμα για τον Άρη. Αυτό έχει 
να κάνει με τον Φιορίν Ντουρμισάι. Πιο συγκεκρι-
μένα το CAS ενημέρωσε την ΠΑΕ πως η απόφα-
ση επί της προσφυγής πήρε νέα παράταση έως 
τις 13 Αυγούστου. Η ποινή που επιβλήθηκε από 
την FIFA έχει να κάνει με απαγόρευση μεταγρα-
φών για δύο περιόδους. Το σημαντικό για τον Άρη 
είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει το δικαίωμα να προ-
χωρήσει στην πραγματοποίηση μεταγραφών και 
φυσικά στη δημιουργία ρόστερ ενόψει της επό-
μενης χρονιάς.

Ο ΑΡΗΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΟΙΝΗ 
ΠΟΡΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΜΠΑΣ ΤΩΝ 172 
ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΙΜΕΡΑ ΝΤΙΒΙΖΙΟΝ

 Τον έχει κλεισμένο και τον περιμένει στην Θεσ-
σαλονίκη. Αν δεν έχει έρθει ήδη, γιατί τώρα τελευ-
ταία κάνει κάτι τέτοια ο Αρης. Ο λόγος για τον Αλε-
χάντρο Αρίμπας. Τον 32χρονο στόπερ που επέλεξε 
ο Θόδωρος Καρυπίδης για να φέρει στην ομάδα 
και να ενισχύσει την άμυνα. Εκεί που έχει παρα-
τηρηθεί ένα ζήτημα. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ έδρα-
σε με τον τρόπο που ξέρει κι έτσι βρέθηκε μια ανά-
σα από τον Ισπανό άσο. Ο οποίος στα στατιστικά 
του καταγράφει 172 ματς στην Πριμέρα Ντιβιζιόν. 
Αριθμός πραγματικά μεγάλος που δείχνει και την 
εμπειρία του. Το ισπανικό πρωτάθλημα έχει μεγά-
λες δυσκολίες. Θέλει ταχύτητα και οξυδέρκεια από 
τους αμυντικούς για να μπορέσουν να τα βγάλουν 
πέρα. Χρειάζεται να ξέρουν να παίζουν και με την 
μπάλα στα πόδια. Τα έχει αυτά ο Αρίμπας. Αλλά έχει 
και θέματα με τον χαρακτήρα του. Πρέπει να βρει 
άμεσα το κουμπί του ο Άκης Μάντζιος. Όπως και 
να έχει όλα είναι έτοιμα για την μεταγραφή. Αν και 
δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος αν δεν μπει η 
υπογραφή στο συμβόλαιο. Πάντως ο Αρίμπας εί-
ναι αυτός που έχει ξεχωρίσει και ο Άκης Μάντζιος. 
Τον περιμένει για να τον βάλει και στο κλίμα της 
ομάδας. Κάτι που δύσκολα θα γίνει άμεσα. Η απο-
στολή αναχωρεί σήμερα Τρίτη (20/7) για το Καζακ-
στάν ενόψει του αγώνα με την Αστάνα την Πέμπτη 
για το Conference League. Και δεν αναμένεται να 
υπολογίζεται ο Αρίμπας. Ακόμα και αν όλα ολοκλη-
ρωθούν άμεσα.

Υπόθεση Λάσκοφ
Στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έδωσε ο Άρης 
μια ακόμα... μάχη αναφορικά με το θέμα του Λά-
σκοφ. Να σημειωθεί πως υπάρχει τιμωρία αφαί-
ρεσης 6 βαθμών και η ομάδα της Θεσσαλονίκης 
θέλει αν την εξαλείψει. Οι αντιδράσεις ήταν έντο-
νες και η ΠΑΕ Άρης έκανε λόγο για σκανδαλώδη 
απόφαση. Προσπαθεί να αποδείξει πως δεν έχει 
σχέση με την υπόθεση πλαστογραφίας. Σύμφωνα 
με πληροφορίες υπήρξε εκ νέου παραδοχή από 
τον εκπρόσωπο του παίκτη, ο οποίος ήταν υπεύ-
θυνος για όλη τη διαδικασία.

AΡΗ
Σ

ΤΕΡΑΣΤΙΑ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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Υπάρχει τρόπος
Εκτός συνόρων ψώνια προτιμά να κάνει 
γενικά ο ΟΦΗ και συνήθως με επιλογές 
άγνωστες για την ελληνική αγορά. Τελευ-
ταίο παράδειγμα ο Μπρους Καμάου. Ο Αυ-
στραλός εξτρέμ υπέγραψε τριετές συμβό-
λαιο και ανακοινώθηκε. Πώς τον εντόπισαν 
οι Κρητικοί; Οι πληροφορίες αναφέρουν 
πως στο Ηράκλειο δουλεύουν αρκετά με 
την πλατφόρμα Players Lens, όπου τσε-
κάρουν παίκτες χωρίς να μπαίνουν στη 
διαδικασία να μιλήσουν με μάνατζερ μέ-
χρι να κριθεί απαραίτητο.

Η ΒΙΤΡΙΝΑ  
ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ
ΤΟ DEAL ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗ  
ΚΑΙ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ  
Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

SUPER 
LEAGUE

Με τη δεύτερη
Συμφωνημένος από πέρυσι ήταν ο Χουάν Χοσέ 
Περέα στον ΠΑΣ Γιάννινα. Λόγω των σχέσεων 
που υπήρχαν τότε με άλλη ομάδα, το χάλασε 
μόνος του ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο επιμένων 
νικά όμως. Οι Ηπειρώτες τα βρήκαν με τους 
«πράσινους» και ο Κολομβιανός -προς επιβε-
βαίωση του Sportime- ανακοινώθηκε υπογρά-
φοντας τριετές συμβόλαιο.

Τις τελευταίες μέρες κάναμε διάφορες αναφο-
ρές στο πώς το πήραν απόφαση στο Περιστέ-
ρι και αλλάζουν τόσα. Η τακτική πλέον σαφής. 
Πάμε σε αυτούς που ξέρουμε και με κινήσεις 
εντυπωσιασμού. Το θέμα, όμως, είναι τι θα γί-
νει από τη στιγμή που θα κάτσει η χρυσόσκονη.
Έστω ότι η φιλική συντριβή από την Έλτσε δεν 
λέει κάτι. Πρώτο τεστ ήταν και με δυνατό αντί-
παλο. Ωστόσο, βλέποντας κανείς με μία δεύ-
τερη ματιά τις έως τώρα κινήσεις, παρατηρεί 
πως ο Ατρόμητος παίρνει ξανά ρίσκο. Όχι για-
τί δεν ξέρει τους παίκτες που απέκτησε, αλλά 
γιατί αυτοί που πήρε δεν είναι τόσο καλοί όσο 
πλασάρεται προς τα έξω τουλάχιστον τη δεδο-
μένη χρονική στιγμή.
Αποκτήθηκε ένας τερματοφύλακας με μηδέν 
ματς πέρυσι και ένας στόπερ για ηγέτης με τις 
πληροφορίες να λένε πως έσπασε τα κοντέρ 
στη λιπομέτρηση, ο οποίος έδειξε στην Τουρ-
κία πως δεν είχε διάθεση για ποδόσφαιρο. Ακό-
μη και ο Κουλούρης δύο απογοητευτικές σεζόν 
κουβαλάει. Αφήστε τα συμβόλαια που δόθη-
καν και για άλλους. Παράδειγμα ο Μπεντινέλι 
των δύο γκολ και άλλων τόσων ασίστ πέρυσι.
Να πάμε και στον Κλωναρίδη, έναν ποδοσφαι-
ριστή που για top επίπεδο έδειξε πως δεν ήταν 
ποτέ. Στον Ατρόμητο οι απαιτήσεις είναι μικρό-
τερες και εκεί ίσως βοηθήσει. Δεν πήρε το ποσό 
που αρχικά ζήτησε (180.000 ευρώ), δεν δέχτη-
κε την πρώτη πρόταση που του έγινε (140.000 
ευρώ), αλλά η χρυσή τομή βρέθηκε. Κάπου 
πήγε να στραβώσει η φάση με την προμήθεια 
που λέγεται πως ζήτησε το γραφείο που τον εκ-
προσωπεί (πολύ μεγαλύτερη του 10%), αλλά 
όλα καλά. Το εάν θα δικαιολογήσει τα λεφτά του 
και τον ντόρο που έγινε, θα το μάθουμε.
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ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΚΑΝΕΙΣ 
ΔΕΝ ΚΟΙΜΑΤΑΙ!

ΜΙΑ ΜΟΛΙΣ ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΣΤΟ 
NBA Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ

Τα ξημερώματα της Τετάρτης 
(21/7) φτιάξτε καφέ, φάτε κάτι για 
να σας κρατήσει ξύπνιους και πα-
ρακολουθήστε τον Γιάννη Αντε-
τοκούνμπο να γράφει ιστορία με 
τους Μιλγούοκι Μπακς.
Τα «ελάφια» έχουν μια μοναδι-
κή ευκαιρία να πανηγυρίσουν το 
πρωτάθλημα μετά από σχεδόν 
50 χρόνια και μάλιστα στην έδρα 
τους.
Οι Μπακς στις 4 τα ξημερώματα 
υποδέχονται τους Σανς και μόνο 
καλοί οικοδεσπότες δεν θέλουν 
να φανούν. 
Η ομάδα του Γιάννη έχει το προ-
βάδισμα με 3-2 και θέλει να πα-
νηγυρίσει όλο το Μιλγούοκι το 
πρωτάθλημα του ΝΒΑ. 
Ο «Greek Freak» έχει κατακτή-
σει δύο φορές τον τίτλο του MVP, 
αλλά θέλει το δαχτυλίδι του πρω-
ταθλητή με τους Μπακς περισσό-
τερο από κάθε τι άλλο. 
Όλη η πόλη ζει και αναπνέει για 
το game 6 της σειράς με τους Σανς 
και η προσμονή είναι μεγάλη. 
Το 1971 ο Καρίμ Αμπντούλ Τζα-
μπάρ ήταν ο ηγέτης και έδωσε 
το πρωτάθλημα στην ομάδα του. 
Φέτος, το 2021, ο Καρίμ θα είναι 
στην εξέδρα και θα βλέπει τον 
Γιάννη να δίνει την ψυχή του στο 
παρκέ για να καταφέρει να πα-
νηγυρίσει τον τίτλο με την ομά-
δα που έγινε draft.
Αυτό είχε δηλώσει πριν από το 
Game 2 με τους Σανς. «Το να κα-
τακτήσω ένα πρωτάθλημα στο 
Μιλγουόκι είναι ένας στόχος μου. 
Προφανώς βλέπεις παίκτες να 
κατακτούν πρωτάθλημα αλλάζο-
ντας ομάδες, αλλά δεν μπορείς 
να τους κρίνεις για αυτό. 
Πιστεύω ότι το να το κάνεις με την 
ομάδα που ξεκίνησες την καριέ-
ρα σου σημαίνει περισσότερα. 
Για εμένα είναι όνειρο και στόχος. 
Όλοι οι παίκτες του ΝΒΑ θέλουν 
το πρωτάθλημα. Αλλά το να κα-
τακτήσει το πρωτάθλημα με την 
ομάδα που σε επέλεξε στο ΝΒΑ 
Draft, την πόλη και τον οργανι-
σμό που σε αγκάλιασε και σε βο-
ήθησε, σημαίνει πολλά». 

basketball
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Η Ελλάδα έχει 
δημιουργήσει δυνατή 
παράδοση στα Ευρωπα-
ϊκά Πρωταθλήματα Κ20. 
Συνολικά με το χρυσό της 
Ελίνας Τζένγκο έχουν κατα-
κτηθεί 31 μετάλλια (8-13-10). 

Στην προηγούμενη διοργά-
νωση το 2019 στο Μπόρος 

η Σπυριδούλα Καρύδη είχε 
πάρει το χρυσό μετάλλιο 

στο τριπλούν.

Όταν είχε προ-
χωρήσει η διαδικασία 

για τη γρήγορη ελληνοποί-
ηση της Ελίνας Τζένγκο, που 

φυσικά είχε όλες τις προϋποθέ-
σεις, υπήρξε μια υπάλληλος στην 
Περιφέρεια Χαλκιδικής που την 

είχε προσβάλλει, επειδή η νεαρή 
είχε πάει για να καταθέσει τα δι-

καιολογητικά! Υποβόσκων 
ρατσισμός!

Στο κίτρι-
νο η Κύπρος με τον 

Covid-19 με αποτέλεσμα οι 
αθλητές και αθλήτριες με τους 
γονείς να ταλαιπωρηθούν για 

τη συγκέντρωση των απαραίτη-
των εγγράφων και των τεστ εν 
όψει της Συνάντησης Ελλάδας- 

Κύπρου Κ18. Η αποστολή 
αναχωρεί την Τρίτη και οι 

αγώνες είναι 21-22 
Ιουλίου.

ΧΡΥΣΌ ΣΤΌ ΝΑΪΡΌΜΠΙ
ΜΕ ΠΑΓΚΌΣΜΙΌ ΡΕΚΌΡ!

Η Ελίνα Τζένγκο έφθα-
σε στην κατάκτηση του 
χρυσού μεταλλίου στον 
ακοντισμό με βολή στα 
61,18μ. στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Κ20 στο 
Ταλίν.  
Η αθλήτρια του Γιώρ-
γου Μποτσκαριώβ πέ-
τυχε τον έναν από τους 
δύο μεγάλους της φε-
τινούς στόχους, αφού 
έχει τώρα μπροστά της 
την πρόκληση του Πα-
γκοσμίου Πρωταθλήμα-
τος Κ20 στο Ναϊρόμπι. 
«Ήθελα το χρυσό μετάλ-
λιο και είμαι πολύ χα-
ρούμενη που το πήρα. 
Το αφιερώνω στην οι-
κογένειά μου και στον 
προπονητή μου. Τώρα 
θα προετοιμαστώ για 
το Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Κ20. Ελπίζω και 
στο Ναϊρόμπι να έρθει 
το μετάλλιο και γιατί όχι 
με ένα παγκόσμιο ρε-
κόρ. Τα έχω τα μέτρα». 
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ΤΑ ΟΚΤΩ ΘΕΜΑΤΑ  
ΠΟΥ «ΚΑΙΝΕ», ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ, 
ΤΟΝ ΚΑΡΛΟ ΑΝΤΣΕΛΟΤΙ 

ΑΠΟΡΩ  
ΓΙΑ ΤΗ  
ΡΕΑΛ ΤΟΥ!

Ξαναζεσταμένο φαγητό με ό,τι άνοστο συνεπάγε-
ται; Ή συνέχιση ενός σπουδαίου έργου; Ο Κάρ-
λο Αντσελότι είναι ξανά προπονητής της Ρεάλ 
Μαδρίτης και τον περιμένει, εύλογα, τεράστια 
πρόκληση. Πολλά τα ερωτήματα εν όψει της νέας 
αρχής του 62χρονου Ιταλού στη «Βασίλισσα». 
Απομονώσαμε 8: 

1.Πόσο πιθανό είναι να αποκτηθεί αυτή τη 
μεταγραφική περίοδο ο Κιλιάν Εμπαπέ; 

Ένα χρόνο πριν από τη λήξη του συμβολαίου του 
με την Παρί Σεν Ζερμέν, ο Γάλλος επιθετικός δεν 
έχει επεκτείνει, ούτε (δείχνει να) έχει διάθεση για 
κάτι τέτοιο. Η Ρεάλ τον θέλει όσο... περισσότερο 
γίνεται. Γνωστό. Αλλά τα λεφτά που απαιτούνται 
για ένα τέτοιο mega deal δεν τα έχει. Πολλά θα ει-
πωθούν ακόμα, μοιάζει πολύ δύσκολο να δού-
με στο κοντινό μέλλον τον Εμπαπέ στο «Μπερ-
ναμπέου».

2. Θα δούμε επιτέλους τον πραγματικό 
Εντέν Αζάρ;

Η Marca γράφει, ξαναγράφει πιο σωστά, ότι ο 
Βέλγος θα φύγει. Απέτυχε, τέλος. Δεν το βλέπουν 
όλοι έτσι. Επιμένουν ότι ο «Καρλέτο» θα βρει τρό-
πο ώστε να δούμε ξανά τον «Εντέν της Τσέλσι». 
Αν μείνει μακριά από τραυματισμούς, σαφώς γί-
νεται. Κι εκεί μπορεί να αποδειχθεί καταλυτικός 
ο «γκουρού» γυμναστής, Αντόνιο Πίντους, που 
επέστρεψε. 

3. Πόσο πολύ θα στοιχίσει η φυγή του Σέρ-
χιο Ράμος;

Μετά από 16 χρόνια υψηλών υπηρεσιών, ο Ισπα-
νός αμυντικός έφυγε. Χολωμένος με τον πρόεδρο 
Πέρεθ (ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος είναι...). 
Η Ρεάλ δεν έχασε έναν απλό παίκτη. Έχασε τη 
ψυχή της. Πώς στο καλό καλύπτεται κάτι τέτοιο; 

4. Θα ξανακάνει σεζόν ανάλογη με την περ-
σινή ο Καρίμ Μπενζεμά;

Εκπληκτικός, πέρυσι. Με 30 γκολ σε 46 ματς. Αν 
ο 34χρονος Γάλλος επιθετικός κάνει ξανά τα ίδια, 
κομπλέ. Αλλιώς... 

5. Θα βρει κίνητρο  
ο Γκάρεθ Μπέιλ;

Μόλις στα 32 του και καταπώς ακούγεται ο Ουα-
λός ετοιμάζεται για την τελευταία του σεζόν. Σε πε-
ριβάλλον... συνταξιοδότησης, ο Αντσελότι καλεί-
ται να ξυπνήσει τη φλόγα σε έναν παίκτη με τον 
οποίο συνεργάστηκαν πολύ καλά στο παρελθόν.

6. Είναι ο Έντερ Μιλιτάο το επόμενο «αφε-
ντικό» της άμυνας;

Ο Σέρχιο Ράμος έφυγε, ο Ραφαέλ Βαράν ακολου-
θεί. Στα 23 του, ο Μιλιτάο θα δει να πέφτουν πάνω 
του μεγάλα βάρη. 

7. Πόσο πιθανό είναι να αλλάξει επίπεδο  
ο Βινίσιους;

Το ταλέντο δεν του λείπει. Αποτελεσματικότητα 
και διάρκεια όμως, ναι. Γι’ αυτό ο Βραζιλιάνος 
επιθετικός παραμένει σε «δεύτερο ρόλο». Έχει 
μια νέα ευκαιρία. Τελευταία;   

8. Πού θα παίξει  
ο Νταβίντ Αλάμπα;

Ήρθε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου. 
Υποτίθεται για στόπερ. Μόνο που δεν «ψήνεται» 
να παίξει εκεί! Αμυντικό χαφ. Αυτό θέλει. Θα του 
κάνει το χατίρι ο «Καρλέτο» ή θα ρισκάρει να τον 
ξενερώσει; 
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ΣΟΥΗΔΙΑ 2 20:00
ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ-ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ

2DNB 1,66
Σε δράση η Σουηδία με αναμέτρηση για την Β’ Κατηγορία. 

Ξεκίνησε καλά η Γιόνσεπινγκ και αν πάρει το τρίποντο 
θα μπει στις θέσεις των πλέι οφ. Προβληματίζει η 

κακή μέχρι στιγμής Φάλκενμπεργκ.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Συντηρητικό 
ποντάρισμα 
στο «διπλό».

ΝΒΑ 04:05
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ-ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (-3,0)

2 1,70
Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον ανυπέρβλητο 

Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Το μπρέικ στο Φοίνιξ ήρθε στη κατάλληλη στιγμή 

και οι Μπακς  έχουν τεράστια ευκαιρία μέσα 
στην έδρα τους να πάρουν το δαχτυλίδι του 

πρωταθλητή.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Μαζί με τον 

Γιάννη για το 
πρωτάθλημα.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 21:00
ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ-ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ

OVER 2,5 1,75
Με στόχο να πετύχει ό,τι και πέρσι η Φερεντσβάρος θα 

επιδιώξει να πάρει σκορ πρόκρισης.
Σίγουρα είναι το φαβορί στο ζευγάρι με την έδρα 

να της δίνει μεγάλο προβάδισμα.
Στη κόντρα θα παίξουν οι Λιθουανοί για να κάνουν 

τη ζημιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Δύο ομάδες 

που σκοράρουν 
με άνεση.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 19:00
ΛΙΝΚΟΛΝ-ΚΛΟΥΖ

OVER 2,5 1,65
Ζορίστηκε η Κλουζ κόντρα στη Μπόρατς Μπάνια και 

χρειάστηκε την παράταση για να προκριθεί.
Η κλήρωση πάντως, της έβαλε εύκολα με την 

Λίνκολν από το Γιβραλτάρ να φαντάζει ιδανικός 
αντίπαλος.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το 

ποντάρισμα 
στα γκολ.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 21:45
ΣΕΛΤΙΚ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ

OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 1,80
Η Σέλτικ έχοντας χάσει την αίγλη του παρελθόντος, αλλά και 

τα πρωτεία στη Σκωτία ρίχνεται στη μάχη του Τσάμπιονς 
Λιγκ.

Ο αντίπαλος σίγουρα δύσκολος, με τη Μίντιλαντ από 
τη Δανία να θέλει να επαναλάβει το περσινό θαύμα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το σημείο 

μας ξανά στα 
κόρνερ.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 21:00
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΟΜΟΝΟΙΑ

OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 1,83
Η κληρωτίδα δεν έκανε το χατίρι στους Κύπριους και 

τους έστειλε πάνω στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ.
Το έργο δύσκολο καθώς οι Κροάτες εκτός από 
ποιότητα έχουν και εμπειρία στις ευρωπαϊκές 

διοργανώσεις.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Θα πιέσει η 

Ντιναμό, πάμε 
στα κόρνερ.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ,  
ΜΕ ΔΥΝΑΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

www.xosetips.com

Ντεμπούτο στις ευρωπαϊκές αναμε-
τρήσεις κάνουν αυτή την εβδομάδα 
ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Άρης με στόχο 
ένα θετικό ξεκίνημα στη νέα σεζόν.
 Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την 
Τετάρτη (22:00) τη Νέφτσι Μπα-
κού στο «Γ. Καραϊσκάκης» για 
τον δεύτερο προκριματικό γύρο 
του Champions League. Οι «ερυθρό-
λευκοι» θέλουν οπωσδήποτε ένα θε-
τικό αποτέλεσμα στον πρώτο επί-
σημο αγώνα τους, ενώ το βλέμμα 
τους θα είναι στραμμένο στην κλή-
ρωση για τον τρίτο προκριματικό 
γύρο της διοργάνωσης που θα διε-
ξαχθεί την ίδια ημέρα στην Ελβετία. 
Η τελευταία φορά που ηττήθηκε ο 
Ολυμπιακός σε προκριματικό γύρο 
του Champions League ήταν τον Αύ-
γουστο του 2016, όταν και είχαν γνω-
ρίσει την ήττα από τη Χαποέλ Μπέ-
ερ Σεβά (1-0).
Την επόμενη ημέρα, η ΑΕΚ με τη 
σειρά της θα αντιμετωπίσει τη Βε-
λέζ Μόσταρ στο Σαράγεβο (21:30) 
για τον δεύτερο προκριματικό γύρο 
του Europa Conference League.
Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η 
προετοιμασία του Άρη για τον πρώτο 
του ευρωπαϊκό αγώνα για εφέτος. Οι 
«κιτρινόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν 
την Αστάνα στο Καζακστάν, την Πέ-
μπτη (16:00). Βασικός «αντίπαλος» 
του Άρη θα αποτελέσει ο αγωνιστι-
κός χώρος του γηπέδου της Αστά-
να, καθώς είναι πλαστικός τάπητας.
 
ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολ-
λές στοιχηματικές επιλογές στα κα-
ταστήματα ΟΠΑΠ για τα παιχνίδια 
των ελληνικών ομάδων στις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις.
Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν 
οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα είναι 
για την πρώτη ομάδα / πρώτο παί-
κτη που θα σκοράρει, το στοίχημα 
χωρίς ισοπαλία, το ακριβές σκορ, 
το ημίχρονο-τελικό, τη διαφορά νί-
κης, τη διπλή ευκαιρία, το αποτέλε-
σμα του πρώτου ημιχρόνου, τα συ-
νολικά γκολ, τα μονά/ζυγά γκολ, το 
συνδυασμό τελικού αποτελέσματος 
με Over/Under και Goal/No Goal.
 
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΓΙΑ ΤΑ «ΕΛΑΦΙΑ» ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, 
με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, 
οι Μιλγουόκι Μπακς, έχουν καταφέ-
ρει τη μεγάλη ανατροπή και βρίσκο-
νται μια ανάσα πριν από την κατά-
κτηση του πρωταθλήματος στο NBA. 
Από το 0-2 στη σειρά των τελικών, 
πλέον προηγούνται με 3-2 και χρειά-
ζονται νίκη στο Game 6 του Μιλγου-
όκι (Τετάρτη, 04:00) για να πάρουν 
τον τίτλο.
Για τον αγώνα της χρονιάς στο κορυ-
φαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κό-
σμου το Πάμε Στοίχημα προσφέρει 
πολλές στοιχηματικές επιλογές. Ανά-
μεσά τους: πρώτος σκόρερ, over/
under πόντοι/φάουλ παικτών, συ-
νολικά εύστοχα τρίποντα ομάδων, 
συνολικά ριμπάουντ στον αγώνα, 
συνολικές ασίστ/κλεψίματα ομά-
δων, over/under εκτελεσμένες βο-
λές/τρίποντα κ.ά.

AEK, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΚΑΙ ΑΡΗΣ ΣΤΗ 
ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ  
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ



ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ  
ΣΤΟ «ΖΥΓΙ» ΚΑΙ ΣΤΑ… ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙΑ  
ΑΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ  
ΜΑΖΙ  Ή ΟΧΙ… 

Τον περασμένο Μάιο έκλεισε τα 24. Κάπου στη 
μέση δηλαδή του μεταγραφικού peak. Σχετικό είναι 
αυτό. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ουδείς μπορεί 
να ξέρει τα μελλούμενα και πως θα εξελιχθεί η κατά-
σταση. Γεγονός πάντως είναι πως ο Τάσος Χατζη-
γιοβάνης έχει φτάσει σε ένα τέλμα με τον Παναθη-
ναϊκό. Ενδεχομένως και ο Παναθηναϊκός μαζί του.  
Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έχει φτάσει μέχρι και τις 
κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας φορώντας το «τρι-
φύλλι» στο στήθος. Εχει ups και downs, καλές 
και κακές στιγμές όπως όλοι, περιόδους που… 
βγάζει μάτια και άλλες είναι πιο «ήσυχες». Δεν 
διαφέρει δηλαδή και πολύ από το γενικό μοτίβο 
που ακολουθεί και η ίδια η ομάδα του. Πότε μέ-
τριος, πότε ελπιδοφόρος, πότε καλός ο Παναθη-
ναϊκός. Για να μην το κουράζουνε, λίγο από όλα.  
Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει στο «κεφάλι» και των 
δύο πλευρών. Κανείς δεν καίγεται για κάποια εξέ-
λιξη. Παρότι από τον Παναθηναϊκό «βγαίνει» προς 
τα έξω πως δεν υπάρχει πρόθεση και βούληση για 
να πουληθεί ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, σε μια επτα-
ψήφια πρόταση δεν θα έλεγε όχι. Ο ίδιος ο παί-
κτης καλοβλέπει το εξωτερικό, είναι κάτι που τρι-
βελίζει το μυαλό του –θα ήθελε να δοκιμάσει, αλλά 
δεν έχει κανένα απολύτως θέμα με το ενδεχόμενο 
και την προοπτική να παραμείνει στην Παιανία.  
Δεδομένο πρώτο. Δεν ακολούθησε την αποστολή 
για προετοιμασία στην Ολλανδία. Δεν έχει να κά-
νει με μεταγραφικά σενάρια όλο αυτό. Ένα προ-
σωπικό θέμα τον κράτησε στον Αθήνα. Δεδομέ-
νο δεύτερο. Αυτό το διάστημα δεν αποκλείεται να 
τον αφήσει λίγο πίσω στο μυαλό του Ιβάν Γιοβά-
νοβιτς. Δεδομένο τρίτο. Ο Παναθηναϊκός και ο Χα-
τζηγιοβάνης συναισθάνονται το «σημείο μηδέν». 
Η ευκαιρία για μεταγραφή ίσως να είναι το τωρινό 
καλοκαίρι. Ίσως. Οι επόμενες 15 μέρες θα καταδεί-
ξουν το φινάλε που θα έχει η συγκεκριμένη υπό-
θεση. Διότι αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει η συζήτηση 
και οι… υπολογισμοί κάθε πλευράς, για το τι συμ-
φέρει περισσότερο να κάνουν από εδώ και μπρος. 

ΣΗΜΕΙΟ 
ΜΗΔΕΝ… 

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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.grΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 

Ρόιλα Κοράλλη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

INTIME ΑΤΕΛΙΕ 
Κατερίνα ΑβτζήΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΥΛΗΣ

Γιώργος Περιβολάρης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

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 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια φιλικά...

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  
ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ… 

Ο Τόλης Βοσκόπουλος έχει μείνει ανεξίτη-
λος στη μνήμη όλων των 30+… Λογικό. Οι 
ελληνικές ταινίες είναι μέσα στη ζωή μας, 
τα τραγούδια του «πίσω καθίσματος» είναι 
πάντα επίκαιρα και ξυπνούν αναμνήσεις. 
Σαν αυτές που τραγούδησε ο Τόλης Βοσκό-
πουλος… ξαναγυρίζουν. Αγαπημένος των 
γονιών μου και ειδικά του πατέρα μου, τον 
θυμάμαι πάντα να τραγουδάει οδηγώντας. 
«Είναι ένας από τους μεγάλους μου έλεγε και 
μου εξηγούσε». Ο θάνατός του είναι ακόμα 
δείγμα, για όλους μας, πως μεγαλώνουμε. 
Οι τίτλοι στο πρωτοσέλιδο είναι το λιγότε-
ρο που μπορούμε να κάνουμε στο Sportime 
ως φόρο τιμής για έναν σπουδαίο καλλιτέ-
χνη, έναν τραγουδιστή της «καψούρας», 
που «έφυγε»… 


