
 SportimegrΑΓΊΑΣ ΜΑΡΊΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΤΗΣ ΜΥΡΟΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΑ: 260 - 330C ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ: 250 - 360C

Πρώτο φιλικό στην Ολλανδία για τον 
Παναθηναϊκό, κόντρα στην Αλ Τααβόν 
(19:00). Αρεσε η... νοσταλγική νέα φανέλα 

ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΔΟΥΜΕ...

KILLER 
ΟΛΙΒΕΪΡΑ!

ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Η ΡΕΒΑΝΣ

ΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ Ο Νο1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΤΖΙΟΥ 

Η ΑΕΚ εκκινεί την πορεία της στο Conference League 
αποζητώντας σκορ ασφαλείας απέναντι στη Βέλεζ

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Αρη ξεκινάει απέναντι στην Αστάνα

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΛΙΏΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕ, ΑΛΛΙΏΣ ΤΟΥ ΒΓΗΚΕ, ΑΛΛΑ ΥΠΕΤΑΞΕ ΤΗ ΝΕΦΤΣΙ

ΤΟ ΠΡΏΤΟ 
«MUST» 21:30

✑ ΑΛ. ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ: Ασοι στο μανίκι

✑ ΓΕΡ. ΜΑΝΏΛΙΔΗΣ:  
Καλοκουρδισμένο ρολόι

16:00 NS2
ΥΨΗΛΏΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΏΝ

1-0
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ΑΠΡΟΟΠΤΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΣΏΚΡΑΤΗ, ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ ΚΑΙ ΕΜΒΙΛΑ 
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ΤΟ SPORTIME ΞΕΝΥΧΤΗΣΕ  
ΜΑΖΙ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΞΙΖΕ!

Η e-sportime ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

Ο GIANNIS ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΘΡΥΛΟΣ 

ΓΚΟΛΑΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΚΑΜΑΡΑΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΖΕΡΟΥΣ

 

Sportimegr

ΜΑΡΤΎΡΩΝ AΚΑΚΊΟΎ ΓΕΩΡΓΊΟΎ ΕΎΓΕΝΊΟΎ ΘΕΟΔΩΡΟΎ

ΑΘΗΝΑ: 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 ΝΤΑΣΑ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ!

ΑΠΟΧΩΡΕΙ Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

22:00 NS1/MEGA
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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!

Βρίσκει βηματισμό ο ΠΑΟΚ. Φιλική 
νίκη επί της Χέρακλες με σκόρερ τον 
Πορτογάλο 

2-1
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Το να χάνεις σημαντικά σου χαρτιά λίγες ώρες 
πριν από ένα παιχνίδι που έχει να κάνει με ευ-
ρωπαϊκή πρόκριση είναι ένα θέμα. Γιατί αλλιώς 
τα σχεδιάζεις και αλλιώς πας στην μάχη. Αυτό 
έπαθε ο Ολυμπιακός και κατ’ επέκταση ο Πέ-
δρο Μαρτίνς. Οι Σωκράτης, Εμβιλά, Ελ Αραμπί 
τέθηκαν νοκ άουτ με πρόβλημα από τον κορο-
νοϊό. Ο Βαλμπουενά μόλις είχε γυρίσει από κο-
ρονοϊό. Κι έτσι ο Πορτογάλος τεχνικός δεν είχε 
σημαντικά όπλα στην... φαρέτρα του. Αλλά δεν 
έψαξε να βρει δικαιολογίες. Ξέρει καλά τους 
παίκτες που έχει. Και μπορεί να παίρνει αυτά 
που θέλει. Ο Μάρκοβιτς δεν ήταν απλά ευχάρι-
στη έκπληξη στο κέντρο της άμυνας, αλλά στο 
δεύτερο ημίχρονο βοήθησε και στην δημιουρ-
γία. Ο Κούντε δεν εμφάνισε και το καλύτερο 
πρόσωπο αλλά την δουλειά του την έκανε. Θα 
μπορούσε να φανεί και καλύτερα, αν δεν γινό-
ταν προωρη αλλαγή ο Μπουχαλάκης. Και δεν 
έβγαινε με αποβολή στη συνέχεια ο Καμαρά. 
Και οι ρόλοι άλλαξαν σε πολλούς παίκτες. Και 
πάλι όμως ο Ολυμπιακός έδειξε πως μπορού-
σε να σταθεί καλά. Με τον Τζολάκη να εμπνέ-
ει εμπιστοσύνη στα μετόπισθεν και να κρατάει 
πίσω το μηδέν. Εξαιρετικές οι τοποθετήσεις του 
και επιβεβαιώνει όσους λένε πως μπορεί να 
κάνει μεγάλη καριέρα. Η ρεβάνς στο Μπακού 
δεν θα είναι εύκολη. Αλλά ο Πέδρο Μαρτίνς έχει 
τις λύσεις για να παρουσιάσει την καλύτερη δυ-
νατή ενδεκάδα και να  πάρει την πρόκριση.

ΑΣΟΙ  
ΣΤΟ MANIKI!

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Όση ικανότητα και αν έχεις ως τερματοφύλα-
κας, αν για κάποιο λόγο η αυτοπεποίθηση σε 
εγκαταλείψει, τότε... άστα να πάνε. Είναι και 
αυτή η ρημάδα η θέση, που όλα τα λάθη φαί-
νονται και πολλά από αυτά πληρώνονται. Ο 
Βασίλης Μπάρκας έπεσε πέρυσι σε αυτήν τη 
«μαύρη τρύπα». Λύγισε από το βάρος των 
προσδοκιών στη Σέλτικ, δεν έκανε ποτέ τη με-
τάβαση από την ΑΕΚ στη νέα του πραγματι-
κότητα. Φαινόταν δεδομένο ότι δεν θα είχε νέα 
ευκαιρία. Αλλά η έλευση του Άγγελου Ποστέ-
κογλου στον πάγκο ήταν το αναπάντεχο σω-
σίβιο. Μόνο που, όπως φάνηκε, ακόμα δεν 
έχει ξεπεράσει το περσινό. Στο ματς με τη Μί-
ντιλαντ, για το Champions League, φέρει με-
γάλη ευθύνη στο γκολ που έγραψε το τελικό 
1-1. Εκτίμησε λάθος τη φάση, «κρέμασε» την 
ομάδα του. Το ότι ο προπονητής του έτρεξε 
να τον παρηγορήσει αμέσως μετά τη λήξη πά-
ντως, δείχνει στην πράξη ότι δεν έχει καμία δι-
άθεση να τον «πετάξει» έτσι εύκολα. Θα τον 
στηρίξει. Αλλά ο Μπάρκας δεν έχει άλλα «κα-
νονάκια». Η μουρμούρα και η γκρίνια προς 
το πρόσωπό του άρχισαν ήδη από τους οπα-
δούς των Κελτών και τον σκωτσέζικο Τύπο, 
βασικά δεν σταμάτησαν ποτέ. Σίγουρα κατα-
νοεί το οριακό της κατάστασής του. Μόνο που 
αυτό δεν αρκεί. Ο καιρός θέλει μόνο πράξεις. 
Ηταν (;) το τελευταίο συγχωροχάρτι. 

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
«ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ»

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Αποψη
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ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΑ, ΠΗΡΕ 
ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΚΙ ΟΜΩΣ… ΕΤΥΧΕ. 
ΜΑΝΑΤΖΕΡΙΚΑ ΑΛΛΟ Ο ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ, 
ΑΛΛΟ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Δύο Έλληνες μέσα σε λίγες μέρες από 
την ίδια ομάδα το λες και αρκετά σπάνιο. 
Λογικό το μυαλό κάποιων να πηγαίνει σε 
κοινό μανατζερικό λόμπι. Πάμε λοιπόν να 
τα ξεκαθαρίσουμε. Μη λέτε μετά πως σας 
αφήνω με απορίες. Ποτέ δεν κάνω τέτοια 
άλλωστε. 
Τα deals των Παναγιώτη Ταχτσίδη και Κυ-
ριάκου Παπαδόπουλου δεν έχουν μεταξύ 
τους καμία σχέση. Ο πρώτος είναι πελάτης 
του Ιλια Ιβιτς. Ο Σέρβος είχε τον παίκτη, ο 
Αμπντουλγκανί Ζαχράν τις διασυνδέσεις 
στη Σαουδική Αραβία και ο Γιάννης Μπι-
τζίδης την καλή σχέση με τον δεύτερο. Συν 
ότι εκείνος ανέλαβε να φέρει όλες τις πλευ-
ρές κοντά και να κλείσει το θέμα.
Κι επειδή βλέπω ότι πολλοί μπλέκονται με 
τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου του, 
μην το ψάχνετε. Εάν θέλει οποιαδήποτε 
πλευρά από τις δύο, το διαλύουν σε έναν 
χρόνο. Ολα έχουν προβλεφθεί. Αλλιώς θα 
συνεχίσουν μαζί. Εφόσον κλείσει διετία ο 
Ταχτσίδης, θα πάρει λίγο κάτω από 2 εκ. 
δολάρια.
Μικρότερο το ποσό που θα εισπράξει ο Πα-
παδόπουλος. Ετησίως θα αμείβεται με μίνι-
μουμ ένα 100άρικο κάτω. Αφήστε που πήγε 
να χαλάσει η μεταγραφή του. Δεν θα πω τον 
λόγο για να μη στενοχωρήσω κανένα. 
Το δίδυμο που τον πήγε στην Κροατία, τον 
έκλεισε και εκεί. Μίλαν Βουκασίνοβιτς ο 
ένας και Μίλος Τζόκιτς ο δεύτερος, ο πρώ-
ην παίκτης της Λαμίας και των Τρικάλων. 
Στην Αλ Φαϊχά πήγε να τριτώσει με τους Ελ-

ληνες, αλλά αυτά άλλη φορά.

Agent Greek

Ο ΔΕΛΛΑΣ, Ο «ΙΕΡΟ»  
ΚΑΙ Ο ΤΡΑΥΛΟΣ  

Μυστικός σύμβουλος 
στην Ξάνθη; 
Ολόκληρος ντόρος είχε γίνει όταν 
αναλάμβανε πόστο στην Ξάνθη ο 
Ιεροκλής Στολτίδης πως θα πάει 
πακέτο με τον Τραϊανό Δέλλα. Και 
αυτό γιατί τους συνέδεε ο Άγγε-
λος Τραυλός. Δέλλας δεν υπήρξε 
ποτέ τελικά σαν θέμα για την ομά-
δα της Θράκης.  Τραυλός υπάρχει 
στον ορίζοντα; Έχει κάποιο ρόλο 
σε διάφορες διαπραγματεύσεις; 
Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Απλές 
απορίες εκφράζω! 

ΙΔΑΝΙΚΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ 
«ΠΑΚΕΤΟ» ΣΙΣΕ - ΜΠΑ 

Τώρα που  
είναι στο… peak 
Παρόμοιες μεν, αλλά όχι ίδιες πε-
ριπτώσεις. Ήρθαν άγνωστοι και… 
ευεργετήθηκαν. Ο λόγος για τον 
Σισέ και τον Μπα. Ο πρώτος μετά 
το πέρασμά του από τη Σεντ Ετι-
έν δεν έχει διάθεση να επιστρέψει 
για τον Ολυμπιακό. «Καίγεται» να 
φύγει και κάνει και… νούμερα. Ο 
Ουσεϊνού Μπα είναι υπόδειγμα 
επαγγελματία. Εκεί, οι πρωταθλη-
τές Ελλάδας θα ήθελαν να τον πα-
ραχωρήσουν. «Τώρα που είναι στο 
peak», είπε μια ψυχή στον Πειραιά. 
Ιδανικά θα ήθελαν οι «ερυθρόλευ-
κοι» να φύγουν πακέτο.  

Η ΛΑΝΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ  
ΤΟΥ ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗ ΘΕΛΕΙ ΠΙΟ ΝΕΑΡΟ

Προς το παρόν νεότερος
Μια χαρά σκάουτινγκ έχει κάνει η Λανς για 
την περίπτωση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. 
Και τα οικονομικά δεδομένα τα ξέρουν οι 
Γάλλοι. Δεν έχουν περάσει στο παρασύν-
θημα. Ο λόγος είναι πως (προς το παρόν) 
ψάχνουν για κάποιον που είναι πιο νεα-
ρός από τον Μπουχαλάκη για τη θέση του. 
Ο «Μπούχα» είναι 28. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΦΕΤΟΣ

Το καλοκαίρι του Ody 
Δεν είναι μόνο ο Σάμαρης που καλείται να πάρει κρίσι-
μες αποφάσεις για το μέλλον του και δη τι θα κάνει με την 
Μπενφίκα. Είναι και ο έτερος των Ελλήνων, ο Οδυσσέας 
Βλαχοδήμος. Οι Ισπανοί έγραψαν για την Ατλέτικο αλλά 
ας δούμε πρώτα πρόταση και μετά να το συζητήσουμε. 
Θα πρέπει να δει τι θα κάνει φέτος ο Βλαχοδήμος, Νο1 
στην Εθνική μην ξεχνάμε. 

➠

➠

➠

➠

ΕΛΛΗΝΙΚΗ…
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ!
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Είπε ότι θα τους κάνει 
πρωταθλητές και το πέτυ-
χε. Είπαν ότι θα τον θωρα-
κίσουν με τους κατάλλη-
λους παίκτες προκειμένου 
να τον κάνουν πρωταθλητή 
και το τήρησαν. Ο Γιάννης 
Αντετοκούνμπο έγραψε 
ιστορία και μάλιστα στην 
πόλη όπου πλέον είναι το 
δημοφιλέστερο πρόσωπο. 
Το Μιλγουόκι ζει στο ρυθμό 
του, στον αστερισμό του.
Δεκάδες χιλιάδες βρέθηκαν 
στο δρόμο για να γιορτά-
σουν ένα πρωτάθλημα που 
ήρθε μετά από 50 χρόνια. 
Γυρίστε το χρόνο πίσω, 
στη σεζόν 2013-2014, την 
πρώτη του Γιάννη στο 
ΝΒΑ και τους Μπακς. Τα 
«ελάφια» είχε το χειρότερο 
ρεκόρ στο ΝΒΑ με 15-67. 
Επτά χρόνια μετά, όσες νί-
κες έκαναν τότε σε μια σε-
ζόν, έκαναν στα PlayOffs 
και κατέκτησαν το πρωτά-
θλημα
Με ηγέτη αυτό το παιδί 
από τα Σεπόλια, που βάλ-
θηκε να κυριεύσει το NBA. 
Στα 26 του χρόνια δεν είναι 
απλώς σταρ πρώτου μεγέ-
θους. Δεν είναι απλώς δι-
άσημος παγκοσμίως… Εί-
ναι και πρωταθλητής…
Είναι εκείνος που «ανά-
γκασε» τους Μπακς να 
«μεγαλώσουν» μαζί του. 
Να φτιάξουν το καινούργιο 
τους γήπεδο. Να γίνουν 
κεντρικό θέμα συζήτησης 
στο ΝΒΑ απ’ εκεί που κα-
νείς δεν τους έδινε σημα-
σία.
Χρόνο με το χρόνο, ο Γιάν-
νης γινόταν καλύτερος. Κι 
έγραφε την ιστορία του, όχι 
μόνο στο μπάσκετ αλλά 
και στην κοινωνία αφού 
παρέδιδε μαθήματα ζωής. 
Έστελνε μήνυμα προς 
όλους ότι πρέπει να αγω-
νίζονται για τα όνειρά τους, 
όσες δυσκολίες κι αν αντι-
μετωπίζουν. Ότι δεν πρέ-
πει ποτέ να τα παρατούν 
και να βάζουν στόχους.
Να πετυχαίνουν μικρές νί-
κες, να κατακτούν κορυ-
φές σταδιακά. Με την προ-
σπάθειά τους. Έτσι και ο 
Γιάννης. Μπορείτε να δείτε 
παρακάτω πώς εξελίχθη-
κε κι από μέλος της δεύτε-
ρης καλύτερης πεντάδας 
πρωτοεμφανιζόμενων παι-
κτών, έγινε MVP και πρω-
ταθλητής… Σταδιακά. Με 
πολλή δουλειά, εμπιστο-
σύνη και πίστη.

ΕΤΣΙ ΑΝΕΒΗΚΕ ΤΑ 
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΡΟΝΟ

2014: Μέλος στη δεύτερη καλύτερη πεντά-
δα των Rookie
2017: Πιο βελτιωμένος παίκτης στο NBA
2017: Μέλος της δεύτερης καλύτερης αμυ-
ντικής πεντάδας
2017-2018: Μέλος της δεύτερης πεντάδας 
στο NBA
2017-2018-2019-2020-2021: NBA All Star
2019 και 2020: MVP της σεζόν
2019-2020-2021: Μέλος της πρώτης πεντά-
δας στο NBA
2019-2020-2021: Μέλος της καλύτερης αμυ-
ντικής ομάδας
2020: Καλύτερος Αμυντικός στο NBA
2021: Πρωταθλητής στο NBA
2021: MVP των τελικών στο NBA

ΕΤΣΙ ΑΝΕΒΗΚΕ ΤΑ 
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΡΟΝΟ
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Το Θέμα
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ 
ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
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Είναι ήδη 
ΘΡΥΛΟΣ 
στο ΝΒΑ

Πέτυχε 50 πόντους στον αγώνα 
που έκρινε τον τίτλο κάτι που έχει 
καταφέρει μόνο ο Μπομπ Πετίτ 
πριν από 63 χρόνια! Επίσης έγι-
νε μόλις ο έβδομος παίκτης που 
πετυχαίνει 50 πόντους σε αγώνα 
σειράς τελικών. Εκτός του Γιάννη 
και του Πετίτ, το έχουν καταφέρει 
ακόμα ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Ρικ 
Μπάρι, ο Έλτζιν Μπέιλορ, ο Τζέ-
ρι Γουέστ και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.
Μόνο ο Γιάννης, ο Θανάσης και 
ο Κώστας Αντετοκούνμπο έχουν 
γράψει ιστορίας ως τρία αδέρφια 
με δαχτυλίδι πρωταθλητή στο 
ΝΒΑ. Ο Κώστας το είχε πάρει πέ-
ρυσι με τους Λέικερς.
Μόνο ο Γιάννης, ο Τζόρνταν και ο 
Ολάζουον έχουν κατακτήσει τίτ-
λο MVP σεζόν, τελικών αλλά και 
αμυντικού της σεζόν!
Μόνο ο Γιάννης έχει πλέον τουλά-
χιστον 30 πόντους- 10 ριμπάουντ 
και 5 ασίστ κατά μέσο όρο αλλά 
και τουλάχιστον 60% στα σουτ, σε 
σειρά τελικών στο ΝΒΑ. Θέλετε 
λεπτομέρειες; Με 35,2 πόντους- 
13,2 ριμπάουντ- 5 ασίστ-1,8 κλε-
ψίματα-1,2 τάπες και 61,8% στα 
σουτ.
Μόνο ο Γιάννης τα τελευταία πε-
νήντα χρόνια έχει 20 πόντους σε 
μια περίοδο σε αγώνα σειράς τε-
λικών
Μόνο ο Γιάννης έχει τουλάχιστον 
50 πόντους- 10 ριμπάουντ και 5 
τάπες σε αγώνα PlayOffs και τε-
λικών στην ιστορία του ΝΒΑ…
Μόνο ο Γιάννης τα τελευταία 40 
χρόνια έχει 30 πόντους σε ένα 
ημίχρονο σε δύο διαφορετικούς 
αγώνες σειράς τελικών.
Μόνο ο Γιάννης και ο Μάικλ Τζόρ-
νταν έχουν σημειώσει 33 πόντους 
σε ένα ημίχρονο σε σειρά τελικών
Εγινε μόλις ο τρίτος Ευρωπαί-
ος μετά τον Τόνι Πάρκερ και τον 
Ντιρκ Νοβίτσκι που παίρνει το 
βραβείο του MVP των τελικών. 
Άλλη σύμπτωση: Και ο Νοβί-
τσκι είχε φτάσει μέχρι την Α2 στη 
χώρα του!!!
Πενήντα χρόνια μετά τον Καρίμ 
Αμπντούλ Τζαμπάρ, οι Μπακς 
βρίσκουν το νέο τους ήρωα στο 
πρόσωπο του Γιάννη Αντετο-
κούνμπο.
Είναι «ο νέος Σούπερμαν» όπως 
του έγραψε ο Σακίλ Ο’ Νιλ. Και «ο 
καλύτερος παίκτης στον πλανή-
τη» όπως του έγραψε ο μεγάλος 
Νίκος Γκάλης.
Ο Γιάννης είναι ΗΔΗ ΘΡΥΛΟΣ 
ΣΤΟ ΝΒΑ.


 

γρ
α

φ
ει

 o
 Ν

ΙΚ
Ο

Σ 
Μ

Π
Ο

ΥΡ
ΛΑ

Κ
Η

Σ

basketball



www.sportime.gr ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 20216

ΚΟΝΤΡΑ 
ΣΤΗ ΓΚΙΝΙΑ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΞΟΡΚΙΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ,  
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΕΚΤΗΣΕ 
ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΕΦΤΣΙ (1-0)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ       ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ

Κάθε αρχή και δύσκολη. Ο Ολυ-
μπιακός πάντως επικράτησε της 
Νέφτσι Μπακού (1-0) στο πρώτο 
ματς του 2ου προκριματικού γύρου 
του Champions League και απέκτη-
σε προβάδισμα πρόκρισης.
Ο Μαντί Καμαρά μ’ ένα ονειρεμέ-
νο φαλτσαριστό και ψιλοκρεμαστό 
σουτ άνοιξε το σκορ.
Ολα έδειχναν ότι το ημίχρονο θα κυ-
λούσε ομαλά μέχρι την ολοκλήρω-
σή του, αλλά ο Καμαρά από θετικός 
πρωταγωνιστής εξελίχθηκε σε μοι-
ραίος. Κόκκινη στο 45ο λεπτό.
Στο δεύτερο μέρος, ο Πέδρο Μαρ-
τίνς άλλαξε τη διάταξη παίζοντας με 
τρία στόπερ. Η Νέφτσι μυρίστηκε 
τη δυσλειτουργία και ενέτεινε την 
πίεσή της. Ο Ολυμπιακός έδωσε 
πολλά μέτρα, αλλά δεν το πλήρω-
σε. Κυρίως λόγω Τζολάκη. 
Οι Αζέροι στο 63ο λεπτό έμειναν 
με δέκα παίκτες λόγω ενός σκλη-
ρού φάουλ του Τσελίκ στον Ρέα-
μπτσιουκ. Από εκεί και ύστερα, δεν 
υπήρχαν απρόοπτα. 
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ΝΕΦΤΣΙ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 0

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΣΚΟΡΕΡ
29’ ΚΑΜΑΡΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ (18’), ΣΙΣΕ, (69), 
ΣΟΥΡΛΗΣ, (78’), Α. ΚΑΜΑΡΑ (78’), ΒΡΟΥΣΑΪ (78’)

ΑΜΑΠΣΟΦ(45΄), NΑΣΑΦΟΦ (86’), MΠΟΥΛΟΝΤΟΦ (86’), ΜΠΑΣΚΕ (89’)

ΚΑΡΤΕΣ
43΄ ΚΑΜΑΡΑ 
8’ MΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ

63’ ΤΣΕΛΙΚ 
72΄ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ -  
22’ ΑΛΑΣΓΚΑΡΟΦΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΖΟΑΟ ΠΙΝΙΕΪΡΟ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

ΓΗΠΕΔΟ: «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ»

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ
Η απόκρουση του Τζολάκη 
στο τετ α τετ με τον Μπου-
γκρίν στο 32΄. Ενα σημείο 
που οι «ερυθρόλευκοι» 
έχτιζαν ψυχολογία, η Νέ-
φτσι παραλίγο να κά-
νει τη ζημιά. Ομως ο νε-
αρός γκολκίπερ έκανε 
την επέμβαση του αγώνα, 
η οποία εν πολλοίς έκρινε 
και το αποτέλεσμα. Από εκεί 
και πέρα, παρότι οι Πειραιώτες 
έμειναν με δέκα παίκτες, έφτα-
σαν στη νίκη.

MAMANTOΦ

ΧΑΡΑΜΙΖ EΜΠΟΤΖ
ΛΑΒΑΛ

ΜΑΧΜΟΥΝΤΟΦ (89΄)
ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ

ΤΣΕΛΙΚ

ΑΛΑΣΓΚΑΡΟΦ (45΄)

ΜΑΜΑΝΤΟΥ 

ΜΠΟΥΓΚΡΙΝ (86΄)
ΚΟΛΙ  (86’)

ΤΖΟΛΑΚΗΣ

ΣΕΜΕΔΟ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ (78’) ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ

ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ (18’) ΚΑΜΑΡΑ ΚΟΥΝΤΕ (69’)

ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΧΑΣΑΝ (78’)

ΡΑΤΖΕΛΟΒΙΤΣ (46΄)

3-5-2

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ

EΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: BAKCELL ARENA, ΜΠΑΚΟΥ, ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 28/7, 20:00

TO ΛΑΘΟΣ
Η άτυχη στιγμή 
που είχε ο Καμα-
ρά στο μαρκάρι-
σμα του Αλασγκά-
ροφ ανάγκασε τον 
Πινιέιρο να του δείξει την άγου-
σα προς τα αποδυτήρια. Ενα 
λάθος που παραλίγο να στοι-
χίσει στους «ερυθρόλευκους», 
που δέχονταν συνεχείς επιθέ-
σεις από εκείνο το σημείο κι 
ύστερα. Ευτυχώς υπήρξε λά-
θος και από πλευράς Νέφτσι, 
με το δολοφονικό μαρκάρισμα 
του Τσελίκ να φέρνει το ματς σε 
αριθμητική ισορροπία.

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ
Αναγκαστικές αλλαγές (Μπουχαλάκης), ηχηρές 
απουσίες (Ελ Αραμπί, Εμβιλά, Παπασταθόπουλος), 
αμυντικό πρόβλημα στη δεξιά πλευρά (Ανδρούτσος) 
και αριθμητικό μειονέκτημα για ένα ημίχρονο (απο-
βολή Καμαρά). Και τι δεν έτυχε στον Πέδρο Μαρ-
τίνς, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε για να διατηρή-
σει τον Ολυμπιακό σε θέση ισχύος. Και εν μέρει το 
κατάφερε «κλειδώνοντας» την επικράτηση.

O ΣΤΑΡ
Μόνο και μόνο το 
γκολ που πέτυχε θα 
μπορούσε να αναδείξει τον Μα-
ντί Καμαρά σε MVP του αγώνα. 
Ωστόσο, η απροσεξία του παί-
κτη από τη Γουινέα, του στερεί 
τη συγκεκριμένη διάκριση. Ιδι-
αίτερα κομβικός ο Κωνσταντί-
νος Τζολάκης, ο οποίος ήταν 
εκεί όποτε η ομάδα του τον 
χρειάστηκε. 

4-3-3
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Για να δούμε, τι θα δούμε... 
Για το σημερινό φιλικό με την Αλ Τααβόν 
δεν έχει κλειδώσει τηλεοπτική κάλυψη. 
Ίσως το δείξει η Cosmote TV, όπως δη-
λαδή τα υπόλοιπα δύο στην Ολλανδία, με 
Αλκμααρ (25/7) και Φένλο (31/7). Σημειω-
τέο ότι μετά την επιστροφή στην Ελλάδα 
οι «πράσινοι» θα έχουν νέα τεστ, με Μπα-
σακσεχίρ και Απόλλων Σμύρνης στη Λεω-
φόρο, πριν ακολουθήσει το φιλικό-γκα-

λά με τη Μίλαν στην Τεργέστη.

ΦΙΛΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΗΜΕΡΑ ΚΟΝΤΡΑ  
ΣΤΗΝ ΑΛ ΤΑΑΒΟΝ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΙΔΕΑ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΣΧΕΔΟΝ... 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ

Τη φιλική 5άρα απέναντι στην Κ19 δεν 
την πιάνουμε. Ξεμούδιασμα ήταν, μια κά-
ποια αλλαγή παραστάσεων πριν το ταξί-
δι στην Ολλανδία. Σήμερα, όμως, κι ενώ 
η προετοιμασία στο Χορστ εντείνεται, το 
ντεκόρ αλλάζει. Ο Παναθηναϊκός θα δώ-
σει το πρώτο του φιλικό, στις 19:00. Κό-
ντρα στην Αλ Τααβόν από την Σαουδική 
Αραβία, η οποία τερμάτισε πέρυσι στην 4η 
θέση του πρωταθλήματος της χώρας της. 
Το πρώτο –ανεπίσημο- ματς με τον Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς στον πάγκο. Προφανώς και 
ακόμα είναι πολύ νωρίς για οποιοδήπο-
τε συμπέρασμα, καλό ή κακό. Πόσο μάλ-
λον καθώς το ρόστερ απέχει ακόμα από 
την τελική του μορφή, ενώ κάποιοι «πρά-
σινοι» είναι είτε τραυματίες είτε ανέτοιμοι. 
Αλλά μια τάση θα φανεί. Περιμένουμε να 
δούμε εν δράσει τους νιόφερτους Κώτσι-
ρα και Ρουμπέν Πέρεθ, οι οποίοι εντυπω-
σιάζουν ως τώρα στις προπονήσεις, τόσο 
με τη διάθεση που δείχνουν όσο και με το 
πόσο γρήγορα έχουν προσαρμοστεί. Θα 
έχει επίσης ενδιαφέρον, εν γένει, να εξε-
τάσουμε το πώς αφομοιώνουν οι παίκτες 
τις διδαχές του Σέρβου προπονητή. Αυτός 
δουλεύει δύο συστήματα (4-2-3-1 και 4-4-
2), ζητώντας πίεση ψηλά στο γήπεδο και 
απαιτώντας να είναι η ομάδα του αυτή που 
(θα) κάνει το παιχνίδι. Το ακριβώς αντίθε-
το δηλαδή από αυτό που είχε το «τριφύλ-
λι» ως τελευταία εικόνα με τον αμυντικο-
γενή Λάζλο Μπόλονι στο τιμόνι. 

Η ΝΕΑ ΦΑΝΕΛΑ

Υπέροχες 
αναμνήσεις...
Οι (όχι και τόσο) παλιότεροι την 
είδαν και γέμισαν νοσταλγία. 
Ήταν μαγική η σεζόν 1995-96 
για τον Παναθηναϊκό με πορεία 
ως τα ημιτελικά του Champions 
League. Από τη φανέλα εκείνης 
της περιόδου είναι εμπνευσμέ-
νη η 1η φετινή. Άρεσε και στον 
κόσμο αν κρίνουμε από την 
πλειονότητα των αντιδράσε-

ων στα social media. 
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ΠΑΟΚ        ΧΕΡΑΚΛΕΣ

Δεν τον ενδιαφέρει το 
αποτέλεσμα των φιλικών 
τον Ραζβάν Λουτσέσκου, 
δεν τον επηρεάζουν τόσο 
τα όσα γίνονται στα ματς 
αυτά. Το λέει και το ξαναλέ-
ει. Δεν μπορεί όμως. Μια 
χαρά θα τη νιώθει βλέπο-
ντας τον Νέλσον Ολιβέιρα 
να σκοράρει κατά ρυπάς 
στις πρώτες του εμφανί-
σεις με τον ΠΑΟΚ! Ανοι-
ξε λογαριασμό στο 2-0 επί 
της Σαρλερουά, τώρα σκό-
ραρε δις, στο 2-1 επί της 
Χέρακλες στην Ολλανδία. 
Πολύ θετικό και το πόσο 
γρήγορα αναπτύσσεται η 
ομάδα, η διάθεση και η κί-
νηση που δείχνουν όλοι. 
Αρχή είναι ακόμα, αλλά 
ένα καλό συναίσθημα γεν-
νάται για το πού οδεύει ο 

Δικέφαλος... 

 Ζ. ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ

ΠΕΡΕΪΡΑ ΚΡΕΣΠΟ

ΚΟΥΤΣΙΑΣ (88’ ΤΖΟΛΗΣ)

ΜΙΧΑΪ ΡΟΝΤΡΙΓΚΟ

Α. ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ

ΝΙΝΟΥΑΤΣΙΓΓΑΡΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΡΑΚΑΣ (70’ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ)

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ

ΒΙΕΪΡΙΝΙΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΒΑΡΕΛΑΤΕΪΛΟΡ

ΕΛ ΚΑΝΤΟΥΡΙ

ΣΒΑΜΠΕΣΙΤΙ

ΜΟΥΡΓΚ

ΟΛΙΒΕΪΡΑ 

ΚΑΓΚΑΒΑ

4-2-3-1 / ΠΑΟΚ Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ

4-2-3-1 /  ΠΑΟΚ Α’ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΟΚ                      ΧΕΡΑΚΛΕΣ      VS          

ΧΕΡΑΚΛΕΣΠΑΟΚ 2 1
ΣΚΟΡΕΡ14’, 33’ ΟΛΙΒΕΪΡΑ 16’ ΦΛΟΥΤ 

Ξανά δύο 
ενδεκάδες
Και σε αυτό το φιλικό, ο Λουτσέ-
σκου χρησιμοποίησε διαφορετι-
κές ενδεκάδες σε κάθε ημίχρονο. 
Με στόχο να μάθουν οι παίκτες κα-
λύτερα ο ένας τον άλλο, με θέλη-
ση να γίνουν πιο ευέλικτοι σε αλ-
λαγές, προσώπων και πραγμάτων. 

Ο Νέλσον Ολιβέιρα, θέλει και ερώ-
τημα; Πέτυχε δύο γκολ, χάρισε τη 
νίκη στον ΠΑΟΚ. Ειδικότερα το δεύ-
τερο γκολ που πέτυχε ήταν άκρως 
εντυπωσιακό.

Ο νεαρός Γιώργος Κούτσιας πέρα-
σε στο β’ ημίχρονο και ήταν ιδιαί-
τερα κινητικός. Απείλησε αρκετές 
φορές και γενικότερα έδειξε πως 
μπορεί να σταθεί στην πρώτη ομάδα.

 UP

MVP

          
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ! 

ΧΕΡΑΚΛΕΣ: Μπούκερ, Κουαλιάτα, Μπακ-
μπούρντ, Μπουργζόργκ, Κνέστερ, Φλουτ 
(Σόκε 18′), Ντε Λα Τόρε (Μελίχ 60’), Σουφς, 
Γιάκομπσεν, Ιμπραΐμογλου, Αμίσι.

ΝΕΑ ΦΙΛΙΚΗ ΝΙΚΗ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΟΚ  
(2-1 ΤΗ ΧΕΡΑΚΛΕΣ) 
ΜΕ ΣΚΟΡΕΡ ΤΟΝ 
ΝΕΛΣΟΝ ΟΛΙΒΕΪΡΑ
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ «ΠΡΕΠΕΙ»

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΘΥΜΙΑΝΗ
Toν 20χρονο αμυντικό της Ξάνθης, Κωνσταντίνο 
Θυμιάνη, τσεκάρει η ΑΕΚ. Η Ενωση χρειάζεται σέ-
ντερ μπακ για τη δεύτερη ομάδα και ο παίκτης των 
Ακριτών βρίσκεται στα ραντάρ για να τη στελεχώ-
σει. Στόχος των «κιτρινόμαυρων» είναι να τον απο-
κτήσουν και να παρακολουθούν την εξέλιξή του με 
την ΑΕΚ Β΄. Πρόκεται για έναν μια πολλά υποσχό-
μενη περίπτωση παίκτη, που πήρε... επ’ώμου την 
άμυνα της Ξάνθης στην Super League 2 σημειώνο-
ντας 21 συμμετοχές και ένα γκολ. Αποτελεί επίσης 

βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΙΩΤΗ
Μετά από πολλά χρόνια, ο Διονύσης Χιώτης επιστρέ-
φει στην ΑΕΚ και μάλιστα στην θέση του προπονητή 
τερματοφυλάκων της ομάδας. Παρότι αρχικά είχε συμ-
φωνήσει με τον Ιωνικό, ο πάλαι ποτέ άσος έχει αναλά-
βει προσωπικά την αποδέσμευση του από τους Νικαι-
ώτες και σύντομα ελπίζει να είναι διαθέσιμος για την 
ΑΕΚ Β’, της οποίας η προετοιμασία θα ξεκινήσει τον 

Αύγουστο και θα πραγματοποιηθεί στο Πήλιο.

Πειθαρχία και υπευθυνότητα. Δύο λέξεις που βγή-
καν από το στόμα του Βλάνταν Μιλόγεβιτς στη συ-
νέντευξη Τύπου πριν τον πρώτο επίσημο αγώνα 
της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν. Οχι τυχαία. Βλέπετε, ματς 
σαν κι αυτό κόντρα στη Βελέζ, μοιάζουν απλά, αλλά 
δεν είναι. Η αγωνιστική ετοιμότητα δεν βρίσκεται 
στον απόλυτο βαθμό, ο αντίπαλος είναι... αχαρτο-
γράφητος και δεν θέλει πολύ για να γίνει ζημιά. Και 
κάπου εκεί έρχεται ο προπονητής της Ενωσης με 
τις δύο λέξεις για να εφιστήσει την προσοχή στους 
παίκτες του, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν 
το πρώτο «πρέπει» της αγωνιστικής περιόδου. 
Ο στόχος δεν είναι άλλος από την επικράτηση και 
ει δυνατόν την επίτευξη ενός σκορ ασφαλείας ενό-
ψει του επαναληπτικού στο ΟΑΚΑ. Ο σεβασμός 
που έχει ο Σέρβος προπονητής των «κιτρινόμαυ-
ρων» για τους Βόσνιους είναι δεδομένο, αλλά από 
εκεί και πέρα η ΑΕΚ οφείλει να κάνει τη δουλειά 
και να επιστρέψει στην Αθήνα με τη νίκη. 
Για να το κάνει, το αγωνιστικό πλάνο του Μιλόγε-
βιτς θα θυμίζει λίγo... Απόλλωνα Λεμεσού. Το 3-0 
στην τζενεράλε του Ολυμπιακού Σταδίου «έδει-
ξε» το σύστημα, το οποίο θα είναι το 4-2-3-1, στο 
οποίο όμως υπάρχουν ερωτηματικά για δύο θέ-
σεις. Η πρώτη αφορά αυτή του τερματοφύλακα. Ο 
Τσιντώτας έχει το προβάδισμα λόγω ρυθμού από 
τα φιλικά παιχνίδια και φουλ προπονήσεων, ενώ 
ο Στάνκοβιτς μετρά λίγες προπονήσεις και 45 λε-
πτά στα φιλικά ματς. Η άλλη έχει να κάνει με τον 
παρτενέρ του Γιώργου Τζαβέλλα στο κέντρο της 
άμυνας. Ο Γεράσιμος Μήτογλου έχει τις περισσό-
τερες πιθανότητες να βρεθεί εκεί, λόγω της ανετοι-
μότητας του Στράτου Σβάρνα. 
Από εκεί και πέρα τα... κουκιά είναι μετρημένα. 
Στο δεξί άκρο της άμυνας θα βρίσκεται ο Μπακά-
κης και στο αριστερό ο Λόπες. Στα χαφ το δίδυμο 
Σάκχοφ-Σιμάνσκι δεν «σπάει», με τον Μάνταλο να 
παρατάσσεται μπροστά τους επωμιζόμενος έναν 
πιο ελεύθερο ρόλο. Δεξιά στην επίθεση ο Γκαρσία 
και αριστερά ο Αλμπάνης έχουν καπαρωμένες θέ-
σεις, με τον Ανσαριφάρντ να προτιμάται στην κο-
ρυφή της επίθεσης. Οι Βράνιες, Λε Ταλέκ και Αρα-
ούχο, παρότι ταξίδεψαν στο Σεράγεβο, δύσκολα 
θα χρησιμοποιηθούν.

AΕΚ

Η ΑΕΚ ΤΟΥ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ  
ΑΠΟΨΕ (21:30) ΤΗ ΒΕΛΕΖ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΡΕΒΑΝΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ
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ΠΙΘΑΝΗ 11ΑΔΑ

ΤΣΙΝΤΩΤΑΣ

ΛΟΠΕΣΜΗΤΟΓΛΟΥΤΖΑΒΕΛΛΑΣΜΠΑΚΑΚΗΣ

ΣΙΜΑΝΣΚΙΣΑΚΧΟΦ

ΑΛΜΠΑΝΗΣΜΑΝΤΑΛΟΣΓΚΑΡΣΙΑ

ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ

4-2-3-1  

BEΛΕΖ                 ΑΕΚVS          

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΒΛΑΝΤΑΝ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ
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Δεν το ρίξαμε στη γκουρμεδιά. Όχι. Στο 
σημερινό, πρώτο ευρωπαϊκό, παιχνίδι του 
Άρη στο Καζακστάν αναφέρεται ο τίτλος. Οι 
διαφορετικές περιστάσεις απαιτούν διαφο-
ρετικά μέσα ή και διαφορετικές ενέργειες.
Οι Θεσσαλονικείς ξεκινούν μέρα μεσημέρι 
(16:00, NS2) το ταξίδι τους στη νεοσύστα-
τη διοργάνωση της UEFA, το Conference 
League. Και μιας και το ρίξαμε στα γνω-
μικά, για το συγκεκριμένο ταξίδι, ο προο-
ρισμός μετράει και παρά μετράει. Ο Άρης 
θέλει να μπει στους ομίλους της διοργάνω-
σης. Δεν το... φωνάζει, αλλά θέλει! Και πέρ-
σι ήθελε κάτι παραπάνω, αλλά ας όψεται η 
Κόλος Κοβαλίβκα. Και πρόπερσι η Μόλντε 
και πάει λέγοντας.  
Περσινά και προπέρσινα ξινά σταφύλια 
όμως. Οπότε πάμε παρακάτω.
O Άρης έχει ως στόχο κόντρα στην Αστάνα 
να καταφέρει κάτι που ακόμα δεν έχει μπο-
ρέσει να πετύχει. Να μην δεχθεί γκολ. Πρώ-
τος στόχος να κρατήσει το μηδέν η ομά-
δα του Άκη Μάντζιου για να μεταφέρει τη 
μπάλα στο δικό της τερέν την άλλη Πέμπτη 
(22/9) στο «Βικελίδης». Μπορεί να ακούγε-
ται εφικτό, αλλά όταν στα τέσσερα φιλικά, 
με Χάιντουκ, Ερυθρό Αστέρα, Λοκομοτίβ 
Μόσχας και Ολυμπιακό «έφαγε» 9 γκολ, ο 
βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει.
Για «άσους» στα μανίκια, στα καπέλα και 
όπου αλλού τελοσπάντων, ούτε λόγος. Ο 
Άκης Μάντζιος και να θέλει να κάνει την... 
έκπληξη, απλά δεν μπορεί. Ούτε διλήμματα, 
ούτε πειράματα, ούτε τίποτα. Μοναδικό νέο 
πρόσωπο σε σχέση με την περσινή ομάδα 
ο Ντενίς. Ο Βραζιλιάνος θα είναι κάτω από 
τα γκολπόστ. Σάκιτς, Σούντγκρεν μπακ, Δε-
ληζήσης, Μπεναλουάν στόπερ, Σάσα, Μα-
τίγια στο κέντρο, πιο μπροστά ο Μπερτό-
γλιο, αριστερά ο Γκάμα, δεξιά ο Γκαρσία και 
φορ θα «βαφτίσει» και πάλι τον Μαντσίνι.
Πολλή ποιότητα ο Άρης από τη μέση και 
μπροστά, αλλά κάπου εδώ κολλάει ο τίτλος 
του κειμένου. Ο Άρης δεν πήγε στο Καζακ-
στάν για να αναδείξει τις επιθετικές - δημι-
ουργικές του αρετές. Πρώτος στόχος να... 
καταστρέψει το παιχνίδι των Καζάκων, να 
κρατήσει το μηδέν και να παίξει τη μπαλίτσα 
του στη Θεσσαλονίκη. Έχοντας επιπλέον 
Φαμπιάνο και Αρίμπας. Ίσως και τον Εντιά-
γε. Μέχρι τότε, πρέπει να κρατήσει γερά...

ΦΑΜΠΙΑΝΟ

Πήρε νούμερο,  
αλλά δεν έχει δελτίο! 
Στο Καζακστάν και ο Φαμπιάνο Λέισμαν. 
Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός από 
χθες έχει νούμερο φανέλας (4), αλλά ακό-
μα δεν έχει δελτίο. Η μπλε κάρτα δεν ήρθε 
ούτε την Τετάρτη και κυριολεκτικά, οι Θεσ-
σαλονικείς θα την περιμένουν μέχρι και 
λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης στο 
«Astana Arena».
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TA (K)AΣΤΑΝΑ ΘΕΛΟΥΝ  
ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΡΥΔΙΑ ΜΕΛΙ!
TO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΞΕΚΙΝΑΕΙ  
ΚΑΙ Ο ΑΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΣΟΥΣ ΚΑΙ... 
ΛΑΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ Ο,ΤΙ ΔΕΝ ΠΕΤΥΧΕ 
ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΦΙΛΙΚΑ

ΠΙΘΑΝΗ 11ΑΔΑ

ΝΤΕΝΙΣ

ΣΑΚΙΤΣΜΠΕΝΑΛΟΥΑΝΔΕΛΗΖΗΣΗΣΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ

ΜΑΤΙΓΙΑΣΑΣΑ

ΓΚΑΜΑΜΠΕΡΤΟΓΛΙΟΜ. ΓΚΑΡΣΙΑ

ΜΑΝΤΣΙΝΙ

4-2-3-1  

ΑΣΤΑΝΑ                 ΑΡΗΣVS          

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΑΚΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ
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ΛΑΜΙΑ

Μόνο ο Γρηγορίου  
τον... έκανε καλά!
Οποιος πει ότι ο Ουάρντα δεν είναι 
και ο πιο εύκολος χαρακτήρας, δεν 
θα έχει ανακαλύψει και την Αμερική. 
Ο Αιγύπτιος ξέρει καντάρια μπάλα, 
αλλά καντάρια είναι και η τρέλα που 
κουβαλάει στο κεφάλι του. Από όπου 
πέρασε, έκανε τα δικά του. Ουκ ολί-
γα τα θέματα που δημιούργησε σε 
Αγρίνιο, Περιστέρι και Λάρισα. Από 
τους προπονητές που κατάφεραν να 
κρατήσουν κάπως τα... μπόσικα με 
τον «χαμπίμπι», ο Μιχάλης Γρηγορί-
ου. Είχε βρει κάποια από τα άπειρα 
κουμπιά του και κάπως τα... εν οίκω 
μη εν δήμω! Με... αγώνα, αλλά στο 
μέτρο του δυνατού πάντα, το κατά-
φερε. Τουλάχιστον πολύ καλύτερα 
από τους υπόλοιπους που προσπά-
θησαν να «δαμάσουν» τον Ουάρ-
ντα. Λαμία και ΠΑΟΚ διατηρούν εξαι-
ρετικές σχέσεις. Οι «κυανόλευκοι» 
ψάχνουν τον αντί Ντέλετιτς. Λέτε να 
έχουμε εκ νέου συνεργασία των δύο 
ανδρών. Δύσκολο, αλλά ποτέ μην 
λες ποτέ!

ΣΧΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΤΙΜΗΣ!
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΟ ΚΑΣΕ 
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ  
ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

SUPER 
LEAGUE

Ο Απόστολος Γιάννου δεν υπολογίζεται 
στον ΟΦΗ. Το ξέρει ο ίδιος, το γνωρίζει 
και όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα. Ενημε-
ρώθηκε να βρει ομάδα, αλλά δεν δείχνει 
διατεθειμένος να ρίξει τα οικονομικά του 
στάνταρντ.
Ο Αυστραλός φορ έχει δώσει μεν εντολή 
στον εκπρόσωπο του να ψαχτεί για νέα 
ποδοσφαιρική «στέγη», αλλά δεν το «τρέ-
χει» και με τα όσα για να αποδεσμευτεί.
Έχει προταθεί παντού στην Ελλάδα. Σε 
όποια ομάδα έψαξε, ψάχνει ή ακούστηκε 
ότι ψάχνει σέντερ φορ. Στον Ιωνικό, στον 
ΠΑΣ Γιάννινα, στη Λαμία και όχι μόνο. 
Κάποιοι ασχολήθηκαν περισσότερο, άλ-
λοι λιγότερο, άλλοι καθόλου. Πουθενά 
δεν «έκατσε» η δουλειά. Όσοι μπήκαν 
σε διαδικασία συζήτησης, φτάνοντας και 
στο οικονομικό της υπόθεσης «κρέμα-
σαν». Κοντά στο 100αρι οι απαιτήσεις του 
31χρονου επιθετικού και κάπου εκεί end 
of conversation. Θέμα απόδοσης - τιμής, 
ανέφεραν κάποιοι. Μόλις 15 συμμετοχές 
με τους Κρητικούς στη Super League 1, 
χωρίς να κάνει... σεφτέ. Και στο φορ η 
ιστορία είναι να το... κολλάει το παστέ-
λι. Αν δεν τον κολλάει, πρόβλημα. Πολ-
λά τα λεφτά για μια κακή σεζόν. Ίσως κά-
ποιοι να επανέλθουν τον Αύγουστο που 
παχαίνουν οι μύγες και πέφτουν και οι τι-
μές. Μέχρι τότε, ο Γιάννου θα περιμένει.
Και ο ΟΦΗ μαζί του, που θέλει να απαλ-
λαγεί από το συμβόλαιο του που ξεπερ-
νάει τα 100 χιλιάρικα.
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SPORTS

Μια περίεργη κατάστα-
ση βιώνουν οι Έλληνες 
αθλητές και αθλήτριες 
που βρίσκονται στο Μι-
σάτο για προετοιμασία. 
Η Ραφαέλα Σπανουδά-
κη περιγράφει την κα-
θημερινότητά τους στην 
εποχή του Covid-19 στο 
Sportime. «Ξυπνάμε 
περίπου 07:30, πάμε για 
τεστ, παίρνουμε πρωι-
νό που έρχεται με κα-
λαθάκι στο δωμάτιο και 
γύρω στις 09:00 πάμε 
στο κέντρο για προπο-
νήσεις. Επιστρέφουμε 
12:00 και μετά από μπά-
νιο που κάνουμε, τρώ-
με μεσημεριανό. Κά-
νουμε μια παρατυπία 
και ανοίγουμε τις πόρ-
τες και τρώμε στο διά-
δρομο καθισμένοι στο 
χαλί για να είμαστε πα-
ρέα. Μετά ξαπλώνου-
με και στις 17:00 πάμε 
και πάλι στο στάδιο για 
προπόνηση. Επιστρο-
φή στις 20:00, μπάνιο 
και 21:00 το βραδινό, 
λίγο επικοινωνία και 
μετά ύπνο». 

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΜΙΣΑΤΟ!
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Η καλύτερη 
θέση στον πί-
νακα μεταλλίων 

που έχει πάρει η Ελ-
λάδα σε Ολυμπια-

κούς Αγώνες είναι η 
2η στην Αθήνα το 1896, 

όπου είχε κατακτήσει 10 
μετάλλια (1-3-6). Το 1906 
και πάλι στην Αθήνα 

ήταν 3η με 7 μετάλλια 
(1-2-4).

Η ελληνική απο-
στολή που βρίσκεται 

στο προπονητικό κέντρο 
στο Μισάτο, απαγορεύεται να 
πλησιάσει οποιονδήποτε άν-

θρωπο όταν πάει στο στάδιο και 
για το λεωφορείο. Υπάρχει συνο-
δεία και απαγορεύεται ακόμη και 

στο λόμπι του ξενοδοχείου να 
κατέβουν. Πάνε από άλλη 

είσοδο, με εξωτερικές 
σκάλες. 

Την Τετάρτη έφθασε 
στο Μισάτο η Νικόλ Κυ-

ριακοπούλου με τον προπο-
νητή της Φώτη Στεφανή, την 

Πέμπτη θα ταξιδέψει η Κατερίνα 
Στεφανίδη με τον προπονητή και 

σύζυγό της Μίτσελ Κρίερ και 
στις 25 του μήνα ταξιδεύει η 
Ελισάβετ Πεσιρίδου με την 

προπονήτριά της Ιω-
άννα Σιώμου. 
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Σίγουρα οι αλλαγές στον τρόπο παιξίματος, 
που θα εφαρμοστούν, σε περίπτωση που 
εφαρμοστούν, αν μη τι άλλο θα σταθούν 
αιτία, ώστε το ποδόσφαιρο που όλοι γνω-
ρίζουμε να μπει σε μια άλλη φάση. Γι αυτό 
μεγάλη αξία, έχει η άποψη των πρωταγω-
νιστών και κυρίως των ανθρώπων που θα 
κληθούν να το διαχειριστούν, αν κι εφόσον 
συμβεί κάτι τέτοιο. Κι αυτοί δεν είναι άλλοι 
ΚΑΙ από τους προπονητές. Και ο λόγος στον 
Γιώργο Καρατζά. Ο Αθηναίος προπονητής, 
μεταξύ άλλων είπε: «Όσον αφορά τις αλλα-
γές με μια πρώτη ματιά διακρίνω την πρόθε-
ση για ένα ποδόσφαιρο θεαματικότερο, ένα 
ποδόσφαιρο πιο ελκυστικό. Επίσης διακρί-
νω την πρόθεση να έρθει το ποδόσφαιρο 
πιο κοντά όσον αφορά τους κανονισμούς 
με το ποδόσφαιρο σάλας. Ίσως να υπάρχει 
η πρόθεση για μεγαλύτερη ανάπτυξη του 
ποδοσφαίρου σάλας φέρνοντας το πιο κο-
ντά με το ποδόσφαιρο και δημιουργώντας 
έτσι μια μεγαλύτερη δεξαμενή θεατών πο-
δοσφαιριστών προπονητών κλπ που θα 
μπορούν εύκολα να δραστηριοποιούνται 
και στα δύο. Πέρα από τις προθέσεις στην 
πράξη θα φανεί τι είναι προς το συμφέρον 
του ποδοσφαίρου. Κατά τη γνώμη μου δε 
θα πρέπει να είμαστε αρνητικοί. Πρέπει να 
δώσουμε τη δυνατότητα σε κάθε τι νέο να 
φανερώνει δυνατότητες και αδυναμίες. Σί-
γουρα θα χρειαστεί προσαρμογή στα νέα 
δεδομένα. Το ποδόσφαιρο όπως το ξέρου-
με και το παίζαμε παλιά έχει πλέον χαθεί και 
είναι λογικό να ακολουθεί τα βήματα εξέλι-
ξης της κοινωνίας. Μπορεί να ενοχλεί, εμάς 
τους ρομαντικούς του αθλήματος, κάθε τι νέο 
που αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του θα πρέ-
πει όμως να δίνουμε την ευκαιρία να κριθεί 
εντός αγωνιστικών χώρων. Ευχή όλων μας 
είναι το ποδόσφαιρο να υπάρχει να εξελίσ-
σεται να γίνεται καλύτερο και όσοι ασχολού-
μαστε με αυτό να συνεχίσουμε να το απο-
λαμβάνουμε».

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Νέος τεχνικός διευθυντής των ακαδημιών 
του Ηρακλείου αναλαμβάνει ο Τάσος Στα-
σινόπουλος. Σχετική είναι και η ανακοίνω-
ση που αναφέρει τα εξής: Η Ηράκλειο Α.Ε., 
είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει 
την έναρξη συνεργασίας με τον Ηρακλειώ-
τη Στασινόπουλος Αναστάσιο, που αναλαμ-
βάνει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή των 
Ακαδημιών μας. Με μεγάλη εμπειρία στο 
χώρο και έχοντας προσφέρει τις υπηρεσί-
ες του στην ΠΑΕ ΑΕΚ και στην ΠΑΕ Απόλ-
λων Σμύρνης από ανάλογο πόστο, τον κα-
λωσορίζουμε στην οικογένεια της ομάδας 
της πόλης που ξεκίνησε τα πρώτα ποδο-
σφαιρικά του βήματα και που κατοικεί έως 
σήμερα, θεωρώντας ότι ταιριάζει απόλυτα 
στην φιλοσοφία που χτίζεται από τη νέα Δι-
οίκηση του Συλλόγου μας. Τάσο, καλώς ήρ-
θες σπίτι σου, σου ευχόμαστε καλή επιτυ-
χία στο έργο σου, η Διοίκηση και τα μέλη του 
Συλλόγου μας θα είμαστε δίπλα σου για να 
πετύχουμε μαζί τους στόχους μας στο νευ-
ραλγικό και ευαίσθητο τομέα των τμημάτων 
υποδομών της ομάδας μας».

«ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΝΑ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ»
Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΓΙΝΕ, ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ

Τα Πρωτοδικεία 
δεν είναι 
κρατικοί 
οργανισμοί;
Αυτό το οξύμωρο που 
πρέπει να συμβαίνει 
μόνον στη χώρα μας, 
ότι δηλαδή τα ποδο-
σφαιρικά σωματεία 
να είναι αναγνωρι-
σμένα από τα Πρω-
τοδικεία, που είναι 
κρατικοί οργανισμοί, 
αλλά όχι από την πο-
λιτεία! Κάτι δεν κατα-
λαβαίνω καλά, δεν γί-
νεται αλλιώς! 
* Δεν θέλω να είμαι 
την ώρα που κουβε-
ντιάζουν διοικήσεις 
και προπονητές! Ούτε 
θέλω να ακούσω σε 
ποιο επίπεδο είναι η 
συμφωνία τους! Αν 
και αρκετά είναι εκεί-
να τα φιλαράκια μου, 
που κατά καιρούς μου 
λένε, τα «μυστικά του 
κράτους»! Πάντως 
σας λέω σε κάποιες 
περιπτώσεις προκει-
μένου να κλείσει μια 
συμφωνία, ξεφεύγει 
το πράγμα! 
* Στην Γεωργιούπο-
λη στα Χανιά κάνει τα 
μπάνια του και περνά 
ξέγνοιαστες τις διακο-
πές του ο προπονη-
τής του ΑΟ Περιστερί-
ου Κώστας Αρζένης! 
Όμως το τηλέφωνο εί-
ναι ανοιχτό και η επι-
κοινωνία του με τη 
διοίκηση του συλλό-
γου, αλλά και τους 
υποψήφιους παίκτες 
του είναι σε καθημε-
ρινή βάση. Άλλωστε 
η προετοιμασία ξεκι-
νά στις 3 Αυγούστου 
και μέχρι τότε το φιλα-
ράκι μου θα έχει όλο 
το χρόνο δικό του, για 
να κάνει και τα μπάνια 
του! 
* Και δεν θέλω να μι-
λήσω για Πουλάκη! 
Αθήνα, δουλειά και 
γραφείο… Από τη με-
ριά του κάνει τις δι-
κές του επαφές με 
ομάδες, αλλά και μα-
θαίνω και μια ιδιωτι-
κή ακαδημία, που το 
όνομά της είναι βαρύ! 
Πολύ βαρύ και μάλι-
στα συμμετέχει και 
στα πρωταθλήματα 
της ΕΠΣΑΝΑ. Ίσως 
τις επόμενες μέρες να 
σας έχω και νέα… για 
τη δεύτερη περίπτω-
ση… 
* Βουγιούκας ήρωας 
απλά, πέραν του ότι 
είναι από τους καλούς 
γυμναστές…

Παίκτης και με τη βούλα της 
Μάχης Μαραθώνα είναι ο 
Κώστας Φραγκής, που πέρ-
σι αγωνίζονταν στον Σαρω-
νικό. Ο 32χρονος αμυντικός, 
πείστηκε και θα φορέσει τη 
φανέλα των κιτρινόμαυρων, 
αφού τα βρήκε σε όλα με τη 
διοίκηση Γκιάλπη. Σχετι-
κή είναι και η ανακοίνωση: 
«Τον 32χρονο Κώστα Φρα-
γκή απο τον Σαρωνικό απέ-
κτησε η ομάδα μας ο οποίος 
έχει αγωνιστεί σε σωματεία 
β και Γ εθνικής όπως Εθνικό 
Αστέρα , Καλλιθέα , Βύζαντα 
Μεγάρων, Ηλυσιακό, Αστέρα 
Βάρης, Κερατέα. Καλώς όρι-
σες Κώστα στην ΜΑΧΗ καλή 
επιτυχία με υγεία.!!!
 

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
Παρελθόν από την Χρυσού-
πολη αποτελεί ο Βαγγέλης 
Κότσαλος. Η αποχώρηση 
του έμπειρου προπονητή, 
γνωστοποιήθηκε με την πα-
ρακάτω σχετική ανακοίνωση 
που αναφέρει τα εξής: «Το 
ΔΣ του ΑΟ Χρυσούπολης 
ανακοινώνει ότι ο κ. Βαγγέ-
λης Κότσαλος υπέβαλε πα-
ραίτησή του από τη τεχνική 
ηγεσία της ομάδας μας την 
15/7/21 η οποία έγινε αποδε-
κτή. Ευχαριστούμε τον Βαγ-
γέλη Κότσαλο για τη συνερ-
γασία για την προσφορά του 
στην ομάδα και του ευχόμα-
στε ότι καλύτερο για τη συ-
νέχεια»..

ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

Πήρε τον αμυντικό 
ογκόλιθο Φραγκή

ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 

Συνεχίζει και φορά  
τα γάντια ο Κονόμι
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Αντώ-
νης Κονόμι, θα συνεχίσει να βρίσκεται 
κάτω από τα δοκάρια του Παλληνιακού, 
αφού τα βρήκε σε όλα με τη διοίκηση. 
Η ανακοίνωση αναφέρει σχετικά: «Τη 
φανέλα του Παλληνιακού θα φορέσει 
και τη νέα σεζόν ο Αντώνης Κονόμι, ο 
οποίος ήρθε σήμερα σε συμφωνία με 
τη διοίκηση της ομάδας μας. Ο 27χρο-
νος τερματοφύλακας, που μέτρησε πέ-
ρυσι μία συμμετοχή, θα αγωνιστεί στα 
κιτρινόμαυρα για δεύτερη χρονιά. Στις 
πρώτες του δηλώσεις ο Αντώνης Κονό-
μι ανέφερε: «Εύχομαι να έχουμε καλή 
σεζόν με υγεία πάνω απ’ όλα. Θέλουμε 
φέτος να πάνε όλα καλά και να ολοκλη-
ρωθεί το πρωτάθλημα έχοντας φυσικά 
πετύχει τους στόχους μας. Ο Παλληνι-
ακός έχει οικογενειακό κλίμα και αυτό 
έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου να συ-
νεχίσω στην ομάδα»».

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Από τις ομάδες που έχουν ξεκινήσει την 
προετοιμασία είναι και ο Ολυμπιακός 
Αγ Στεφάνου. Από τη Δευτέρα ο Θαλής 
Τσιριμώκος μαζί με τον συνεργάτη του 
Γιάννη Τσιριμώκο, καταστρώνουν τα 
δικά τους πλάνα, ώστε να δώσουν ότι 
καλύτερο γίνεται στους παίκτες τους, με 
στόχο την έναρξη του πρωταθλήματος 
η ομάδα να παρουσιαστεί πανέτοιμη!

This is Athens

҂ Ο Γιώργος Καρατζάς
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Η ΣΑΛΚΕ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΓΡΑΜΜΟΖΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ 
ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ BUNDESLIGA 
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 
(ΑΜΒΟΥΡΓΟ) ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ, 
ΑΛΛΑ... ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΟΙΑΣΕΙ!

ΤΟ ΑΝΤΙΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ακόμα και για έναν ουδέτερο ήταν 
επώδυνο να βλέπει τη σήψη της περ-
σινής Σάλκε, το πώς έχασε κάθε ίχνος 
αξιοπρέπειας. Όπως και να το κάνου-
με, είναι ένα σημαντικό μέγεθος του 
γερμανικού ποδοσφαίρου, δεν άξι-
ζε κάτι τόσο βαρύ. Το ότι κατάντησε 
η χαρά του αντίπαλου, συνιστά μέγι-
στη κηλίδα. Ο υποβιβασμός, πρώ-
τος μετά το 1988, ήταν αναπόφευκτος. 
Το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής: Θα 
αποδειχθεί απλώς και μόνο ένα κακό 
break για το ιστορικό κλαμπ του Γκελ-
ζενκίρχεν, ένα από τα πιο δημοφιλή 
στη χώρα; 
Το μεγάλο project της ανοικοδόμησης 
επιμελείται ένας δικός μας. Ο Δημή-
τρης Γραμμόζης. Ο Έλληνας κόουτς 
έχει μπροστά του ένα δώρο καριέ-
ρας, που όμως μπορεί και να εξελι-
χθεί σε... άδωρο. Καλείται να επανα-
φέρει τους «βασιλικούς μπλε» στη 
φυσική τους θέση και παράλληλα να 
μπουν οι βάσεις ώστε ο σύλλογος 
να λειτουργήσει, επιτέλους, σε υγι-
ές περιβάλλον. «Πρέπει να προετοι-
μαστούμε για ένα πρωτάθλημα που 
οι αντίπαλοι θα τα δίνουν όλα όταν 
θα παίζουν μαζί μας, καθώς θα είναι 
μεγάλο το κίνητρο τους», είπε ο συ-
μπατριώτης μας, που ως τώρα χει-
ρίζεται με θαυμαστή ψυχραιμία την 
κατάσταση, παρά την απειρία του σε 
τόσο μεγάλο πόστο. «Βρισκόμαστε 
σε αχαρτογράφητα νερά και πρέπει 
να βρούμε τη θέση μας σε αυτή τη νέα 
πραγματικότητα», πρόσθεσε.
Η Σάλκε πληρώνει ακόμα ακριβά (κυ-
ριολεκτικά και μεταφορικά) την κακο-
διαχείριση του παρελθόντος. Αγωνι-
στικά και κυρίως οικονομικά. Τα χρέη 
είναι άνω των 200 εκατ. ευρώ και ελ-
λοχεύει πάντα ο κίνδυνος αφαίρεσης 
βαθμών από την Ομοσπονδία. Πά-
ντως γίνονται τιτάνιες προσπάθειες 
εξυγίανσης. Χαρακτηριστικά, το μι-
σθολογικό κόστος έπεσε στα 22 εκατ. 
ευρώ, ήταν... 80 πέρυσι! Το νέο μότο 
είναι «ζούμε με όσα έχουμε». Η πε-
ριπέτεια στην Τσβάιτελιγκα αρχίζει 
αύριο (23/7). Καπρίτσιο της μοίρας, 
κόντρα σε έναν άλλο «γίγαντα» με πή-
λινα πόδια. Το Αμβούργο. Το οποίο 
δεν λέει να επιστρέψει στην ελίτ μετά 
το 2018, από τότε δηλαδή που σταμά-
τησε να μετράει το περίφημο ρολόι τα 
συνεχόμενα χρόνια παρουσίας στην 
Bundesliga. Να το αντιπαράδειγμα 
για τη Σάλκε. Θα το βρει με το καλημέ-
ρα μπροστά της. Καλή προσαρμογή!
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CONFERENCE 22:00
ΝΤΡΙΤΑ-ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ

OVER 3 1,80
Από τα μεγάλα ονόματα της διοργάνωσης η Φέγενορντ ξεκινάει 

την αποστολή της από το Κόσοβο. Οι Ολλανδοί έχουν 
ποιότητα και αν παρουσιαστούν σοβαροί δεν νομίζω να 

συναντήσουν δυσκολίες. ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η αγορά 

σύμμαχος μας 
στα γκολ.

CONFERENCE 21:30
ΒΕΛΕΖ ΜΟΣΤΑΡ-ΑΕΚ

G/G 1,88
Ώρα Ευρώπης και για την ΑΕΚ του Βλάνταν Μιλόγεβιτς που 

ταξιδεύει στη Βοσνία. Το κλίμα στην ένωση είναι αρκετά 
καλό μετά την επιστροφή των Αραούχο και Βράνιες. Στον 

ενθουσιασμό της έδρας ποντάρει η Βελέζ Μόσταρ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Στο 

αμφίσκορο η 
επιλογή μας.

CONFERENCE 19:45
ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ-ΜΛΣΑΜΙ

1/1 1,66
Η Μλσάμι έκανε την έκπληξη αφήνοντας εκτός 

διοργάνωσης το Σαράγιεβο.Οι Μολδαβοί παίζουν χωρίς 
άγχος και απέδειξαν ότι μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Οι 
Σουηδοί βέβαια είναι το απόλυτο φαβορί του ζευγαριού.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Στηρίζουμε 
έδρα από 
ημίχρονο.

CONFERENCE 16:00
ΑΣΤΑΝΑ-ΑΡΗΣ

OVER 4 ΚΟΡΝΕΡ ΗΜΙΧ. 1,90
Ο Άρης ρίχνεται στη μάχη της Ευρώπης με το φετινό ταξίδι 

να ξεκινάει από το μακρινό Καζακστάν.
Το έργο σίγουρα δεν θα είναι εύκολο καθώς η Αστάνα 

εκτός από ποιότητα έχει και μεγάλη εμπειρία στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ποντάρουμε 

σε κόρνερ στο 
ημίχρονο.

CONFERENCE 20:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΖΙΛΙΝΑ

OVER 2,25 1,70
Τα όνειρα του Απόλλωνα φτάνουν ξεκάθαρα μέχρι τους 

ομίλους για αρχή. Πρώτο εμπόδιο στα προκριματικά η 
Ζίλινα από τη Σλοβακία που δεν φοβίζει, αλλά δεν πρέπει 
να υποτιμηθεί. Δύο ομάδες που σκοράρουν με σχετική 

ευκολία.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Τα γκολ 

έχουν την 
τιμητική τους.

CONFERENCE 19:00
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ-ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ

OVER 2,5 1,72
Να καθαρίσει την πρόκριση από σήμερα έχει ως στόχο η 

Αούστρια κόντρα στην Μπρειντάμπλικ.
Οι Αυστριακοί είναι το φαβορί και θα παραταχθούν 

επιθετικά ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Τα γκολ 

θα πάρουν 
σημείο.

ΤΟ CONFERENCE LEAGUE ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ  
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

www.xosetips.com



Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΝΑΝ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  
ΠΟΥ «ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ», ΟΠΟΙΟΣ 
ΚΙ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ 

Σε τέτοιες βραδιές το ζητούμενο και το 
σημαντικό είναι να γίνει η δουλειά. Όλα 
τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοί-
ρα. Η εμφάνιση, η αγωνιστική παρουσία, 
η ομοιογένεια. Αυτά είναι στοιχεία προς 
συζήτηση για αργότερα μέσα στη σε-
ζόν. Η κουβέντα που δεν πρέπει να ανοί-
ξει τέτοια εποχή, ειδικά στους προκριμα-
τικούς γύρους, είναι αυτή της πρόωρης 
στραβής. Ο Ολυμπιακός δεν προκρίθη-
κε (ακόμα), αλλά τη δουλειά τη έκανε.  
Πριν από τις αναμετρήσεις με τη Νέφτσι 
Μπακού δεν θα μιλούσαμε για κάποιο ανυ-
πέρβλητο εμπόδιο. Ούτε το 1-0 θα ήταν επι-
τυχία, ή κάτι άξιο αναφοράς. Έλα που όμως 
εξελίχθηκε και εξελίσσεται σε τέτοιο. Εμβι-
λά, Παπασταθόπουλος, Ελ Αραμπί εκτός. 
Συν τους γνωστούς Φορτούνη, Τικίνιο, 
Μπα, τον ανέτοιμο Βάλτσικ και πόσα ακό-
μα… Προστέθηκαν αναποδιές και ατυχίες 
ασφαλώς και μέσα στο παιχνίδι (Μπουχα-
λάκης, Χασάν). Ο Ολυμπιακός αναγκάστη-
κε να παίξει αρκετή ώρα με δέκα. Γενικώς, 
στήθηκε ένα σκηνικό «γκέλας». Ο Πέδρο 
Μαρτίνς είδε τα χέρια του «δεμένα». Είχε 
διαμορφωθεί έτσι η κατάσταση πως ότι κι 
αν έκανε θα φαινόταν λάθος.  
Το ότι η ενδεκάδα με την οποία τελείωσε το 
ματς ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να την ξα-
ναδούμε ποτέ, είναι ένα γεγονός που μιλά-
ει από μόνο του. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. 
Εντελώς ξαφνικά ο Ολυμπιακός βρέθηκε να 
παίζει ένα ματς εκατομμυρίων με ένα μάτσο 
αμούστακους και άγουρους παίκτες. Σεμέ-
δο, Βαλμπουενά και Μασούρας, συν τους 
Σισέ, Ανδρούτσο ήταν οι «πρώτης» γραμ-
μής. Ζόρικο. Η διαχείριση από όλους ήταν 
εξαιρετική. Όχι μόνο εκ του αποτελέσμα-
τος. Η εικόνα ήταν πειστική. Πάντα στη λο-
γική του να «γίνει η δουλειά». Αυτή έγινε.  
Μην ξεχνάμε πως δεν υπάρχει το εκτός 
έδρας γκολ. Δεν θα ήταν δηλαδή ζημιογό-
νο και καταστροφικό για την ομάδα του Πει-
ραιά ακόμα και το 1-1. Από τη στιγμή που 
κέρδισε όμως, έχει μπροστά του το εξής 
απλό: Να μην ηττηθεί από μία ομάδα που 
είναι σε όλους τους τομείς κατώτερη. Δεν 
το συζητάμε.  
Αυτό που συνέβη στο Καραϊσκάκη το βρά-
δυ της Τετάρτης είναι μια απόδειξη μια εξαι-
ρετικής δουλειάς που δίνεται στους «ερυ-
θρολεύκους». Θαυμαστή, αξιοσημείωτη και 
εντυπωσιακή. Δείχνει πως κάθε παίκτης 
που βρίσκεται σε αυτό τον οργανισμό, αξί-
ζει να είναι εκεί. Έχει λόγο η ύπαρξή του. 
Ασχέτως αν κάνουν ή όχι για το υψηλότε-
ρο επίπεδο. Σουρλής, Αγκιμπού Καμαρά, 
Μάρκοβιτς, Τζολάκης έδειξαν έτοιμοι όταν 
τους χρειάστηκε ο Πέδρο Μαρτίνς. Ακόμα 
μία απόδειξη πως όλα στον Ολυμπιακό τα 
τελευταία χρόνια δουλεύουν σαν ένα κα-
λοκουρδισμένο ρολόι.  

ΚΑΛΟΚΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟ 
ΡΟΛΟΪ  

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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 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια φιλικά...

Η ευκαιρία στο UEFA Ranking 
Είναι γνωστό πως χρειαζόμαστε μία καλή χρονιά για να 
ανεβούμε. Η φετινή αποτελεί μία ευκαιρία για να πάμε 
καλά για διάφορους λόγους.
Ο πρώτος είναι ότι πλέον παίζουν τέσσερις ελληνικές ομά-
δες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό σημαίνει πως 
κάθε νίκη δίνει πια 500 πόντους και όχι 250 που ήταν έως 
πέρυσι. Προσθέστε και κάτι ακόμη. Δεν υπάρχει εκπρό-
σωπος της Ελλάδας στο Europa League. Θεωρητικά το 
Conference League είναι πιο βατό. Όλα, βέβαια, θα φα-
νούν στο γήπεδο.
Στο UEFA Ranking η Ελλάδα ξεκινάει από τη 19η θέση φέ-
τος και καλείται να σκαρφαλώσει αρκετά. Το πρώτο βήμα 
έγινε με το καλημέρα. Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον 
του νικώντας τη Νέφτσι με 1-0 και οι πρώτοι πόντοι μπή-
καν στο σακούλι. Έτσι από τους 20.200, πήγαμε στους 
20.450. Η απόσταση από την Τσεχία μειώθηκε και έπεται 
συνέχεια.
Σε πρώτη φάση οι χώρες που κυνηγάμε είναι Σερβία, 
Κύπρος, Ελβετία, Κροατία, Τουρκία και Τσεχία. Κάποιες 
μπορεί να τις περάσουμε, άλλες όχι. Ο Ερυθρός Αστέρας 
ηττήθηκε, η Γιουνγκ Μπόις έμεινε στο 0-0 και η Γαλατα-
σαράι έφαγε πεντάρα από την Αϊντχόφεν και ουσιαστικά 
αποκλείστηκε. Κοινώς ήταν μία καλή βραδιά. 


