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ΚΑΥΣΩΝΑΣ

ΝΑ ΤΗΝ... 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙ
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Ο ΠΑΟΚ παλεύει «ζεστά» για το μέγα 
κόλπο με Τζιοβίνκο! Θλάση ο Κρέσπο  

BET  

2
ΣΕΛΙΔΕΣ

ΔΑΚΡΥΒΡΕΧΤΟ
Πώς φτάσαμε στο «αντίο» του Χεζόνια – 
Η επόμενη μέρα στο «τριφύλλι»

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΟΙΑ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΝΕΛΑ;
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 ΑΛ. ΚΩΤΑΚΗΣ: Ηταν σοκ, αλλά γυρίζει

 ΓΕΡ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ: Και τώρα τρέχει

 Τ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Το βρήκε μπροστά της

Ο ΤΖΟΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ «ΜΙΚΡΟΙ» 
ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΦΤΣΙ

ΜΠΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ ΓΙΑ ΠΙΚΕΡΕΣ, 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΩΣ ΦΑΒΟΡΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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Η ΑΕΚ μετά τις μεταγραφές Στάνκοβιτς-Τζαβέλλα 
καθυστέρησε. Άργησε να βάλει τις επόμενες με-
ταγραφές της στο παιχνίδι. Οριακά πρόλαβαν το 
ματς με την Βελέζ για να μπουν στην αποστολή 
οι Λε Ταλέκ, Αραούχο και Βράνιες. Οι δύο πρώτοι 
μπήκαν απόψε αλλαγή στο τέλος, ο τρίτος έμεινε 
πάγκο. 
Η ΑΕΚ θα μπορούσε να κερδίσει το ματς στην 
Βοσνία. Αλλά οι παιδικές ασθένειες της δεν την 
άφησαν να πάρει «ανάσα». Ο Μιλόγεβιτς και ο 
Τζαβέλλας δεν φτάνουν. Και προφανώς δεν μπο-
ρεί μία ολόκληρη αλλαγή σελίδας να στηριχθεί 
σε έναν προπονητή και σε ένα στόπερ. Η ΑΕΚ 
απόψε εκτός από τις παιδικές (περσινές) ασθέ-
νειες της, πλήρωσε και την απόφαση της να κα-
θυστερήσει τις μεταγραφές που έπρεπε να κάνει 
νωρίτερα. Το θέμα είναι να μην πληρώσει πολύ 
ακριβά όλο αυτό. Η ΑΕΚ χρειάζεται άμεσα να 
μπουν Λε Ταλέκ, Αραούχο και Βράνιες, να αλλά-
ξει τον σχηματισμό της και να… τσουλήσει. Θέλει 
ενέργεια, νεύρο, τσαγανό. 
Και αυτά τα θέλει άμεσα μάλιστα, καθώς σε μία 
εβδομάδα παίζει πολλά στο ΟΑΚΑ. Προφανώς 
και μπορεί να κερδίσει με 2-3 γκολ διαφορά την 
Βελέζ και να συνεχίσει. Δεν είναι κατόρθωμα, θα 
πρέπει να είναι η κανονικότητα της. Όμως αυτά 
τα… λίγα που είχε απόψε δεν φτάνουν. Και ο Μι-
λόγεβιτς τα ξέρει καλά. 
Ναι αδικήθηκε, ναι έπρεπε να μετρήσει το 2-2, 
αλλά για μένα μετρά απόψε η ψυχολογία και η 
εικόνα. Αν είναι τόσο καλύτερη από την Βελέζ 
ας το αποδείξει την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ με ό,τι 
σκορ… θέλει.

ΤΟ ΒΡΗΚΕ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ

Ούτε ο πιο απαισιόδοξος οπαδός του Άρη ή ο 
πιο αισιόδοξος της Αστάνα δεν θα μπορούσε 
να φανταστεί τέτοια εικόνα.
Ένα 2-0 από το... πουθενά. Ο Άρης εμφάνισε 
όλες τις αδυναμίες που γνωρίζουμε από πέρσι 
απέναντι σε μια ομάδα σίγουρα χειρότερη από 
τη Μόλντε.
Όταν η ομάδα του Μάντζιου παίζει στο ανοιχτό 
γήπεδο και στην κόντρα είναι απειλητική, αλλά 
αδυνατεί να σκοράρει καθώς ο Μαντσίνι ως επι-
θετικός δεν... Όταν πάλι έχει εκείνη την κατοχή, 
δεν ξέρει πώς να τη μετουσιώσει.
Κι αυτό καθώς ενώ είναι πολύ καλή στο passing 
game σε κοντινές αποστάσεις, δεν είναι το ίδιο 
αποτελεσματική στη σέντρα και στο να σηκώνει 
τα μπάλα. Γι’ αυτό ακριβώς ο Μήτρογλου ήταν 
σαν να μην μπήκε καθόλου στο ματς.
Δεν γίνεται να μην κάνεις φάση στο τελευταίο 
20λεπτο με παίκτη παραπάνω. Οι κινήσεις του 
Μάντζιου στο β’ μέρος ήταν σωστές, όμως οι 
παίκτες του δεν έδωσαν τα αναμενόμενα
Ψυχραιμία χρειάζεται. Ο Άρης ακόμη μπορεί να 
προκριθεί. Όσο κι αν φαντάζει δύσκολο.
Το δεύτερο ματς θα είναι τελείως διαφορετικό. H 
Αστάνα είναι μια κακή αμυντικά ομάδα που αν 
πιεστεί σε μια πραγματική έδρα όπως το «Βικε-
λίδης» δεν θα αντέξει.
Αρκεί οι φάσεις, που θα κάνει ο Άρης, να γίνουν 
(επιτέλους) γκολ...

ΗΤΑΝ ΣΟΚ,  
ΑΛΛΑ ΓΥΡΙΖΕΙ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΤΑΚΗΣ

Αποψη
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Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΛΕΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ 
«ΦΤΕΡΑ» ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΑΛΛΑ AYTA 
ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ  

Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, επιτυ-
χία ήταν η νίκη με τα όσα έγιναν για τον 
Ολυμπιακό. Η συνέχεια προμηνύεται δύ-
σκολη είναι η αλήθεια. Ο κόσμος των «ερυ-
θρολεύκων» φωνάζει για ενίσχυση. Στα εξ-
τρέμ. Έφυγε ο Μπρούμα, δεν ήρθε άλλος 
στη θέση του, χτύπησε ο Φορτούνης που 
έπαιζε εκεί αρκετά φορές και πάει λέγοντας.  
Εκεί όμως, στα εξτρέμ, το πρόβλημα λύνε-
ται. Παίρνεις παίκτη. Υπάρχει εξήγηση. Η 
διοίκηση ψάχνει κάτι καλό. Παίρνει ένα ρί-
σκο. Για τα μπακ που τα «έσκασε» χοντρά 
και μπακ δεν έχει. Λες και άφησαν… κατά-
ρα πίσω τους οι Ομάρ και Τσιμίκας και δεν 
μπορεί να έρθει κάποιος να κάνει «χωριό» 
με την ομάδα του Μαρτίνς. Πρόβλημα.
Από τους Ραφίνια, Βινάγκρε, στους Ρέα-
μπτσιουκ και Λαλά.  
Ο Μολδαβός είναι φιλότιμος, σχετικά καλός 
στα αμυντικά του καθήκοντα, με ανάσες και 
αρκετά πάνω-κάτω, αλλά επιθετικά… βοή-
θα Παναγιά μου. 
Μια (υψηλόβαθμη) ψυχή στον Πειραιά είπε 
πως «το μόνο που κάνει είναι να παίρνει 
την μπάλα και να τη γυρνάει πίσω». 
Αμ ο Λαλά; Είναι φανερό, δεν χρειάζεται 
να έχεις πληροφόρηση, πως δεν είναι στα 
«γούστα» του Πέδρο Μαρτίνς. Κάτι τον «χα-
λάει» τον Πορτογάλο. Δεν έπαιξε καν στο 
ματς με τη Νέφτσι, ίσως τον δούμε στη ρε-
βάνς. Ευκαιρίες (λίγες ακόμα) θα πάρουν 
αμφότεροι. Αυτό που μαθαίνω όμως είναι 
πως αν όλα πάνε καλά στα προκριματικά 
ο Ολυμπιακός πάει για μπακ. Πόσα; Δύο!  

Agent Greek

Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ  
ΚΙ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡ ΣΤΟΝ ΑΡΗ

Έγινε πιο επιτακτικό 
Ο Άρης ψάχνει παίκτη για την 
επιθετική γραμμή. Έναν που να 
παίζει μπροστά ενώ έχει Μήτρο-
γλου, Μάνο και ο Μάντζιος ξε-
κίνησε βασικό τον Μαντσίνι με 
την Αστάνα. Το θέμα είναι, όμως, 
πως θα πρέπει να βρεθεί παί-
κτης που θα έχει… κανονικό βι-
ογραφικό, δε θα είναι στοίχημα. 
Και αυτό σίγουρα κοστίζει. Κατα-
στροφικό το… Καζακστάν. 

ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΟΥΤΕ  
ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Persona non grata  
Στον Ολυμπιακό μπορεί να μην 
τον θέλουν, αλλά μην είμαστε 
και μηδενιστές. Για αλλού μια 
χαρά είναι ο Γιάννης Μασούρας. 
Κάτι, όμως, οι δικές του παραξε-
νιές, κάτι το γραφείο που τον εκ-
προσωπεί, ζόρικα τα πράγματα. 
«Φέρε πρόταση» του έχουν πει. 
Την ίδια στιγμή ο μάνατζέρ του 
δεν μπορεί ούτε να πάρει τηλέ-
φωνο για να ζητήσει να αποδε-
σμευτεί ο παίκτης με ποσοστό 
μεταπώλησης! Και ας υπάρχει 
ενδιαφερόμενος.

ΘΑ ΤΟΥ «ΚΑΤΣΕΙ» ΤΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ 

«Μάτια» στην Ελλάδα 
Δεν είναι και λίγες οι μεταγραφές που έχει κά-
νει ο Ολυμπιακός Λευκωσίας, αλλά σε αυτές 
δεν υπάρχει ούτε ένας Ελληνας. Και αν σας 
κάνει εντύπωση, εξήγηση υπάρχει. Ο Γιώρ-
γος Πετράκης έχει σταθερά το βλέμμα του στα 
μέρη μας, αλλά 1-2 περιπτώσεις που έψαξε, 
δεν του... έκατσαν. Τρίτη και φαρμακερή; Ο 
κόουτς το παλεύει πάντως. Που θα πάει, μία 
θα του κάτσει, λέω εγώ…  

Ο ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ Β’ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 

Κάτι να γίνει 
Αν και η φημολογία ήταν έντονη στην αρχή της μεταγραφικής 
περιόδου (Premier League, Championship, Τραμπζονσπόρ), 
η συνέχεια δεν ήταν το ίδιο εντυπωσιακή για τον Γιώργο Γι-
ακουμάκη. Και τη μεταγραφή του βεβαίως βεβαίως. Γιατί ο 
περσινός πρώτος σκόρερ της Eredivisie δεν μπορεί να παί-
ξει Β΄ κατηγορία. Και ο ίδιος το έχει διαμηνύσει. Η Φέγενορντ 
τι λέει; 

➠

➠

➠

➠

ΠΟΝΑΝΕ ΤΑ «ΦΤΕΡΑ»! 
ΠΟΙΑ; ΟΛΑ! 
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Το να θέλει ένας αθλητής να 
αλλάξει ομάδα, είναι ανθρώ-
πινο, κατανοητό και συμβα-
τό με τις ταχύτητες και τις τά-
σεις της εποχής. Ελάχιστοι 
δένονται με μία και μόνο 
ομάδα για όλη τους την κα-
ριέρα. Τόσο λίγοι που τους 
κάνουμε... σημαία. Το θέμα, 
όμως, είναι και οι τύποι. Το 
πώς κάνεις δηλαδή ό,τι κά-
νεις. Τι λες, πώς συμπεριφέ-
ρεσαι, τι τάζεις. Κι εκεί μπο-
ρεί να πει κανείς πως είναι 
«φάουλ» ο Μάριο Χεζόνια. 
Είπε πολλά. Πάρα πολλά. Με 
αποτέλεσμα να κάνει αρκε-
τούς να πιστέψουν ότι δεν 
ήταν ο «μέσος όρος». Ότι δη-
λαδή θα έκανε τις μεγαλύτε-
ρες δυνατές υποχωρήσεις 
προκειμένου να παραμείνει 
στον Παναθηναϊκό. Δεν συ-
νέβη. Στη σελ. 11 μπορείτε 
να διαβάσετε αναλυτικά για-
τί και το τι αυτό φέρνει για τη 
συνέχεια των «πρασίνων».
Ουσία είναι ότι ο καθείς δικαι-
ούται να έχει την άποψή του 
για την πορεία που πήραν τα 
πράγματα. Το ότι υπάρχουν 
τόσο αντίθετες αντιδράσεις 
δεν πρέπει να το δούμε ως 
συνέπεια κάποιου είδους φα-
νατισμού, αλλά ως «θάνατο» 
του ρομαντισμού. Είτε βρί-
ζει κανείς, είτε κατανοεί, είτε 
ειρωνεύεται για ό,τι έγινε, 
από πίσω κρύβεται το ίδιο 
ζήτημα. Ότι γίνεται όλο και 
πιο σπάνιο να μπει το συ-
ναίσθημα πάνω από όλα. Το 
«αιώνια πιστός, δεν γίνεται 
αλλιώς» είναι ένα όμορφο 
σύνθημα, πράσινης μάλιστα 
έμπνευσης, αλλά δυστυχώς 
έχει σπανιότατα πια εφαρ-
μογή στον επαγγελματικό 
αθλητισμό.
Οπότε σε ένα τέτοιο περιβάλ-
λον και επειδή αυτό είναι το 
πιο τίμιο – σοφό, κάθε παί-
κτης θα πρέπει να μετράει δι-
πλά τα λόγια του. Τα λίγα (λό-
για) ζάχαρη και τα καθόλου 
μέλι, καταπώς το λέγανε οι 
παλιοί. Αποδεδειγμένα γού-
σταρε την ομάδα ο Χεζόνια, 
ενώ μοιραζόταν βίντεο από 
την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ 
πολύ καιρό πριν διαφανεί ότι 
θα μπορούσε όντως να βά-
λει τα πράσινα. Η φυγή του 
δεν σημαίνει ότι έπαιζε θέα-
τρο τόσο καιρό. Σημαίνει ότι 
η εποχή ευνοεί περισσότερο 
τον κυνισμό παρά την αγά-
πη για τη φανέλα. 
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Το Θέμα
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΠΟΙΑ ΑΓΑΠΗ  
ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΝΕΛΑ;  
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ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ

ΣΤΑ  
ΣΧΟΙΝΙΑ
Η ΝΩΧΕΛΙΚΗ ΑΕΚ 
ΗΤΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΑΡΑΓΕΒΟ  
ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΛΕΖ ΚΑΙ ΜΠΗΚΕ 
ΣΕ ΜΠΕΛΑΔΕΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ (2-1)

ΒΕΛΕΖ ΜΟΣΤΑΡ         ΑΕΚ

Η φετινή πρεμιέρα της ΑΕΚ στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις κόντρα 
στη Βελέζ έδειξε να ξεκινά με τους 
καλύτερους οιωνούς, αλλά η προ-
βληματική της αμυντική εικόνα την 
έκανε να φύγει με σκυμμένο κεφά-
λι από το Σαράγεβο (2-1).
Οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν 
στο 12ο λεπτό με τον Ανσαριφάρ-
ντ και όλοι πίστεψαν πως θα είχαν 
ένα εύκολο βράδυ στο Σαράγεβο. 
Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργό-
τερα (14΄), ο Πρσές ισοφάρισε για 
τους γηπεδούχους με πανέμορφο 
σουτ.
Το βράδυ όμως ήταν ακόμα... μα-
κρύ για την Ενωση, η οποία παρό-
τι άγγιξε το 1-2 με τον Τζαβέλα (δο-
κάρι στο 49’), δέχτηκε δεύτερο γκολ 
από καραμπόλα (59΄ Ζαΐμοβιτς) και 
βρέθηκε στα σχοινιά. Οι Αραούχο, 
Τάνκοβιτς και Λε Ταλέκ πέρασαν 
στο ματς, αλλά δεν κατάφεραν να 
βρουν το γκολ της ισοφάρισης. 
Πλέον, η Ενωση έχει μπει σε μπε-
λάδες και καλείται σε επτά βράδια 
να πάρει την πρόκριση στην επό-

μενη φάση.
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ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ
 Η ισοφάριση της Βελέζ. Η 
ΑΕΚ έχει μόλις προηγηθεί 
και αντί να καλμάρει τον 
ρυθμό, πιάστηκε εντε-
λώς στον ύπνο, αμέ-
σως μετά το 0-1. Κακή 
τοποθέτηση και αντιμε-
τώπιση από τα αμυντι-
κά χαφ που δεν έκλεισαν 
εγκαίρως, ώστε να εμπο-
δίσουν τον Πρσες. Αυτό το 
τέρμα έδωσε «φτερά» στους γη-
πεδούχους και μέτρησε στο τέ-
λος.

EΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: ΟΑΚΑ, ΠΕΜΠΤΗ, 29/7, 20:00

TO ΛΑΘΟΣ
Το γκολ της ΑΕΚ 
στο 42ο θα με-
τρούσε, αν υπήρ-
χε στο Σαράγεβο 
το άγρυπνο μάτι του 
VAR. Ο Βέλγος βοηθός, Ιλέρτ, 
υπέδειξε τον Ανσαριφάρντ σε 
θέση οφ-σάιντ και αυτό το λά-
θος ήταν καθοριστικό για τη 
συνέχεια. Αν είχε προηγηθεί 
σ’ εκείνο το σημείο, τα πράγ-
ματα ίσως να ήταν διαφορε-
τικά. 

ΒΛΑΝΤΑΝ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ
Οι διορθωτικές κινήσεις που έκανε δεν βελτίωσαν 
την άνευρη εικόνα της ΑΕΚ. Ο Σέρβος τεχνικός 
χρησιμοποίησε όλα τα διαθέσιμα όπλα, αλλά κα-
νένα δεν του βγήκε. Μεγάλη ανορθογραφία η χρη-
σιμοποίηση του φανερά ανέτοιμου Σβάρνα έναντι 
του Μήτογλου.

O ΣΤΑΡ
O 26χρονος χαφ 
της Βελέζ, Oμάρ 
Πρσες έκανε ένα φανταστικό 
παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. 
Μόνιμη πηγή κινδύνου για 
την «κιτρινόμαυρη» άμυνα, 
σκόρερ του 1-1 και ηγέτης 
για την ομάδα του αυξομει-
ώνοντας τον ρυθμό. Δικαιο-
λογημένα ο κορυφαίος της 
αναμέτρησης.  

ΑΕΚ
ΒΕΛΕΖ 2 1

ΓΗΠΕΔΟ:  «ΓΚΡΜΠΑΒΙΤΣΑ»
ΣΚΟΡΕΡ14΄ ΠΡΣΕΣ 52΄ ΖΑΪΜΟΒΙΤΣ 12’ AΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΠΡΣΕΣ 73΄ΟΣΜΙΤΣ ΛΟΠΕΣ 59’ ΜΙΤΑΪΤΣΟΣΙΤΣ 85’ ΡΑΝΤΟΒΙΤΣ ΣΑΚΧΟΦ 80’ ΛΕ ΤΑΛΕΚΑΝΤΟΥΣΙΤΣ 69’ ΒΕΧΑΝΤΟΒΙΤΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 59’ ΤΑΝΚΟΒΙΤΣΝΤΕ ΣΟΟΥΖΑ 85’ ΝΤΕΓΙΑΝΟΒΙΤΣ ΡΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ 69’ ΑΡΑΟΥΧΟΖΑΪΜΟΒΙΤΣ 69’ ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΙΤΣ

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ30΄ ΑΝΤΖΟΥΣΙΤΣ 58΄ ΜΑΝΤΑΛΟΣ57’ ΧΑΣΑΝΟΒΙΤΣ 64΄ ΣΑΚΧΟΦ 85’ ΤΣΟΣΙΤΣ
86΄ ΤΑΝΚΟΒΙΤΣ 
90’ ΛΕ ΤΑΛΕΚ

ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΟΒΙΤΣ

ΦΕΡΕΪΡΑΖΕΛΙΚΟΒΙΤΣΙΣΙΤΣ
ΟΒΤΣΙΝΑ

ΠΡΣΕΣ
ΤΣΟΣΙΤΣ

ΧΑΣΑΝΟΒΙΤΣ

ΜΠΡΑΝΤΑΟ
ΖΑΪΜΟΒΙΤΣ

ΑΝΤΖΟΥΣΙΤΣ

 ΤΣΙΝΤΩΤΑΣ

ΜΠΑΚΑΚΗΣ
ΣΒΑΡΝΑΣ

ΤΖΑΒΕΛΛΑΣΛΟΠΕΣ

ΣΑΚΧΟΦΣΙΜΑΝΣΚΙ

ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ
ΜΑΝΤΑΛΟΣ

ΑΛΜΠΑΝΗΣ
ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ

4-2-3-1

Η «ΣΚΑΚΙΕΡΑ»
4-3-3

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
NEΪΘΑΝ ΒΕΡΜΠΟΥΜΕΝ (ΒΕΛΓΙΟ)
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ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 
Ο ΑΡΗΣ ΔΥΣΚΟΛΕΨΕ  
ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΧΕΙ  
ΠΙΑ ΒΟΥΝΟ ΝΑ ΔΙΑΒΕΙ

ΑΣΤΑΝΑ         ΑΡΗΣ

Ένα «φτηνό» γκολ στο 
πρώτο ημίχρονο, μια αδρά-
νεια της άμυνας στο δεύτε-
ρο και ο… μοιραίος Μαντσί-
νι, βάζουν σε πολύ δύσκολη 
θέση τον Άρη, στο στοίχη-
μα πρόκρισης στην επό-
μενη φάση του Conference 
League. Οι πιθανότητες 
μετά την ήττα με 2-0 από την 
Αστάνα, με «δήμιο» τον Κρο-
άτη Τομάσοφ, μειώνονται αι-
σθητά. Οι «κίτρινοι» σπατά-
λησαν πολλές ευκαιρίες στο 
α’ μέρος και μετά την ανά-
παυλα έγιναν φλύαροι. Ούτε 
το αριθμητικό πλεονέκτημα 
που απέκτησαν στο 75’ μπό-
ρεσαν να αξιοποιήσουν. Κα-
λούνται πια να διαβούν ένα 
βουνό για να γυρίσουν τού-
μπα την κατάσταση. Γίνεται; 

          
ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ
Ο Άρης δεν μπόρεσε να 
«καμουφλάρει» κανένα 
από τα κραυγαλέα προ-
βλήματα που αντιμετω-
πίζει. Ο Ρόουζ δεν έχει 
αντικατασταθεί, ο Μα-
ντσίνι δεν είναι φορ και 
ο Μήτρογλου δεν μπο-
ρεί να βοηθήσει. Τα έβγαλε 
όλα στο «Αstana Arena» 
και τα πλήρωσε επίσης όλα!

EΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: ΑΡΗΣ - ΑΣΤΑΝΑ, ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ,29/07, 21:30

TO ΛΑΘΟΣ
Βασικά, ήταν πολ-
λά. Από τον Ντά-
νιελ Μαντσίνι, αρ-
χικά. Κακή η σκέψη 
να «σπάσει» τη μπά-
λα στον Γκαρσία στο 30′, όντας 
σε θέση τετ-α-τετ-, τραγικό το 
τελείωμα του ένα λεπτό αργό-
τερα, «σημαδεύοντας» τα πό-
δια του Νεπογκόντοφ. Παραλ-
λήλως, στόπερ και άμυνα τα 
έκαναν... μαντάρα! 

ΑΚΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ
Το πλάνο λειτούργησε το α’ μέρος. Οι φάσεις βγή-
καν. Τέσσερις «καθαρές» για γκολ. Αυτό δεν ήρθε 
ποτέ και όλη η συζήτηση είναι πια διαφορετική. Ο 
Ελληνας κόουτς πάλεψε με τα μέσα που είχε, ειδι-
κά καθώς αναγκάστηκε να κατεβάσει τους αναπλη-
ρωματικούς στόπερ, που δεν κολλάνε μεταξύ τους, 
ούτε κάνουν παιχνίδι από πίσω. Απέχει πολύ ο Άρης 
από την τελική του εικόνα. Είναι, πάντως, ένα θέμα 
γιατί καθυστέρησε τόσο η απαραίτητη ενίσχυση.

ΜΠΑΝΤΟΥ ΕΝΤΙΑΓΕ
Το timing μόνο ιδανικό δεν ήταν. Λίγο 
μετά την ήττα από την Αστάνα και ύστε-
ρα από το ναυάγιο της τε-
λευταίας στιγμής με 
τον Αλεχάνδρο Αρί-
μπας. Ουσία είναι 
ότι ο Αρης ανακοί-
νωσε επίσημα, 
όπως αναμενόταν, 
την απόκτηση του 
Μπαντού Εντιαγέ. 
Ο Σενεγαλέζος μέ-
σος υπέγραψε 3ετές 
συμβόλαιο και κατά 
την παρουσίαση του εί-
χαμε τα αποκαλυπτήρια της 
τρίτης φετινής εμφάνισης της ομάδας, 
χρώματος ροζ.  

ΑΡΗΣ
ΑΣΤΑΝΑ 2 0

ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «ΑstΑnΑ ΑrΕnΑ»
ΣΚΟΡΕΡ25’, 70’ Τομάσοφ 

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΕΟΥΖΕΝΙΟ (78’ ΤΟΜΑΣΕΒΙΤΣ) ΓΚΑΡΣΙΑ (46’ ΜΠΡΟΥΝΟ)ΚΟΥΑΤ (84’ ΓΚΟΥΡΜΑ) ΓΚΑΜΑ (62’ ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ)ΜΠΑΡΣΕΓΚΙΑΝ (87’ ΜΠΕΤΣΙΡΑΪ) ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ (77’ ΤΖΕΓΚΟ)
ΣΑΚΙΤΣ (78’ ΧΑΪΡΟΒΙΤΣ)ΜΑΝΤΣΙΝΙ (87’ ΜΑΝΟΣ) 

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ27’  Σιμούνοβιτς 75’ Σιμούνοβιτς 83’ Μπρούνο5΄Μπεναλουάν 85’ Ματίγια

ΝΕΠΟΓΚΟΝΤΟΦ

ΜΠΕΪΣΕΜΠΕΚΟΦΣΙΜΟΥΝΟΒΙΤΣΜΠΙΤΡΙΡΟΥΚΑΒΙΝΑ

ΤΣΟΥΠΕΡΚΑ
ΚΟΥΑΤΕΜΠΟΝΓΚ

ΕΟΥΖΕΝΙΟΜΠΑΡΣΕΓΚΙΑΝ
ΤΟΜΑΣΟΦ

ΣΑΚΙΤΣ

ΝΤΕΝΙΣ

ΜΠΕΝΑΛΟΥΑΝΔΕΛΗΖΗΣΗΣΓΚΑΝΕΑ

ΣΑΣΑ
ΜΑΤΙΓΙΑ

ΓΚΑΜΑ
ΜΠΕΡΤΟΓΛΙΟ

ΜΑΝΤΣΙΝΙ
ΓΚΑΡΣΙΑ

4-2-3-1

Η «ΣΚΑΚΙΕΡΑ»
4-3-3

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Μπάστιαν Ντάνκερτ (Γερμανία)
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Παράταση στα διαρκείας
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωσε με την 
οποία γνωστοποίησε ότι θα δοθεί παράταση μέ-
χρι και την Δευτέρα (26/7) στους κατόχους διαρκεί-
ας της σεζόν 2019-2020, ώστε να ανανεώσουν 
τις κάρτες τους και να κλείσουν τη θέση τους 
στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη νέα αγωνιστική 
περίοδο.

Προβάδισμα για Πικέρες
Σε θέση ισχύος στην υπόθεση του Χοακίν Πικέρες πα-
ραμένει ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 

«ερυθρόλευκοι» είχαν παγώσει τις διαπραγματεύσεις 
με την Πενιαρόλ τις τελευταίες μέρες, περιμένο-

ντας την ολοκλήρωση των αγώνων με τη 
Νέφτσι, αλλά και των Ουρουγουανών 

με τη Νασιονάλ για το Κόπα Σουδα-
μερικάνα. Κάτι που εκμεταλλεύτη-
κε η Ρίβερ Πλέιτ, η οποία έκανε κά-

ποιες επαφές με τους ανθρώπους της 
Πενιαρόλ, χωρίς όμως να κινηθεί αποφα-

σιστικά. Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον της Παλ-
μέιρας στο οποίο αναφέρθηκαν ΜΜΕ της Βραζι-

λίας, δεν επιβεβαιώνεται. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν 
προλειάνει το έδαφος και εφόσον σύντομα καταθέ-
σουν πρόταση που να ικανοποιεί τους Ουρουγου-
ανούς, τότε ο Πικέρες είναι πολύ πιθανό να ντυ-

θεί στα «ερυθρόλευκα».

ΑΠΟ ΑΓΟΡΙΑ, 
ΑΝΤΡΕΣ
Ο ΤΖΟΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΝΕΑΡΟΙ 
ΠΑΙΚΤΕΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΕΡΔΟΣ 
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗ ΝΕΦΤΣΙ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Μέσα σε όλα τα στραβά κι ανάποδα που έτυχαν στον Ολυ-
μπιακό κόντρα στη Νέφτσι Μπακού, οι «ερυθρόλευκοι» οφεί-
λουν να κρατήσουν, πέραν του 1-0,  κάτι πολύ σημαντικό-
τερο και με πιο μακρυπρόθεσμο ορίζοντα. 
Ο Πέδρο Μαρτίνς έριξε στη «φωτιά» νεαρούς παίκτες και 
εκείνοι αντί να «καούν», σφυρηλάτησαν χαρακτήρα. 
Προεξέχοντος του Κωνσταντίνου Τζολάκη. Ο 18χρονος γκο-
λκίπερ έγινε ο νεαρότερος τερματοφύλακας στην ιστορία 
του Ολυμπιακού που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή διοργάνω-
ση. Και μόνο ως πρωτάρης δεν έπαιξε. Μάλιστα ήταν ση-
μαντικός παράγοντας για τη νίκη με τη μεγάλη απόκρουση 
που έκανε στο τετ α τετ του πρώτου ημιχρόνου. Δεν είναι 
εύκολο για έναν πορτιέρε, σε τόσο νεαρή ηλικία, να παίρ-
νει το ευρωπαϊκό βάπτισμα του πυρός. Το άγχος, η πίεση, 
μπορούν να επιφέρουν εντελώς διαφορετικά αποτελέσμα-
τα. Τελικώς όμως, αυτή του η εμφάνιση δικαιολογεί γιατί οι 
Πειραιώτες τον θεωρούν επένδυση για το άμεσο μέλλον. 
Επόμενος στη λίστα, ο Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς. Ο Σέρβος πά-
λεψε με τους επιθετικούς της Νέφτσι και στις περισσότερες 
μονομαχίες βγήκε νικητής. Κλήθηκε να αγωνιστεί σε δύο 
διαφορετικές θέσεις και ανταπεξήλθε θαυμάσια. Οχι άσχη-
μα για έναν παίκτη, ο οποίος στην αρχή της προετοιμασί-
ας ήταν να παραχωρηθεί δανεικός. 
Λιγότερο χρόνο, αλλά σημαντική συνεισφορά είχαν και οι 
Βασίλης Σουρλής – Αγκιμπού Καμαρά. Αμφότεροι έδωσαν 
φρεσκάδα στον άξονα και πολύτιμες ανάσες «κλειδώνο-
ντας» τους δημιουργικούς χαφ των Αζέρων. Στο διάστημα 
που αγωνίστηκαν, ο Ολυμπιακός κέρδισε μέτρα και κυκλο-
φόρησε καλύτερα την μπάλα. 
Και οι τέσσερις αυτοί παίκτες απέκτησαν ένα πρώτο παρά-
σημο και έστειλαν μήνυμα στον τεχνικό των πρωταθλητών 
Ελλάδας πως αξίζει να λογίζονται για κάτι παραπάνω από 
«απλώς» λύσεις ανάγκης. 
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ        ΑΛ ΤΑΑΒΟΝ

Σοφότεροι δεν θα μπορούσαμε να 
γίνουμε. Δεν ήταν παρά το πρώτο φι-
λικό προετοιμασίας του Παναθηναϊ-
κού. Απέναντι στην Αλ Τααβόν από 
τη Σαουδική Αραβία. Τάσεις όμως, 
ναι. Αυτές περιμέναμε να δούμε, αυτό 
ήταν ζητούμενο. Μία πρώτη ιδέα δη-
λαδή για το τι φτιάχνει ο Ιβάν Γιοβά-
νοβιτς. Το τελικό αποτέλεσμα την πα-
ραμικρή σημασία δεν είχε. Για την 
ιστορία, ήταν 1-1. Κανείς δεν θα το 
θυμάται μετά από καιρό. Αντίθετα 
αυτό που μπορεί να μείνει, αναλόγως 
της εξέλιξης των πραγμάτων, είναι 
ότι τώρα μπαίνουν οι βάσεις για ένα 
ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω, για 
ένα ποδόσφαιρο κυριαρχικό. Είναι 
κάτι που στερείται τα τελευταία χρό-
νια το «τριφύλλι» και κάτι που απαι-
τείται για να βρει ξανά το πραγματικό 
του status. Όσες φορές τα κατάφερε, 
τα πράγματα ήταν ωραία στο γήπε-
δο. Όταν όμως δεν είχε κατοχή και 
όταν άρχισε να μιλάει, φυσιολογικά, 
η κούραση, τότε η εικόνα δεν ήταν 

καλή. Παρά τη θέληση. 

ΔΙΟΥΔΗΣ

ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣΡΟΜΠΙΒΕΛΕΘ ΚΩΤΣΙΡΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣΜΑΟΥΡΙΣΙΟ

ΣΑΒΙΕΡΚΑΡΛΙΤΟΣΒΙΓΙΑΦΑΝΕΣ

ΜΑΚΕΝΤΑ

4-2-3-1

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ                      ΑΛ ΤΑΑΒΟΝ   VS          

ΑΛ ΤΑΑΒΟΝΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 1
ΣΚΟΡΕΡ37’ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 40’ ΤΑΒΑΜΠΑ

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΤΩΝ ΝΙΟΦΕΡΤΩΝ
Αφήνουν πολύ καλές εντυπώσεις ως τώρα, όλοι 
λένε πως μοιάζει να βρίσκονται χρόνια στην ομά-
δα. Καταλάβαμε καλύτερα το λόγο που Κώτσιρας 
και Ρούμπεν Πέρεθ ακούν τόσο καλά λόγια. Ο πρώ-
τος έπαιξε σωστά και μεθοδικά, ο δεύτερος ξεδί-
πλωσε την υπερπολύτιμη γνώση που έχει αποκτή-
σει παίζοντας επί σειρά ετών στη La Liga, ένα από 
τα καλύτερα πρωταθλήματα του πλανήτη.

ΤΟ ΠΛΑΝΟ 
Ο Γιοβάνοβιτς παράταξε την ομάδα του με 4-2-3-1 
και αυτό δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο ημίχρονο. 
Έτσι χτίζεται ο φετινός Παναθηναϊκός. Αυτή είναι 
η βάση. Μετά την ανάπαυλα, άλλαξαν οι εννέα από 
τους έντεκα (έμειναν μόνο οι Διούδης και Αλε-
ξανδρόπουλος). Ο Σέρβος δήλωσε πως του άρε-
σε η διάθεση, αλλά όχι ο τρόπος παιχνιδιού των 
ποδοσφαιριστών του.

ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Μέχρι να βγει, ο 19χρονος χαφ 
ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης 
επιτελώντας στο ακέραιο το ρόλο 
του. Θετικοί ήταν και οι Μπουζού-
κης, Αθανασακόπουλος, ενώ και 
ο Ιωαννίδης δείχνει ότι ανεβαίνει 
επίπεδο, είχε και δοκάρι.  

MVP

          
ΔΟΥΛΕΙΑ  
ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ

Στο β’ μέρος αγωνίστηκαν οι: Σερπέζης, 
Σιδεράς, Χουάνκαρ, Σάντσες, Πέρεθ, Σαν-
καρέ, Ιωαννίδης, Ενγκμπακοτό, Χριστογε-
ώργος, Καμπετσής.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΙΛΙΚΟ ΤΗΣ 
ΣΕΖΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕ ΠΩΣ 
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΟΥ 
ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΕΧΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Συνεχίζει στη Δανία 
Στον Παναθηναϊκό δεν είχε μέλλον από τη 

στιγμή που δεν δέχτηκε δεύτερο ρόλο. 
Ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης γύρι-

σε και επίσημα σελίδα. Θα συνε-
χίσει στη Δανία και συγκεκριμένα 
στη Βέιλε, όπως είχε αποκαλύ-
ψει το Sportime. Με το «τριφύλ-
λι» να εισπράττει 500 χιλ. ευρώ 
για τον 20χρονο φορ και να δια-

τηρεί και ένα ποσοστό μεταπώλη-
σης, ύψους 25%.
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ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΕΜΠΟΔΙΟ 
Η ΑΛ ΧΙΛΑΛ ΚΡΙΝΕΙ ΑΝ 
ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ ΚΑΙ ΤΖΙΟΒΙΝΚΟ ΘΑ 
ΑΝΤΑΜΩΣΟΥΝ ΞΑΝΑ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι 
πάντα ένα σημαντικό όπλο για μια 
ομάδα. Από πολλές απόψεις. Αγωνι-
στικά, εν αρχή. Και μεταγραφικά, επί-
σης. Κι αυτό είναι το μεγαλύτερο ατού 
του ΠΑΟΚ στην τιτάνια προσπάθεια 
για μια πολύ σημαντική μεταγραφή. 
Αυτή του Σεμπάστιαν Τζιοβίνκο. Ο 
Ιταλός είναι η αδυναμία του Λουτσέ-
σκου από το πέρασμα του από την 
Σαουδική Αραβία και την Αλ Χιλάλ. 
Μαζί κατέκτησαν τίτλους, με κορυ-
φαία επιτυχία την κατάκτηση του Ασι-
ατικού Champions League το 2019. 
Μέσα από αυτές λοιπόν τις στιγμές 
έχει αναπτυχθεί μια σχέση αμοιβαί-
ας εμπιστοσύνης και εκτίμησης. Χη-
μεία, αλλιώς. Αυτό επιβεβαίωσαν και 
οι δηλώσεις του Ρουμάνου, λίγα μό-
λις λεπτά μετά το φινάλε της φιλικής 
νίκης (2-1) επί της Χέρακλες Αλμελο 
στην Ολλανδία. Ο Λουτσέσκου, δεν εί-
ναι ένας προπονητής που αρέσκεται 
στο να σχολιάζει μεταγραφικά σενά-
ρια. Όμως η τοποθέτηση του στο θέμα 
του Ιταλού πρώην παίκτη του, μαρ-
τυρά πολλά. Τον «ψήνει» καιρό, θέλει 
να τον φέρει στη Τούμπα, καθώς είναι 
ο ποδοσφαιριστής που του χρειάζε-
ται, αυτός που κουμπώνει στα «θέλω» 
του, τόσο ποιοτικά όσο και τακτικά 
εντός των τεσσάρων γραμμών, εκεί 
όπου και νιώθει ευχαριστημένος να 
δουλεύει με παίκτες που τον γνωρί-
ζουν και καταλαβαίνουν. Σύμφωνα με 
πληροφορίες του Sportime, ο ΠΑΟΚ 
με τον παίκτη τα έχουν βρει πια σε 
όλα. Μένει μόνο να πει το «ναι» η Αλ 
Χιλάλ. Η συνεργασία της με τον πο-
δοσφαιριστή λήγει σε έξι μήνες και 
οι ατζέντηδες αυτού προσπαθούν 
να λύσουν από τώρα το συμβόλαιο 
– δεν είναι απλό πράγμα πάντως, εί-
ναι πολλά τα λεφτά. Αυτό είναι το ση-
μείο-κλειδί που θα κρίνει τα πάντα. 
Αν θα γίνει πράξη δηλαδή το reunion 
Λουτσέσκου – Τζιοβίνκο και αν έτσι ο 
ΠΑΟΚ αποκτήσει έναν από τους πιο 
τεχνίτες παίκτες που έβγαλε το ιταλι-
κό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. 

ΚΡΕΣΠΟ 

Πρόβλημα, μεγάλο...
Θλάση έδειξαν τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων του Χοσέ Άνχελ Κρέσπο, 
ο οποίος θα χάσει τα πρώτα ευρω-
παϊκά ματς του ΠΑΟΚ στη σεζόν. O 
Ισπανός στόπερ τραυματίστηκε στο 
φιλικό κόντρα στη Χέρακλες. Επομέ-
νως, ο Ράζβαν Λουτσέσκου μετρά μία 
πολύ σημαντική απώλεια για τα ματς 
του 3ου προκριματικού γύρου του 
Conference League κόντρα στο νικη-
τή του ζευγαριού Ντουντελάνζ-Μπο-
έμιαν. ΠAO

K
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Γερμανικό μοντέλο
Το έχει πάρει πάνω του στις τελευ-
ταίες μεταγραφές ο Ηρακλής Με-
ταξάς και ψωνίζει μόνο από εκεί 
που ξέρει δίνοντας πάντως και κά-
ποια δικαιώματα έτσι. Από χθες 
στις προπονήσεις του ΠΑΣ Γιάν-
νινα είναι ο Μίκαελ Γκαρντάφσκι. 
Πρόκειται για 30χρονο Γερμανο-
πολωνό που καλύπτει τα δύο άκρα 
της άμυνας. Τελευταία του ομάδα 
η Κραϊόβα όπου είχε μόλις πέντε 
συμμετοχές.

ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΑΤΣΕ
ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟ  
Ο ΑΛΒΑΝΟΣ ΧΑΦ - ΤΙ ΨΑΧΝΟΥΝ  
ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

SUPER 
LEAGUE

Επιμένοντας στις δοκιμές
Ο πρώτος που κατέβηκε στο Ηράκλειο 
αυτό το καλοκαίρι ήταν ο Αλεξ Ρούτερ. 
Έφυγε με συνοπτικές διαδικασίες. Επό-
μενος ο Νόα Αφόλτερ. Τελικά τρίτωσε! 
Από χθες υπάρχει νέο πρόσωπο στις 
προπονήσεις του ΟΦΗ. Είναι ο Λορέντσο 
Γκονσάλες. Ο 21χρονος Ελβετός επιθε-
τικός ανήκει στη Σεν Γκάλεν και έχει πε-
ράσει από Μάλαγα και Μάντσεστερ Σίτι. 
Θα δούμε εάν θα έχει την ίδια τύχη με 
τους υπόλοιπους.

Αριστερό μπακ, εξτρέμ υπό προϋποθέ-
σεις και αμυντικός χαφ είναι οι επόμενες 
κινήσεις που θα κάνει ο Ατρόμητος. Σε 
πρώτη φάση αναζητούνται οι μεταγρα-
φικοί στόχοι εκτός συνόρων. Είναι πε-
ριορισμένες οι λύσεις από την εγχώρια 
αγορά. Ωστόσο, οι Περιστεριώτες είναι 
από τα καλά μαγαζιά και γι› αυτό ορισμέ-
νοι χτυπούν πόρτες από μόνοι τους.
Ο Εργκους Κάτσε είναι ένας από αυτούς. 
Αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέ-
ρα του και το βασικότερο είναι να βρεθεί 
ομάδα που να μπορέσει να τον πληρώ-
σει. Είχε καλό συμβόλαιο στον Άρη, δεν 
πήρε κάποια αποζημίωση και οι απαιτή-
σεις του προς το παρόν παραμένουν σε 
υψηλά επίπεδα. Γι’ αυτό χάλασε η μετα-
γραφή του τόσο στον Απόλλωνα Σμύρ-
νης όσο και σε κυπριακές ομάδες.
Ο Αλβανός χαφ προτάθηκε, αλλά στον 
Ατρόμητο το σκέφτονται ξανά και ξανά. 
Σε πρώτη φάση αυτό που λένε είναι ότι 
θέλουν έναν χαφ υψηλόσωμο. Να μπορεί 
να πάρει τις πρώτες μπάλες, να βγαίνει 
δυνατά στις μονομαχίες και να κυριαρ-
χεί στη μεσαία γραμμή. Το πρώτο δεν εί-
ναι από τα καλύτερα σημεία στο παιχνίδι 
του Κάτσε και ψηλό επίσης δεν τον λες. 
Γι› αυτό και η περίπτωσή του θα προχω-
ρήσει μόνο εάν στραβώσουν κάποιες άλ-
λες που βρίσκονται ψηλότερα στη λίστα.
Κατά τα άλλα, γίνεται προσπάθεια για 
ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυ-
νας. Ιδανικά οι «κυανόλευκοι» θα ήθελαν 
να φύγει και ο Τομάσεβιτς ώστε να δια-
θέσουν ένα μεγαλύτερο ποσό για τη συ-
γκεκριμένη θέση. Δεν είναι εύκολο, όμως, 
κάτι τέτοιο.
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Ο,ΤΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΩΡΑΙΑ (ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ) ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΜΕ… «ΑΣΟ»

Ο Μάριο Χεζόνια απάντησε αρνητι-
κά στην πρόταση του Παναθηναϊκού 
μετά από… τρεις αναβολές κι ετοι-
μάζεται να τραβήξει προς τη χώρα 
των Τατάρων προκειμένου να γίνει 
στέλεχος της Ούνικς Καζάν και υπό 
τις οδηγίες του συμπατριώτη του, 
Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Κάπως έτσι, 
μια σχέση που «γεννήθηκε» μέσα 
από τις αναρτήσεις του Κροάτη για 
το ΟΑΚΑ και τον Παναθηναϊκό, έγινε 
«γάμος» πέρα από κάθε προσδο-
κία τον Φεβρουάριο του 2021, δεν 
κράτησε παρά μερικούς μήνες και 
οδηγήθηκε σε διαζύγιο.
Ο Χεζόνια έβγαλε μια συγκινητική 
ανάρτηση στο Twitter όπου ζητού-
σε να κατηγορήσουν οι οπαδοί τον 
ίδιο και όχι τον Παναθηναϊκό, αλλά 
αυτά είναι ψιλά γράμματα. Σημασία 
έχει ότι ο Παναθηναϊκός στις δια-
πραγματεύσεις του με τον Κροάτη, 
πόνταρε κυρίως (για να μην πούμε 
«αποκλειστικά») στο συναίσθημα 
καθώς δε θα είχε πλεονέκτημα σε 
περίπτωση που ο παίκτης έβγαινε 
στην αγορά.
Ο Παναθηναϊκός, επί της ουσίας, 
βρέθηκε να κοιτάζει τον… πήχη που 
ο ίδιος έβαλε ψηλά τον Φεβρουάριο 
με την (έστω και προσωρινή) συμ-
φωνία με τον Χεζόνια. Και να πο-
ντάρει στο ότι ο Κροάτης δε θα ήθε-
λε να τον προσπεράσει! Και κάπως 
έτσι βρέθηκε να κυνηγάει πέρα φυ-
σικά από την παρουσία του Χεζό-
νια, ενός παίκτη με ξεχωριστή ποιό-
τητα και το επικοινωνιακό κομμάτι. 
Οι φίλοι της ομάδας λάτρευαν τον 
Κροάτη και η παραμονή του θα ήταν 
μεγάλη υπόθεση για τον Οργανι-
σμό.
Ήταν κάτι που άρχισε ωραία αλλά 
δεν τελειώνει με… πόνο (που λέει 
και το τραγούδι) αλλά ΠΡΕΠΕΙ να 
τελειώσει με «άσο». Η παραμονή 
του Χεζόνια θα ήταν έτσι κι αλλιώς 
υπέρβαση για τον Παναθηναϊκό που 
κακά τα ψέματα, δεν έχει το μπάτζετ 
για να κοιτάξει τόσο ψηλά.
Η λογική λέει ότι το PLAN B θα πρέ-
πει να είναι ένας δυνατός «άσος»! 
Ο Χεζόνια ήταν ο… Χεζόνια, μια πε-
ρίπτωση ξεχωριστή επικοινωνιακά, 
εμπορικά και αγωνιστικά. Στο «3» ο 
Παναθηναϊκός είναι καλυμμένος με 
Παπαπέτρου και Σαντ Ρος (και πιο 
πίσω πιθανότατα τον Κασελάκη) 
και στο «4» θα πρέπει να βρει ένα 
«λαβράκι» σε καλή τιμή για να πλαι-
σιώσει τον Γουάιτ. Ο τρίτος σέντερ 
(πίσω από Παπαγιάννη και Φλόιντ) 
θα είναι Έλληνας βοηθητικός, άρα 
πάλι δεν είναι φλέγον ζήτημα.
Στον «άσο» όμως (κι αφού ξεφορτω-
θούν τον Μπρέι με την υποσημείω-
ση της ανεξήγητης υπογραφής συμ-
βολαίου διαρκείας) δεν πρέπει να 
βρει «λαβράκι» αλλά να πάει σε ποι-
ότητα, εμπειρία και σιγουριά ο Πα-
ναθηναϊκός. Άρα τα χρήματα πρέ-
πει να πέσουν εκεί. Τέλος…

basketball
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SPORTS

Ο πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Ολυμπιακής 
Επιτροπής και μέλος 
της ΔΟΕ Σπύρος Κα-
πράλος επισκέφτηκε 
την ελληνική αποστο-
λή στο Ολυμπιακό Χω-
ριό, μία μέρα πριν από 
την τελετή έναρξης των 
Ολυμπιακών Αγώνων 
στο Τόκιο.
Συναντήθηκε με πολ-
λούς αθλητές, ανάμε-
σά τους τον ολυμπι-
ονίκη της ενόργανης 
γυμναστικής, Λευτέρη 
Πετρούνια, με τον οποί-
ον συζήτησαν για τον 
προκριματικό στους 
κρίκους του Σαββάτου.
Στη συνέχεια ο πρό-
εδρος της ΕΟΕ μίλη-
σε με τις κολυμβήτριες 
Άννα Ντουντουνάκη και 
Ντόρα Δράκου και στις 
οποίες επίσης ευχήθη-
κε καλή επιτυχία στους 
αγώνες τους. Επίσης, 
είδε την ολυμπιονίκη 
της σκοποβολής Άννα 
Κορακάκη και τον πατέ-
ρα της, Τάσο καθώς και 
την πρωταθλήτρια του 
τένις, Μαρία Σάκκαρη.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
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Την 
Εσθονή 

Ανέτ Κονταβάιτ 
θα αντιμετωπίσει 

στον πρώτο γύρο του 
απλού στους Ολυμπι-

ακούς Αγώνες στο Τόκιο 
η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελ-

ληνίδα πρωταθλήτρια είναι 
νο14 στο ταμπλό και έχει κο-

ντραριστεί εννέα φορές 
με την αντίπαλό της 

και το σκορ είναι 
5-4 υπέρ της.

Μία 
από τις μεγά-

λες στιγμές στην κα-
ριέρα τους θα ζήσουν την 
Παρασκευή οι ολυμπιονί-

κες Άννα Κορακάκη και Λευτέ-
ρης Πετρούνιας. Οι δύο πρωτα-

θλητές θα μπουν πρώτοι στο 
Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο 
στην τελετή Έναρξης κρα-

τώντας την ελληνική 
σημαία. 

Ο 
Λευτέρης Πε-

τρούνιας έχει ένα… 
θέμα πάντα με το κοστού-
μι! «Η αλήθεια είναι ότι οι 

άνδρες βγαίνουν με κοστού-
μι, αλλά εγώ δεν φημίζομαι για 
τα μέτρα του κοστουμιού που 

μου κάνουν. Πήγα λοιπόν, 
και το διόρθωσα και εί-
ναι πάρα πού ωραίο 

πάνω μου…».
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Η ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 
ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΡΕΑΛ 
ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΤΟΝ ΡΑΦΑΕΛ 
ΒΑΡΑΝ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ...  
ΟΛΟΙ ΑΓΑΠΟΥΝ!

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΚΙΑ;

Την πρώτη φορά που ο Ζινεντίν Ζι-
ντάν τηλεφώνησε στον Ραφαέλ Βα-
ράν για να τον ρωτήσει αν ενδιαφέ-
ρεται να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο 
τότε 18χρονος ποδοσφαιριστής του 
είπε να τον... καλέσει ξανά αργότε-
ρα! «Ήμουν κουρασμένος και δεν 
είχα όρεξη να απαντήσω, δεν άκου-
γα πραγματικά τι μου έλεγε... Του είπα 
λοιπόν ευγενικά ότι δεν μπορούσα 
να μιλήσω. Όταν έκλεισα το τηλέφω-
νο κατάλαβα τι είχα κάνει και όταν το 
είπα στον αδελφό μου άρχισε να με 
λέει τρελό...». Ο «Ζιζού» πάντως, δεν 
του το κράτησε. Ως σύμβουλος τότε 
της διοίκησης των «μερένγκες» είχε 
αναλάβει προσωπικά το θέμα. Κάλε-
σε ξανά. Ο Βαράν, όμως, δεν το σή-
κωσε. Ήταν στον υπολογιστή εκεί-
νη την ώρα, με τα ακουστικά, χάζευε 
βιντεάκια στο Youtube! Τελικά με τα 
πολλά, τα κατάφεραν. Επικοινώνη-
σαν. Τα βρήκαν. Ο Γάλλος έγινε Μα-
δριλένος και σταδιακά ένα από τα κα-
λύτερα στόπερ στον κόσμο. Σε ποια 
ομάδα είχε ρίξει τότε «άκυρο» για να 
πάει στη «Βασίλισσα»; Στη Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ. Ούτε αυτή όμως του 
το κράτησε, όπως φαίνεται πια ξεκά-
θαρα. Τελικά μάλλον κάτι έχει αυτό 
το παιδί και όλοι τον συγχωρούν! Οι 
«κόκκινοι διάβολοι» έχουν επανέλθει 
δυναμικά για να τον κάνουν δικό τους. 
Δέκα χρόνια μετά από εκείνο το «άκυ-
ρο». Και έχουν το θέμα σε καλό δρό-
μο. Εμφανίζονται να έχουν αποσπά-
σει το «ναι» του 28χρονου αμυντικού 
για συμβόλαιο ως το 2026. Δεν σημαί-
νει αυτό και ότι η μεταγραφή έχει κλεί-
σει. Πρέπει να συναινέσει και η Ρεάλ, 
δεν θα είναι απλό πράγμα, παρότι ο 
ποδοσφαιριστής μπαίνει στο τελευ-
ταίο χρόνο του συμβολαίου του. Εάν 
παιχνίδι υπομονής ξεκινά, ένα παι-
χνίδι με το χρόνο. Και ο «Ζιζού» δεν 
μένει πια στη Μαδρίτη για να επη-
ρεάσει τα γεγονότα. Αν και – μοιάζει 
ασφαλές να το πούμε- ό,τι και αν τε-
λικά συμβεί, κανείς δεν θα κρατήσει 
κακία στον Βαράν, που έχει αυτό το 
«κάτι» που θέλουν...
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ΤΣΕΧΙΑ 2η 19:00
ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ-ΜΠΡΝΟ

OVER 2,5 1,72
Μπαίνει στα γήπεδα ξανά η Τσεχία με αναμετρήσεις για την 

2η κατηγορία. Η Μπρνο γνώρισε τον υποβιβασμό και 
μεγάλος στόχος της ομάδας είναι η επιστροφή στα 
σαλόνια. Το αουτσάιντερ είναι η Ταμπόρσκο, αλλά 

μπορεί εύκολα να κάνει την ζημιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η αγορά 

σύμμαχός μας 
στα γκολ.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 21:00
ΤΡΕΝΣΙΝ-ΖΛΑΤΕ ΜΟΡΑΦΤΣΕ

OVER 2,5 1,65
Πρεμιέρα κάνει σήμερα και το πρωτάθλημα της 
Σλοβακίας. Η αυλαία ανοίγει στο Τρένσιν με την 

τοπική ομάδα να υποδέχεται την Ζλάτε Μοράφτσε. 
Οι γηπεδούχοι είναι το φαβορί και θέλουν φυσικά 

να μπούνε με το δεξί.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Τα γκολ 

έχουν την 
τιμητική τους.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 20:00
ΦΕΝΛΟ-ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡΤ

OVER 3 1,70
Για τη νέα σεζόν ετοιμάζεται η Φένλο του δικού 
μας Γιώργου Γιακουμάκη που έχει ως στόχο την 

επιστροφή στα σαλόνια. Η ομάδα είναι από τα 
φαβορί για την άνοδο και ο προπονητής θέλει να 

είναι πανέτοιμοι όλοι για την πρεμιέρα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Φένλο και 
γκολ πάνε 

μαζί.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 18:00
ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ-ΧΕΡΕΝΦΕΝ

GOAL+OVER 2,5 1,83
Η ώρα για την έναρξη των ευρωπαϊκών 

πρωταθλημάτων πλησιάζει. Οι ομάδες δίνουν 
συνεχόμενα φιλικά για να είναι έτοιμες στη 

πρεμιέρα. Γκρόνινγκεν και Χέρενφεν βρίσκονται 
στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Τα γκολ 

θα πάρουν 
ποντάρισμα.

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 14:45
ΑΛΜΠΙΡΕΞ ΝΙΓΚΑΤΑ-ΛΑΪΟΝ ΣΙΤΙ

OVER 2,75 1,75
Στη μακρινή Σιγκαπούρη θα ταξιδέψουμε για να 
ποντάρουμε στα γκολ. Ντέρμπι κορυφής με την 
Αλμπιρέξ να υποδέχεται την Λάιον και τις δύο 
ομάδες να ψάχνουν το τρίποντο κορυφής.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 
με μεγάλη 
επιθετική 
ποιότητα.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 19:00
ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ-ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ

GOAL+OVER 2,5 1,72
Σταθερά στη 2η κατηγορία παραμένουν οι δύο ομάδες και 

στο σημερινό παιχνίδι θα τεστάρουν τις δυνάμεις τους. 
Στόχος φυσικά να είναι έτοιμες για την έναρξη του 

πρωταθλήματος. Αμφότερες θα παραταχθούν με 
επιθετικό πλάνο και αναμένω ένα ιδιαίτερα ανοιχτό 

παιχνίδι.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Δύο 

ομάδες που 
σκοράρουν με 

άνεση.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  
ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΓΚΟΛ

www.xosetips.com

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
έχει ολοκληρωθεί εδώ και δέκα 
ημέρες, αφήνοντας πίσω του 
έντονες συγκινήσεις στους φί-
λους του ποδοσφαίρου και τους 
παίκτες του στοιχήματος. Ενώ 
συνεχίζονται οι αναμετρήσεις σε 
συλλογικό επίπεδο για τους προ-
κριματικούς αγώνες των ευρωπα-
ϊκών διοργανώσεων, τα βλέμμα-
τα όλων στρέφονται σε Γερμανία, 
Βέλγιο, Γαλλία και Ρωσία.
Aπό σήμερα ξεκινούν οι αγώ-
νες σε Bundesliga 2, Jupiler Pro 
League Βελγίου, στην Πρέμιερ 
Λιγκ Ρωσίας και το Σάββατο η 
Ligue 2 Γαλλίας.
Στην Bundesliga 2 ξεχωρίζουν ο 
αγώνας Σάλκε – Αμβούργο, που 
θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 
21:30, καθώς και η αναμέτρηση 
της Βέρντερ Βρέμης με το Αννό-
βερο το Σάββατο στις 21:30.
Η σέντρα στο βελγικό πρωτά-
θλημα περιλαμβάνει τις αναμε-
τρήσεις Σταντάρ Λιέγης – Γκενκ 
(σήμερα, 21:45), Μαλίν – Αντβέρπ 
(Κυριακή, 14:30) και τον αγώνα 
της πρωταθλήτριας Κλαμπ Μπριζ 
με την Έουπεν (Κυριακή, 17:00).
 
ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα 
καταστήματα του ΟΠΑΠ πλήθος 
στοιχηματικών επιλογών για τους 
αγώνες των ευρωπαϊκών πρωτα-
θλημάτων. Ανάμεσά τους: Ακρι-
βές Σκορ, Goal / No Goal, Συνο-
λικά Γκολ, πρώτη ομάδα που θα 
σκοράρει κ.ά.
 
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ
Σήμερα ξεκινούν και οι Ολυ-
μπιακοί Αγώνες στο Τόκιο, με 
την Τελετή Έναρξης που θα 
πραγματοποιηθεί στην ιαπω-
νική πρωτεύουσα στις 14:00. Η 
32η  Ολυμπιάδα της σύγχρονης 
ιστορίας θα πραγματοποιηθεί 
από τις 23 Ιουλίου μέχρι και τις 
8 Αυγούστου, μετά την περσι-
νή αναβολή της λόγω της παν-
δημίας.
Στο Τόκιο έχει ταξιδέψει η Άννα 
Κορακάκη προκειμένου να υπε-
ρασπιστεί τις επιτυχίες της (δύο 
μετάλλια) στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο, το 
2016. Η «χρυσή» Ελληνίδα Ολυ-
μπιονίκης της σκοποβολής θα 
ξεκινήσει την Κυριακή 25 Ιουλί-
ου (03:00 τα ξημερώματα) με τα 
προκριματικά στα 10μ. αεροβό-
λο πιστόλι.
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει 
στα καταστήματα ΟΠΑΠ μακρο-
χρόνια στοιχήματα για τον νι-
κητή του αγωνίσματος καθώς 
και στοιχηματικές επιλογές για 
την κολύμβηση, όπως τον νι-
κητή στα 100 μέτρα ελεύθερο 
ανδρών και γυναικών, την νι-
κήτρια ομάδα στα 4X100 ελεύ-
θερο ανδρών και γυναικών ,τον 
νικητή 400 μέτρα μικτής ατομι-
κής ανδρών και γυναικών.

ΣΕΝΤΡΑ ΣΕ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, 
ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ
ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΠΟ  
ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ  
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ
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ΤΏΡΑ ΑΡΧΊΖΟΥΝ  
ΤΑ... ΕΠΊΣΗΜΑ 
Δεν πήγαμε καλά. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς όταν 
μία μόνο επιλογή από τις τέσσερις της προηγού-
μενης εβδομάδας βρήκε δικαίωση και η αρχή έχει 
αρνητικό πρόσημο. Εννοείται πάντως ότι αυτό 
μόνο να μας ρίξει ψυχολογικά δεν πρόκειται. Ίσα 
ίσα, μας πεισμώνει ώστε να συνεχίσουμε στο 
μόνο δρόμο που έχει μάθει αυτή η στήλη, ήτοι 
στην κανονικότητα του «συν» με άπλα στην κάβα 
μας. Η σεζόν άλλωστε είναι μόλις στα πρώτα της 
βήματα, οπότε μπορούμε να το δούμε σαν... φι-
λικό προετοιμασίας. Χάσαμε εκεί, αλλά σημασία 
έχει τι θα κάνουμε στα επίσημα. Σε αυτά που με-
τράνε, δηλαδή. Τα πρωταθλήματα σιγά σιγά αρ-
χίζουν ξανά, οπότε θα αυξηθούν γεωμετρικά και 
ποιοτικά οι επιλογές μας. Να αυτήν την εβδομά-
δα, κάνουν σέντρα η Β’ Κατηγορία της Γερμανίας, 
η Β’ Κατηγορία της Γαλλίας, η Α’ Κατηγορία του 
Βελγίου και η Α’ Κατηγορία της Ρωσίας. Έχουμε 
άρα στη διάθεσή μας περισσότερα και πιο ελκυ-
στικά παιχνίδια για να επιλέξουμε. 

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  65
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 17,4
ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ: -47,6
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ:  -
ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ: -47,6
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ: 65 μονάδες

ΤΕΛΊΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΣΕΖΟΝ 2016-17 +277 μονάδες
ΣΕΖΟΝ 2017-18 +97,44 μονάδες
ΣΕΖΟΝ 2019-20 +214,4 μονάδες
ΣΕΖΟΝ 2020-21 +114 μονάδες

2,243,10
Το να ξεκινήσει νικηφόρα 
η Σπαρτάκ Μόσχας τη νέα 

σεζόν στη Ρωσία  
στο γήπεδο  

της Ρούμπιν Καζάν 

Να μην προκύψει νικητής 
στην αναμέτρηση  
ανάμεσα σε Αμιάν  

και Οσέρ, στην πρεμιέρα  
της Ligue 2

Η ΝΕΑ 
«ΖΏΗ»  
ΤΗΣ ΣΑΛΚΕ

Σάλκε – Αμβούργο στη Β’ Κατηγορία της Γερμανί-
ας; Τόσο μα τόσο... 2021! Στα τόσα περίεργα που 
συμβαίνουν γύρω μας, προσθέτουμε και αυτό. 
Δύο από τις πιο ιστορικές ομάδες της Γερμανίας, 
σε άλλοτε αδιανόητα χαμηλά ύψη, να παλεύουν 
να βρουν ξανά το δρόμο τους. Για τους «βασιλι-
κούς μπλε» είναι καινούριο το σκηνικό, «φρεσκο-
πεσμένοι» είναι. Οι «δεινόσαυροι» είναι ακριβώς 
το παράδειγμα που δεν θέλουν να ακολουθήσουν. 
Από το 2018 που υποβιβάστηκαν αυτοί, όλο απο-
τυχαίνουν να επιστρέψουν στην ελίτ. Η Σάλκε 
του Δημήτρη Γραμμόζη διατήρησε ένα αξιοπρε-
πές ρόστερ, διατήρησε και την ελκυστικότητά της 
παίρνοντας καλούς παίκτες στο παζάρι (Τερόντε, 
Μπίλντερ, Λάτσα). Τη στηρίζουμε να μπει με το 
δεξί σε αυτήν την περιπέτεια. Από την ίδια Κατη-
γορία, διστάζουμε να κάνουμε το ίδιο για ένα άλλο 
ξεπεσμένο μεγάλο, τη Βέρντερ Βρέμης. Δεν πεί-
θει ότι έχει καταλάβει ακριβώς σε πόσο κακοτρά-
χαλα μονοπάτια βρίσκεται πια και το Αννόβερο 
είναι αντίπαλος-μπελάς για πρώτο ματς. Επιλέ-
γουμε μια αναμέτρηση με παραγωγικό εκατέρω-
θεν πλαίσιο.
Σέντρα έχουμε και στο Βέλγιο, Σταντάρ Λιέγης – 
Γκενκ κάνουν την αρχή. Δύο ομάδες με αρκετές 
επιθετικές αρετές, δύο ομάδες που ζορίζονται πα-
ραλλήλως και στην άμυνα. Το περιβάλλον είναι 
ευνοϊκό για OVER 2,5 και αυτό ακριβώς επιλέ-
γουμε. Κλείνουμε με ένα παιχνίδι από τη Γαλλία. 
Ligue 2. Η Τουλούζ είναι φιλόδοξη και πιο σοφή 
πια ώστε να καταφέρει αυτό που δεν πέτυχε πέ-
ρυσι, ήτοι την άνοδο. Υποδέχεται την Αζαξιό με 
στόχο να δείξει αμέσως τις προθέσεις της. Είμα-
στε μαζί της. 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/7 20:00 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ - 
ΟΝΤΕΝΣΕ

GOAL 1,74 10 μονάδες 
17,4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/7 20:30 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ - ΑΓΙΑΞ
GOAL+OVER 

2,5 1,83 20 μονάδες 
0

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/7 19:00 ΖΕΝΙΤ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ 
ΜΟΣΧΑΣ GOAL 1,79 15 μονάδες 

0

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/7 21:45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ - 
ΓΚΕΝΚ 2-3 ΓΚΟΛ 2,15 20 μονάδες 

0

ΦΙΛΙΚΟ

 ΝΕΕΣ ΕΠΊΛΟΓΕΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/7 21:30 ΣΑΛΚΕ – ΑΜΒΟΥΡΓΟ 1 2,40 20 μονάδες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/7 21:45 ΣΤΑΝΤΑΡ  
ΛΙΕΓΗΣ – ΓΚΕΝΚ

OVER 2,5 1,76 15 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/7 20:00 ΤΟΥΛΟΥΖ – ΑΖΑΞΙΟ 1 2,02 10 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/7 21:30 ΒΕΡΝΤΕΡ  
ΒΡ. – ΑΝΝΟΒΕΡΟ

OVER 
2,5+GOAL 1,84 20 μονάδες 



ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ Η 
ΑΕΚ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΔΙΚΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 
ΤΗΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑ 
ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ. ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ, 
ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ  
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΗΣ

Περίοδος για κριτική και ανάλυση δεν είναι αυτή που 
διανύουμε. Η ΑΕΚ του Βλάνταν Μιλόγεβιτς θα κριθεί 
σε βάθος χρόνου. Αυτή είναι η περίοδος που πρέπει 
να έχεις απλώς την ουσία. Να κάνεις αυτό που πρέ-
πει. Η ΑΕΚ δεν το έκανε.
Δεν το συζητάμε πως αν μετρούσε (ως όφειλε) το γκολ 
του Καρίμ Ανσαριφάρντ η συζήτηση θα ήταν διαφο-
ρετική. Δεδομένα και το αποτέλεσμα. Η «Ενωση» θα 
είχε προηγηθεί δεύτερη φορά μέσα στο παιχνίδι και 
θα μπορούσε να κάνει καλύτερη διαχείριση.
Διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα και αν δεν έβαζε 
το γκολ της… ζωής του ο Πρσες. Στο «καπάκι» μετά 
το άνοιγμα του σκορ από τον Καρίμ. Αυτό «ακυρώθη-
κε» πολύ γρήγορα το όποιο σχέδιο προβαδίσματος. 
Τις αναποδιές του, με δυο λόγια, της είχε το ματς για 
την ΑΕΚ. Δεν αντιλέγει κανείς. Κι αν συνυπολογίσου-
με και το γεγονός πως στην ουσία παίζει με την πε-
ρυσινή ομάδα αφού οι νεοφερμένοι δεν έχουν «μπει» 
ακόμα καλά, υπάρχει εξήγηση για το στραπάτσο.
Μέχρι ένα σημείο καλά όλα αυτά. Ωστόσο, απένα-
ντί της η ΑΕΚ είχε μια ομάδα που τερμάτισε στην 3η 
θέση του βοσνιακού πρωταθλήματος. Με πολύ χαμη-
λό μπάτζετ, ελάχιστους ξένους στο ρόστερ, χαμηλής 
δυναμικότητας. Μια ομάδα που δεν είχε δικαίωμα να 
παίξει καν στη φυσική της έδρα. Και παρότι ο κόσμος 
γέμισε το γήπεδο στο Σαράγεβο, δεν δημιούργησε και 
κάποιο ιδιαίτερο αφιλόξενο περιβάλλον. Κάθε άλλο.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν την άλλη όψη του νο-
μίσματος. Τα πάντα μπορούν να συμβούν σε ένα ματς 
Ιούλη μήνα. Αυτό που δεν περιμέναμε σε καμία περί-
πτωση να δούμε όμως, είναι την ΑΕΚ να δέχεται ανα-
τροπή από τη Βελέζ. Ναι είναι ακόμα ανέτοιμη, ναι έχει 
να διαμαρτύρεται για ένα ακυρωθέν γκολ, να έπαιζε 
εκτός, ναι ήταν άτυχη, αλλά από την άλλη δεν γίνεται 
να δέχεσαι δύο γκολ και να μην μπορείς να απαντή-
σεις ενώ προηγείσαι. Απαγορεύεται. Και ο Βλάνταν 
Μιλόγεβιτς, ένας μετρ των προκρίσεων σε προκρι-
ματικούς αγώνες το ξέρει καλύτερα από τον καθένα.
Έγινε, συνέβη όμως. Το αποτέλεσμα «έγραψε» κι αυτό 
λέει 2-1. Που με… την παλιά λογική είναι σαν έχει ητ-
τηθεί 1-0 η ΑΕΚ. Κερδίζει 1-0 εντός και πάει παράτα-
ση, δεν προκρίνεται όπως ίσχυε παλιά με το εκτός 
έδρας γκολ. Βέβαια, το εξής απλό έχει η «Ένωση» 
μπροστά της: να κερδίσει μπροστά  στον κόσμο της 
μια ομάδα πολύ κατώτερή της. Έχοντας μάλιστα μία 
εβδομάδα περιθώριο μπροστά της να ενσωματώσει 
στο παιχνίδι της και τους Αραούχο, Βράνιες, Λε Τα-
λέκ και φυσικά τον γκολκίπερ, Στάνκοβιτς. Σημαντι-
κές προσθήκες. Ασυζητητί.  
Σε πρώτη φάση, λοιπόν, η ΑΕΚ πρέπει να μην αδι-
κήσει τον εαυτό της για δεύτερη φορά μέσα σε μία 
εβδομάδα. Σε δεύτερη, να αναθεωρήσει σημαντικά 
ζητήματα που αφορούν το ρόστερ της. Και όχι μόνο 
την ενίσχυση που χρειάζεται σε καίριες θέσεις, αλλά 
και το γεγονός πως έχει επενδύσει περισσότερα από 
όσα μπορούν να σηκώσουν σε κάποιους συγκεκρι-
μένους παίκτες.    

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΡΕΧΕΙ…  

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.
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 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια φιλικά...

Μία τρύπα στο νερό
Πάνω που ξεκινήσαμε καλά με νίκη επί 
του Ολυμπιακού, ήρθαν δύο σερί ήττες 
με Άρη και ΑΕΚ στο Conference League.
Κάθε ματς είναι σημαντικό στο UEFA 
Ranking για την Ελλάδα. Με αυτό το σκε-
πτικό, λοιπόν, είναι απογοητευτικό να χά-
νονται ματς με τέτοιο τρόπο. Ούτε ο Άρης 
είναι χειρότερη ομάδα από την Αστάνα 
ούτε φυσικά η ΑΕΚ από τη Βελέζ. Κι όμως 
η βραδιά έκλεισε με μηδέν στο πηλίκο.
Μία τρύπα στο νερό για την Ελλάδα, που 
με τέτοια αποτελέσματα δεν έχει νόημα να 
κοιτάει το τι έκαναν οι υπόλοιποι. Η Κύ-
προς είναι αρκετά πιθανό να χάσει τη μία 
της ομάδα μετά την εντός έδρας ήττα με 
1-3 του Απόλλωνα Λεμεσού από τη Ζίλινα. 
Ωστόσο, στα περισσότερα ματς τα φαβο-
ρί επιβεβαίωσαν τον χαρακτηρισμό τους.
Εάν έχουμε τέτοια… εμπρός – πίσω, δύ-
σκολα θα αλλάξει το στάτους μας ως ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο. Το θετικό τουλάχι-
στον είναι πως η ΑΕΚ έδειξε πως μπορεί 
να ανατρέπει αυτό το αποτέλεσμα στη ρε-
βάνς και να προκριθεί. Για τον Άρη δεν θα 
είναι τόσο απλό. Και εννοείται πως δεν 
υπάρχουν περιθώρια να χάνονται ομάδες 
από τόσο νωρίς για την Ελλάδα.


