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ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΟΝΙΕΚΟΎΡΟΎ

ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΣΤΟΎΣ ΠΑΙΚΤΕΣ

Ο ΟΛΎΜΠΙΑΚΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΠΑΛΙ ΜΕ  
ΤΗΝ ΠΕΝΙΑΡΟΛ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΤΙΚΟ ΠΙΚΕΡΕΣ

Μεταγραφή με μέλλον από 
τον ΠΑΟΚ που πήρε τον 
Ουεντραόγκο. Ποιος είναι 
ο 21χρονος μέσος

ΕΦΕΡΕ... 
«ΔΙΑΜΑΝΤΙ»

ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΗΣ ΑΜΎΝΑΣ

Ο Γιοβάνοβιτς θέλει 
πρώτα να κερδίσει τους 
υπάρχοντες παίκτες στο 
ρόστερ

ΤΟ ΚΑΛΎΤΕΡΟ

ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ ΣΕ ΟΛΎΜΠΙΑΚΟ, ΠΑΟΚ Ο ΧΑΦΕΖ
ΠΑΟΚ: ΤΟ ΣΎΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΎ ΓΚΑΡΣΙΑ
ΑΕΚ: ΣΤΗ ΓΎΡΑ ΓΙΑ ΣΤΟΠΕΡ 
ΑΡΗΣ: ΑΎΤΟΣ ΧΑΛΑΣΕ ΤΟ DEAL ΓΙΑ ΑΡΙΜΠΑΣ
ΟΦΗ: ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΙΤΟΎΡΜΠΕ
ΣΟΎΠΕΡ ΚΙΝΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΗ 
ΠΟΎ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 
ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΑΡΑΓΟΎΑΝΟ 

ΠΑΙΚΤΑΡΑ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΟ 
Ο ΛΕΎΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΎΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ 
ΣΑΚΚΑΡΗ ΞΕΚΙΝΟΎΝ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΎΣ

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
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Ενδιαφέροντα στοιχεία έχουν προκύψει αυ-
τές τις πρώτες ημέρες στο Χορστ της Ολλαν-
δίας για το βασικό στάδιο της προετοιμασί-
ας. Επί παραδείγματι, παίκτες που δεν είχαν 
χρόνο συμμετοχής την περυσινή σεζόν ή φέ-
ρονταν να βρίσκονται πιο κοντά στη λίστα 
αποχώρησης παρά σε εκείνη της παραμο-
νής, κερδίζουν πόντους. Τρανό παράδειγμα ο 
Γενί Ενγκμπακοτό, ο οποίος τα πηγαίνει θαυ-
μάσια στις προπονήσεις και έχει αποσπάσει 
θετικά σχόλια από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μά-
λιστα στο πρώτο δείγμα γραφής, δηλαδή το 
φιλικό ματς με την Αλ Τααβόν, ο 29χρονος εξ-
τρέμ ανήκε στους διακριθέντες, με highlight 
μία εκτέλεση φάουλ. Επομένως, αν και είναι 
ακόμα νωρίς, δεν πρέπει κανείς να ξεγράφει 
τον Ενγκμπακοτό, ειδικά όσο δεν έρχεται παί-
κτης για τη μεσοεπιθετική γραμμή. Από εκεί 
και πέρα, αξίζει να γίνει ειδική μνεία και στον 
Γιάννη Μπουζούκη, ο οποίος δείχνει ότι έχει 
ανεβάσει ρυθμούς και πως είναι αρκετά συ-
γκεντρωμένος. Ο «Μπουζού» αντικατέστη-
σε τον Λούκας Βιγιαφάνιες στο β’ ημίχρονο, 
αγωνίστηκε στα άκρα της μεσαίας γραμμής 
με αντίθετο πόδι και είχε αξιόλογη παρουσία. 
Προφανώς ο 23χρονος μεσοεπιθετικός έχει 
πολύ δρόμο μπροστά του να διανύσει, προ-
κειμένου να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός 
ως προς το αρχικό σχήμα. Πάντως, όλα δεί-
χνουν ότι η εποχή της... ναφθαλίνης (κυρίως 
επί Λάζλο Μπόλονι) έχει περάσει...

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

 Ο ΠΑΟΚ προχωράει στην απόκτηση του Ισμα-
ΐλα Ουεντραόγκο, ο οποίος βρισκόταν στο… 
στόχαστρο αρκετών ομάδων της Ευρώπης. 
«Διαμάντι» από την Αφρική. Πρόκειται για τον 
21χρονο αμυντικό χαφ από τη Μπουργκίνα 
Φάσο, ο οποίος είναι διεθνής με την Εθνική 
ομάδα της χώρας του, ξεχωρίζοντας με το… 
καλημέρα με τις εμφανίσεις του. Χαρακτηρι-
στικό είναι πως ήδη τον αποκαλούν «μικρός 
Καντέ», καθώς μοιάζει πολύ στα χαρακτηρι-
στικά με τον Γάλλο σταρ, έχοντας ύψος 1,70 
και παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά. Αρκε-
τές είναι οι ομάδες που τον είχαν εντοπίσει και 
τον είχαν ψηλά στις λίστες τους ως μία επέν-
δυση κυρίως για το μέλλον. Μάλιστα, η Μαλά-
τιασπορ από την Τουρκία, έφτασε μία… ανάσα 
από την υπογραφή των συμβολαίων, καθώς 
ΜΜΕ της γειτονικής χώρας σημείωσαν πως οι 
δύο πλευρές ήρθαν σε προφορική συμφωνία 
και ο παίκτης θα υπογράψει για τρία χρόνια. Το 
έντονο ενδιαφέρον για τον Ισμαΐλα Ουεντρα-
όγκο δεν σταμάτησε εκεί, αφού η Βαλένθια 
και η Χετάφε από τη La Liga τον παρακολου-
θούσαν στενά. Παράλληλα, Άντερλεχτ έκανε 
σχετική ερώτηση, όπως και η Γιουνγκ Μπό-
ις και Φράιμπουργκ από την Ελβετία κοιτού-
σαν την περίπτωσή του, με τους σκάουτερς 
να τον έχουν σημειώσει στα μπλοκάκια τους. 
Ο ΠΑΟΚ έκανε μια εξαιρετική κίνηση. Που θα 
του βγει στο μέλλον. Βγήκε νικητής σε ένα... 
κυνήγι θησαυρού. και θα υπάρξει συνέχεια.

«ΚΥΝΉΓΙ  
ΘΉΣΑΥΡΟΥ»

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ

Αποψη

ΜΉΝ ΞΕΓΡΑΦΕΤΕ  
ΤΟΝ ΕΝΓΚΜΠΑΚΟΤΟ
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ΒΑΡΙΑ ΧΑΡΤΙΑ!
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑ ΚΑΙ 
ΣΑΚΚΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ - ΙΔΙΑΤΕΡΗ Η ΤΕΛΕΤΗ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνη-
σαν κι επίσημα. Η τελετή έναρξης 
έγινε χθες στο Ολυμπιακό στά-
διο του Τόκιο. Βέβαια οι συνθή-
κες ήταν ιδιαίτερες. Ο κορονοϊός 
έχει αλλάξει τα πάντα. Επηρέα-
σε και την τελετή, που έγινε χω-
ρίς θεατές. Και με τα απαραίτητα 
μέτρα ασφαλείας. Οι διοργανω-
τές αφιέρωσαν ένα κομμάτι στην 
τελετή έναρξης και στον κορονο-
ϊό. Αφήνοντας να εννοηθεί πως 
θα κάποια στιγμή θα μπει ένα τέ-
λος. Μια τελετή που πάντως ήταν 
ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με την 
άψογη τεχνολογική υποστήριξη 
των Ιαπώνων να δίνει ένα ξεχω-
ριστό χρώμα στο γιορτινό σκηνι-
κό. Όλες οι ομάδες παρατάχθηκαν 
στον χώρο του σταδίου με δύο 
σημαιοφόρους. Κι έτσι την Ελλά-
δα που μπήκε πρώτη στο στάδιο 
όπως πάντα, εκπροσώπησαν οι 
Λευτέρης Πετρούνιας και Άννα 
Κορακάκη. Πίσω τους ακολούθη-
σε η 83μελής ελληνική αποστο-
λή που εκπροσωπεί τη χώρα μας 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από 
εκεί και πέρα η Γαλλία (διοργανώ-
τρια της επόμενης Ολυμπιάδας) 
εμφανίστηκε στο στάδιο προτε-
λευταία, ενώ η οικοδέσποινα Ια-
πωνία ως τελευταία. Δεν έλλει-
ψαν οι αναφορές στην πανδημία 
καθώς εκφράστηκε ο θαυμασμός 
και η ευγνωμοσύνη στις προσπά-
θειες που έχουν γίνει παγκοσμίως 
για την καταπολέμηση της.  Πα-
ράλληλα δόθηκε μήνυμα αλλη-
λεγγύης, για να αντιμετωπιστεί 
το πρόβλημα. Επίσης υπήρξε έμ-
φαση στην ιστορία και τον πολι-
τισμό της Ιαπωνίας ενώ θα υπάρ-
χει σύνδεση της Ολυμπιάδας με 
αυτήν του 1964. Στην καθιερωμέ-
νη παρέλαση και στο πλαίσιο των 
περιοριστικών μέτρων, συμμετεί-
χαν περίπου 6.000 αθλητές από 
τους σχεδόν 10.000 που θ΄ αγω-
νισθούν στο Τόκιο, ενώ γενικό-
τερα η ατμόσφαιρα θα είναι πιο 
«συγκρατημένη» και «μετριοπα-
θής» σε σχέση με ότι συνέβαινε 
στο παρελθόν. Ενα μέρος της τε-
λετής ήταν αφιερωμένο στα θύ-
ματα του σεισμού και του τσουνά-
μι του 2011 που οδήγησαν στην 
πυρηνική καταστροφή της Φου-
κουσίμα και άφησαν πίσω τους, 
σχεδόν 18.500 νεκρούς. Την Ολυ-
μπιακή Φλόγα άναψε η Γιαπωνέ-
ζα τενίστρια Ναόμι Οσάκα, σε ένα 
πολύ όμορφο σκηνικό που όπως 
πάντα σημαίνει την κορύφωση 
της τελετές έναρξης των Ολυμπι-
ακών Αγώνων. και πάμε στους 
αγώνες με τις ελληνικές συμμετο-
χές να άρχισαν από την Τετάρτη. 
Πάντως για σήμερα μπαίνουν και 
βαριά χαριά. Ο Λευτέρης Πετρού-
νιας έχει τους προκριματικούς 
στους κρίκους. Είναι στο δεύτερο 
γκρουπ και οι προσπάθειες του 
θα αρχίσουν μετά τις 10:00. Αρχή 
και για την Μαρί Σάκκαρη. Περί-
που στις 06:30 το πρωί θα αντι-
μετωπίσει την Ανέτ Κανταβέιτ.
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Μήνυμα από Μαρινάκη
Στο Ρέντη βρέθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για 
τον καθιερωμένο ετήσιο αγιασμό. Παράλληλα ο 
ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μίλησε στους 
παίκτες. «Θα ήθελα να σας επισημάνω να είστε 
πολύ προσεκτικοί με τον ιό και να προστατεύετε 
τον εαυτό σας και τις οικογένειές σας. Ο Ολυμπι-
ακός είναι μια μεγάλη ομάδα που ξέρει να διαχει-
ρίζεται και να ξεπερνά σαν οικογένεια, τα οποία 
τυχόν μικροπροβλήματα ανακύπτουν», είπε 

μεταξύ άλλων. 

Όλα για Ονιεκούρου
Το θέμα της απόκτησης εξτρέμ παραμένει 
ανοικτό. Και φέρεται ο Ολυμπιακός να έκανε 
στροφή στον Χένρι Ονιεκούρου. Εκανε νέα 
πρόταση στην Μονακό για να τον πάρει με 
την μορφή του δανεισμού. Ο Νιγηριανός εξ-
τρέμ φέρεται να έχει αλλάξει στάση και μην 
έχει πρόβλημα να έρθει στην Ελλάδα και τον 
Ολυμπιακό. Και στην Γαλλία αναφέρουν πως 
η Μονακό είναι θετική να τον δώσει και δεν 

αποκλείεται να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις.

ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ – 
ΜΑΤ ΣΤΗΝ ΠΕΝΙΑΡΟΛ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΤΙΚΟ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΠΙΚΕΡΕΣ
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Ο Ολυμπιακός έκανε νέα κίνηση για τον Χοα-
κίν Πικέρες, με το ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθε-
στώς, ενώ τελευταία μπήκε δυναμικά μια ισπα-
νική ομάδα. Ο 22χρονος αριστερός μπακ αρέσει 
πολύ. Αλλά δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός που 
τον θέλει. Κι επειδή μπαίνουν κι άλλοι... παίκτες 
στο κόλπο έγινε νέα κίνηση. Με βάση τα όσα 
αναφέρουν στην Ουρουγουάη η Πενιαρόλ έγι-
νε δέκτης νέας κίνησης από τους πρωταθλητές 
Ελλάδας. Χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα οι-
κονομικά δεδομένα, μια πρόταση κοντά στα 2 
εκατ. ευρώ μπορεί να φέρει θετικά νέα. Το θέμα 
είναι πως γίνεται λόγος για μια ισπανική ομάδα 
που μπήκε γερά στο κόλπο για τον Πικέρες. Που 
μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα. Ο Ολυμπια-
κός έχει βρει την άκρη με τον μάνατζερ του Πι-
κέρες, Μάρκο Βαρζίνι. Και η πλευρά του 22χρο-
νου άσου είναι θετική. Αλλά αν δεν τελειώσουν 
όλα μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, μπορεί να 
μεγαλώσουν οι δυσκολίες. Υπάρχουν δημοσι-
εύματα που αναφέρουν πως το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς του Πικέρες είναι ιδιαίτερο. Δηλαδή 
η Πενιαρόλ εχει το 30%, ενώ οι Ατλέτικο Ρίβερ 
Πλέιτ, Ντιφενσόρ Σπόρτινγκ έχουν από 25%. 
Το υπόλοιπο 20% μοιράζονται ο πατέρας του 
Πικέρες με τον μάνατζερ του. Όλοι αυτοί έχουν 
να λαμβάνουν χρήματα και όπως καταλαβαίνει 
κανείς αν έρθει κάποια ομάδα και δώσει περισ-
σότερο χρήματα, μπορεί να αλλάξουν όλα. Ο 
Ολυμπιακός όμως έχει πάρει το ναι της πλευ-
ράς του Πικέρες. Μένει να τα βρει με την Πενια-
ρόλ, που με την σειρά της πρέπει να δώσει και 
τα ανάλογα χρήματα στις άλλες ομάδες. Πλη-
ροφορίες αναφέρουν πως οι Πειραιώτες είναι 
αισιόδοξοι πως θα κλείσουν το θέμα. Ο Πικέ-
ρες έπαιξε προχθές στην ρεβάνς με την Νασι-
ονάλ. Η οποία νίκησε 1-0 εκτός, αλλά η Πενι-
αρόλ πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά 
του Σουνταμερικάνα. Γιατί στην πρώτη αναμέ-
τρηση η Πενιαρόλ επικράτησε 2-1 στο κλάσικο 
που έγινε στην έδρα της Νασιονάλ και μετρούν 
τα εκτός έδρας γκολ.
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Στενεύουν τα περιθώρια
Ήρθε ο βασικός δεξιός μπακ (Γιάννης Κώτσιρας), 
ήρθε κι ένας χαφ με καλές συστάσεις (Ρουμπέν 
Πέρεθ), έγινε η επέκταση με τον επίσης χαφ Σω-
τήρη Αλεξανδρόπουλο. Εν αντιθέσει με την επιθυ-
μία της ομάδας, δεν έχει αφιχθεί ακόμη ένας στό-
περ που θα προορίζεται για βασικός. Ο Μπαρτ 
Σένκεφελντ είναι ακόμα off, ο Αχιλλέας Πούγ-
γουρας έχει χάσει προπονήσεις, ο Δημήτρης 
Κουρμπέλης δεν έχει επανέλθει και ο Βαγ-
γέλης Θεοχάρης δεν υπολογίζεται.
Επί της ουσίας μόνο ο Φραν Βέλεθ λογί-
ζεται ως… κανονικός κεντρικός αμυντι-
κός. Απομένει ένα διάστημα λιγότερο του 
ενός μήνα μέχρι την έναρξη του πρωτα-
θλήματος και ο Παναθηναϊκός έχει βγά-
λει προετοιμασία με… 1,5 στόπερ.
Το χρονικό περιθώριο αρχίζει να στενεύ-
ει πολύ, αφού όποιος αποκτηθεί, θα χρει-
αστεί και ένα διάστημα προσαρμογής για 

να βρει τα πατήματά του.

Ο ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ 
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
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ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΟΥΣ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ!

Έδωσε το πρώτο του φιλικό ματς επί ολλαν-
δικού εδάφους ο, ελλιπέστατος και προφανώς 
ανέτοιμος, Παναθηναϊκός. Αναγνωριστικά είναι 
πάντα αυτά τα παιχνίδια αλλά σκοπός τους είναι 
να φανεί ένα μέρος των πλάνων του Ιβάν Γιοβά-
νοβιτς εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. 
Ο Παναθηναϊκός του 2021-22 φιλοδοξεί να κρα-
τά μπάλα, να έχει τον έλεγχο και να πιέζει ψηλά 
για να τον ανακτά. Ο Γιοβάνοβιτς προσπαθεί να 
μεταφέρει στους παίκτες του αυτή τη φιλοσοφία 
και, παράλληλα, να πάρει όσο περισσότερο πλά-
τος γίνεται στον αγωνιστικό χώρο.
Σίγουρα θα ήθελε να έχει κι άλλους ποδοσφαιρι-
στές σε 2-3 θέσεις, όμως προς το παρόν καλείται 
να πορευθεί με τους υπάρχοντες. Παρεμπιπτό-
ντως, οι περισσότεροι υπάρχοντες, όπως έχου-
με ξαναγράψει, αποτελούν ένα μεγάλο στοίχη-
μα για τον Γιοβάνοβιτς. Θέλει δηλαδή να πάρει 
όσα περισσότερα γίνεται από ποδοσφαιριστές, 
οι οποίοι την περυσινή σεζόν ήταν κατώτεροι των 
προσδοκιών για μια σειρά από λόγους που έχουν 
αναφερθεί πολλάκις. Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπου-
λος, ο Φραν Βέλεθ αλλά και ο Γιάννης Μπουζού-
κης των ελάχιστων συμμετοχών πέρυσι, έπιασαν 
από καλή έως πολύ καλή απόδοση.
Οι νεοαποκτηθέντες Ρουμπέν Πέρεθ και Γιάννης 
Κώτσιρας έδωσαν ένα ψήγμα των λόγων που 
αποκτήθηκαν. Ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης σημεί-
ωσε ένα όμορφο γκολ ψυχολογίας, έπειτα από 
εξίσου όμορφη ασίστ του Φεντερίκο Μακέντα. 
Αυτά ήταν μέσες άκρες τα πιο ξεχωριστά γεγονό-
τα του φιλικού με την Αλ Τααβόν. Τώρα θα ανεβά-
σουν ρυθμούς δύο ακόμη παλιοσειρές: ο Τάσος 
Χατζηγιοβάνης και ο Αχιλλέας Πούγγουρας. Ειδι-
κά ο δεύτερος θα είναι πολύτιμος για τον Γιοβά-
νοβιτς, αφού το τελευταίο διάστημα ο μοναδικός 
υγιής στόπερ που προορίζεται για βασικός είναι 
ο Φραν Βέλεθ. Από εκεί και πέρα, αναφορικά με 
την τηλεοπτική κάλυψη του κυριακάτικου φιλικού 
κόντρα στην Άλκμααρ (σέντρα στις 17:00), επιση-
μοποιήθηκε ότι θα μεταδοθεί στo Cosmote Sport 
1. Υπενθυμίζεται ότι και εκείνο με τη Φένλο στις 
31 Ιουλίου θα μεταδοθεί από το Cosmote TV. Τέ-
λος, το σπουδαίο ματς με τη Μίλαν στην Τεργέ-
στη (14/8) ορίστηκε να αρχίσει στις 21:30.
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ΤΣΕΚΑΡΕ ΤΟΝ 
ΜΠΡΟΥΜΑ

«ΦΩΝΑΖΟΥΝ» ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Μια από τις βραδιές που διαθέτουν πολλαπλή ανά-
γνωση. Η ΑΕΚ δεν παρουσίασε καλό αγωνιστικό 
πρόσωπο στο πρώτο ματς κόντρα στη Βελέζ, κυρί-
ως λόγω της ανετοιμότητας αρκετών ποδοσφαιρι-
στών. Προφανώς και μέχρι τον επαναληπτικό δεν 
προλαβαίνει να αξιοποιήσει κάποια νέα κίνηση, αλλά 
μπορεί να προετοιμάσει το έδαφος ή ακόμα και να 
βάλει το νερό στ’αυλάκι με το κλείσιμο μεταγραφής. 
Οι θέσεις δε, οι οποίες, όπως φάνηκε στο ματς της 
Βοσνίας, «φωνάζουν» ενίσχυση είναι τα δύο άκρα 
της «κιτρινόμαυρης» άμυνας. Ο Εχσάν Χατζισαφί 
αναμένεται τον Αύγουστο, αλλά ίσως οι διαδικασί-

ες θα έπρεπε να επισπευθούν.

ΑΕΚ Β’

Το τεχνικό επιτελείο
Ολοκληρώθηκε η στελέχωση του τεχνικού τιμ της 
ΑΕΚ Β΄. Προπονητής θα είναι ο Σωκράτης Οφρυ-
δόπουλος, με συνεργάτη του τον Μιχάλη Παυλή. 
Προπονητής φυσικής κατάστασης αναλαμβάνει ο 
Ανδρέας Φουσέκης και προπονητής τερματοφυ-
λάκων ο Διονύσης Χιώτης. Ο Πάνος Πολίτης θα εί-
ναι ο τιμ μάνατζερ της ομάδας και ο Ηλίας Ατματσί-
δης υπεύθυνος λειτουργίας του ποδοσφαιρικού 
τμήματος. Παράλληλα έχει στελεχωθεί και το 

ιατρικό επιτελείο.

Η ΑΕΚ έχει σηκώσει ψηλά τον πήχη για τις μετα-
γραφές που θέλει να κάνει. Επιθυμία της να ενι-
σχύσει την ομάδα σε μεγάλο βαθμό και να κάνει 
πορεία πρωταθλητισμού. Κια για τον ακραίο επι-
θετικό που θέλει φέρεται να τσέκαρε τον Μπρούμα. 
Παίκτης με ταχύτητα και εκρηκτικότητα που μπο-
ρεί να δώσει πολλά στο 1 vs 1, αλλά δεν είμαι μία 
εύκολη περίπτωση. Μπορεί να παίξει και στα δύο 
άκρα της επίθεσης και αυτό είναι προσόν, ενώ σχε-
τικά έχει καλό τελείωμα φάσεων και σκοράρισμα. 
Ο 26χρονος Μπρούμα που έπαιξε πέρυσι δανεικός 
στον Ολυμπιακό (33 ματς, 9 γκολ, 3 ασίστ) ανήκει 
στην Αϊντχόβεν. Η ΑΕΚ ψάχνει καλές επιλογές για 
τα άκρα της επίθεσης και κάπως έτσι προτάθηκε 
και βρίσκεται στη λίστα της ο Μπρούμα. Ο Πορ-
τογάλος δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμα δύο 
χρόνια από την Αϊντχόβεν. Ωστόσο, οι Ολλανδοί 
δεν δείχνουν διατεθειμένοι να τον κρατήσουν και 
ψάχνουν ομάδα για να τον παραχωρήσουν.
Η ΑΕΚ τσέκαρε την περίπτωση του, αλλά μέχρι 
τώρα δεν έχει προχωρήσει την υπόθεση του Πορ-
τογάλου. Πάντως είναι μια δύσκολη περίπτωση. Με 
τα οικονομικά δεδομένα να είναι υψηλά. Και χρειά-
ζεται ιδιαίτερες κινήσεις. Παράλληλα η Αϊντχόφεν 
επιθυμεί να τον πουλήσει και όχι να τον δανείσει 
για μια ακόμα φορά.

ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Η Ενωση εκτός από αριστερό εξτρέμ, αναζητά και 
δεξί μπακ, ενώ το προσεχές διάστημα περιμένει 
στην Ελλάδα τον Εσχάν Χατζισαφί για το αριστε-
ρό άκρο της άμυνας. Από το τραπέζι πάντως δεν 
φεύγει και η σκέψη στην ΠΑΕ για απόκτηση χαφ 
με οργανωτικές ικανότητες.

AΕΚ

Η ΑΕΚ ΕΔΕΙΞΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΟ 
ΕΞΤΡΕΜ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
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ΚΙΝΗΣΗ  
ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ
Ο ΠΑΟΚ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΟ 21ΧΡΟΝΟ 
«ΔΙΑΜΑΝΤΙ» ΙΣΜΑΪΛΑ ΟΥΕΝΤΡΑΟΓΚΟ, 
ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΝΗΜΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΛΑΜΠ

Ισμαΐλα Ουεντραόγκο. Ενα όνομα, ακό-
μα άγνωστο στο ευρύ κοινό, αλλά σίγου-
ρα γνωστό στους ευρωπαϊκούς ποδο-
σφαιρικούς κύκλους, με αρκετά κλαμπ 
να τον έχουν σημειωμένο στα μπλοκά-
κια τους. Ο 21χρονος αμυντικός χαφ από 
την Μπουρκίνα Φάσο, ο οποίος φέρει 
το παρατσούλι «μικρός Καντέ» αποτε-
λεί πλέον κι επίσημα παίκτη του ΠΑΟΚ. 
Ενας ποδοσφαιριστής τον οποίο ο «Δι-
κέφαλος του Βορρά» άρπαξε από τα νύ-
χια άλλων ομάδων που τον παρακο-
λουθούσαν στενά.  Ο νεαρός βρισκόταν 
στα ραντάρ αρκετών ομάδων της Ευ-
ρώπης, όπως η Βαλένθια, η Χετάφε, η 
Φράιμπουργκ και η Μαλάτιασμπορ. Οι 
Τούρκοι μάλιστα είχαν φτάσει ένα βήμα 
μακριά από το να αποσπάσουν την υπο-
γραφή του, αλλά η υπόθεση χάλασε τε-
λευταία στιγμή, παρότι είχαν συμφωνή-
σει προφορικά για τριετές συμβόλαιο 
συνεργασίας. 
Αυτή είναι μια ακόμα επιβεβαίωση από 
το Sportime.gr, το οποίο ήδη σας είχε 
ενημερώσει για την πρόθεση του ΠΑΟΚ 
να εντάξει στον δυναμικό του αυτόν τον 
πολλά υποσχόμενο ποδοσφαιριστή. 
O Oυεντραόγκο αποτελεί κίνηση για το 
μέλλον, καθώς διαθέτει τα χαρακτηριστι-
κά για να γίνει ένα πολύ αποτελεσματι-
κό «μηχανάκι» στον άξονα των «ασπρό-
μαυρων». Είναι ενεργό μέλος της εθνικής 
ομάδας της χώρας του δείχνοντας με το 
«καλημέρα» τις δυνατότητές του. Καλή 
επαφή με τη μπάλα, ευχέρεια στην κο-
ντινή και μακρινή πάσα, ενώ καλύπτει 
με ταχύτητα χώρους όταν μαρκάρει. 
Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ήταν ο τελικός νικη-
τής στο «κυνήγι του θησαυρού» από τη 
Μπουργκίνα Φάσο, με τον 21χρονο να 
έχει όλες τις προοπτικές και τα χαρακτη-
ριστικά προκειμένου να σταθεί σε υψη-
λό επίπεδο και γιατί όχι και να πρωτα-
γωνιστήσει.

ΠΑΜΠΛΟ ΓΚΑΡΣΙΑ

Ξανά στον ΠΑΟΚ Β΄
Στον πάγκο του ΠΑΟΚ Β θα συνεχίσει 
ο Πάμπλο Γκαρσία, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ 
να ανακοινώνει επισήμως τη συμ-
φωνία των δύο πλευρών, μια εξέλι-
ξη για την οποία σας είχε ενημερώσει 
το Sportime, καθώς ο Ουρουγουανός 
τεχνικός ήταν έτοιμος για την ανάλη-
ψη της δεύτερης ομάδας και το μόνο 
που έμενε ήταν οι επίσημες ανακοινώ-
σεις. Στο πλευρό του Ουρουγουανού 
θα βρίσκεται ο Μίροσλαβ Σνάουτσνερ, 
και οι Χάρης Κομσής, Γιάννης Αμπα-
τζίδης και Βασίλης Πετρόπουλος. Γε-
νικός αρχηγός της ομάδας αναλαμβά-
νει ο Κώστας Ιωσηφίδης. ΠAO
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Κοντά σε μια σπουδαία μετα-
γραφή βρίσκεται ο Άρης καθώς 
ήρθε σε συμφωνία με τον 28χρονο 
Παραγουανό μεσοεπιθετικό Χου-
άν Ιτούρμπε! Κίνηση από το πιο 
ψηλό ράφι κάνει ο Άρης καθώς 
εντάσσει στο ρόστερ του έναν πο-
δοσφαιριστή για τον οποίο πριν 
από μερικά χρόνια η Ρόμα είχε 
ξοδέψει πάνω από 20 εκατομμύ-
ρια ευρώ! Ο λόγος για τον Χουάν 
Ιτούρμπε, ο οποίος είπε το «ναι» 
στην πρόταση της ΠΑΕ Άρης για 
συμβόλαιο δύο ετών! Είχατε άλ-
λωστε διαβάσει λίγο νωρίτερα 
στο Sportime, ότι ο Θόδωρος Κα-
ρυπίδης έψαχνε για ένα μια γερή 
μεταγραφή για τον Άρη στην επι-
θετική γραμμή. ΣΤα 28 του ο Ιτούρ-
μπε έχει διαγράψει μια αξιόλογη 
καριέρα σε Πόρτο, Ρόμα, Βερό-
να, Τορίνο, ενώ εσχάτως είχε μεί-
νει ελεύθερος από την μεξικάνι-
κη Πούμας. Φυσικά είναι διεθνής 
με την Εθνική Παραγουάης, ενώ 
εκτός του αριστερού άκρου της 
επίθεσης, μπορεί να αγωνιστεί 
τόσο στη δεξιά πλευρά όσο και 
ως φορ. Συνολικά στην καριέρα 
του ο Ιτούρμπε έχει σημειώσει 32 
γκολ και έχει μοιράσει 25 ασίστ 
σε 279 παιχνίδια. Το μεγάλο μετα-
γραφιό απόκτημα του Άρη προ-
έρχεται από γεμάτη σεζόν, καθώς 
αγωνίστηκε σε 35 ματς, στα οποία 
σκόραρε 2 φορές, ενώ μοίρασε 
και ισάριθμες ασίστ. Πλέον ανα-
μένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη 
για να περάσει από ιατρικές εξε-
τάσεις και να ανακοινωθεί.

ΠΩΣ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΣΑ;
O Άρης έπεσε στην «παγίδα». 
Βρήκε πρόσφορο έδαφος και 
προσπάθησε να χτυπήσει την 
Αστάνα στο τρωτό της σημείο. 
Στην άμυνα της. Πήγε για τα 
πολλά, έχασε και τα λίγα! Το 
τελικό 2-0 δεν αντικατοπτρί-
ζει την εικόνα του αγώνα στο 
«Astana Arena», ωστόσο έβγα-
λε για ακόμα μια φορά... μπαλ-
κόνι, όλες τις αδυναμίες της 
ομάδας του Άκη Μάντζιου. Σκο-
ράρει με... αίτηση και δέχεται 
γκολ απίστευτα εύκολα. Και τα 
δύο συνέβησαν το απόγευμα 
της περασμένης Πέμπτης στο 
Καζακστάν. Οι «κίτρινοι» μι-
λούν και καλά κάνουν, για άλλο 
παιχνίδι την ερχόμενη Πέμπτη 
(29/7) στο «Βικελίδης», κάνο-
ντας ειδική μνεία και... άνοιγ-
μα στον κόσμο. Αλλά ψάχνουν 
και τρία γκολ για να προκρι-
θούν! Πως, ποιος τα ερωτήμα-
τα! Καλός, φιλότιμος,  με ποιό-
τητα και ταχύτητα ο Μαντσίνι, 
αλλά με τα δίχτυα είναι στα... 
δικαστήρια. Για Μήτρογλου και 
Μάνο, όταν θα δείξει ο Μάντζι-
ος οτι τους υπολογίζει, θα την 
κάνουμε την κουβέντα.
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ΜΠΑΜ ΜΕ ΙΤΟΥΡΜΠΕ!
Ο ΑΡΗΣ ΗΡΘΕ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ  
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΥΑΝΟ  
ΜΕΣΟΕΠΙΘΕΤΙΚΟ
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ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

«Ψόφια» πράγματα!
Οι σοβαρές μεταγραφές έχουν καθυ-
στερήσει, αντίπαλοι για φιλικά στα 
3-5 Πηγάδια δεν έχουν βρεθεί και 
μέσα σε όλα ξεκίνησαν και οι πρώ-
τες μουρμούρες. Ο Ηρακλής Μετα-
ξάς δεν φαίνεται να κερδίζει με το 
ύφος του και τις παρατηρήσεις που 
επιλέγει να κάνει κάποιους ποδο-
σφαιριστές. Και δεν μιλάμε για παι-
δάκια. Η συνέχεια αναμένεται με εν-
διαφέρον.

Ο... ΦΕΥΓΑΤΟΣ ΧΙΩΤΗΣ
ΜΟΝΟ ΞΑΦΝΙΚΟ ΔΕΝ ΗΤΑΝ  
ΤΟ «ΔΙΑΖΥΓΙΟ» ΜΕ ΤΟΝ ΙΩΝΙΚΟ!

SUPER 
LEAGUE

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Και το σκέφτεται και το 
συζητάει ο Κωστούλας
Στο μυαλό του Κωστούλα υπάρχει ακόμα 
η πώληση της ΠΑΕ Παναιτωλικός. Βασικά 
δεν βγήκε ποτέ. Η πρόθεση του είναι γνω-
στή. Την έχει κοινοποιήσει και επαναλάβει 
ο ίδιος αρκετές φορές. Και αυτό το καλοκαί-
ρι έγιναν συζητήσεις. Χωρίς να επιβεβαι-
ώνει κάτι η Αγρινιώτικη ΠΑΕ, υπήρξαν συ-
ζητήσεις χωρίς να έχει προκύψει 
κάτι ουσιαστικό. Και με με-
γάλη εταιρία, χορηγό 
σε ποδοσφαιρι-
κές ομάδες. 

Ο Διονύσης Χιώτης αποχωρεί από τον 
Ιωνικό. Μην μπούμε στη διαδικασία να 
αναφέρουμε που έγινε η αποκάλυψη. Τα 
ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Ο Χι-
ώτης θέλει να επιστρέψει στην ΑΕΚ. Θέση 
υπάρχει στη Β’ ομάδα. Οι μέρες του στη 
Νίκαια είχαν αρχίσει το... countdown αρκε-
τό καιρό τώρα. Ο ίδιος χτύπησε την πόρτα 
της Ένωσης για να επιστρέψει πριν και-
ρό. Ήθελε να φύγει από τον Ιωνικό, αλλά 
δεν είχε βρει το επόμενο βήμα. Βρέθηκε 
στην ΑΕΚ. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν μπλέ-
χτηκαν στην ιστορία. «Παραιτήσου και το 
συζητάμε». Μέχρι και την Τετάρτη που το 
Sportime.gr αποκάλυψε τις τάσεις φυγής 
του Χιώτη από τη Νίκαια, επίσημη ενημέ-
ρωση όσον αφορά στις προθέσεις του, 
δεν είχε η διοίκηση. Την... κουβέντα την 
άνοιξε το δημοσίευμα, το οποίο ουσιαστι-
κά επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφο-
ρούσαν στα αποδυτήρια της Νίκαιας. Ο 
Χιώτης με τη σειρά του επιβεβαίωσε το 
ρεπορτάζ και ήδη θεωρείται παρελθόν. 
Τα «θέματα» του Χιώτη με την ομάδα της 
Νίκαιας, ήταν δύο. Το ένα ήταν το οργα-
νωτικό κομμάτι και το δεύτερο αφορούσε 
στο οικονομικό. Θέματα που δεν «βγήκαν» 
χθες. Υπάρχουν καιρό τώρα. Από τις αρ-
χές του καλοκαιριού.

ΜΕ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 50%!
Οι κυανόλευκοι επέστρεψαν στις προπο-
νήσεις, αλλά το ποσοστό πληρότητας εί-
ναι λίγο πάνω από το 50%. Αρκετοί πο-
δοσφαιριστές είτε ακόμα δεν έχουν βγει 
αρνητικοί στα νέα τεστ, είτε για τον φόβο 
του Ιουδαίων έχουν μπει σε προληπτική 
καραντίνα. Πάντως μετράνε αντίστροφα. 
Το προσεχές διάστημα θα επιστρέψουν 
άπαντες στις προπονήσεις.
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Ο ΠΡΩΤΟΣ 
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ!
ΠΩΣ Ο ΛΕΜΠΡΟΝ ΤΖΕΪΜΣ 
ΕΓΙΝΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 
ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 
ΗΠΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ της 
ιστοσελίδας των ΗΠΑ sportico.
com, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ο 
πρώτος αθλητής στην ιστορία 
του NBA αλλά και των ομαδικών 
αθλημάτων στις ΗΠΑ που φέτος 
συμπλήρωσε 1 δισεκατομμύριο 
δολάρια ως έσοδα από τους μι-
σθούς του σε Κλίβελαντ, Μαϊάμι 
και Λέικερς αλλά κι από τις εμπο-
ρικές του δραστηριότητες!!! Το 
νούμερο είναι ασύλληπτο.
Απλώς για να ξέρετε τι έχει μπρο-
στά του. Ο ΛεΜπρόν έχει συμβό-
λαιο με τους Λέικερς μέχρι και την 
περίοδο 2022-2023. Φέτος πήρε 
39εκ. 219.566 δολάρια. Την επό-
μενη σεζόν θα πάρει 41εκ.180.544 
ενώ την τελευταία του σεζόν θα 
ανέβει στα 44 εκ.474.988 δολάρια 
αντίστοιχα. Μιλάμε για ποσά που 
προκαλούν ίλιγγο. Πρόκειται φυ-
σικά για τα μεγαλύτερα συμβό-
λαια της καριέρας του. Όταν υπέ-
γραψε στους Λέικερς πήρε πάνω 
από 35,5 εκ. δολάρια την πρώτη 
χρονιά (2018-2019) και περίπου 
2 εκατομμύρια παραπάνω την 
επόμενη. Όταν μπήκε στο ΝΒΑ 
τη σεζόν 2003-2004 πήρε περί-
που 4 εκατομμύρια δολάρια ενώ 
την έβδομη χρονιά του στο Κλί-
βελαντ είχε κοντά στα 16 εκ. ως 
ετήσιες αποδοχές. Συνολικά στο 
Κλίβελαντ κατά την πρώτη επτα-
ετία έβγαλε περίπου 63 εκ. δο-
λάρια μόνο από τα συμβόλαιά 
του. Στην τετραετία του στο Μαϊ-
άμι έβγαλε συνολικά 67 εκατομ-
μύρια δολάρια και στη δεύτερη 
θητεία του στο Κλίβελαντ, πριν 
μετακομίσει στους Λέικερς περί-
που 108 εκατομμύρια δολάρια.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
sportico ο ΛεΜπρόν έχει βγάλει 
περίπου 300 εκατομμύρια δολά-
ρια από τα συμβόλαιά του (!) αλλά 
και 700 εκ. δολάρια εκτός γηπέ-
δου, με τις εμπορικές του συμφω-
νίες και τις επιχειρήσεις του από 
το 2003 που μπήκε στο NBA και 
μετά. Μεταξύ άλλων, το 2010 , ο 
Τζέιμς υπέγραψε να υποστηρίξει 
τα McDonald’s και συνεργάστη-
κε με την Intel, τη Samsung, την 
State Farm, την Kia, την Coca-
Cola και την Pepsi. Επιπλέον, εί-
ναι συνιδρυτής του OpenFit, μιας 
εταιρείας συμπληρωμάτων δια-
τροφής, με τον Άρνολντ Σβαρτζε-
νέγκερ. Ως εκ τούτου, ο James 
κερδίζει περίπου 55 εκατομμύ-
ρια δολάρια ετησίως μόνο από 
δικαιώματα!!!
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Στη νέα σελίδα που γυρνά ο Αττικός, όπου νέα 
πρόσωπα έχουν αναλάβει τη συνέχιση της 
ιστορίας τους, αναμφίβολα μεγάλο μερίδιο , 
σ’ αυτή τη νέα τάξη που επιχειρείται θα παίξει 
και ο Αυγέρης Πάσχος. Ο ικανός αθηναίος προ-
πονητής, που γνωρίζει όσο κανείς τη νοοτρο-
πία και το ποδόσφαιρο της περιοχής, από τη 
μεριά του θα προσπαθήσει να δώσει τον καλύ-
τερό του εαυτό, ώστε η νέα του ομάδα, να πε-
τύχει τους στόχους της που είναι υψηλοί. Και 
όπως ο ίδιος αναλύει, η άνοδος και η επιστρο-
φή στις μεγαλύτερες κατηγορίες είναι το ζητού-
μενο. Κάτι που και ο ίδιος επιβεβαίωσε, λέγο-
ντας τα εξής: «Ανελαβα μία ιστορική ομάδα με 
στόχο να την επαναφέρουμε εκεί που ανήκει 
στις μεγαλύτερες κατηγορίες μαζί με την διοίκη-
ση θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Αναμ-
φίβολα θα είναι μια χρονιά με πολλές δυσκολί-
ες και εμπόδια, όμως αυτά δεν μας φοβίζουν. 
Αντίθετα, θα λειτουργήσουν προς τη θετική κα-
τεύθυνση. Ήδη έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό 
της επόμενης μέρας».

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
Την πρόσκρουση με τα… «βράχια» του πρω-
τοδικείου, γλύτωσε την τελευταία στιγμή η 
ομάδα των Πετραλώνων. Και όλα αυτά, χάρη 
στην αγάπη κάποιων προσώπων προς το 
σύλλογο και το πάθος τους, να μην δουν την 
ομάδα τους να διαλύεται. Άρα τις επόμενες μέ-
ρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις σε ότι αφορά 
τη νέα σύνθεση του συμβουλίου, αλλά και τον 
νέο τεχνικό.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Και πάλι στον προεδρικό θώκο του Αθηναϊκού 
επελέγη και θα είναι ο Γιώργος Φλαμπούρης, 
ύστερα από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες που 
πραγματοποιήθηκαν, με τη νέα σύνθεση να 
είναι η εξής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ: Γεώργιος Φλα-
μπούρης (και υπεύθυνος του τμήματος Καλα-
θοσφαίρισης), Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος 
Νικολιάς (και υπεύθυνος του Ποδοσφαιρικού 
τμήματος), Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Φωτί-
ου (και υπεύθυνος του τμήματος Χειροσφαίρι-
σης), ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ευάγγελος Πα-
παϊωάννου, ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ιωάννης 
Καρυοφύλλης, ΑΝΑΠΛ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕ-
ΑΣ: Γεώργιος Λυγκούρης, ΤΑΜΙΑΣ: Νικόλαος 
Ραμαντάνης, ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Σωκράτης 
Μητρογιάννης, ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: 
Χαράλαμπος Ζαφειρόπουλος, ΕΦΟΡΟΣ ΠΟ-
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ: Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, 
ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ: Σπυραντώνης 
Κάτσενος, ΕΦΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ: Μι-
χαήλ Μακρόγλου, ΕΦΟΡΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠ. ΑΝΤΙ-
ΣΦΑΙΡΙΣΗΣ: Θεόδωρος Ραιδεστινός, ΕΦΟΡΟΣ 
ΥΛΙΚΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Γεώργιος Σκούμας, 
ΑΝΑΠΛ. ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 
Δημήτριος Θανόπουλος
 
ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Το προπονητικό σχήμα στην Αγ Παρασκευή, 
δεν αλλάζει με τίποτε. Ο Σήφης Βενάκης, θα πο-
ρευτεί και φέτος με τα άτομα της εμπιστοσύνης 
του, έχοντας δίπλα του τον Γρηγόρη Κωνστα-
ντόπουλο, που παραμένει ο γυμναστής του, 
ενώ ανανεώθηκε και η συνεργασία με τον Βησ-
σαρίωνα Φαλούτσο. Αναμφίβολα το κέρδος 
και των δυο πλευρών, τόσο της ομάδος, όσο 
και του προπονητικού τιμ, θα είναι πολλαπλό, 
αφού ήδη ο ένας νγωρίζει τη δουλειά του άλ-
λου με κλειστά τα μάτια.

«ΨΗΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΤΤΙΚΟ»
Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ, ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΑΣΧΟΣ,  
ΘΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ

Τα Άγραφα  
θα είναι για 
πάντα όμορφα
Τρομερή εμπειρία η 
ανάβαση των Αγρά-
φων. Από όποιο ση-
μείο κι αν επιλέξεις 
να ανέβεις, πάντα το 
ίδιο όμορφα θα είναι. 
Και βεβαίως όταν πα-
ρέα έχεις τον Σταύρο 
Φλώτσιο, αναμφίβολα 
κάτι τέτοιο γίνεται πιο 
όμορφο και πιο ενδια-
φέρον. Και μην ρωτή-
σει κανείς, αν μιλήσα-
με για ποδόσφαιρο… 
Απλά δεν το χορτάσα-
με! Είναι μια περίερ-
γη κατάσταση που την 
έχουν όλοι όσοι ασχο-
λούνται με το ποδό-
σφαιρο… 
* Στην όμορφη Σίφνο 
βρίσκεται για διακο-
πές ο Λεωνίδας Κατα-
βελάκος. Το φιλαράκι 
μου κι ένας από τους 
θερμούς υποστηρικτές 
της έντυπης έκδοσης 
του Sportime, επέλεξε 
αυτόν τον καλοκαιρινό 
προορισμό και όπως 
μου είπε στο τηλέφω-
νο είναι ένα υπέρο-
χο νησί που θυμίζει… 
«παράδεισο». Απλά 
να συμπληρώσω, πως 
για όλους τους Αθηναί-
ους, μόλις βγουν εκτός 
τειχών, όπου και να 
πάνε είναι «παράδει-
σος»! 
* Στα Στείρα βρίσκε-
ται οικογενειακώς ο 
Γιώργος Δρούγκας. 
Ο πρόεδρος των Γλυ-
κών Νερών, θα καθίσει 
εκεί μέχρι την Κυρια-
κή και θα απολαύσει 
τα επιτρέποντα. Άλλω-
στε είναι από τα πρό-
σωπα που ξέρουν 
να περάσουν όμορ-
φα, τόσο εντός έδρας 
όσο κι εκτός… Τώρα 
όσον αφορά την ιστο-
ρία που μου είπε, ακό-
μη γελάω… Φυσικά 
έχει να κάνει και με την 
περιγραφή, που ήταν 
άριστη… Δρούγκας και 
συνδικαλιστής πάνε 
μαζί, να μην ξεχνάμε… 
* Τι φωτό,τι αναρτή-
σεις τι κουβέντες υπέ-
ροχες…. Όλα αυτά 
από τον Δημήτρη 
Αμπαριάν, που όποιος 
κατάλαβε, θα κατάλα-
βε, πως άλλος ένας 
συνταξιούχος μπαίνει 
στο κλαμπ των… «δυ-
νατών». Εγώ θα κρα-
τήσω την ευγένειά του 
και τον τρόπο να ευχα-
ριστήσει τους πάντες!

Μετά τον πάγκο του Ποσειδώ-
να Γλυφάδας, ο Νίκος Μπα-
δόλας, επέλεξε να καθίσει σ’ 
εκείνον του Κουβαρά. Σε συνά-
ντηση που είχε με τη διοίκηση 
του συλλόγου και την πρόεδρο 
‘Εφη Δελή και από τη στιγμή 
που τα βρήκε σε όλα, η επόμε-
νη κίνηση που έκανε ήταν να 
συμφωνήσει. Τεχνικός διευθυ-
ντής παραμένει ο Κώστας Ζέρ-
βας. Αυτό σημαίνει πως θα εί-
ναι τα τρια πρόσωπα που θα 
κάνουν το νέο σχεδιασμό.

ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ
Δυο αδέλφια ο Χρήστος και 
Σέργιος Καραμπιέτ, συμφώνη-
σαν και θα παραμείνουν στον 
Παλληνιακό. Σχετική είναι και η 
ανακοίνωση που αναφέρει τα 
εξής: Τη φανέλα του Παλληνια-
κού και τη νέα σεζόν θα φορούν 
οι Χρήστος και Σέργιος Καρα-
μπιέτ που συμφώνησαν σή-
μερα με τη διοίκηση της ομά-
δας. Τα δύο δίδυμα αδέρφια, 
που βρίσκονται στην οικογέ-
νεια μας τα τελευταία επτά χρό-
νια ξεκινώντας από τις ακαδη-
μίες μας θα συνεχίσουν στα 
κιτρινόμαυρα. Ο Χρήστος εί-
ναι δεξί χαφ και ο Σέργιος στό-
περ 18 ετών. Ο πρώτος αγω-
νίστηκε πέρυσι ως βασικός 
σε όλα ματς, ενώ ο δεύτερος 
δεν έχει πάρει ακόμη συμμετο-
χές στην ανδρική ομάδα. Μετά 
την ανανέωση ο Χρήστος Κα-
ραμπιέτ τόνισε: «Αισθάνομαι 
πολύ ωραία που ανανέωσα 
στην ομάδα. Στην απόφασή 
μου αυτή έπαιξε ρόλο ο προ-
πονητής και το εξαιρετικό κλί-
μα. Νιώθω τον Παλληνιακό σαν 
δεύτερη οικογένεια». Από την 
πλευρά του ο Σέργιος Καρα-
μπιέτ μετά τη συμφωνία ανέ-
φερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος 
που θα συνεχίσω στον Παλλη-
νιακό. Φέτος νιώθω έτοιμος 
να προσφέρω και εύχομαι να 
κερδίσω την εμπιστοσύνη του 
προπονητή μου από τις ευκαι-
ρίες που θα πάρω»».

ΚΟΥΒΑΡΑΣ

Νέος προπονητής 
ο Μπαδόλας

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 

Αίσθηση η προσθήκη  
του Γιάννη Μιχαηλίδη 
Την μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα 
τα μέτωπα συνεχίζει ακάθεκτος ο Ολυ-
μπιακός Λιοσίων, με φόντο την επόμε-
νη ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Τα άτομα 
όπου ηγούνται των τυχών του φιλόδοξου 
και ιδιαίτερα δημοφιλούς σωματείου των 
δυτικών προαστίων δεν σταματούν τις 
ενέργειές τους που άπτονται στην στε-
λέχωση ενός δυνατού και υπολογίσιμου 
ρόστερ, το οποίο θα απαρτίζεται πρωτί-
στως από αξιόλογους και ποιοτικούς πο-
δοσφαιριστές που θα πληρούν όλες τις 
προδιαγραφές να διαδραματίσουν ηγε-
τικό ρόλο και φυσικά να οδηγήσουν τον 
σύλλογο εκ του ασφαλούς στον δρόμο 
των επιτυχιών στο επερχόμενο απαιτητι-
κό πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. 
Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι «ερυθρό-
λευκοι» έκαναν την καίρια κίνηση προ-
χωρώντας σε σύναψη συμφωνίας με τον 
Γιάννη Μιχαηλίδη, τον οποίο ενέταξαν 
στο ρόστερ τους Ο ικανότατος κεντρικός 
αμυντικός αγωνιζόταν στον Άγιαξ Ταύ-
ρου, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης και στον 
Αθηναϊκό. Αναμένεται να δώσει σημα-
ντικές λύσεις στον κόουτς του συλλόγου 
Βαγγέλη Ιντζέκαρο.

This is Athens

҂ Ο Αυγέρης Πάσχος
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΑΝΤΣΟ ΓΙΑ ΤΟ «ΟΛΝΤ 
ΤΡΑΦΟΡΝΤ», Η ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΑ  
ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΥΤΟ» ΜΑΛΕΝ

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα η Μπορού-
σια Ντόρτμουντ συγκέντρωσε τα βλέμματα 
στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι. Αρ-
χικά λόγω του πολύμηνου σίριαλ του Τζέι-
ντον Σάντσο. 
Υστερα από μια μαγική σε αριθμούς χρο-
νιά (16 γκολ, 20 ασίστ σε 38 ματς) με τους 
Βεστφαλούς, ο 21χρονος εξτρέμ πήρε την 
πολυπόθητη μεταγραφή του στη Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ. Ισως υπερβολική δεδο-
μένων των αναγκών του κλαμπ (απαραίτη-
τη η αμυντική ενίσχυση), αλλά δεν παύει να 
συνιστά μια σπουδαία προσθήκη. Οι «κόκ-
κινοι διάβολοι»... χρύσωσαν τους «κιτρινό-
μαυρους», οι οποίοι θα βάλουν στα ταμεία 
τους πάνω από 85 εκατ. ευρώ. 
Μια μεταγραφή-ρεκόρ που σίγουρα δεν έρι-
ξε τη διοίκηση της Ντόρτμουντ από τα σύν-
νεφα, καθώς περίμενε καρτερικά αυτή τη 
μέρα που θα εισέπραττε ένα διόλου ευκατα-
φρόνητο ποσό για τον εν λόγω παίκτη που 
ανδρώθηκε ουσιαστικά στα «σπλάχνα» της. 
Η απώλεια ενός άσου που φεύγει λοιπόν, 
πως θα μπορούσε να καλυφθεί; Σωστά σκέ-
φτεστε. Με μια καλή μεταγραφή. 
Οι Βεστφαλοί κινήθηκαν αστραπιαία μετά 
την αποχώρηση του Σάντσο για το «Ολντ 
Τράφορντ» και απέσπασαν την υπογραφή 
του all around στράικερ της Αϊντχόβεν, Ντό-
νιελ Μάλεν. Ο 22χρονος ήταν καταιγιστικός 
με την «PSV», μιας και πέρυσι σημείωσε 27 
γκολ και 10 ασίστ σε 45 αγώνες σε Ολλαν-
δία και Ευρώπη. 
Μάλιστα, αυτή η μεταγραφή ήταν μια διπλή 
νίκη για την Ντόρτμουντ, η οποία αφενός 
κάλυψε ένα μεγάλο κενό στην επίθεση βρί-
σκοντας άξιο συμπαραστάτη στον Ερλινγκ 
Χόλαντ και αφετέρου διότι κέρδισε στο νήμα 
τη Λίβερπουλ, η οποία, όπως έγραφε ο βρε-
τανικός Τύπος, ήταν ένα βήμα πριν την από-
κτησή του. 

ΓΗ ΚΑΙ ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΚΕΪΝ
Την ίδια στιγμή, πολλή κουβέντα γίνεται και 
για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του 
Χάρι Κέιν. Ο 28χρονος επιθετικός έχει μπει 
στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία 
κοινώς θέλει να τινάξει την μπάνκα για πάρ-
τη του. Συγκεκριμένα οι «πολίτες» φέρεται 
να προσφέρουν γη και ύδωρ (160 εκατ. λί-
ρες) στον πρόεδρο της Τότεναμ, Ντάνιελ 
Λίβι για να δώσει το πράσινο φως για την 
ολοκλήρωση της μεταγραφής. Το σενάριο 
των έμψυχων ανταλλαγμάτων (Μπ. Σίλβα, 
Στέρλινγκ) δεν φαίνεται να προχώρησε και 
τόσο ο Λίβι, όσο και ο Κέιν, σύμφωνα με 
τους Αγλους, έχουν πει το «οκ», με τις εξε-
λίξεις να αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέ-
ρον τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Οσο για 
την αμοιβή του 28χρονου φορ; Κρατηθείτε! 
Θα αμοίβεται με 400 χιλιάδες στερλίνες την 
εβδομάδα! Ψίχουλα...
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ΤΣΕΧΙΑ 18:00
ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ-ΟΛΟΜΟΥΤΣ

OVER 2,75 1,85
Πρεμιέρα κάνει το πρωτάθλημα της Τσεχίας και θα το τιμήσουμε.

Η Σπάρτα διψάει για διάκριση και έχει ως στόχο να μπει 
φυσικά με το δεξί.

Οι γηπεδούχοι με το μυαλό στο Τσάμπιονς Λιγκ θα 
επιδιώξουν να καθαρίσουν από νωρίς το παιχνίδι.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η αγορά και 
η προϊστορία 
μας οδηγούν 

στα γκολ.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 17:30
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΑΓΙΑΞ

GOAL+OVER 2,5 1,70
Στο Μονάχο Μπάγερν και Άγιαξ δύο μεγαθήρια του 

ευρωπαϊκου ποδοσφαίρου δίνουν πρόβα τζενεράλε ενόψει 
της νέας σεζόν.

Αμφότερες θα έχουν την ευκαιρία να τεστάρουν τις 
δυνάμεις τους δοκιμάζοντας πρόσωπα αλλά και σχήματα.

ΠΡΟΤΑΣΗ:Δύο 
ομάδες με 

μεγάλη επιθετική 
ποιότητα.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 13:00
ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ-ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ

OVER 3 1,75
Η ώρα της σέντρας πλησιάζει και στην Ολλανδία με τις ομάδες 

να βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας.
Ντεν Μπος και Μάαστριχτ θα κάνουν πρόβα τζενεράλε 

ενόψει της πρεμιέρας.
Ανοιχτό ματς αναμένω με γκολ και κόρνερ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε τα 
γκολ,πολλά 

γκολ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 11:00
ΚΙΝΑ Γ-ΖΑΜΠΙΑ Γ

OVER 1,75 ΗΜΙΧ. 1,80
Στις επιλογές μας θα βρίσκονται πλέον και οι Ολυμπιακοί 

Αγώνες που διεξάγονται στο Τόκυο.
Το γυναικείο ποδόσφαιρο θα μας απασχολήσει και θα 

ποντάρουμε στην αναμέτρηση της Κίνας με την αδύναμη 
Ζάμπια.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε 

γκολ από νωρίς 
στο παιχνίδι.

ΚΙΝΑ 15:00
ΓΚΟΥΑΝΓΚΖΟΥ ΣΙΤΙ-ΓΚΟΥΑΝΓΚΖΟΥ FC

OVER 2,5 1,70
Στη μακρινή Κίνα θα ταξιδέψουμε για να ποντάρουμε φυσικά 

στα γκολ.
Το πρωτάθλημα μετά την πανδημία έχασε την αίγλη 

του αλλά στοιχηματικά συνεχίζει να μας απασχολεί. Οι 
φιλοξενούμενοι είναι το φαβορί και θα παραταχθούν με 

φουλ επιθετικό πλάνο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:Η 
αγορά 

σύμμαχος μας 
στα γκολ.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 11:00
ΜΠΕΝΕΣΟΦ-ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ Β

OVER 3,75 2,00
Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κάνουν σέντρα σιγά σιγά και 

τα φιλικά είναι στις επάλξεις.
Οι δύο ομάδες ετοιμάζονται για την πρεμιέρα και στο 

σημερινό παιχνίδι θα έχουν την ευκαιρία να τεστάρουν 
πρόσωπα αλλά και σχήματα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Φιλικά και 
γκολ πάνε 

μαζί.

ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΥΓΕΙΑ  
ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

www.xosetips.com
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«ΒΑΣΙΛΙΑΣ»! 
Ο ΠΑΜΠΛΟ ΓΚΑΡΣΙΑ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΟΜΜΑΤΙ  
ΤΟΥ ΠΑΟΚ (Β’) ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ… ΜΑΝΤΖΙΟΥ!

Η ιστορία έγραψε. Δεν αλλά-
ζει. Ο Πάμπλο Γκαρσία στέ-
φθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας 
με τον ΠΑΟΚ, αλλά απομυ-
θοποιήθηκε από τον ίδιο τον 
εαυτό. Στέρησε από το «εγώ» 
του το δικαίωμα να παραμέ-
νει στον πάγκο με την συμπε-
ριφορά του μετά τον τελικό 
με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. 
Η φαμίλια Σαββίδη τα έβαλε 
όλα κάτω. Ζύγισε τα συν και 
πλην της επόμενης μέρας. Της 
απόφασης. Τελικώς, βρέθηκε 
λύση.
Ο «Ινδιάνος» καλώς ή κακώς 
είναι κομμάτι της ιστορίας του 
«Δικεφάλου». Δε γινόταν να 
εξαφανιστεί από προσώπου 
γης. Ο ΠΑΟΚ Β΄ έχει και τυπι-
κά από χθες το νέο του προ-
πονητή, τον Πάμπλο Γκαρσία. 
Η είδηση είναι άλλη.
Οι χρηματικές του απολαβές. 
Εφάμιλλες με προπονητή επι-
πέδου Σούπερ Λιγκ. Και μάλι-
στα στην πρώτη 5άδα. Βάσει 
πηγών μας, ο 44χρονος προ-
πονητής θα λάβει αυτούσιο το 
συμβόλαιο που ΄χε ανανεώ-
σει για τα επόμενα δύο χρόνια 
όταν ήταν head coach στην 
πρώτη ομάδα.
Εν προκειμένω, 350 για ετού-
το τον χρόνο και 450 για την 
επόμενη σεζόν, ήτοι 8 κατο-
στάρικα ο ίδιος! PLUS τις απο-
λαβές για το staff του.
Την ίδια στιγμή που οι συνά-
δελφοί του, ο Σωκράτης Οφρυ-
δόπουλος στην ΑΕΚ Β είναι 
ζήτημα να παίρνει 3,5 χιλιάρι-
κα μηνιάτικο και ο Βονόρτας 
στον Παναθηναϊκό αντίστοιχα 
να φθάνει οριακά στο τάλιρο! 
Ηταν και ένας από τους βασι-
κούς λόγους που εδώ και κα-
νένα μήνα ο ΠΑΟΚ είχε εκφρά-
σει την θέληση και ο Πάμπλο 
Γκαρσία είχε τις δεύτερές του 
σκέψεις. Πλην των επιλογών 
που θα μπορούσαν να προκύ-
ψουν για head coach στα ξένα.
Τέλος καλό, όλα καλά για τις 
δύο πλευρές με την ιστορία να 
συνεχίζει να γράφεται. Εστω 
και από τον πάγκο του ΠΑΟΚ 
Βου…   

Παρασκήνια

➠





Ο 44ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΨΙΛΑ ΣΤΙΣ 
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΣΕ 
120 ΑΓΏΝΕΣ ΚΕΡΔΙΣΕ 95!

Ο ΠΑΜΠΛΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ  
ΣΤΗΝ Κ17 ΤΟΥ «ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ» 
ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 4.000 ΕΥΡΏ 
ΤΟΝ ΜΗΝΑ! 

Καταρχάς, ας επιστρέψει υγιής 
γιατί τόσο ο Παναθηναϊκός, 
όσο και η Εθνική Ελλά-
δας τον έχουν ανά-
γκη. Μέσα στο 2021 
δεν έχει «ιδρώσει» 
και σύμφωνα με 
το ιατρικό ραπόρ-
το από το Κορωπί 
μετά τον 15Αυγού-
στο θα ΄ναι πλέον 
100% στη δούλε-
ψη του Ιβάν Γιοβά-
νοβιτς! Ο τελευταίος 
που ΄χει ήδη αξιώ-
σει και έναν ακόμη κε-
ντρώο (σ.σ.: Πέρεθ, Αλε-
ξανδρόπουλος, Μαουρίσιο) 
«δουλεύει» πολύ στο μυαλό του 
το project στόπερ Κουρμπέλης! Βέ-
λεθ και Πούγγουρας δεν τον «γεμί-
ζουν» στο build up, ο περιβόητος 
αριστεροπόδαρος στόπερ παραμέ-
νει «φάντασμα» και ο captain του 
Παναθηναϊκού φαντάζει η πλέον 
ποδοσφαιρική λύση στο κέντρο της 
άμυνας! Συνάμα, ο κόουτς θέλει να 
δώσει και boost στο asset ονόμα-
τι Αλεξανδρόπουλος για να πάρει 
την υπεραξία που του αναλογεί.  

«ΜΠΟΥΚΏΜΕΝΟΣ»!  
Όνομα για τα διαρκείας! Credit για 
την διοίκηση, απωθημένο του τε-
χνικού διευθυντή, κίνηση που θε-
ωρητικά αλλάζει επίπεδο ολάκε-
ρο τον Ατρόμητο. Την ομάδα που 
πριν 2 χρόνια τον έβγαλε στη διε-
θνή πιάτσα (σ.σ.: Τουλούζ) και τώρα 
τον πήρε για να ξανανιώσει ποδο-
σφαιρικά. Με το αζημίωτο φυσικά 
μια και έχει το μεγαλύτερο συμβό-
λαιο, κανένα 250άρι! Λογικό και επό-
μενο να υπάρχει προσδοκία, πρε-
μούρα, πίεση. Στα φιλικά (ακόμη) 
άσφαιρος, μα εκείνο που «γεννά-
ει» μεγαλύτερο προβληματισμό εί-
ναι η απουσία γκολ και στο δίτερ-
μα! «Ούτε εκεί…», μας ψέλλισε μία 
ψυχή από τον Ατρόμητο. Ο φορ εί-
ναι ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (εκτός από ικανό-
τητα). Ο Ευθύμης Κουλούρης καλεί-
ται να βρει τον εαυτό του…  



ΝΤΑΒΊΔ, ΤΊ ΜΑΣ ΈΚΑΝΈΣ! 
Το αγόρι εξαρχής ήταν Νο1 στόχος! Ήθελε χρόνο. 
Τον πήρε. Ήθελε σεβαστά χρήματα. Ο Άρης έφθα-
σε μέχρι και 250 χιλιάρικα να στείλει την επίσημη 
πρόταση. Και τελικώς, ο Αρίμπας δεν αφίχθη ποτέ 
στην Σαλόνικα. Ο λόγος; Ο Νταβίδ Αγάνθο! Ναι, το 
άλλοτε 9άρι του Αρη, ο οποίος έχει δώσει την αδερ-
φή του στον Αρίμπας και τον ενημέρωσε να βάλει 
δικλείδες στα payments. Το club δε δέχθηκε και ο 
γάμος «σχόλασε»…   

ΚΑΜΊΑ… ΈΠΊΚΟΊΝΩΝΊΑ! 
Ο Δήμαρχος πέρυσι έγινε talk of the town με τα Ελλη-
νόπουλα που πήρε από τα αζήτητα (Δουβίκα και Μή-
τογλου). Αντί να «επενδύσει» ξανά στο greek market 
δημιούργησε στον Βόλο ένα μωσαϊκό εθνικοτήτων. 
Δέκα μεταγραφές, 9 διαφορετικές καταγωγές! Κοι-
νώς, ένα χάος μέσα στα αποδυτήρια. Μοναδικοί επι-
ζήσαντες Έλληνες οι Νίνης, Τσοκάνης. Σίγουρα θέλει 
χρόνο, αλλά η εικόνα φιλικών/καθημερινότητας δεν 
αφήνει τον Δήμαρχο σε ησυχία. Ετοιμάζει αλλαγές…  

Στον ΟΦΗ, διαρρέουν, δεξιά και αριστερά 
πως επίκειται πώληση του Διαμαντή στην 

Ολλανδία. Το αυτί μου έπιασε την Φορτούνα Σι-
τάρντ, αλλά ΔΕΝ το βλέπω για 5-6 κατοστάρικα 
που αξιώνουν οι Κρητικοί.  





Στον Ιωνικό μπορεί να ΄χουν προχωρήσει 
σε μία ντουζίνα μεταγραφές, αλλά το μπά-

χαλο επικοινωνίας παραμένει. Το μεγαλύτερο 
όμως είναι με την επικείμενη αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου. Αλήθεια, ποιος θα βάλει τα χρήματα;   
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ΟΛΑ ΤΑ ΛΈΦΤΑ… 
Έφυγε ο Καρτάλης. Το ίδιο και ο Παμλίδης. 
Ο Ελευθεριάδης. Ο Κάστρο. Ο ΠΑΣ ακόμη 
δεν έχει «απαντήσει». Πλην του Περέα που 
θεωρείται δοκιμασμένη επιλογή/λύση! Και 
εν δυνάμει, λύση 11άδας. Γι αυτό και η φα-
μίλια Χριστοβασίλη έχει ρίξει το βάρος στην 
απόκτηση ενός winger που θα κάνει τη δια-
φορά, πληρώνοντας μέχρι και 150 χιλιάρι-
κα συμβόλαιο! 

ΞΑΝΑ ΜΑΝΑ! 
Η απόκτησή του; Ανωθεν εντολή! Ετοιμο 
ήταν το πακέτο. Γνωστοί οι μεσάζοντες. Πολ-
λοί έσπευσαν να τον «φωτογραφίσουν» ως 
κλώνο του Λέο Μάτος! Φευ. Κι όμως αφίχθη 
με την ταμπέλα του ΒΑΣΙΚΟΥ δεξιού μπακ. 
Ήδη, τα reports από την Ολλανδία βγάζουν 
ποδοσφαιρική ανασφάλεια για τον Τέιλορ. 
Την ίδια στιγμή που υπάρχουν ακόμη οι Βι-
εϊρίνια και Ροντρίγκο (σ.σ.: δεν τον «βλέ-
πει» ο κόουτς).  Κοινώς, ο αρχηγός στα 35 
του πάλι θα τραβήξει το κουπί. Δεν το λες 
και progress…

ΚΑΛΩΣ ΤΟΝ…    
Η διεθνής πιάτσα πλέον βοά πως τόσο ο ΠΑΟΚ 
(σε μεγάλο βαθμό), όσο και ο Ολυμπιακός έχουν 
βγει στην γύρα για την απόκτηση ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ 
ΜΠΑΚ. Αν και με διαφορετικό financial status ο 
καθένας εξ αυτών. Καρίφ Χαφέζ, ο λεγάμενος! 
Συμπατριώτης του Αχμέντ Χασάν, του επιθετι-
κού των πρωταθλητών. Γεννημένος το ΄96 και 
πέρυσι ήταν ένα από τα 3 καλύτερα αριστερά 
μπακ στην Τουρκία (33 ματς/9 ασίστ) με την φα-
νέλα της Μαλατιασπόρ. Ο κύριος (μέσω διαφο-
ρετικών mandates) έχει προταθεί σε αμφότερες 
τις ελληνικές ομάδες. Το estimated transfer fee 
των Τούρκων υπολογίζεται στα 2 εκατ. ευρώ. 
Βάσει πηγών μας, ο ΠΑΟΚ τον θεωρεί ακριβού-
τσικο (εξ ου και η λύση του Πέδρο Ρεμπόσο) την 
ίδια στιγμή που στην Πλατεία Αλεξάνδρας ανα-
ζητούν πιο safe λύση…  

ΣΤΟΠΈΡ; ΝΑΊ, ΞΑΝΑ!    
Στην ΑΕΚ «έκοψαν» τον Γούτα (σ.σ.: προς 
όφελος εκ των υστέρων του παιδιού μια και 
«τσέπωσε» συμβόλαιο 350 χιλιάρικα) δίχως 
να τον δοκιμάσουν καν. Δηλαδή δεν ήταν άξι-
ος ούτε για την 4άδα; «Επένδυσαν» πάνω 
στον –αόρατο- (μέχρι νεοτέρας) Μήτογλου 
που πήραν ένα 300άρι από τον Βόλο και το 
project (και διεθνή, παρακαλώ) Στράτο Σβάρ-
να την ίδια στιγμή που ο Μιλόγεβιτς δε «ψη-
νόταν» με την χάρη του! Μετά το φιάσκο στη 
Βοσνία, η ΑΕΚ πρακτικά «καίει» τον Σβάρνα 
(σ.σ.:  ψάχνει ομάδα για δανεισμό) και βγαί-
νει στην αγορά για 3ο ΣΤΟΠΕΡ…  

ΑΛΉΘΈΊΑ, ΜΈΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΈ ΤΉΝ ΝΈΦΤΣΊ Ο ΤΣΟΎΜΊΤΣ 
ΑΞΊΩΣΈ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΉΣΈΊ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΎΜΠΊΑΚΟ;  quizTime
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Δεν πήγε όπως θα ήθελε. Οπως θα ήθε-
λε ο Ολυμπιακός. Οπως τα σχεδίασε ο 
Πέδρο Μαρτίνς. Τα ξαφνικά προβλήματα 
ήταν πολλά. Και κανείς δεν πρέπει να ξε-
χάσει πως λείπει και ο Κώστας Φορτού-
νης. Που για τέτοια παιχνίδια θα ήταν ότι 
καλύτερο. Ο Τικίνιο Σοάρες. Που αποκτή-
θηκε κι ενώ έχει να εκτίσει ποινή τριών 
αγωνιστικών. Κάπως έτσι ξαφνικές απου-
σίες των Εμβιλά, Σωκράτη, Ελ Αραμπί 
μεγάλωσαν το θέμα. Υπήρξαν και μικρο-
προβλήματα τραυματισμών. Έτσι ο Ολυ-
μπιακός βρέθηκε με μια ενδεκάδα με αρ-
κετές αλλαγές. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι 
απόντες είναι κάτι παραπάνω από παί-
κτες – κλειδιά. Κάνουν την διαφορά στην 
ομάδα. Με αποτέλεσμα να ανατραπούν 
όλα. Και φάνηκε αυτό στην αγωνιστική 
εικόνα του Ολυμπιακού. Βέβαια για να εί-
μαστε ειλικρινείς, ο Ολυμπιακός εμφάνι-
σε και πολλά από αυτά τα κενά που είχε 
και στα φιλικά του. Τα κενά στο κέντρο 
και την ευκολία του αντιπάλου να φτά-
νει στην άμυνα των «ερυθιρόλευκων». 
Κάτι που φάνηκε και με την παρουσία 
των παικτών που απουσίαζαν. Είναι δε-
δομένο αυτό που καλείται να λύσει ο Πέ-
δρο Μαρτίνς. Το άλλο θέμα έχει να κάνει 
με τα μπακ. Που δεν βοηθούν. Βγαίνουν 
κενά στα άκρα, περισσότερο από τα δε-
ξιά. Από αριστερά, ο Ρέαμπτσιουκ δείχνει 
καλύτερη εικόνα αμυντικά. Αλλά δεν βοη-
θάει επιθετικά. Κοινώς τα άκρα της άμυ-
νας δεν είναι σημείο αναφοράς. Οπως 
ήταν με τους Ομάρ, Τσιμίκα. Και παλαιό-
τερα. Κομβικής σημασία οι ακραίοι αμυ-
ντικοί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και 
του Πέδρο Μαρτίνς δεν του βγαίνουν. 
Με βάση αυτά θα μπορούσε να πει κα-
νείς πως το μέλλον, στα προκριματικά 
είναι δυσοίωνο. Αλλά στον Ολυμπιακό 
δεν μπορείς να το πεις αυτό. Ειδικά με 
τον Πέδρο Μαρτίνς στον πάγκο. Ο Πορ-
τογάλος τεχνικός ξέρει να παίρνει το κα-
λύτερο από τους παίκτες του. Και θα το 
κάνει, όσους έχει, στον επαναληπτικό με 
την Νέφτσι Μπακού. Δεν είναι από αυ-
τούς που θα αρχίσουν να λένε δικαιολο-
γίες. Πάντα ψάχνει να βρει τις λύσεις. Ηδη 
έδειξε μια από αυτές. Η σκέψη να παί-
ζει χαφ ο Μάρκοβιτς. Πήρε μερικά λεπτά 
στην πρώτη αναμέτρηση. Δεν τα πήγε 
άσχημα. Μπορεί να βοηθήσει εκεί. Αρκεί 
ο Μπα να είναι σε θέση να βγάλει 90λε-
πτο στο κέντρο της άμυνας. Αρκεί και ο 
Σισέ να δείξει πως μπορεί να προσφέρει. 
Για να υπάρχουν οι λύσεις με τον Σεμέδο 
στο κέντρο της άμυνας. Και ο Ολυμπια-
κός θα βρει την ιδανική ενδεκάδα για να 
μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Ζητού-
μενο είναι να κρατήσει πίσω το μηδέν. 
Μπροστά θα βρει την ευκαιρία να βάλει 
γκολ. Πρέπει όμως να «δέσει» στα μετό-
πισθεν. Και αυτό ψάχνει ο Μαρτίνς. Κάθε 
αρχή και δύσκολη λοιπόν και ο Ολυμπι-
ακός, ειδικά φέτος, έχει μεγάλες δυσκο-
λίες. Αφήνει όμως αισιοδοξία πως θα τα 
καταφέρει.

ΚΑΘΕ ΑΡΧΗ  
ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική, 
ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή - απόδοση του 
περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, 
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