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Μην κρυβόμαστε: Οι κρίκοι δεν συγκαταλέγονται 
στα αθλήματα (της ενόργανης γυμναστικής) που 
κατανοεί απόλυτα ο μέσος φίλαθλος. «Σταυρός», 
«ψαράκι», σε λίγους λένε κάτι αυτοί οι όροι. Όχι 
επειδή πρόκειται για κάτι πολύπλοκο, αλλά επει-
δή ελάχιστοι έχουν κάτσει να ασχοληθούν. Όμως, 
και εδώ έρχεται η μεγάλη αντίφαση: Άπαντες 
γνωρίζουν, αναγνωρίζουν και σέβονται τον Λευτέ-
ρη Πετρούνια. Καθότι δεν χρειάζεται να είναι κα-
νείς ειδικός για να αντιληφθεί το μεγαλείο του αν-
δρός. Ως αθλητή, ως ανθρώπου. Το 5ο χρυσό του 
μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τον περα-
σμένο Απρίλιο στη Βασιλεία, τον έκανε τον καλύ-
τερο όλων των εποχών στους κρίκους - ξεπέρασε 
τον Ιταλό σταρ των 90s, Γιούρι Κέκι. Το ότι τα κα-
τάφερε μετά από σοβαρό τραυματισμό στον ώμο 
έκανε τιτάνια την επιτυχία του. Η διάρκεια, η υπο-
μονή, η επιμονή, η θέληση, όλα αυτά υπάρχουν 
σε περίσσευμα στον 30χρονο συμπατριώτη μας 
και από μόνα τους αποτελούν ιδανικό παράδειγ-
μα. Ο τρόπος που μιλάει και εκφράζεται, η συμπε-
ριφορά του, έρχονται να ντύσουν με σπάνια ποιό-
τητα χαρακτήρα τους άθλους του. Θα είναι δίκαιο 
περισσότερο από όμορφο αν ο Πετρούνιας ανα-
δειχτεί για 2η φορά χρυσός Ολυμπιονίκης - στις 2 
Αυγούστου είναι ο τελικός. Το... δείξει δεν το δεί-
ξει η ΕΡΤ! 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Αλλάζει επίπεδο ο Άρης εφόσον οι μεταγραφικές 
«βόμβες» Εντιαγέ και Ιτούρμπε αποδώσουν σύμ-
φωνα με τις δυνατότητές του και τις καριέρες που 
τους ακολουθούν. Το κυριότερο, όμως, είναι πως 
με τις κινήσεις αυτές έστειλε πολλαπλά μηνύματα.
Πρώτα από όλα, ο Θόδωρος Καρυπίδης αποδει-
κνύεται αξιόπιστος στην υπόσχεσή του να μην 
πειράξει το αγωνιστικό μπάτζετ παρά το «φιρμά-
νι» που ήρθε από το «μέτωπο» Οριόλ. Βάζει και 
πάλι βαθιά το χέρι στην τσέπη παρά τα μειωμένα 
έσοδα.
Δεύτερον, ο Άρης δείχνει στους ανταγωνιστές 
του ότι η περσινή σεζόν μόνο τυχαία δεν ήταν. Ο 
«Θεός του πολέμου» ενισχύεται ακόμη περισσό-
τερο στο αγωνιστικό κομμάτι και θα είναι και πάλι 
ομάδα κορυφής.
Τρίτον, Ιτούρμπε και Εντιαγέ (αλλά και οι υπόλοι-
ποι παίκτες που θα αποκτηθούν) έρχονται (προ-
φανώς) για βασικοί, συνεπώς περνάει το μήνυμα 
στους υπόλοιπους παίκτες ότι αν θέλουν να απο-
φύγουν τον πάγκο θα πρέπει να αποδείξουν ότι 
αξίζουν την 11άδα. Ο ανταγωνισμός μεγαλώνει.
Πρέπει όμως ο Άρης να προκριθεί επί της Αστά-
να έτσι ώστε όλη αυτή η προσπάθεια να ανταμει-
φθεί. Δεν θα είναι πολύ κρίμα να μην δούμε Ιτούρ-
μπε και Εντιαγέ (αλλά και όσους έρθουν ακόμη) 
στη συνέχεια του Conference League;

Η «ΒΟΜΒΑ» ΙΤΟΥΡΜΠΕ 
ΕΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΤΑΚΗΣ
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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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Το λάθος έγινε και δεν διορθώνε-
ται. Ουδέποτε οι Έλληνες τηλεθε-
ατές είδαν πώς προκρίθηκε ο Λευ-
τέρης Πετρούνιας στον τελικό των 
κρίκων στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του Τόκιο. Φιάσκο. Δεν ωραιο-
ποιείται. Το ότι έγινε Νο1 trend στα 
social media ήταν λογικό. Το ότι... 
παράγινε, είναι επειδή η ΕΡΤ άρχι-
σε τις αστείες δικαιολογίες (αντί να 
αναλάβει τις ευθύνες της), αλλά κυ-
ρίως επειδή το ζήτημα εξελίχθηκε 
σε πολιτικό (ακριβώς λόγω ΕΡΤ). 
Και όταν αυτό συμβαίνει, ξεκινάει 
η αρένα, η ανθρωποφαγία.
Στην ΕΡΤ την πάτησαν από υπερ-
βολική σιγουριά. Μπορείς να «πλη-
ρώσεις» ως Μέσο για να πάρεις 
όποιο πλάνο θες, δεν υπάρχει προ-
σπάθεια αθλητή που να μην κατα-
γράφεται από την OBS (Olympic 
Broadcasting Services). Αν δεν ζη-
τήσεις κάτι συγκεκριμένο, θα πρέ-
πει να αρκεστείς σε ό,τι δείχνει 
εκείνη την ώρα η κεντρική κάλυ-
ψη. Στην κρατική τηλεόραση πίστε-
ψαν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να 
μην πέσει το βάρος στον ολυμπι-
ονίκη Πετρούνια. Μόνο που αυτό 
ακριβώς συνέβη. Επειδή εκείνη την 
ώρα αγωνιζόταν ένας άλλος ολυ-
μπιονίκης και ο σκηνοθέτης έκρι-
νε αυτό ως σημαντικότερο.
Όταν έχεις ένα προϊόν τόσο ισχυρό 
οφείλεις να το έχεις «δεμένο» από 
κάθε πλευρά. Δεν υπάρχουν «έλα 
μωρέ» και «σιγά μην». Ερασιτεχνι-
σμοί δεν χωρούν. Ούτε αμέλειες. Η 
ΕΡΤ έκανε ένα μεγάλο λάθος. 
Πρώτα από όλους στεναχωρήθηκε 
ο ίδιος ο Πετρούνιας. Πάλεψε πώς 
πάλεψε για να φτάσει ως εδώ, ξέρει 
ότι αυτή είναι η στιγμή του, όπως 
γλαφυρά το έθεσε δεν είναι ποδο-
σφαιριστής ή μπασκετμπολίστας 
για να (μπορούμε να) τον βλέπου-
με κάθε εβδομάδα. Επειδή, όμως, 
είναι σπάνιας πάστας άνθρωπος, 
λίγο αργότερα και αφού πρώτα ο 
ίδιος ηρέμησε, χαμήλωσε τους τό-
νους, μπολιάζοντάς το με χιούμορ.
Ιδού η ανάρτησή του στο Twitter: 
«Σε περίπτωση που δεν το είδα-
τε, τελείωσε και ο τελευταίος όμι-
λος και προκρίθηκα 1ος .Ας μην 
δώσουμε περισσότερη βάση στο 
τι συνέβη με την μετάδοση και ας 
εστιάσουμε στο χαρούμενο γεγο-
νός πως πάμε για το 2ο σερί Χρυ-
σό σε Ολυμπιακούς Αγώνες 5 χρό-
νια μετά! Κόσμο δεν είχε, αλλά η 
ενέργεια των Ελλήνων με συνόδευ-
σε σίγουρα! Πάμε δυνατά Ελλάδα 
μου στις 2 Αυγούστου!».
Ας μείνουμε σε αυτό το μήνυμα. Κι 
ας ελπίσουμε, σήμερα, που μπαί-
νουν στο «παιχνίδι» και οι Στέφα-
νος Τσιτσιπάς, Άννα Κορακάκη (με-
ταξύ άλλων) να ασχοληθούμε μόνο 
με το αθλητικό... 
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Το Θέμα
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ω ΛΕΥΤΕΡΗ  
ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ;
Η ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΓΚΑΦΑ ΤΗΣ ΕΡΤ  
ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑ, ΤΟ ΣΥΓΝΩΜΗ 
ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ  
ΚΑΙ Η (ΠΟΛΙΤΙΚΗ) «ΜΑΧΗ»  
ΣΤΑ SOCIAL MEDIA
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Πολλά τα προβλήματα
Η προετοιμασία στο Ρέντη για την 
ρεβάνς με την Νέφτσι συνεχίζεται. Ο 
Πέδρο Μαρτίνς το ψάχνει για τις λύ-
σεις που θέλει αναφορικά με τις πολ-
λές απουσίες που έχει. Ο Μπουχαλά-
κης εξαιρετικά δύσκολα θα δώσει το 
παρών. Ο Σωκράτης θα είναι σίγου-
ρα εκτός και όπως φαίνεται και ο Ελ 
Αραμπί. Ο Εμβιλα είναι εκτός λίστας 
έτσι κι αλλιώς. Και οι τρεις είναι όλοι 
σε καραντίνα λόγο κορονοϊού. Παράλ-
ληλα υπάρχει φόβος μήπως βγουν κι 
άλλα κρούσματα! Επίσης ο Καμαρά εί-
ναι τιμωρημένος Από την άλλη ο Μπα 
εξέτισε την ποινή του. Ο Πέδρο Μαρ-
τίνς δεν έχει ανοίξει απόλυτα τα χαρ-
τιά του, αλλά ίσως πάει και σε σχήμα 

με τρία στόπερ. 

ΘΡΙΛΕΡ  
ΜΕ ΠΙΚΕΡΕΣ
ΜΠΗΚΕ ΔΥΝΑΤΑ Η ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ –  
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΜΟΧΙΚΑ,  
ΟΛΑΣΑ, ΜΠΑΜΠΑ ΡΑΧΜΑΝ

Οι μεταγραφές είναι μια δύσκολη υπό-
θεση. Μπορεί να χαλάσουν στις λεπτο-
μέρειες. Μπορεί να προκύψουν πολλά. 
Και στο θέμα του Χοακίν Πικέρες, μάλλον 
βγήκαν μεγάλα εμπόδια. Η Παλμέιρας 
έκανε ρελάνς και μάλλον κερδίζει την 
κούρσα της απόκτησης του. Με βάση 
τα όσα βγαίνουν από την Βραζιλία και 
την Ουρουγουάη, η Παλμέιρας φέρεται 
να έκανε πρόταση 3,8 εκατ. δολαρίων. Ο 
Ολυμπιακός είχε καταθέσει την δική του 
πρόταση, που έφτασε το 1,5 εκατ. ευρώ. 
Ωστόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς του 
22χρονου αριστερού μπακ είναι ιδιαίτε-
ρο. Οι Ντιφενσόρ Σπόρτινγκ, Ρίβερ Πλέ-
ιτ Μοντεβιδέο έχουν από 25%. Ένα 30% 
έχει η Πενιαρόλ. Και το άλλο 20% ανή-
κει στον παίκτη και τον μάνατζερ του. Οι 
δύο ομάδες επιβεβαιώνουν πως είναι σε 
διαπραγματεύσεις. Κι όλα αυτά ενώ μό-
λις την Πέμπτη η Παλμέιρας ανακοίνωσε 
την απόκτηση του Ζόρζε. Τον αριστερό 
μπακ που ήταν στην Μονακό. Τον πήρε 
ελεύθερο με την Μονακό να κρατάει το 
50% των δικαιωμάτων του. Αλλά προ-
έρχεται από σοβαρό τραυματισμό στο 
γόνατο και θέλει ένα μήνα ακόμα για να 
είναι απόλυτα έτοιμος. Ο Ολυμπιακός 
είναι ξεκάθαρο πως έχει ενδιαφερθεί. Κι 
επειδή η διαφορά ώρας είναι μεγάλη σε 
Ελλάδα και Ουρουγουάη δεν αποκλείε-
ται να κάνει κι εκενος την δική του κίνη-
ση. Πάντως οι Πειραιώτες έχουν κι άλλς 
λύσεις. Φέρεται να μην έχουν βγάλει από 
το κάδρο τον Λούκας Ολάσα. Που ανή-
κει στην Ράγιο Βαγιεκάνο. Για τον οποίο 
υπήρξε και πέρσι ενδιαφέρον. Ακούγε-
ται ξανά έντονα τελευταία. Επίσης είναι 
και ο Μοχίκα της Τζιρόνα και ο Μπάμπα 
Ραχμάν της Τσέλσι.
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Σήμερα με Αλκμααρ 
 Το 1-1 με την Αλ Τααβόν ήταν το πρώτο 
δείγμα. Ο συντελεστής δυσκολίας ανε-
βαίνει τώρα, με την Αλκμααρ να είναι 
ο δεύτερος αντίπαλος του Παναθηναϊ-
κού επί ολλανδικού εδάφους. Θα δού-
με έτσι πιο καθαρά πώς πορεύεται το 
«τριφύλλι». Πόσο μάλλον καθώς αυτή 
τη φορά θα υπάρχει κανονική τηλεοπτι-
κή μετάδοση (17:00, CS1) και όχι μέσω 

Instagram.

ΠΕΡΕΑ ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΗΤΑΝ 
ΟΙ «ΕΥΚΟΛΟΙ» - ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 
ΖΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
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ΤΩΡΑ ΓΙΑ  
ΠΕΣ ΜΟΥ  
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ...

Χουάν Χοσέ Περέα στον ΠΑΣ Γιάν-
νινα, πριν από λίγες ημέρες. Και, από 
χθες, επίσημα ο Δημήτρης Εμμανου-
ηλίδης στη δανέζικη Βέιλε. Αποχωρή-
σεις που όλοι περίμεναν. Κανείς εκ των 
δύο δεν είχε μέλλον στον Παναθηναϊ-
κό, αμφότεροι δεν βολεύονταν να μεί-
νουν σε δεύτερο ρόλο, ενώ ήταν δε-
δομένο ότι θα έβρισκαν ομάδα για να 
συνεχίσουν την καριέρα τους. Και κά-
που εδώ μπαίνει και... βγαίνει το «τικ» 
δίπλα από την κατηγορία «εύκολα». Το 
θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα 
στο κρίσιμο για το «τριφύλλι» κομμά-
τι των αποδεσμεύσεων. Η ομάδα έχει 
ανάγκη να πουλήσει για να γλιτώσει 
από ορισμένα συμβόλαια-βαρίδια, αλλά 
και να ενισχύσει το ταμείο της ώστε να 
βγει πιο δυναμικά στο παζάρι. Μόνο 
που δεν ήταν απλό πράγμα. Ούτε δε-
δομένο. Πόσο εφικτό, για παράδειγμα, 
είναι να συναινέσει να φύγει ο Ούφε 
Μπεκ, όταν ξέρει ότι πουθενά αλλού δεν 
θα βρει τα λεφτά που παίρνει από τους 
«πράσινους και θα παίρνει, αν δεν αλ-
λάξει κάτι, ως το καλοκαίρι του 2022; 
Πόσο πιθανό είναι να προκύψει ενδι-
αφερόμενος για τον Δημήτρη Κολοβό, 
που προς το παρόν δεν έχει καμία πρό-
ταση που να τον αφορά και αμείβεται 
επίσης αρκετά καλά για να το «απεμπο-
λήσει»; Κι αν αυτοί είναι ξένα σώματα, 
δεν έχουν πάει καν στην Ολλανδία με 
τους υπόλοιπους για προετοιμασία, το 
πράγμα γίνεται πολύ πιο σύνθετο όταν 
η συζήτηση φτάνει σε ακριβοπληρωμέ-
νους παίκτες όπως οι Γιασίν Αγιούμπ 
και Γιουνους Σανκαρέ. Κανείς εκ των 
δύο δεν βρίσκεται στα άμεσα πλάνα 
του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ακόμα και αν ο 
δεύτερος το παλεύει, δείχνοντας καλά 
στοιχεία στην προετοιμασία. Δεν έχει 
την πολυτέλεια ο Παναθηναϊκός να συ-
ντηρεί τέτοια συμβόλαια (από 400 ως 
500 χιλ. ευρώ ο καθένας) για να κάθο-
νται. Πρέπει να βρεθεί λύση. Ώστε μετά 
να μπορέσει να αποκτηθεί κι ένας μέ-
σος (μέσοι;) που να ταιριάζει με αυτό 
που θέλει ο Σέρβος κόουτς. 
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ΤΑΧΥΤΗΤΑ  
ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Διάψευση για Μπρούμα
Την τσέκαρε την περίπτωση του 
Μπρούμα η ΑΕΚ. Αλλά αποφάσισε 
να μην προχωρήσει. Η ΠΑΕ διέψευ-
σε έτσι ότι ενδιαφέρεται για τον Πορ-
τογάλο ακραίο επιθετικό της Αϊντχό-
φεν Μπρούμα, που πέρυσι αγωνίστηκε 
δανεικός στον Ολυμπιακό. Στο μετα-
ξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το 
εξωτερικό, η Ενωση κινήθηκε ανεπιτυ-
χώς για τους Καλέμπ Εκουμπάν (επι-
θετικός, Τραμπζνοσπόρ), Λουίς Νέτο 

(στόπερ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας).

Η γαλλική είναι μια αγορά συνυφασμέ-
νη με την ποιότητα. Είναι, όμως, δύσκο-
λη, απαιτητική. Πρέπει να ξέρεις πού να 
ψάξεις, επιβάλλεται να είσαι πιο γρήγο-
ρος από τους άλλους στον εντοπισμό 
των ευκαιριών. Η ΑΕΚ εμφανίζεται να 
κυνηγά μια ενδιαφέρουσα περίπτωση 
από τα εκεί μέρη. Τον Μαμά Μπαλντέ. 
Ήταν σενάρια από τη Γαλλία που ενέ-
πλεξαν την Ενωση με αυτήν την υπό-
θεση. Συγκεκριμένα, την εμφάνισαν να 
μπαίνει σφήνα στη διεκδίκηση του παί-
κτη, τον οποίο θέλει και η Τρουά. Τι μέ-
ρους του λόγου είναι ο 25χρονος ποδο-
σφαιριστής από τη Γουινέα Μπισάου; 
Μπάλα έμαθε στην Πορτογαλία, εκεί 
άρχισε την καριέρα του με παράσημο 
ότι πέρασε από τη μεγάλη της Σπόρ-
τινγκ Λισαβόνας σχολή, πριν αργότε-
ρα κινήσει για τη Γαλλία. Δεξί εξτρέμ 
είναι κατά βάση, αλλά έχει την ευελι-
ξία την ικανότητα να παίξει σε όλες τις 
θέσεις της επίθεσης. Τελευταία έπαι-
ζε 9άρι κι ας μην του αρέσει τόσο εκεί, 
αφού θεωρεί ότι στα άκρα είναι πιο χρή-
σιμος λόγω της ταχύτητάς του. Ανήκει 
στην Ντιζόν, αλλά μετά τον υποβιβα-
σμό αυτής, ψάχνεται να αποχωρήσει. 
Δεν θέλει με τίποτα να παίξει στη Β’ Κα-
τηγορία και κυνηγάει να αποδεσμευτεί, 
ένα χρόνο πριν τη λήξη του συμβολαί-
ου του. Χώρια ότι ψυχολογικά πόνεσε 
πέρυσι. Κουράστηκε να προσπαθεί το 
ανέφικτο, να γίνει δηλαδή μια ομάδα 
μόνος του. Ποτέ δεν σταμάτησε να πα-
λεύει, αλλά ο εκνευρισμός του ήταν έκ-
δηλος βλέποντας να τρέχει μάταια σε 
μια ομάδα που από τα μισά της σεζόν 
πέταξε πρακτικά λευκή πετσέτα. Τα... 
έχωσε μάλιστα στους υπόλοιπους. Ως 
έντονη προσωπικότητα που είναι, πι-
στεύει στον εαυτό του και λέει σχεδόν 
πάντα αυτό που νιώθει, σκέφτεται. Βα-
σικά, είναι το πιο ακριβό περιουσιακό 
στοιχείο της γαλλικής ομάδας αυτή τη 
στιγμή. Κι αυτό είναι ένα ζήτημα, κα-
θώς δεν μιλάμε για φτηνή μεταγραφή. 

AΕΚ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΑΜΑ ΜΠΑΛΝΤΕ,  
ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ  
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΕΚ 
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ΑΚΟΜΑ  
ΠΙΟ 
ΚΟΝΤΑ 
Η ΑΛ ΧΙΛΑΛ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ  
ΤΟ «ΜΕΤΑ» ΚΑΙ Ο ΠΑΟΚ ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΙ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΤΖΙΟΒΙΝΚΟ 

Τα κομμάτια του παζλ αρχίζουν να 
μπαίνουν στη θέση τους. Η τελι-
κή μορφή σχηματοποιείται. Και, 
όπως όλα δείχνουν, αυτή θα είναι 
του Σεμπάστιαν Τζιοβίνκο με τη 
φανέλα του ΠΑΟΚ! Στον Δικέφαλο 
είναι (συγκρατημένα) αισιόδοξοι 
για την έκβαση αυτής της υπόθε-
σης. Έχουν πάρει το πρώτο βασι-
κό «ναι», Από τον ίδιο τον παίκτη. 
Ο 34χρονος Ιταλός θέλει πολύ να 
έρθει στην Ελλάδα. Για να δουλέ-
ψει ξανά υπό τις οδηγίες του Ραζ-
βάν Λουτσέσκου. Με τον οποίο εί-
χαν μια εξαιρετική συνεργασία στο 
πρόσφατο παρελθόν, με τον οποίο 
ταίριαξαν απόλυτα επαγγελματικά. 
Έχει μείνει μόνο ένα, τελευταίο, 
εμπόδιο. Η Αλ Χιλάλ. Αυτή πρέ-
πει να συναινέσει στο να αφήσει 
ελεύθερο τον Τζιοβίνκο. Γνωστό 
ήταν αυτό. Το νεότερο, που έρχε-
ται να φέρει πολλά χαμόγελα στην 
Τούμπα, είναι ότι η ομάδα της Σα-
ουδικής Αραβίας εμφανίζεται να 
έχει ήδη κάνει σημαντική προερ-
γασία για αντικατάσταση του Ιτα-
λού. Συγκεκριμένα, φέρεται να έχει 
κινηθεί για τον Βραζιλιάνο άσο της 
Γουέστ Μπρομ, Ματέους Περέιρα. 
Έχει καταθέσει πρόταση και πε-
ριμένει. Ακόμα και να μην πετύχει 
σε αυτό, το ότι το αραβικό κλαμπ 
ψάχνει ήδη το «μετά» τον Τζιοβίν-
κο επιβεβαιώνει και το σενάριο για 
βολιδοσκόπηση του επίσης Βρα-
ζιλιάνου, Αλεξ Τεσέιρα (πρώην της 
Σαχτάρ Ντόνετσκ, είναι ελεύθερος 
τώρα). Κι αυτό, σε τελική ανάλυ-
ση, είναι το ευχάριστο, το ευοίω-
νο για τον ΠΑΟΚ. Ότι δηλαδή η Αλ 
Χιλάλ έχε εντοπίσει στόχους, έχει 
ήδη κάνει κινήσεις. Δείχνει δηλαδή 
να έχει συμβιβαστεί με την επικεί-
μενη αποχώρηση του Τζιοβίνκο!

Φάκελος  
«αριστερό μπακ»
«Καυτό» μεταγραφικό ζήτημα για 
τον ΠΑΟΚ είναι και αυτό του αρι-
στερού μπακ. Το όνομα που έχει 
βγει προς τα έξω είναι αυτό του 
Πέδρο Ρεμπότσο. Θα μπορούσα-
με να τον αποκαλέσουμε «σίγου-
ρο», Ο Δικέφαλος τα έχει βρει σε 
όλα μαζί του. Μόνο που παραλλή-
λως οι «ασπρόμαυροι» δουλεύουν 
γοργά και ενεργά μια άλλη περί-
πτωση. Αυτή μάλιστα έχουν ση-
μειώσει ως προτεραιότητα. Ακό-
μα πάντως δεν έχει «σπάσει» το 
ποιος είναι ο εκλεκτός... ΠAO

K
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Ταύτιση απόψεων στο Sportime 
για την εικόνα του Άρη στο πρώτο 
παιχνίδι με την Αστάνα στο Καζακ-
στάν. Ο Άρης έχασε μόνος του, δεν 
μπόρεσε ούτε να λύσει, αλλά ούτε να 
«καμουφλαρει» τα προβλήματα σε 
άμυνα και επίθεση που υπάρχουν.
Πολλά λάθη στην άμυνα, γκολ ούτε 
με αίτηση η επίθεση και το 1-3 που 
θα μπορούσε «σβηστά» να τελειώ-
σει το παιχνίδι, έγινε 2-0.
Ο Άκης Μάντζιος έχασε δύο πολύτι-
μες μονάδες. Τον Σούντγκρεν πριν 
τη σέντρα και τον Ματέο Γκαρσία 
στο ημίχρονο.
Ο τεχνικός του Άρη έριξε στη «μάχη» 
ότι είχε και δεν είχε, αλλά κι αυτός 
εκτέθηκε χωρίς να φέρει μερίδιο ευ-
θύνης και όσοι μπήκαν για να γυρί-
σουν το παιχνίδι.
O Mπρούνο ήταν ο πρώτος που πέ-
ρασε ως αλλαγή, λόγω του τραυμα-
τισμού του Αργεντίνου. «Πεζοναύ-
της» ο Βραζιλιάνος. Πότε μπήκε στο 
ματς, πότε τελείωσε και πήγε στα 
αποδυτήρια, κανείς δεν τον πήρε 
χαμπάρι.
Στο 60› και κάτι ψιλά, να σου και ο 
Μήτρογλου. Ουδείς από τους αντί-
παλους του, τον αισθάνθηκε. Οk, 
προσπάθησε, ήταν άτυχος με την 
πυελονεφρίτιδα, αλλά με το συμβό-
λαιο που έχει, ο Άρης παίρνει δύο 
και του μένουν και... ρέστα.
Λίγο πριν το 80› ο Χαϊροβιτς. Ούτε 
αυτός κατάφερε να ανεβάσει τον 
κακό μέσο όρο απόδοσης που εί-
χαν οι Θεσσαλονικείς στο δεύτερο 
ημίχρονο.
Τελευταίος ο Μάνος στο 87›, αλλά 
τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
Φουλ επιθετικό σχήμα στο δεύτερο 
ημίχρονο ο Άρης, τουλάχιστον στα... 
χαρτιά του Άκη Μάντζιου, μια τελική 
σε πραγματικές συνθήκες αγώνα οι 
«κίτρινοι» και εκείνη από στημένη 
φάση (κεφαλιά Μπεναλουάν άουτ), 
λίγο πριν τα... χασομέρια του αγώνα.
Αυτά είδε και ο Καρυπίδης και του... 
γύρισε. Κάτι ακούγεται ότι πάει να 
φτιάξει καινούργια ομάδα. Ήδη εμ-
φανίστηκε ο Ιτούρμπε και θα «σκά-
σουν» κι άλλοι.
Και δεν αποκλείεται να φύγουν ορι-
σμένοι για να τους ανοίξουν χώρο 
στα αποδυτήρια.
Είναι και αυτό με τις αποστάσεις 
ασφαλείας λόγω του κορονοϊού, 
που πρέπει να τηρούμε!
Τα νεότερα στο επόμενο e-Sportime... AΡΗ

Σ

ΚΑΠΟΙΟΙ EΞΕΘΕΣΑΝ  
ΚΑΙ «ΕΚΤΕΘΗΚΑΝ»...
Ο ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΕΒΑΛΕ Ο,ΤΙ ΕΙΧΕ 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΣΤΟ «ΑSTANA 
ARENA», ΑΛΛΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟΝ 
ΕΞΕΘΕΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΗΚΑΝ. 
ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ!
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BOΛΟΣ

Απλησίαστη  
η οψιόν του Ορόζ!
Άλλο level αν αποκτηθεί ο Νίκολας 
Ορός. Παίχταρος ο 27χρονος Αργεντί-
νος. Δανεικός θα έρθει στο Βόλο, έχο-
ντας προηγουμένως επεκτείνει το συμ-
βόλαιο του μέχρι το 2023 με την Ρασίγνκ 
Κλούμπ. Και οψιόν οψιόν αγοράς στη 
συμφωνία για τον δανεισμό του, αλλά 
είναι απλησίαστη. Οι Θεσσαλοί θα πρέ-
πει να πληρώσουν το ποσό των 750.000 
ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του!

Ο... ΣΩΣΤΟΣ 
ΚΑΣΤΕΓΙΑΝΟ
ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ «ΠΑΙΖΕΙ» ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ,  
ΤΑ ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

SUPER 
LEAGUE

ΛΑΜΙΑ

Έβαλε... νεκρά
Φορτσάτη μπήκε στη μεταγραφική περίοδο η 
Λαμία, αλλα κάπου έβγαλε το πόδι από το γκά-
ζι. Βασικά έβαλε... νεκρά. Εννια ποδοσφαιρι-
στές έχουν αποκτήσει οι «κυανόλευκοι». Αλλά 
ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει τον αντί-Ντέλε-
τιτς. Θα γίνει κίνηση, αλλά από Αύγουστο. Ο 
Παπαϊωάννου ψάχνει κάτι καλό, αλλά ακόμα οι 
τιμές είναι ψηλά. Τον άλλο μήνα κάποιοι 
που λένε «όχι» στα 80 χιλιάρι-
κα, θα πάνε τρέχοντας. 
Και με λιγότερα!

Ο Ατρόμητος είναι πολύ κοντά στο αριστε-
ρό του μπακ. Ντάνι Καστεγιάνο ο εκλεκτός. 
Ο 33χρονος ακραίος αμυντικός έχει συμφω-
νήσει προφορικά με τους Περιστεριώτες και 
μετά από 10 χρόνια θα αποχωρήσει από τη 
Λας Πάλμας.
Ο Ισπανός μπακ, γνώριμος τουλάχιστον από 
τα ΜΜΕ στο ελληνικό κοινό. Πριν δύο καλοκαί-
ρια το όνομα του ήταν στη μεταγραφική λίστα 
του Άρη. Το καλοκαίρι του 2019  ο Άρης και ο 
Σάββας Παντελίδης έψαχναν αριστερό μπακ, 
ο Καστεγιάνο είχε προταθεί στους Θεσσαλονι-
κείς, αλλά η περίπτωση του δεν προχώρησε. 
Ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 2020, 
ο Καστεγιάνο εμφανίστηκε και πάλι ως μετα-
γραφικός στόχος ελληνικού club. Ο Παναθη-
ναϊκός, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε ψα-
χτεί για την περίπτωση του. Αν και το όνομα 
του Ντάνι Καστεγιάνο έπαιξε σε όλα σχεδόν τα 
«πράσινα» ρεπορτάζ, ο εν λόγω ποδοσφαιρι-
στής δεν απασχόλησε ποτέ το «τριφύλλι». Αυ-
τός που προτάθηκε στον Παναθηναϊκό ήταν ο 
αδερφός του, Χάβι Καστεγιάνο! Αμφότεροι συ-
μπαίκτες για μια 10ετια στη Λας Πάλμας πλέ-
ον, αλλά και ίδιοι σαν δυο σταγόνες νερό! Η 
μόνη διαφορά ότι ο ένας είναι αριστερός μπακ 
και ο άλλος αμυντικός μέσος!
Οι δίδυμοι Καστεγιάνο προκάλεσαν ένα μπέρ-
δεμα στα ελληνικά ΜΜΕ, αλλά μετά από διευ-
κρινήσεις, το πράγμα ξέμπλεξε.
Ο Άρης είχε ενδιαφερθεί για τον αριστερό μπακ 
Ντάνι Καστεγιάνο και στον Παναθηναϊκό είχε 
προταθεί ο δίδυμος αδερφός του, Χάβι. Και 
για να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις, ο 
Ατρόμητος έχει δώσει τα χέρια με τον Ντάνι 
Καστεγιάνο. Τον αριστερό ακραίο αμυντικό.
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Ο AΛΦΑ ΝΤΙΑΛΟ ΘΑ 
ΕΚΑΝΕ ΚΑΡΙΕΡΑ (ΚΑΙ) 
ΣΤΟ MASTER CHEF!

Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω 
και δούμε τα πεπραγμένα του 
Άλφα Ντιαλό στο Πρόβιντενς 
θα διαπιστώσουμε πολλά 
ωραία πράγματα.
Για παράδειγμα ο Ντιαλό ήταν 
πρώτος σκόρερ, πασέρ, ριμπά-
ουντερ, εύστοχα τρίποντα, εύ-
στοχα σουτ συνολικά αλλά και 
σε χρόνο συμμετοχής!!! Όλα 
αυτά στην 3η του χρονιά στο 
Πρόβιντενς όπου ήδη είχε αρ-
χίζει να… βγάζει μάτια. Όμως, 
μισό λεπτό! Είχε κι άλλα ση-
μαντικά επιτεύγματα.
Την πρώτη του χρονιά στο 
Κολλέγιο πήρε το βραβείο του 
καλύτερου αμυντικού της ομά-
δας του. Τη δεύτερη χρονιά του 
πήρε αντίστοιχα το βραβείο 
του πιο βελτιωμένου παίκτη. 
Ως τριτοετής και τεταρτοετής 
ήταν μέλος της δεύτερης κα-
λύτερης πεντάδας στην περι-
φέρεια της Big East.
Το καλοκαίρι του 2019, ήταν 
πρώτος σκόρερ (15π κατά μ.ο), 
ριμπάουντερ (5,6) αλλά και στα 
κλεψίματα (1,6) της Εθνικής 
ομάδας των ΗΠΑ που κατέκτη-
σε το χάλκινο μετάλλιο στους 
Παναμερικανικούς Αγώνες.
Νομίζετε όμως ότι σταματούν 
εκεί οι καλές του επιδόσεις; Λά-
θος κάνετε. Υπάρχουν κι άλλα!
Όπως ότι είναι εκπληκτικός 
μάγειρας αλλά και «φανατικός» 
στη γιόγκα! Κι όπως αποκά-
λυψε «με τον συγκάτοικό μου, 
Αϊζάια Τζάκσον, κάναμε δια-
γωνισμό στο ποιος μαγειρεύ-
ει καλύτερα. Βρίσκαμε συντα-
γές online και τρέχαμε αμέσως 
στην κουζίνα»!
Παράλληλα τόνισε και το λόγο 
που του αρέσει η γιόγκα: «Βοη-
θά το σώμα σου. Σε χαλαρώνει. 
Μπαίνεις σε μια ήρεμη ψυχική 
κατάσταση που εστιάζεις στην 
αναπνοή σου και χαλαρώνεις 
το σώμα σου. Νομίζω ότι βοη-
θά πολύ. Το κάνω μερικές φο-
ρές την εβδομάδα» όπως ομο-
λόγησε.
Ωραία πράγματα… μαγείρεψε 
και στο Λαύριο πάντως. Ήταν 
από τους πρωταγωνιστές στην 
πορεία του Λαυρίου προς τους 
τελικούς της Basket League 
με 12,9 πόντους- 5,4 ριμπά-
ουντ – 2 ασίστ και 1,5 κλεψί-
ματα κατά μέσο όρο. Κι αυτό 
τον οδήγησε στον Παναθηναϊ-
κό… Για την ακρίβεια οι «πρά-
σινοι» θα έχουν τα δικαιώματά 
του για την επόμενη τριετία κα-
θώς αναμένεται να δοθεί δανει-
κός τη σεζόν 2021-2022.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Πάνω από 14 χρόνια στα παραγοντικά 
κοινά του Αθηναϊκού έχει ο Γιώργος Φλα-
μπούρης. Ο επανεκλεγείς πρόεδρος των 
«λόρδων», που είναι αλήθεια πως με την 
παρουσία του, όλα αυτά τα χρόνια έχει βά-
λει το δικό του λιθαράκι κι έχει βοηθήσει 
από τη μεριά του όλα τα αθλήματα του Βυ-
ρωνιώτικου συλλόγου, έχει κάθε λόγο να 
είναι χαρούμενος. Και είναι χαρούμενος, 
διότι θα μπορέσει να συνεχίσει το έργο και 
την πορεία που έχει χαράξει όλα αυτά τα 
χρόνια, προκειμένου ο Αθηναϊκός, να πα-
ραμένει μέσα στο παιχνίδι των αθλημάτων, 
που εκπροσωπεί. Ο ίδιος για την επανε-
κλογή του και ερωτηθείς σχετικά είπε τα 
εξής: «Όλα κύλησαν ομαλά και σύννομα, 
έτσι όπως προβλέπεται από τις κείμενες 
διατάξεις και φυσικά με την παρουσία δι-
κηγόρου. Και γι αυτό το λόγο θέλω να ευ-
χαριστήσω όλα τα μέλη, που έδωσαν το 

παρών και συμμετείχαν στη διαδικασία. 
Από τη μεριά μου, θα δώσω τον καλύτε-
ρό μου εαυτό και θα βοηθήσω όλα τα τμή-
ματα, προκειμένου ο Αθηναϊκός, να κρατά 
τον πήχη πολύ ψηλά. Σίγουρα διανύουμε 
δύσκολες περιόδους, όμως αυτό δεν θα 
πρέπει να μας κάμψει. Αντίθετα ίσως πε-
ρισσότερο από άλλη φορά, ήρθε η ώρα, 
ώστε όλοι μας και ο καθένας από τη δική 
του μεριά να βάλει πλάτη, ώστε να μοιρα-
στεί η πίτα της προσφοράς. Θέλω να ελ-
πίζω πως δεν θα υπάρξει διακοπή, λόγω 
κορονοϊού και όλα να πάνε κατ’ ευχή. Επί 
τη ευκαιρία αυτή, να ευχηθώ σε όλα μας 
τα τμήματα, υγεία και καλή πορεία, χωρίς 
τραυματισμούς». Τις επόμενες μέρες θα 
ανακοινωθούν οι Επιτροπές και τα πρό-
σωπα που θα τις αποτελέσουν.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Την ευκαιρία να διασκεδάσουν οι φίλοι του 
συλλόγου και όχι μόνον, αλλά όσοι θέλουν 
να ακούσουν Λένα Ζευγαρά, μπορούν να 
το κάνουν εύκολα και απλά με ένα τηλε-
φώνημα στο 6972358951, για κρατήσεις 
θέσεων. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 
28 Ιουλίου και ώρα 20.00, στο Άλσος Στρα-
τού στο Γουδή και η είσοδος είναι 20 ευρώ 
με ποτό. Για πολλούς λόγους αξίζει ο κό-
πος,να αφήσει κανείς τον καναπέ του και 
για λίγες ώρες να βρεθεί σε ένα περιβάλ-
λον που είναι αλήθεια πως σε όλους μας 
έχει λείψει, αλλά και να γιορτάσει τα 98 χρό-
νια του συλλόγου. Στο μεταγραφικό τώρα 
τη φανέλα του Αστέρα ήδη φορούν ο Χρή-
στος Βλυσίδης 26 ετών, επιθετικός, από το 
ΑΟ Υπάτου, ο Σωτήρης Τσιγαρίδας 23 ετών 
από Σούρμενα, ο Ταρίκ Σουλιμάν 24 ετών 
επιθετικός, από Πανγυθεατικό, ο αμυντικός 
Δημήτρης Καλκάνης 25 ετών από την Ελπί-
δα Αγίων Αναργύρων, ο Δημήτρης Τσιγα-
ρίδας 29 ετών αμυντικός από Αναγέννηση 
Άρτας και Πρέβεζα, και ο Φίλιππος Πολυ-
μένος 18 ετών από τον Απόλλωνα Χαλαν-
δρίου. Προπονητής παραμένει ο Βαγγέλης 
Γούτης με γυμναστή τον Μάνο Παντίδη. Για 
μια χρονιά ακόμη ο πρόεδρος του συλλό-
γου Πέτρος Μαρμαρινός, δείχνει το δρόμο 
και είναι εκείνος που πραγματικά θέλει να 
κρατήσει τον πήχη ψηλά.

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ»
Ο ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ 
ΘΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ

«Έφυγε» 
αθόρυβα και 
ήσυχα  
ο Μπλέτσας
Βέβαια δεν μπορώ 
να το κρύψω, πως 
δεν ήξερα για την πε-
ριπέτεια της υγείας 
του και ποιος είναι ο 
Γολγοθάς του Νίκου 
Μπλέτσα! Ένα παιδί 
που όπως με τους πε-
ρισσότερους γνωρι-
στήκαμε στα γήπεδα. 
Για ένα μεγάλο χρονι-
κό διάστημα χαθήκα-
με. Αργότερα τα λέγα-
με κατά καιρούς, ως 
προπονητής και στη 
συνέχεια ως ένας γο-
νιός που είχε μεγάλο 
άγχος για το παιδί του 
και για την ποδοσφαι-
ρική του αποκατάστα-
ση. Ήταν ένα πολύ 
καλό παιδί, ευγενι-
κός, ήσυχος με καλο-
σύνη, αλλά ιδιαίτερα 
προβληματισμένος 
για το ποδόσφαιρο 
και την επόμενη μέρα 
του. Όταν κάποιες φο-
ρές μιλούσαμε στο τη-
λέφωνο, ήθελε να μου 
τα πει όλα μαζεμέ-
να! Και ήταν αλήθεια 
πως όταν είχα χρόνο 
τον άκουγα με ιδιαί-
τερο σεβασμό, όπως 
όλους, όσοι μπαί-
νουν στον κόπο και 
με παίρνουν τηλέφω-
νο. Είναι αλήθεια πως 
κάτι πήρα ΚΑΙ απ’ αυ-
τόν. Μεγάλη η έκπλη-
ξη μου, όταν έμαθα 
για τον θάνατο του… 
Τι κρίμα, αλήθεια… Τα 
θερμά μου συλλυπη-
τήρια στους οικείους 
του και στον αδελφό 
του Αλέκο Μπλέτσα… 
* Μεγάλο θέμα αυτό 
με τα δελτία και την 
αντικατάστασή τους! 
Αλλά ελάχιστες κινή-
σεις βλέπω. Μεμονω-
μένα πράγματα. Από 
τη μεριά μου, ήδη έχω 
γράψει, αλλά το ζή-
τημα δεν είναι τι θα 
γράψω εγώ, αλλά τι 
θα κάνουν οι ομάδες, 
που έχουν το πρόβλη-
μα. Διότι, εκείνο που 
βλέπω για μια φορά 
ακόμη είναι πως θα το 
περάσουν στα ψιλά, 
κάποιοι δεν θα θελή-
σουν να συγκρου-
στούν κι έτσι όπως 
όλα θα περάσει κι 
αυτή η μπόρα και ένα 
ακόμη πρόβλημα, θα 
γίνει μεγαλύτερο και 
θα πραμείνει…

«Κόλπο-γκρόσο» με την απόκτηση 
του Παύλου Μπίτιλη πραγματοποί-
ησαν τα Σούρμενα προκαλώντας 
αίσθηση! Το νέο απόκτημα αποτε-
λεί ένα από τα σημαντικότερα «κα-
νόνια» των ερασιτεχνικών κατηγο-
ριών και όχι μόνο αι με την ένταξή 
του αναμένεται να παρουσιαστεί η 
ομάδα των νοτίων προαστίων πα-
νίσχυρη στην γραμμή κρούσης της 
ενόψει του επερχόμενου πρωτα-
θλήματος της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση «Το δι-
οικητικό συμβούλιο του ΑΣ ΣΟΥΡ-
ΜΕΝΩΝ βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει την απόκτη-
ση του επιθετικού, Παύλου Μπίτι-
λη. Το νέο απόκτημα της ομάδας 
μας αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις 
της επίθεσης και εκτιμάται οτι θα 
βοηθήσει σημαντικά τα Σούρμενα 
στην προσπάθεια που θα κάνουν 
στο νέο πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣΑ. 
Προηγούμενος σταθμός της καριέ-
ρας του ήταν ο Χαραυγιακός και το 
πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής ενώ ξε-
κίνησε πέρυσι τη σεζόν στην Αγία 
Παρασκευή.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ
Υπό τις οδηγίες του Βαγγέλη Ιντζέ-
καρου θα τεθεί ο Κώστας Γανωτής, 
αμυντικός μέσος που ξεκίνησε από 
τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού 
και έχει φορέσει επίσης τη φανέλα 
του Πανηλειακού, Πανιωνίου, ΠΑΣ 
Γιάννινα και Χανιά.

ΑΟ ΒΥΡΩΝΑ
Ο σχεδιασμός της ομάδος συνεχί-
ζεται. Η διοίκηση των Βυρωνιωτών 
και ο Ανδρέας Μηλιάς, δεν αφήνουν 
στιγμή που να περάσει χωρίς να 
τσεκάρουν κάτι στο μπλοκ του πλά-
νου τους. Και βεβαίως σε περίο-
πτη θέση είναι και το δέκα το καλό, 
Βασίλης Τσαβαλιάς που παραμέ-
νει, με τη σχετική ανακοίνωση να 
αναφέρει τα εξής «Το δέκα το καλό 
στη θέση του. Ανανεώσεων συνέ-
χεια λοιπόν και ο Βασίλης Τσαβα-
λιάς θα συνεχίσει να πανηγυρίζει 
με την φανέλα του Α.Ο.ΒΥΡΩΝΑ 
όπως ακριβώς κάνει στο πίσω μέ-
ρος της εικόνας.
Βασίλη είμαστε πολύ χαρούμενοι 
που συνεχίζεις να είσαι μέλος της 
οικογένειάς μας».

ΣΟΥΡΜΕΝΑ 

Τα… «κανόνια»  
του Μπίτιλη

ΘΗΣΕΑΣ Ν ΜΑΚΡΗΣ

Τέρμα με Λελεκίδη
Μετά από πέντε χρόνια η συνεργασία 
του Μιχάλη Λελεκίδη με το Θησέα Ν Μά-
κρης, έλαβε τέλος. Γεγονός που γνωστο-
ποιήθηκε μέσω ανακοίνωσης του συλλό-
γου, που αναφέρει τα εξής: «Μετά από 
5 πολύ δημιουργικά χρόνια και ύστερα 
από κοινή απόφαση λύθηκε η συνεργα-
σία μας με τον Γυμναστή της ανδρικής 
και εφηβικής ομάδας Μιχάλη Λελεκίδη. Ο 
Μιχάλης μας βοήθησε πολύ με τις γνώ-
σεις του αλλά κυρίως άλλαξε τη νοοτρο-
πία των αθλητών μας και τους έμαθε να 
ασχολούνται με το σώμα τους να αγαπά-
νε και να επικεντρώνονται σε αυτό που 
κάνουν στο γήπεδο. Οι νεαροί αθλητές 
ενσωματώνονταν πιο εύκολα στην αν-
δρική ομάδα με την καθοδήγηση του και 
η εξέλιξη του ανδρικού τμήματος πιστώ-
νεται και στην δουλειά του Μιχάλη στο 
πλάι του Βλάσση Χατζηαναστασιου. Μι-
χάλη σου ευχόμαστε ότι καλύτερο στη με-
τέπειτα πορεία σου και στα νέα project 
που θα ασχοληθείς . Σε ευχαριστούμε για 
την πετυχημένη συνεργασία μας και εί-
μαστε ταυτόχρονα τυχεροί και υπερήφα-
νοι που πέρασες από την ομάδα μας».

This is Athens

҂ Ο Γιώργος Φλαμπούρης
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Η ΠΡΩΤΗ 
ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ!
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Στις 31 Ιουλί-
ου λήγει η καραντίνα 

του Αλέξανδρου Παπαμιχα-
ήλ, που του δόθηκαν οδηγίες, 
καθώς συνεπιβάτης στην πτή-

ση στις 16 Ιουλίου που βρίσκονταν 
σε μπροστινές θέσεις που κα-
θόταν ο κορυφαίος μας βαδι-
στής βρέθηκε θετικός στον 

Covid-19. Έτσι, θα πάει 
κανονικά στο Σαπόρο.

Στη διάρκεια της 
Τελετής Έναρξης των 

Ολυμπιακών Αγώνων στο 
Τόκιο οι ξύλινοι ολυμπιακοί 
κύκλοι ήταν φτιαγμένοι από 
ξύλο δέντρων που είχε φυτευ-
τεί στην ιαπωνική πρωτεύου-
σα από αθλητές στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του 1964 
και πάλι στο Τόκιο, δηλα-
δή πριν από 57 χρόνια!

Δύο θρυλικές 
αθλήτριες έχουν κατα-

κτήσει τα περισσότερα με-
τάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώ-

νες. Η Αμερικανίδα Άλισον Φίλιξ 
με 9 μετάλλια (6-3-0) και η πρώην 
Τζαμαϊκανή και νυν Σλοβένα Μερ-

λίν Ότεϊ με 9 μετάλλια (0-3-6). 
Ακολουθεί η Τζαμαϊκανή Βε-

ρόνικα Κάμπελ-Μπράουν 
με 8.

Η Κατερίνα Στε-
φανίδη έφθασε στην Ια-

πωνία και… έπιασε απευθεί-
ας δουλειά, καθώς έκανε το Σάββατο 

την πρώτη της προπόνηση στο Μισάτο. 
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ταξίδεψε από 

την Ελλάδα στο Τόκιο, μαζί με τον προπονη-
τή και σύζυγό της, Μίτσελ Κρίερ και από εκεί 

ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη αποστολή που 
βρίσκεται σε καμπ προετοιμασίας στην περιοχή 

της Σαϊτάμα.
Η κορυφαία επικοντίστρια αγωνίζεται στους Ολυ-

μπιακούς Αγώνες στο Τόκιο με στόχο να υπε-
ρασπιστεί τον τίτλο που είχε κατακτήσει πριν 

από πέντε χρόνια στο Ρίο ντε Ζανέιρο. 
Ο προκριματικός του επί κοντώ είναι προ-

γραμματισμένος τη Δευτέρα 2 Αυγού-
στου (19:20), όπου μετέχουν και 

η Νικόλ Κυριακοπούλου με 
την Ελένη Πόλακ.
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ΔΑΝΙΑ 17:00
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ (+0,75)

1 1,75
Το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα θα ψάξει η 

Κοπεγχάγη  με την ομάδα να διψάει για την επιστροφή 
στους τίτλους. Στο Conference συνέτριψε την Ζόντινο 

με 4-1 και βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση στην 
επόμενη φάση.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
«Άσος» με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 22:00
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ-ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ

1 1,66
Από συνεχόμενες νίκες έρχεται η Φλαμένγκο με το 

κλίμα στην ομάδα να είναι πλέον εξαιρετικό. Το 
τρίποντο μονόδρομος σήμερα, καθώς δεν θέλει να 
χάσει και άλλο την επαφή από τις πρώτες θέσεις.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το φαβορί 
θα πάρει 
σημείο.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 20:00
ΡΟΜΑ-ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ

OVER 3,25 1,80
Στο Φροζινόνε η Ρόμα θα υποδεχθεί την Ντέμπρετσεν από 

την Ουγγαρία. Η ομάδα του Μουρίνιο ψάχνεται ακόμα 
στις μεταγραφές, ο Πορτογάλος κόουτς θα δοκιμάσει 
όλους τους ετοιμοπόλεμους ποδοσφαιριστές για να 

τσεκάρει την κατάσταση τους.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αξία και 

ποντάρισμα 
στα γκολ.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 11:30
ΚΛΟΥΜΕΤΣ ΝΑΝΤ-ΑΝΤΜΙΡΑ ΠΡΑΓΑΣ

OVER 3,5 1,90
Τα φιλικά μας αποζημιώνουν σταθερά και φυσικά 
θα τα τιμήσουμε ξανά. Στην Τσεχία θα ταξιδέψουμε 

και σε μια αναμέτρηση που αμφότερες θα 
παραταχθούν με φουλ επιθετικό πλάνο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η αγορά 

σύμμαχός μας 
στα γκολ.

ΗΠΑ MLS 01:00
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ-ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ

OVER 2,5 1,66
Στο αγαπημένο μας πρωτάθλημα του MLS θα 

ποντάρουμε ξανά στα γκολ. Μάχη για να μπουν στα 
πλέι οφ δίνουν οι γηπεδούχοι σε αντίθεση με το 

Ορλάντο που βρίσκεται στο κυνήγι της κορυφής.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 
σκοράρουν 
με άνεση.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12:00
ΟΤΡΟΚΟΒΙΤΣΕ-ΠΟΒΑΖΣΚΑ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ

OVER 3,5 2,00
Για τη νέα σεζόν ετοιμάζονται οι δύο ομάδες και 
βρίσκονται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας. 
Στο σημερινό παιχνίδι θα έχουν την ευκαιρία να 

δοκιμάσουν πρόσωπα, αλλά και διάφορα σχήματα.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε 

γκολ, πολλά 
γκολ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ  
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΚΕΡΔΗ

www.xosetips.com

Δεν είναι τύπος που κλαίγε-
ται, ούτε αρέσκεται σε δικαιο-
λογίες. «Στη Νορβηγία έχουμε 
ένα ρητό: Δεν υπάρχει κακός 
καιρός, μόνο κακό ντύσιμο», 
λέει. Με άλλα λόγια: Τη μοίρα 
σου εσύ την ορίζεις αν προ-
ετοιμάζεσαι σωστά γι’ αυτό. 
Και ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ 
αυτό υπηρετεί ως στάση (πο-
δοσφαιρικής) ζωής. «Θα πε-
τύχω εδώ. Μόνο που υπάρ-
χουν παίκτες που ενώ είναι 
τώρα εδώ, δεν θα είναι μέρος 
αυτού» είχε πει σε «καταιγί-
δα» που περνούσε τους πρώ-
τους του μήνες ως κόουτς της 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυ-
τοπεποίθηση. Εισπράχτηκε, 
«διαβάστηκε». Η διοίκηση του 
αγγλικού κλαμπ πείστηκε ότι 
ξέρει τι λέει, ξέρει τι (να) κάνει. 
Το νέο συμβόλαιο που υπέ-
γραψε, ως το 2024, το αντα-
νακλά. Ομοίως, ότι το ρόστερ 
που διαχειρίζεται ο 48χρο-
νος προπονητής είναι όπως 
το έχει ζητήσει. Στέρεψε η δι-
καιολογία του «αυτή η στάνη 
αυτό το τυρί βγάζει». Ο Σόλ-
σκιερ βρίσκεται στον πάγκο 
από το Δεκέμβριο του 2018, 
αρχικά ως υπηρεσιακός, εί-
ναι ο πρώτος μετά τον σερ 
Άλεξ Φέργκιουσον με τόσο 
μεγάλη πίστωση χρόνου και 
εμπιστοσύνη. Δεν έχει πά-
ρει τρόπαιο αυτήν την περί-
οδο. Τέσσερις χαμένοι ημιτε-
λικοί, ένας χαμένος τελικός, 
μια 3η και μία 2η θέση στην 
Premier League είναι ο απο-
λογισμός του σε δύο πλήρεις 
σεζόν. Αλλά πιστεύει και πι-
στεύουν ότι έφτασε η στιγμή 
να αρχίσει ξανά η καταμέτρη-
ση τίτλων. Για τον άνθρωπο 
που θα είναι πάντα συνδεδε-
μένος με το γκολ της επικής 
ανατροπής στον τελικό του 
Champions League του 1999 
απέναντι στην Μπάγερν, ιδού 
η νέα, απόλυτη. Θα δουλέψει 
με τη δική του, 100%, ομάδα. 
Την αποκαλεί έτσι και ο ίδιος, 
«ομάδα μου». Παλιά απέφυ-
γε να το κάνει τόσο προσω-
πικό. Έγινε. Επειδή... φοράει 
τα ρούχα που θέλει, τα ρούχα 
που (του) κάνουν. 

ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ... 
ΝΤΥΣΙΜΟ
Ο ΟΛΕ ΓΚΟΥΝΑΡ ΣΟΛΣΚΙΕΡ 
ΕΠΕΚΤΕΙΝΕ ΣΤΗ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 
ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ Η 
ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ
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ΛΟΓΙΑ, 
ΜΟΝΟ 
ΛΟΓΙΑ…  
Η WASSERMAN ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ 
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΣΥΝΕΠΗΣ ΣΤΑ  
«ΘΕΛΩ» ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΖΟΛΗ!  

Μεγάλωσε απότομα! Μέσα σε ένα 
εξάμηνο τον έμαθε ολάκερη η Ευρώπη. 
Όσο και το περιβάλλον του, η οικογέ-
νειά του να θέλουν να διατηρήσουν low 
profile δεν είναι εύκολη δα η διαχείρι-
ση. Το publicity έχει και τις απαιτήσεις 
του. Τις προσδοκίες του. Τα επικίνδυ-
να μονοπάτια του. Μόλις το ένα «πα-
στέλι» ακολουθούσε το άλλο, οι διακρί-
σεις και τα τηλέφωνα έπεφταν βροχή. 
Μόλις ο Πάμπλο Γκαρσία τον «κάθισε» 
στον πάγκο η φωνή παρηγοριάς έλεγε: 
«Μην αγχώνεσαι! Είσαι ήδη “μεγάλος”. 
Και ας μην παίζεις έχεις ήδη φύγει αγό-
ρι μου…». Πάλι καλά που ο Χρήστος 
Τζόλης από τα 10 που του έλεγαν κρα-
τούσε max τα 2. Λόγω φύσης παιδιού. 
Το τηλέφωνο του αδερφού του, ο οποί-
ος έχει αναλάβει το brand του αδερφού 
του, δεν σταματούσε. Τι Ραϊόλα, τι εκ-
πρόσωπος του Ζόρζε Μέντες, τι Αρ-
τούρ Κανάλες! Τελικώς, η Wasserman, 
ήταν εκείνη που του «έκλεψε» την καρ-
διά και την υπογραφή. Σε σημείο που 
του ανέλυσαν το πλάνο, την επόμενη 
μέρα και φυσικά το expanding της εται-
ρίας και στην Ελλάδα ένεκα του 19χρο-
νου κυρίου. Κανείς δεν αμφισβητεί την 
ικανότητα των «γιανκηδων» μια και εκ-
προσωπούν παίκτες επιπέδου Ακε, 
Βαλβέρδε, Αουάρ, Λαπόρτ! Το πρώ-
το στοίχημα για την Wasserman ήταν 
η Ντόρτμουντ μια και έχουν 3 παίκτες. 
Δεν βγήκε. Στην συνέχεια ήρθε και η 
σφαλιάρα από τον ΠΑΟΚ που τέλη 
Μαΐου τους αξίωσε σχεδόν 15 μύρια 
για το project Τζόλης. Το τουρ για το 
promotion συνεχίστηκε αδιάλειπτα. Δί-
χως, όμως, το level της πρότασης να 
αγγίζει τουλάχιστον εφταψήφιο νούμε-
ρο. Ακόμη και η Γκλάντμπαχ έκανε λόγο 
για 4-5 μύρια (σ.σ.:  πήρε ήδη άλλον 
winger). Δεν συζητάμε για Ατλέτικο Μ., 
Βιγιαρεάλ, Μπρέντφορντ, Μπράιτον, 
Εβερτον και Σία. Κατάληξη: τελευταία 
εβδομάδα Ιουλίου και ο Τζόλης, που 
φέτος δεν θα ́ χει την περυσινή ασυλία 
από τον Λουτσέσκου, είναι 70-30% να 
(ξε)μείνει στον ΠΑΟΚ. Στην ζωή, όπως 
και στο ποδόσφαιρο, το momentum 
πρέπει να εξαργυρώνεται. Το συμβό-
λαιο του Τζόλη με την Wasserman εκ-
πνέει την 1η Σεπτεμβρίου. Αν, τελικά, 
ο μικρός δε φύγει τι θα κάνει;    

Παρασκήνια

➠





Ο ΤΖΟΛΗΣ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 
2024, ΧΩΡΙΣ ΡΗΤΡΑ, ΚΑΙ 
ΕΝΑ 150ΑΡΙ ΜΕΣΟ ΟΡΟ.  

Ο 19ΧΡΟΝΟΣ WINGER ΣΕ 56 
ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ 17 ΓΚΟΛ 
ΚΑΙ 10 ΑΣΙΣΤ.  

MARIOS IN,  
ΣΕΡΒΟΙ OUT!   
Στον Ολυμπιακό, πλέον, 
προέχει η πρόκριση. Η 
αποφυγή νέων cases 
Covid-19 (σ.σ.: Μπου-
χαλάκης το τελευταίο 
θύμα plus δύο άτομα 
από το staff!) και οι μετα-
γραφές, δυστυχώς, έρχο-
νται σε δεύτερη μοίρα. Για 
την περιβόητη συνθήκη των 
wingers μέχρι τέλος Αυγού-
στου θα υπάρξουν πολλές ανα-
τροπές. Μέχρι νεοτέρας, ΜΟΝΟΝ, 
ο Μασούρας αισθάνεται safe (σ.σ.: 
δύσκολα να εμφανιστεί πρόταση 
πώλησης)! Συν, την μεταγραφή. 
Μία, μέχρι νεοτέρας. Ο Βαλμπουε-
νά αποτελεί εν δυνάμει επιλογή και 
εφεξής ο Βρουσάι, βάσει πηγών 
μας, αποτελεί μία σταθερά στο μυα-
λό του Πέδρο Μαρτίνς. Ο Τσούμιτς 
έχει «χάσει» πόντους, αποδείχθη-
κε και ότι ΔΕΝ έπαιξε λεπτό με τη 
Νέφτσι, ενώ η μόνιμη αστάθεια του 
Ραντζέλοβιτς για 3η χρονιά έχει βά-
λει σε δεύτερες σκέψεις το club…     

«CAPTAIN», ΠΩΣ ΕΙΣΑΙ;   
Συνηθισμένο το βουνό στα χιό-
νια θα μου πείτε! Δεν αντιλέγω, 
αλλά πλέον η μαρτυρία από το πε-
ριβάλλον του Πέτρου Μάνταλου 
βγάζει κορεσμό. Εντονο, μάλιστα! 
Μπορεί φέτος να έπεσε η τζίφρα 
για συμβόλαιο μέχρι το 2024, μπο-
ρεί ο president να τον έχει ποδο-
σφαιρικό του γιόκα και να ΄ναι ο 
πρώτος που θα πατήσει το πόδι 
στην «Αγια Σοφιά», αλλά… Ο 
«captain» που εδώ και 7 χρόνια εί-
ναι την ΑΕΚ από την πρώτη στρα-
βή μπήκε στο μάτι του κυκλώνα. 
Της αμφισβήτησης μια και πλέον 
οι προσδοκίες πρωταθλητισμού 
δείχνουν να τον «λυγίζουν» πο-
δοσφαιρικά. Το ποτάμι δεν γυρίζει 
πίσω. Πλέον, ΑΕΚ, Μάνταλος και 
περιρρέουσα ατμόσφαιρα ΠΡΕ-
ΠΕΙ να συμβιβαστούν…     



ΤΟΣΑ ΔΙΝΕΙ…  
Είναι από τις πλέον περιζήτητες θέσεις στην διεθνή 
αγορά. WINGER. Τέλος. Θέση που «πονάει» ο Ατρό-
μητος από την περυσινή χρονιά. ΔΕΝ υπάρχει κα-
νένας καθαρόαιμος ακόμη και φέτος και ήδη η εντο-
λή στην πιάτσα είναι για salary που αγγίζει μέχρι 
και τα 140 χιλιάρικα. Δεν τα λες και λίγα; Το θέμα εί-
ναι ήδη οι δύο locked players επέλεξαν άλλη ομά-
δα και ο Ατρόμητος ζορίζεται…   

«ΚΟΠΗΚΕ»…  
Ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που ο Ραχμάν Μπαμπά ήρθε 
Σαλόνικα, πήρε τα πάνω του και πλέον το παίζει «κα-
μπόσος» είναι υποχρεωμένος για την απόκτηση αρι-
στερού μπακ. Πάνω στην ανάγκη αυτή έπεσε και το 
όνομά του Αλέξανδρου Κατράνη στο τραπέζι μια και 
η Σεντ Ετιέν το ΜΟΝΟ που αξιώνει είναι ένα 30% με-
ταπώληση. Μόνο που ο Λουτσέσκου δεν ενθουσιά-
στηκε με την ιδέα και προχώρησε στον επόμενο…  

Αμπντούλ Ουές! «Γεμάτη» χρονιά πέρυσι (34 
ματς/1 ασίστ) με τον ΟΦΗ να διαλαλεί δεξιά 

και αριστερά πως επίκειται πρόταση για χάρη 
του, κοστολογώντας τον 500.000 ευρώ.  Ούτε 
φωνή, μήτε ακρόαση…   





Ο Φιορίν Ντουρμισάι έχει συμβόλαιο μέ-
χρι το 2022 με τον Ολυμπιακό. Κάνει προ-

πονήσεις με τους aparted παίκτες και μέχρι νε-
οτέρας δεν έχει «σφυρίξει» κανένα τρένο από 
τα ξένα. Ηδη, δυο ομάδες της Σούπερ Λιγκ ξε-
κίνησαν τηλέφωνα…  
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ΣΤΡΑΒΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ!  
Από την ώρα που αποχώρησε από τον Πανα-
θηναϊκό λες και τον «στοιχειώνει» το… χθες! 
Πήγε και δεν ακούμπησε στην Ασκολι. Έφυ-
γε εσπευσμένα για να το «γυρίσει» στην Φέν-
λο, αλλά εις μάτην. Υποβιβασμός! Επιστροφή 
στην Ιταλία για τη διαφύλαξη του συμβολαίου 
των 250.000 ευρώ και με το που εμφανίζεται 
στην πόλη βγαίνει θετικός στον κορονοϊό. Τι 
άλλο να πάθει, ο Χρήστος Δώνης…    

ΜΕΓΑ ΡΙΣΚΟ…  
Φέτος στο Περιστέρι, ο president έχει ήδη κά-
νει την υπέρβαση οικονομικά. Η ομάδα μετά 
από τρία (ομολογουμένως) ζόρικα φιλικά μά-
ζεψε 12 γκολ παθητικό (Ελτσε, Βαλένθια και 
Χετάφε). Έχουμε και λέμε: Χατζηισαίας (σ.σ. 
ένα χρόνο σε απραξία), Στρούγγης (3 χρό-
νια με το «αν»…), Μαυρομάτης (χωρίς «πει-
θώ»), Γκαλβάο (αγνοείται από πέρυσι).  Το 
καρέ των μετόπισθεν, μα πλην του πρώτου 
κανένας δε «γεμίζει» με εμπιστοσύνη τον Αν-
χελ Λόπεθ. Οι επενδύσεις του προέδρου εί-
ναι τεράστιες και ο κόουτς καλείται να βρει 
λύσεις αξιοποίησης! 

«ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟΣ»…  
Είναι η πρώτη φορά αφότου αποχώρησε ο «Ody» 
ΚΑΙ πήρε τα γάντια βασικού σπίτι του που αισθά-
νεται απειλή. Εστω και τεχνηέντως. Ο Παναθη-
ναϊκός ψάχνει διακριτικά (και μη για να ́ μαι ειλι-
κρινής) τερματοφύλακα. Καταγεγραμμένο εδώ 
και 1,5 μήνα σε ετούτη την στήλη. Το αξίωσε ο 
Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τόσο για να βγάλει μεγαλύ-
τερο ανταγωνισμό στον Σωκράτη Διούδη, όσο 
και γιατί ακόμη με τα πεπραγμένα της καθημερι-
νότητας δεν έχει πειστεί για το status ασφαλεί-
ας του 28χρονου Νο1. Το ζητούμενο είναι ότι το 
reaction του Διούδη δεν είναι positive. Η πρότα-
ση των 500.000 ευρώ που εστάλη στον Παναθη-
ναϊκό έπεσε στον κάλαθο των αχρήστων και πλέ-
ον υπάρχει μία «σκιά» ανάμεσα στη σχέση των 
δυο πλευρών…   

ΔΙΠΛΑ ΧΑΜΕΝΟΣ…  
Βαγιαννίδης. Ιντερ, κανένα 350άρι από τα 
τροφεία (max). Ζαγαρίτης. Πήγε Πάρμα, με 
ένα κλικ παραπάνω σε χρήματα (4 κατοστά-
ρικα). Και τώρα Εμμανουηλίδης στην Βέϊ-
λε, με 3 κατοστάρικα transferfee. Κοινώς, ο 
Παναθηναϊκός απώλεσε τρία από τα πλέ-
ον upcoming ταλέντα του με μόλις 800.000 
ευρώ! Αν αυτό δεν είναι αφαίμαξη τότε τι εί-
ναι; Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς είναι ο μεγά-
λος χαμένος από ετούτο το μπραντ ντε φερ! 
Εξωθεν εικόνα πως δε διαθέτει το know how 
για να δώσει υπεραξία στα «παιδιά» του και 
συνάμα χάνει σε brand στη διεθνή αγορά, 
πουλώντας όσο όσο…    

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΟΙΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΟ ΕΝΟΧΛΗΘΗΚΑΝ  
ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗ CAPTAIN ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΙΛΙΚΟ;  quizTime




