
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣΑΘΉΝΑ: 240 - 340C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ: 240 - 320C

Η ΑΕΚ 
προετοιμάζεται  

για την Βελέζ  
και ο Μιλόγεβιτς 

ανέβασε τους 
τόνους

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.07.2021 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #201

 Γ. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Η ώρα για μετάλλιο

ΝΑΙ ΜΕΝ ΑΛΛΑ...

ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΦΤΣΙ
ΣΤΟ ΚΑΔΡΟ Ο ΜΠΑΜΠΑ ΡΑΧΜΑΝ

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΛΕΥΕΙ ΓΙΑ ΠΙΚΕΡΕΣ 
ΟΜΩΣ ΨΑΧΝΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ. ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΟΛΑΣΑ

Οι νέοι και 
ταλαντούχοι 
Τζόλης, Κούτσιας 
πρωταγωνιστές  
στο 2-1 του ΠΑΟΚ  
επί της Φέγενορντ

ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟΙ! ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ

ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΜΟΥΤΟ
Ο Αρης είναι σε προχωρημένες συζητήσεις 
με τον 29χρονο Ιάπωνα επιθετικό
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Δεν περνάει και τις καλύτερες μέρες ο Ολυ-
μπιακός. Τα προβλήματα που προέκυψαν εί-
ναι πολλά. Ακόμα δεν είναι σίγουρο ποιοι θα 
είναι στο αεροπλάνο για να πάνε στο Μπα-
κού. Θα φανεί την ημέρα του ταξιδιού. Την 
Τρίτη. Αλλά αυτοί που θα είναι, θα είναι κα-
τάλληλα προετοιμασμένοι. Ο Πέδρο Μαρ-
τίνς ξέρει καλά το ρόστερ που έχει στα χέρια 
του. Για όλους τους παίκτες έχει λύσεις για να 
μπορέσει να πάρει το καλύτερο δυνατό. Τε-
λευταίο παράδειγμα ο Μάρκοβιτς. Που αγωνί-
στηκε στα χαφ στα τελευταία λεπτά του πρώ-
του αγώνα με την Νέφτσι. Και τα πήγε πολύ 
καλά. Δεν αποκλείεται να τον δούμε στην 
ίδια θέση από την αρχή. Θα φανεί. Ωστόσο ο 
Μαρτίνς ετοιμάζει το πλάνο του και δεν πρό-
κειται να σταθεί στις απουσίες. Που είχε και 
στην πρώτη αναμέτρηση. Γιατί πολύ απλά 
έχει φροντίσει να… φτιάξει αυτούς που θα 
παίξουν. Και θα πάρει αυτό που θέλει. Την μα-
χητικότητα τους, την ενέργεια τους και την τα-
κτική τους προσήλωση. Γιατί πολύ απλά αυ-
τοί που θα παίξουν θα παρουσιαστούν πιο 
δυνατοί. Γιατί θα τα δώσουν όλα και γι’ αυ-
τούς που αναμένεται να απουσιάσουν. Ετσι 
συμβαίνει πάντα σε τέτοιες καταστάσεις. 
Αυτό αναμένεται να παρουσιαστεί στον αγω-
νιστικό χώρο του Μπακού. Ο οποίος παρε-
μπίπτοντος δεν είναι στα καλύτερα του.

ΘΑ ΕΙΝΑΙ  
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Δεν ήταν καθόλου καλή η εικόνα της ομάδας 
του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο μεγαλύτερο διάστημα 
του φιλικού ματς με την Άλκμααρ. Τα δύο από 
τα τρία γκολ της ήττας με 3-0 σημειώθηκαν στο 
τελευταίο πεντάλεπτο, όμως αυτό δεν λέει τίπο-
τα. Δεν είναι, δηλαδή, ότι ο Παναθηναϊκός είχε 
κόντρα την τύχη ή πως έχασε κλασικές ευκαι-
ρίες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η ομάδα του Γιοβά-
νοβιτς άρχισε προετοιμασία τέσσερις ημέρες 
ύστερα από την Άλκμααρ, η οποία παρεμπι-
πτόντως κατέλαβε την 3η θέση της Eredivisie, 
μόλις έναν βαθμό πίσω από την Αϊντχόφεν. 
Κάθε άλλο παρά αμελητέο είναι το σύνολο που 
αντιμετώπισε την Κυριακή ο Παναθηναϊκός. Το 
αντίθετο μάλιστα. Όμως, η μεγάλη αδυναμία 
στην ανάπτυξη, οι ελάχιστες προωθήσεις από 
τα πλάγια και η νωθρότητα στην αμυντική λει-
τουργία σε αρκετές περιπτώσεις, προκαλούν 
προβληματισμό. Η αλήθεια είναι ότι με τους 
παίκτες που πέρασαν αλλαγή στο β’ ημίχρονο, 
ο Παναθηναϊκός φάνηκε πιο δραστήριος.
Ο Καρλίτος απώλεσε τις δύο σημαντικές ευ-
καιρίες για γκολ (και ο νεαρός Ρόμπι την τρίτη 
στην επαναφορά του δοκαριού του Ισπανού), 
ενώ από αμυντικής πλευράς, ο Φακούντο Σά-
ντσες ήταν αξιοπρεπής.
Σημαντική σημείωση 1: Έλειπαν οι Σένκεφελντ, 
Πούγγουρας, Κουρμπέλης, Χατζηγιοβάνης. Δη-
λαδή ενδεκαδάτοι παίκτες.
Σημαντική σημείωση 2: Στο 2ο γκολ της Άλκ-
μααρ, κεντρικό αμυντικό ντουέτο ήταν οι Ρόμπι 
και Σερπέζης, οι οποίοι δεν πρόκειται να συνυ-
πάρξουν σε επίσημο ματς.

ΒΑΡΙΑ ΠΟΔΙΑ, ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Αποψη
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ΑΡΩΜΑ… 
ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ!

Δυνατή και γεμάτη αισιοδοξία ήταν η τρίτη μέρα 
των Ολυμπιακών Αγώνων για τα Ελληνικά χρώ-
ματα. Μεγάλες οι επιτυχίες που σημειώθηκαν. Η 
μεγαλύτερη είχε να κάνει την Εθνική ανδρών στο 
πόλο. Νίκησε με 10-9 την πρωταθλήτρια Ευρώ-
πης Ουγγαρία. Μια από τις υπερδυνάμεις στο 
πόλο. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, έδειξε με-
γάλη ψυχή και έχοντας σε μεγάλο βράδυ τον Μα-
νώλης Ζερδεβάς, ο οποίος πραγματικά κατέβασε 
ρολά, νίκη με 10-9.Η Εθνική μας, βρέθηκε πίσω 
στο σκορ ακόμα και με 3 γκολ, ωστόσο έκανε τη 
μεγάλη επιστροφή και με άμυνα για σεμινάριο κα-
τάφερε να πάρει τη σπουδαία νίκη. Η Ουγγαρία 
έχει κατακτήσει τρία χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια 
και είναι από τα φαβορί. Τρία γκολ έβαλε ο Φου-
ντούλης, από δύο οι Γενηδουνιάς, Παπαναστα-
σίου, Βλαχόπουλος και ένα ο Καπότσης. Σούπερ 
και ο Παναγιώτης Γκιώνης. Προκρίθηκε στον 3ο 
γύρο του τουρνουά πινγκ πονγκ. Επιβλήθηκε με 
4-1 (13-11, 11-7, 9-11, 11-3, 11-6) στα γκέιμ του Αι-
γύπτιου Αχμέντ Σαλέχ (Νο.31 του ταμπλό), έπει-
τα από 39 λεπτά αγώνα. Στον επόμενο γύρο θα 
αντιμετωπίσει τον Νοτιοκορεάτη Γιούνγκσικ Ζέ-
ουνγκ (Νο.10 του ταμπλό). Ο Ελληνας αθλητής 
έχει χάσει μόλις ένα γκειμ στα δύο πρώτα παι-
χνίδι που έδωσε καθώς στον πρώτο γύρο είχε 
αποκλείσει τον με 4-0 τον Σέρβο Ζολτ Πέτο στον 
πρώτο γύρο. Για τον Γκιώνη αυτή είναι η 5η συμ-
μετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι κάτι 
εντυπωσιακό. Παράλληλα ο Στέφανος Τσιτσιπάς 
μπορεί να δυσκολεύτηκε αλλά ξεπέρασε τον Φί-
λιπ Κόλσραϊμπερ. Επικράτησε με 2-1 
σετ (6-3, 3-6, 6-3). Για τον Ελλη-
να πρωταθλητή αυτή ήταν η 
πρώτη του νίκη σε Ολυμπι-
ακούς Αγώνες, αφού είναι 
και η πρώτη του συμμε-
τοχή γενικά. Στο κρίσι-
μο τρίτο σετ, ο  Κόλσ-
ραϊμπερ ισοφάρισε σε 
3-3. Ο Τσιτσιπάς πήγε 
με μεγάλη δυσκολία 
στο 4-3. Στο τέλος έγι-
νε διπλό μπρέικ πόιντ 
για τον Έλληνα τενίστα 
που έφτασε σε μπρέικ (5-
3) και με το σερβίς 
του έκλεισε 
το παιχνίδι!

ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΕΜΙΕΡΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ, ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΣΙΤΣΙΠΑ, ΓΚΙΩΝΗ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Μετά την γκάφα 
με τον Πετρούνια, η ΕΡΤ 

υπέπεσε σε μια ακόμα. Δεν έδει-
ξε τον αγώνα του Γκιώνη, που πήρε μια 

μεγάλη πρόκριση. Παρότι είχε ανακοινωθεί 
ότι ο αγώνας θα μεταδιδόταν από το ΕΡΤ Sports 

2, τελικώς δεν υπήρξε τηλεοπτική εικόνα. Η ΕΡΤ δι-
καιολογήθηκε λέγοντας πως οι Ιάπωνες διοργανω-

τές δεν έδωσαν το ΟΚ για να μεταδώσει ματς από το 
τραπέζι 3. Καυστικό ήταν το σχόλιο της ΕΟΕ στον λο-
γαριασμό της στο twitter: «Και για τον Παναγιώτη Γκιώ-
νη ο Ιάπωνας σκηνοθέτης φταίει;». Επίσης οργισμέ-
νη ανακοίνωση εξέδωσε η ομοσπονδία πινγκ πονγκ. 
«Απορούμε που προαναγγέλθηκε η απευθείας με-
τάδοση με κάρτα στο ERT SPORTS 2 της ψηφια-

κής πλατφόρμας, μολονότι δεν υπήρχε θετική 
απάντηση από την Olympics Βroadcasting 

Services ότι θα δοθεί η μετάδοση του συ-
γκεκριμένου ματς», αναφέρει με-

ταξύ άλλων η ανακοίνωση.

    
    

    
     

      
           

   Τι θα γίνει με την ΕΡΤ;
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ΈΤΟΙΜΟΣ 
Ο ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ
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Ο Έλληνας 
αθλητής με τις περισ-

σότερες συμμετοχές στον 
Στίβο σε Ολυμπιακούς 

Αγώνες είναι ο Αλέξανδρος 
Παπαδημητρίου. Ο πρώ-
ην πρωταθλητής της σφυ-
ροβολίας έχει πάρει μέρος 
σε 5 Ολυμπιάδες (1996 Ατ-

λάντα, 2000 Σίδνεϋ, 2004 
Αθήνα, 2008 Πεκίνο και 

2012 Λονδίνο). 

Ένα στατιστι-
κό με ελληνικό στοι-

χείο που αναφέρεται στα 
αρχεία είναι ότι ο νεαρότερος 

αθλητής που έχει μετάσχει 
σε τελικό Ολυμπιακών Αγώ-
νων είναι ο Αλέξανδρος Χαλ-
κοκονδύλης. Στις 7 Απριλί-
ου του 1896 είχε αγωνιστεί 
στον τελικό του μήκους 

και ήταν 16 ετών 
και 97 ημερών. 

Ο Κώστας 
Τσικλητήρας είναι 

ο κορυφαίος Έλληνας 
αθλητής σε ότι αφορά τις 
κατακτήσεις μεταλλίων σε 

Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο άλ-
της από την Πύλο έχει πά-

ρει 4 μετάλλια, 1 χρυσό, 
2 ασημένια και  

1 χάλκινο.

Ο Κώστας Δουβαλίδης ετοιμάζεται να γίνει ο 
δεύτερος Έλληνας αθλητής στον στίβο με τις 
περισσότερες συμμετοχές στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες. Ο κορυφαίος μας εμποδιστής 
έχει τρεις παρουσίες σε Πεκίνο το 2008, Λον-
δίνο το 2012 και το Ρίο ντε Ζανέιρο το 2016 
και τώρα θα τις κάνει τέσσερις στο Τόκιο. 
Ο αθλητής του Μπάμπη Σδρόλα πραγματο-
ποίησε στο Μισάτο την τελευταία του προ-
πόνηση, καθώς τη Δευτέρα στις 16:00 (ώρα 
Ιαπωνίας) η Εθνική Ομάδα θα αναχωρήσει 
για το Τόκιο και θα μπει στο Ολυμπιακό Χω-
ριό. 
«Οι προπονήσεις πήγαν πολύ καλά στο 
Μισάτο. Κάθε μέρα νιώθω και καλύτερα και 
θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και 
στους Αγώνες». 
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ΑΛΚΜΑΑΡ      ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Τα φιλικά είναι… φιλικά. Με άλλα 
λόγια, ούτε να ενθουσιάζεσαι πρέ-
πει ούτε να τα βάφεις μαύρα οποία 
κατάληξη κι αν έχουν. Απαραίτητο 
όμως είναι να αντλείς τα σωστά δι-
δάγματα εξ αυτών. Και ο Παναθη-
ναϊκός συνειδητοποίησε κυρίως 
το εξής μετά τη βαριά ήττα (3-0) κό-
ντρα στην Άλκμααρ: Θέλει, επειγό-
ντως, μεταγραφές. Ναι, βαριά τα 
πόδια. Ναι, ακόμα δεν έχουν αφο-
μοιωθεί αυτά που θέλει ο Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς. Ναι, ο αντίπαλος ήταν 
μια αρκετά ποιοτική ομάδα, αισθη-
τά ανώτερη. Όμως προκοπή δεν 
θα έρθει για το «τριφύλλι» αν δεν 
έρθουν και ενισχύσεις. Σε εξτρέμ, 
στόπερ, χαφ, επίθεση. Κοντολο-
γίς, στη μισή σχεδόν 11άδα. Και 
το γοργόν και χάριν έχει. Γιατί όσο 
νωρίτερα αφιχθούν καινούριοι παί-
κτες, τόσο πιο εύκολο θα γίνει να 
βρεθεί χημεία και ισορροπίες. Το 
παζλ τούτη τη στιγμή είναι ημιτε-
λές και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα κό-
ντρα στην ΑΖ.  

ΔΙΟΥΔΗΣ

ΧΟΥΑΝΚΑΡΣΙΔΕΡΑΣΒΕΛΕΘ ΚΩΤΣΙΡΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣΜΑΟΥΡΙΣΙΟ

ΣΑΒΙΕΡΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣΕΝΓΚΜΠΑΚΟΤΟ

ΜΑΚΕΝΤΑ

4-2-3-1

     ΑΛΚΜΑΑΡ                 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ     VS          

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣΑΛΚΜΑΑΡ 3 0
ΣΚΟΡΕΡ12’ ΚΑΡΛΣΟΝ

85’ ΜΠΟΑΝΤΟΥ
87’ ΡΕΪΝΤΕΡΣ

-

ΙΒΑΝ 
ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ
Κυριαρχικό ποδόσφαιρο; Πίεση 
ψηλά; Δεν τα είδαμε, ποτέ. Αυτό δεν 
σημαίνει και ότι δεν δουλεύονται. Ο 
Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα συνεχίσει να πα-
λεύει, με υπομονή και επιμονή, για 
να περάσει το «μήνυμα» του. Αυτό 
άλλωστε προσπαθούσε να κάνει στα 
cooling breaks, κάνοντας συνεχώς 
συστάσεις στους ποδοσφαιριστές του 
για το τι πρέπει να κάνουν. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΟΥΔΗΣ 
Δύο καλές αποκρούσεις στο α’ μέ-
ρος, από τα 3 γκολ «μόνο» το 1 
ήταν με αυτόν τέρμα και δεν φταί-
ει. Θετική εικόνα άφησε και ο Σά-
ντσες όσο έπαιξε, είχε διάθεση 
και ήταν δραστήριος.  

 UP
ΓΙΟΥΚΙΝΑΡΙ 
ΣΟΥΓΚΑΒΑΡΑ 
Ενας ενδιαφέρον συνδυασμός τα-
χύτητας, αντίληψης και ευελιξίας. 
Ο Ιάπωνας δεξιός μπακ ταλαιπώ-
ρησε πολύ τους παίκτες του Πανα-
θηναϊκού και έδειξε πολύ καλά 
στοιχεία για την ΑΖ. 

MVP

ΣΑΒΙΕΡ

Εκτός κλίματος. Σε καμία περίπτωση 
δεν βοήθησε, ουδέποτε φάνηκε. Δεν 
ήταν ο μόνος κακός από τη μεσοεπι-
θετική γραμμή, βασικά όλοι κάτω του 
μετρίου ήταν. Όμως αυτός ήταν ο…. 
χειρότερος. 

  DOWN

          
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ… 
ΧΘΕΣ

Στο β’ ημίχρονο αγωνίστηκαν και οι: Ξενό-
πουλος, Ρόμπι, Σάντσες, Χατζηθεοδωρίδης, 
Σερπέζης, Αγιούμπ, Αϊτόρ, Αθανασακόπου-
λος, Ιωαννίδης, Καμπετσής, Καρλίτος.

ΑΛΚΜΑΑΡ (Πάσκαλ Γιάνσεν): Βέρχουλστ, 
Σουγκαβάρα, Χατζηδιάκος, Μάρτινς Ίντι, 
Κλάσι, Ρέιντερς, Έβγεν, Ντε Βιτ, Όστινγκ, 
Κάρλσον, Γκούντμουντσον.
Στο β’ ημίχρονο αγωνίστηκαν και οι: Λέ-
τσχερτ, Κουπμάινερς, Μποαντού, Αμπου-
χλάλ, Παυλίδης, Πόκου, Μπεκέμα.

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΛΚΜΑΑΡ 
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΩΣ 
ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΤΟΙΜΟΣ, ΣΕ 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
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Θετικά ο Ονιεκούρου
Το άλλο μεταγραφικό μέτωπο για τον Ολυμπιακό έχει να 
κάνει με τον Χένρι Ονιεκούρου. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 
πρόταση στην Μονακό και περιμένει την απάντηση της. 
Στην Γαλλία αναφέρουν πως είναι θετικό το κλίμα. Η ομά-
δα του Πριγκιπάτου έχει καλές σχέσεις με τους Πειραιώ-
τες. Παράλληλα και ο  Νιγηριανός εξτρέμ δείχνει τώρα 
θετικός να έρθει στην Αθήνα. Έτσι κι αλλιώς η Γαλατασα-
ράι κάνει άλλες κινήσεις για ενίσχυση στα εξτρέμ. Πα-
ράλληλα πάντα στο κάδρο είναι και ο Ενκουντού της 

Μπεσίκτας. Αλλά πλέον είναι δεύτερη επιλογή…

Μεγαλώνει ο αριθμός
Την Τρίτη αναχωρεί ο Ολυμπιακός για το Μπα-
κού ενόψει της αναμέτρησης με την Νέφτσι. Σε 
μια αναμέτρηση όπου σίγουρα εκτός είναι ο Κα-
μαρά. Ο Μπουχαλάκης εξαιρετικά δύσκολα θα εί-
ναι αποστολή. Κάτι που ισχύει για Ανδρούτσο, 
Ρέαμπτσιουκ, Σωκράτη. Από την άλλη πλευ-
ρά πολλές είναι οι πιθανότητες να προλά-

βει να δώσει το παρών ο Ελ Αραμπί.

ΤΟ ΠΑΛΕΥΕΙ;

Ο ΠΙΚΕΡΕΣ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΙΑ 
ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ, Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ 
ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΑΣΑ, ΜΠΑΜΠΑ ΡΑΧΜΑΝ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Το θέμα με τον Χοακίν Πικέρες απασχόλησε και χθες 
την Ουρουγουάη αλλά και τη Βραζιλία. Γιατί η Παλμέ-
ιρας είναι αυτή που δείχνει να είναι πιο κοντά στο να 
τον κάνει δικό της. Βέβαια τελειωμένο δεν είναι τίπο-
τα και όσο δεν υπάρχουν υπογραφές, τα πάντα μπο-
ρούν να συμβούν. Όλα είναι θέμα χρημάτων και αν ο 
Ολυμπιακός έκανε καλύτερη αντιπρόταση, μπορούσε 
να γίνει η ανατροπή. Αλλά η μεγάλη διαφορά ώρας αλ-
λάζει και τα δεδομένα. «Τα πράγματα είναι πολύ προ-
χωρημένα. Απομένουν ορισμένες λεπτομέρειες. Οι δι-
απραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Όλα είναι σε 
εξέλιξη, αλλά υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που 
πρέπει να επιλύσουμε», είπε σχετικά ο Πικέρες για την 
Παλμέιρας. Επιβεβαίωσε αυτά που λένε την τελευταίες 
ώρες πως οδεύει προς Βραζιλία μεριά. Την ίδια στιγ-
μή ο Ολυμπιακός μπορεί  να μην έχει πει την τελευταία 
του λέξη. Και υπήρξε σενάριο για μια ακόμα τελευταία 
κίνηση. Όμως κοιτάζει κι άλλες περιπτώσεις, πλέον. 
Σενάρια αναφέρουν πως ζήτησε να μάθει τι γίνεται με 
τον Λούκας Ολάσα. Τον αριστερό μπακ της Βαγιαδο-
λίδ. Η οποία θέλει να τον παραχωρήσει ακόμα και με 
την μορφή του δανεισμού. Οι Πειραιώτες είχαν ενδια-
φερθεί και πέρσι για τον Ουρουγουανό άσο. Τότε που 
είχε δοθεί δανεικός από την Μπόκα Τζούνιορς στην 
Θέλτα. Αλλά κατέληξε στην Βαγιαδολίδ. Που αγόρα-
σε και τα δικαιώματα του. Παράλληλα υπήρξαν ανα-
φορές που έκαναν λόγο για τον Μπάμπα Ραχμάν. Τον 
άσο της Τσέλσι, που αγωνίστηκε κι ένα 6μηνο δανει-
κός στον ΠΑΟΚ. Τα ΜΜΕ της Γκάνας ανέφεραν πως ο 
διεθνής άσος ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Και πως κά-
νει επαφές με την Τσέλσι για να τον αποκτήσει. Τέλος 
υπήρξαν αναφορές και για τον Μοχίκα της Τζιρόνα. 
Τον Κολομβιανό αριστερό μπακ που επίσης έχει κοι-
τάξει ο Ολυμπιακός.
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ΟΛΟΙ  
ΣΤΗΝ ΤΣΙΤΑ!

«Σπίτι του ο Αραούχο»
Ο Σέρχιο Αραούχο ετοιμάζεται να παίξει με την Βε-
λέζ. Κάτι που περιμένει πως και πως. Για την επι-
στροφή στην ομάδα της καρδιάς του, βοήθησε και 
ο ίδιος. Δείχνοντας το πόσο ήθελε να συμβεί. Κάτι 
που τόνισε και ο Μπράνκο Μιλοβάνοβιτς που βοή-
θησε πολύ στην ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ο 
επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της Λας Πάλ-
μας και πρώην τεχνικός διευθυντής της «Ενωσης», 
είπε σχετικά σε ισπανικά ΜΜΕ:  «Η αλήθεια είναι 
ότι ο Αραούχο είχε και εξακολουθεί να έχει μια ισχυ-
ρή σχέση με την ΑΕΚ. Το λέω επειδή ήμουν εκεί, το 
έχω δει και ξέρω πως είναι. Για περισσότερο από 
ένα μήνα είχε συμφωνήσει με την ΑΕΚ αλλά παρέ-
μενε στην Λας Πάλμας. Ηθελε να φύγει. Οπότε ναι 

πήγε στο σπίτι του».

Ελεύθερα τα διαρκείας
Από σήμερα η ΑΕΚ θα διαθέτει όλα τα εισιτήρια δι-
αρκείας της για την νέα σεζόν ελεύθερα προς όλους, 
μετά την ολοκλήρωση της περιόδου προτίμησης 
των παλαιών κατόχων. Και αυτά βεβαίως ενόψει του 
κρίσιμου αγώνα με την Βελέζ την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ. 
Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, με όλες τις απα-
ραίτητες προβλέψεις εναρμόνισης με την ΚΥΑ για 
την επιστροφή των φιλάθλων στις εξέδρες, μπορεί 
πλέον να γίνεται από σήμερα και ηλεκτρονικά 

μέσω του site της ομάδας μας www.aekfc.gr

Τα γκάζια του Βλάνταν Μιλόγεβιτς ήρθαν σε κατάλληλο 
χρονικό σημείο. Ο Σέρβος τεχνικός τους έβαλε όλους στην 
πρίζα με αυτό που έκανε την Παρασκευή. Και δεν θα μπο-
ρούσε να κάνει διαφορετικά. Πρέπει όλοι να καταλάβουν 
πως μπροστά τους έχουν μια πρόκριση να παίξουν. Απέ-
ναντι στην Βελέζ. Και δεν θα παρεκκλίνει κανείς. Η ΑΕΚ 
μπορεί να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση της 
Conference League. Και θα την πάρει. Ο Μιλόγεβιτς ξέ-
ρει καλά τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες. Και ο ίδιος φρο-
ντίζει να τους έχει στην τσίτα. Για να πάρει αυτό που θέ-
λει. Στο μεταξύ οι παίκτες επέστρεψαν την Κυριακή στις 
προπονήσεις. Οι Κώστας Γαλανόπουλος και Ζίγκα Λάτσι 
ακολούθησαν ατομικά προγράμματα εκγύμνασης και δε-
δομένα δεν θα παίξουν την Πέμπτη στην ρεβάνς της ΑΕΚ 
με την Βελέζ στο ΟΑΚΑ για το Conference League, ενώ οι 
υπόλοιποι παίκτες της Ενωσης προπονήθηκαν κανονικά. 
Από την άλλη πλευρά η Βελέζ ετοιμάζεται για μια μεγά-
λη μάχη. Με το υπέρ της 2-1 θέλει να κάνει την έκπληξη. 
Οι Βόσνιοι είχαν χθες προγραμματισμένο το εκτός έδρας 
ντέρμπι του Μόσταρ απέναντι στην Ζρίνσκι για το πρωτά-
θλημα. Αιτήθηκαν την αναβολή της αναμέτρησης ώστε η 
ομάδα να μην καταπονηθεί από τους συνεχόμενους αγώ-
νες και να έρθει ξεκούραστη στην Αθήνα. Το αίτημά τους 
έγινε αποδεκτό από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της 
Βοσνίας κι έτσι το ντέρμπι με τη Ζρίνσκι αναβλήθηκε και 
θα προγραμματιστεί εκ νέου σε μελλοντική ημερομηνία. 
Μάλιστα, οι παίκτες της Βελέζ  ετοιμάζονται για… μεγάλα 
πράγματα! Εχουν ήδη αναγγείλει μέσω του προπονητή 
της ομάδας, τι θα κάνουν αν εν τέλει καταφέρουν να προ-
κριθούν. Θα ξυρίσουν όλοι τα κεφάλια τους!

AΕΚ

Η ΑΕΚ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΒΕΛΕΖ  
ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΚΩΣΕΙ ΨΗΛΑ  
ΤΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ
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ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ      ΠΑΟΚ

Aντε να ‘ρθει και ο Σεμπάστιαν 
Τζιοβίνκο για να γίνει ακόμα πιο 
έντονο το «όλα πάνε κατ’ ευχήν» 
που εκπέμπει ως οργανισμός ο 
ΠΑΟΚ! Βασικά, το είπε και ο ίδιος 
ο Ραζβάν Λουτσέσκου: «Είμαστε 
σε πολύ καλό δρόμο, αλλάζουμε 
φιλοσοφία και χτίζουμε τη νοοτρο-
πία που θέλουμε». Δεν είχε υπάρ-
ξει νωρίτερα τόσο εκδηλωτικός ο 
Ρουμάνος κόουτς στην προετοιμα-
σία. Έγινε, καθώς είδε τους παίκτες 
του να νικούν έναν πολύ δυνατό 
και θεωρητικά πιο έτοιμο αντίπα-
λο όπως η Φέγενορντ εφαρμόζο-
ντας ακριβώς αυτά που τους λέει 
στις προπονήσεις. Μια εβδομάδα 
πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών 
υποχρεώσεων, αυτό ήταν το ζη-
τούμενο για τον Δικέφαλο. Μεγάλη 
ικανοποίηση να γυρίζεις ματς που 
στράβωσε μόλις στο 2’, μεγάλο το 
κέρδος από το ότι ήταν οι νεαροί 
Τζόλης και Κούτσιας που πέτυχαν 

τα γκολ.  

ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ

ΠΕΡΕΪΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΒΑΡΕΛΑΡΟΝΤΡΙΓΚΟ

ΣΒΑΜΠΕΣΙΤΙ

ΤΖΟΛΗΣΚΑΓΚΑΒΑΑ. ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ

ΟΛΙΒΕΪΡΑ

4-2-3-1

     ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ                 ΠΑΟΚ     VS          

ΠΑΟΚΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1 2
ΣΚΟΡΕΡ2΄ΜΠΕΡΓΚΕΡ 14’ ΠΕΝ. ΤΖΟΛΗΣ

52’ ΚΟΎΤΣΙΑΣ 

ΡΑΖΒΑΝ 
ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ
Επαναφορά της τετράδας στην άμυ-
να, τρικ για να δημιουργούνται υπε-
ραριθμίες από τα πλάγια, ένας φορ 
(Ολιβέιρα) που συμμετέχει και δεν 
περιμένει. Και αυτά είναι μέρος μόνο 
της γενικής εικόνας. Ο ΠΑΟΚ γίνε-
ται ομάδα (του) Λουτσέσκου. Τα πά-
ντα έχουν τη σφραγίδα του και αυτό 
είναι πραγματικά εντυπωσιακό, τόσο 
γρήγορα. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΛΗΣ 
Πέντε μήνες είχε να σκοράρει, 
το είχε συνεπώς ανάγκη. Γενι-
κότερα ομιλώντας, έδειξε στοι-
χεία από τον παίκτη που θαυμάσα-
με στο πρώτο μισό της παρουσίας 
του πέρσι. Ελπίζει με αφετηρία 
αυτό να πάρει ξανά για τα καλά τα 
πάνω του. 

 UP
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΣ 
Πέτυχε το πρώτο του (έστω ανε-
πίσημο) γκολ. Το κυνηγούσε και-
ρό, αλλά πάντα κάτι στράβωνε. Στον 
πανηγυρισμό έδειξε πόσο το ήθε-
λε. Ο 17χρονος φορ έχει αλλάξει 
το σώμα του, έχει δουλέψει πάρα 
πολύ και είναι έτοιμος να δρέψει 
τους καρπούς των κόπων του.

MVP

ΣΙΝΤΖΙ ΚΑΓΚΑΒΑ

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα φιλι-
κά, υπήρξε βαρύς και άτολμος. Δεν 
του βγήκαν οι προσπάθειες, δεν βο-
ήθησε ουσιαστικά. Πρόβλημα υπάρχει 
και στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο 
Βιεϊρίνια έκανε την ανάγκη φιλοτι-
μία, δεν αρκεί. 

  DOWN

          
ΟΛΑ ΚΑΛΑ,  
ΟΛΑ ΑΝΘΗΡΑ

ΠΑΟΚ (Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ): Πασχαλάκης, Τέιλορ, 
Βαρέλα (Τσιγγάρας 61′), Μιχαηλίδης, Βιειρί-
νια, Εσίτι (Βρακάς 61′ (Κωνσταντέλιας 84′), 
Σβαμπ (Κούρτιτς 61′), Μουργκ, Ελ Καντου-
ρί, Καγκάβα, Κούτσιας

ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ (Α’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ): Μπίλοου, Πέ-
ντερσεν, Μπέργκερ, Σένεσι, Μαλατσία, Το-
όρνστρα, Γκοκτσού, Λίνσεν, Τιλ, Σίνιστερα, 
Μπάνις
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ (Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ): Μαρτσιάνο, 
Σκόγκεν, Χέντριξ, Ελ Μπουχατάουι, Μπέρ-
γκερ, Αντονούτιτσι, Ντίμερς, Χάρτιες, Μιλά-
μπο, Γιάχανμπακς, Μποζένικ

Ο ΠΑΟΚ ΝΙΚΗΣΕ ΤΗ ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ (2-1), 
ΕΒΓΑΛΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΙΘΟΥΝ ΟΤΙ ΒΑΔΙΖΕΙ 
ΟΡΘΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΕ ΤΑ… ΝΙΑΤΑ ΤΟΥ!
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Σε προχωρημένες επαφές με τον 29χρονο επιθετικό Γιοσι-
νόρι Μούτο βρίσκεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα 
με το ρεπορτάζ μας. Οι «κίτρινοι» βρίσκονται σε διαπραγμα-
τεύσεις με τον διεθνή Ιάπωνα άσος, όπως αναφέρουν οι πλη-
ροφορίες του Sportime. O Γιοσινόρι Μούτο γεννήθηκε στις 15 
Ιουλίου 1992 στο Τόκιο και μέχρι το 2015 παρέμενε στην Ια-
πωνία. Σημειώνοντας 13 γκολ σε 33 συμμετοχές στο ντεμπού-
το του στην πρώτη κατηγορία της χώρας, άρχισε να γίνεται 
γνωστός. Συμπεριλήφθηκε, μάλιστα, στην κορυφαία ενδεκά-
δα του πρωταθλήματος και, πλέον, τα πάντα είχαν πάρει τον 
δρόμο τους.
Το 2014 κλήθηκε 6 φορές στην εθνική Ιαπωνίας και το 2015 άλ-
λες 12 (από 1 γκολ τη χρονιά). Παράλληλα, τον Μάιο του 2015 
η Μάιντς τον ενέταξε στο δυναμικό της, υπογράφοντας μαζί 
του τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Έπειτα από 20 γκολ 
σε 66 αγώνες για την Bundesliga, ο Μούτο έλαβε άδεια εργα-
σίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Νιούκαστλ έδωσε 9.500.000 
λίρες, προκειμένου να τον αποκτήσει τον Αύγουστο του 2018.
Έγινε ο πρώτος Ιάπωνας παίκτης της ομάδας και, μεταξύ άλ-
λων, δήλωσε: «Ανυπομονώ πραγματικά να παίξω μπροστά 
στους φιλάθλους. Ελπίζω να πετύχω καλά αποτελέσματα. Γι’ 
αυτό είμαι εδώ εξάλλου. Θα ήθελα να γραφτεί το όνομά μου 
στην ιστορία της Νιούκαστλ». Τελικά δεν τα πήγε τόσο καλά. 
Τη σεζόν 2018-19 σημείωσε ένα γκολ σε 17 συμμετοχές στην 
Premier και την περίοδο 2019-20 κανένα σε 8 εμφανίσεις. Πέ-
ρυσι έπαιξε στην Ισπανία ως δανεικός στην Έιμπαρ, κατα-
γράφοντας 1 γκολ στην Primera (26 συμ.), και 2 στο Copa del 
Rey (2 συμ.). Το συμβόλαιό του με τη Νιούκαστλ λήγει το 2022, 
επομένως τώρα είναι μια καλή περίοδος για να βρει ομάδα. 
Ο Γιοσινόρι Μούτο είναι 29 φορές διεθνής με την Ανδρών της 

Ιαπωνίας και έχει βάλει 3 γκολ.

Το ηγεμονικό συμβόλαιο
«Κλείδωσε» η άφιξη του Χουάν Ιτούρμπε 
στη Θεσσαλονίκη προκειμένου ο Παραγου-
ανός να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με 
την ΠΑΕ Άρης. Η άφιξη του 28χρονου στην 
Ελλάδα, θα γίνει ερχόμενη Τρίτη ή  Τετάρ-
τη. Να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με πληρο-
φορίες η κίνηση αυτή   θα κοστίσει στους 
«κιτρινόμαυρους» συνολικά δύο εκατομμύ-
ρια ευρώ(!) για τα δύο χρόνια παραμονής 
του ταλαντούχου Παραγουανού στο «Βικε-
λίδης». Σε αυτό το ομολογουμένως μεγά-
λο ποσό περιλαμβάνονται και τα μπόνους, 
προσωπικά και επίτευξης στόχων.
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ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ ΜΟΥΤΟ
Ο ΑΡΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ 
ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 29ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ

Η ΕΠΟ τη λύση για Φαμπιάνο
Αγωνία επικρατεί στις τάξεις του Άρη για 
τον Φαμπιάνο, καθώς οι μέρες περνούν και 
η τουρκική ομοσπονδία εξακολουθεί να μην 
έχει αποστείλει τη μπλε κάρτα του Βραζιλιά-
νου αμυντικού. Έτσι η συμμετοχή του στον 
επαναληπτικό με την Αστάνα εξακολουθεί 
να βρίσκεται στον  «αέρα». Πληροφορίες του 
Sportime αναφέρουν οτι το πρωί της Δευ-
τέρας η ΠΑΕ Άρης θα επικοινωνήσει με την 
ΕΠΟ και το… μπαλάκι θα πάει στην Ελληνι-
κή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.  Σύμφωνα 
με την ενημέρωση που έχουν οι Θεσσαλο-
νικείς, η ΕΠΟ θα κινήσει τις διαδικασίες θα 
εκδώσει τη μπλε κάρτα του ποδοσφαιριστή 
και ο Φαμπιάνο θα είναι διαθέσιμος για τον 
επαναληπτικό με τους Καζάκους.
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Τα κλισέ που κυκλοφορούν για τα φιλικά προετοιμασίας 
πολλά. «Το αποτέλεσμα δεν ενδιαφέρει», «προσφέρονται για 
συμπεράσματα των προπονητών», ελάχιστα από όσα χρη-
σιμοποιούνται από ποδοσφαιριστές, παράγοντες, τεχνικούς 
και δημοσιογράφους τέτοιες εποχές.
Ο Ατρόμητος είναι από τα club που έχει προκαλέσει αρκετά 
και κυρίως θετικά σχόλια, με τις μέχρι τώρα κινήσεις του στο 
μεταγραφικό «παζάρι».
Η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών που έχουν αποκτηθεί, 
οι οποίοι με τον Καστεγιάνο έφτασαν σε διψήφιο νούμερο, 
ονόματα γνώριμα στο ελληνικό κοινό και με καλή χρηματι-
στηριακή αξία.
Εξαιρετικά «γρανάζια» έχουν μπει στην κυανόλευκη «μηχα-
νή», αλλά η εικόνα από τα μέχρι τώρα φιλικά,  δυσανάλογη 
των προσδοκιών.
Εννοείται πως ούτε ασφαλή, ούτε καν συμπεράσματα δεν 
μπορούν να βγούν, αλλά και 12 γκολ σε τρία παιχνίδια είναι 
πολλά. Έξι από την Έλτσε, τρία από τη Βαλένθια, άλλα τόσα 
από τη Χετάφε. Ούτε ο Χατζηισαϊας πίσω έχει βγάλει σιγου-
ριά, ούτε ο Κουλούρης μπροστά έχει... ξεμπουκώσει!
Δυνατά φιλικά οk μέχρι τώρα ο Ατρόμητος που έχει να παί-
ξει άλλα δύο μέχρι να επιστρέψει από την Ισπανία. Με Λεβά-
ντε στις 27/7 και Σαραγόσα στις 30 του μήνα.
Από την κυανόλευκη «μηχανή» που ακόμα... ρετάρει, λεί-
πουν ακόμα κάποια «γρανάζια». Το ζήτημα μετά είναι πλέον 
ο «μάστορας». Ο Άνχελ Λόπεθ καλείται να κάνει τις αξιόλο-
γες μονάδες, ομάδα και μέχρι στιγμής το στοίχημα δεν είναι 
και τόσο εύκολο! Ο Ισπανός είναι λάτρης του επιθετικού πο-
δοσφαίρου, θέλει παιχνίδι κατοχής και πίεση ψηλά από την 
ομάδα του, αλλά ο Γιώργος Σπανός μέχρι και σήμερα έχει βα-

ρεθεί να βλέπει τους κυανόλευκους να κάνουν... σέντρα!

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ

Προέκυψαν... θεματάκια!
Έναν εξτρέμ και μάλιστα... βαρβάτο έψαχναν στο Βόλο, αλλά το 
κόζια άλλαξαν όσο προχωρούσε η προετοιμασία. «Έσκασε» το 
όνομα του Νίκολας Ορόζ. 10αρι ο Αργεντίνος, οπότε δεν αποκλεί-
εται να προκύψει και αποχώρηση. Και το εξτρέμ που θα πάρουν 
οι Θεσσαλοί, αμέσως - αμέσως δύο οι κινήσεις. Και όπως προ-
κύπτει μετά την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία θα... 
διπλασιαστούν. Οπότε πολύ πιθανό να φύγουν κι άλλοι που δεν 
άρεσαν στα φιλικά.

ΤΡΙΑ ΦΙΛΙΚΑ, 
12 ΓΚΟΛ!

ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΤΑ «ΓΡΑΝΑΖΙΑ» ΜΕ ΔΕΚΑ 
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ Η «ΜΗΧΑΝΗ» 
ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΚΑΠΟΥ... ΡΕΤΑΡΕΙ!

SUPER 
LEAGUE

ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ

Aνεργος και διακοπές στη Κρήτη!
Ο Αργύρης Γιαννίκης αποφάσισε να μην συνεχίσει στον ΠΑΣ 
Γιάννινα. Ακούστηκε για πολλές ομάδες της Super League 
1. Ορισμένες όντως ψάχτηκαν για τον κόουτς, άλλες ήταν... 
χοντράδες των ΜΜΕ! Η πραγματικότητα πάντως είναι οτι ο 
Γιαννίκης, παρά την πρόταση που του κατέθεσε ο Χριστο-
βασίλης επέλεξε να μείνει μέχρι στιγμής... άνεργος και να 
κάνει διακοπές στη Κρήτη, μαζί με την οικογένεια του. Το 
αν θα τον δικαιώσει η επιλογή του θα το δείξει η ιστορία!
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ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ!
Η ΓΑΛΛΙΑ ΕΞΕΘΕΣΕ ΓΙΑ 2η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ 
ΦΟΡΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΝ TEAM 
USA ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΣΕΡΙ 
ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

«Θέλουμε να πάρουμε ρεβάνς». Το περίγραμμα το 
είχε δώσει σαφώς ο Γκρεγκ Πόποβιτς. Τους είχε πει-
ράξει πολύ τους Αμερικανούς, πολλαπλώς, η ήττα 
από τη Γαλλία στο Παγκόσμιο του 2019 (89-79 στα 
προημιτελικά). Βρίσκοντάς την λοιπόν ξανά μπρο-
στά τους, στο πρώτο τους παιχνίδι στο Τόκιο, επι-
ζητούσαν να ξεπεράσουν εκείνο το τραύμα, για να 
πάρουν ξανά τα πάνω τους. Κοίτα να δεις όμως, η 
wannabe εκδίκηση έγινε «βάζω πιο βαθιά το μαχαί-
ρι στην πληγή»! 
Οι «τρικολόρ» νίκησαν ξανά. Με 83-76. Από το 2004 
είχε να χάσει η Team USA σε Ολυμπιακούς, συγκε-
κριμένα από το 89-81 κόντρα στην Αργεντινή στον 
ημιτελικό των Αγώνων στην Αθήνα. Το σερί σταμά-
τησε και ως συνέχεια του προ διετίας κακού, εντείνει 
την αμφιβολία για το αν είναι τόσο φαβορί όσο νομί-
ζαμε. Αλήθεια είναι πάντως ότι από την περίοδο της 
προετοιμασίας είχε εμφανίσει σημάδια που υποδή-
λωναν προβλήματα και έθεταν εν αμφιβόλω το τέ-
ταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο. Κάτι που ήρθε 
στην επιφάνεια, με το καλημέρα. Ο γίγαντας έχει πή-
λινα πόδια. 
Οι Γάλλοι βέβαια, ουδόλως ενδιαφέρονται για τα προ-
βλήματα των άλλων. Καμαρώνουν για τη δική τους 
ομάδα, για το πώς αυτή συνδυάζει πάθος και οξυ-
δέρκεια και πιστεύουν περισσότερο από ποτέ στην 
προοπτική τους, πάντα διατηρώντας χαμηλό προ-
φίλ, αν κρίνουμε από τις δηλώσεις τους μετά το θρί-
αμβο αυτό. «Είναι ένα εξαιρετικό σύνολο», όπως πα-
ραδέχτηκε (και) ο Πόποβιτς, πριν προσθέσει ότι αν 
οι παίκτες του δεν αποκτήσουν διάρκεια στην από-
δοσή τους και δεν περιορίσουν κατά πολύ τα λάθη, 
τίποτα καλύτερο δεν θα προκύψει στην πορεία. 

basketball

25
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΕΙΧΑΝ ΟΙ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ, ΟΙ 19 
ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΜΕ 10+ ΠΟΝΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΑ

28
ΠΟΝΤΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΕΒΑΝ 
ΦΟΥΡΝΙΕ, Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΓΙΑ ΓΑΛΛΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΣΑ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ, 
ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ 29 ΤΟΥ ΑΝΤΟΥΑΝ ΡΙΓΚΟΝΤΟ 
ΤΟ 2000, ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

6H
ΜΟΛΙΣ ΗΤΤΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ 
ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 144 ΑΓΩΝΕΣ

2H
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΕΠΙ 
ΤΗΣ TEAM USA, ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΕΙΧΕ ΜΟΝΟ 
ΗΤΤΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ, ΣΕ 9 ΑΓΩΝΕΣ, ΣΕ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ FIBA
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Μια νέα σελίδα στις ακαδημίες των Μελισσί-
ων γυρνά με την παρουσία του Γιώργου Κα-
ρατζά. Η εμπειρία και η γνώση του σίγουρα 
θα σταθούν αιτία, ώστε ΚΑΙ αυτό το κενό να 
αναπληρωθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο. Και η διοίκηση του συλλόγου με τον Γιάν-
νη Γυφτόπουλο, δείχνουν πως πράγματι θέ-
λουν κάτι καλό να ξεκινήσει για τη νέα χρονιά. 
Αναμφίβολα ο Καρατζάς, είναι ένα πρόσωπο 
που μπορεί να προσφέρει και να διαμορφώ-
σει την εικόνα που οραματίζονται τα Μελίσσια. 
Λάτρης του προγραμματισμού, της μεθοδικό-
τητας, αλλά και γνώστης της ποδοσφαιρικής 
πραγματικότητας, είναι βέβαιο πως θα ξεδι-
πλώσει τα σχέδιά του και θα κάνει αυτό που 
πρέπει, ώστε οι μικροί της περιοχής, να βρουν 
τα δικά τους ενδιαφέροντα. Σχετική είναι και η 
ανακοίνωση, που αναφέρεται στη συμφωνία 
μεταξύ των δυο πλευρών: «Κλείδωσε» στα 
Μελίσσια ο Γιώργος Καρατζάς. Από την θέση 
του Τεχνικού Διευθυντή Ακαδημιών του Ομί-
λου, θα προσδώσει εμπειρία και επαγγελμα-
τισμό λόγω του πλούσιου βιογραφικού του, 
έχοντας διατελέσει ως τεχνικός στην Δόξα Βύ-
ρωνα, στον Παλληνιακό, την Νέα Ιωνία, τον 
Αθηναϊκό. Επίσης διατέλεσε επί σειρά ετών 
και στις υποδομές των ακαδημιών του Ολυ-
μπιακού. Τον καλωσορίζουμε στη μεγάλη οι-
κογένεια του ΑΟ Μελισσίων». 

ΠΑΡΈΜΈΙΝΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΈΡΟΥΝ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΑ
Με ένα σμπάρο – δυο τρυγόνια και άμεσες λύ-
σεις με τους αδελφούς Φάκη, θα έχει ο Αλέξης 
Μαντζούνης. Ο Δημήτρης και ο Ιάσονας, θα συ-
νεχίσουν να φορούν τη φανέλα του συλλόγου 
και όπως έχουν δηλώσει ειδικά φέτος εθα πα-
ρουσιαστούν πιο έτοιμοι όσο ποτέ. Σχετική εί-
ναι και η ανακοίνωση που αναφέρει τα εξής: 
«Το δίδυμο των αδερφών Φάκη, δυναμώνουν 
το ρόστερ των Μελισσίων. Με δήλωση τους 
ανακοίνωσαν στην νέα διοικηση ότι είναι έτοι-
μοι φέτος να μπουν πιο δυναμικά απο ποτε άλ-
λοτε στα γήπεδα. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά 
Δημήτρη και Ιάσονα».

ΙΈΡΑΠΟΛΗ 
Την μεταγραφική της αντεπίθεση συνεχίζει ακά-
θεκτη η Ιεράπολη, θέτοντας από τώρα τις υγι-
είς και στέρεες βάσεις, που θα της επιτρέψουν 
να παλέψει πολλές αξιώσεις στο επερχόμε-
νο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ με 
στόχο μία αξιοζήλευτη παρουσία. Οι ιθύνοντες 
του ιστορικού και φιλόδοξου σωματείου των 
δυτικών συνοικιών μετά από συντονισμένες 
ενέργειες προχώρησαν σε ακόμη μία σπου-
δαία προσθήκη ενός νεαρού και αρκετά εξελί-
ξου ποδοσφαιριστή, ενισχύοντας σε σημαντι-
κό βαθμό το έμψυχο δυναμικό τους. Ο λόγος 
για τον Τάσο Κωνσταντινίδη. Το νέο απόκτη-
μα των «κυανόλευκων», είναι 21 ετών, καλύ-
πτει με ιδιαίτερη επιτυχία τις πτέρυγες. Αγωνι-
ζόταν στους Φίλαθλους Πειραιά, ενώ έχει παίξει 
και στην Αγία Ελεούσα. Αναμένεται να προσφέ-
ρει σημαντικές υπηρεσίες στη νέα του ομάδα. 
Παράλληλα, η Ιεράπολη ανακοίνωσε την ανα-
νέωση της συνεργασίας με τρεις ποδοσφαιρι-
στές. Ο λόγος για τους Γιαννούλη Καλλίλα, Πέ-
τρο Παπανικολάου Σταμάτη Τζαβέλα, που θα 
αγωνίζονται και τη νέα περίοδο υπό τις οδηγί-
ες του Κώστα Ζαμπέτα.

ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΈΣ ΘΑ ΣΧΈΔΙΑΣΈΙ Ο ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΝΈΟΣ ΤΈΧΝΙΚΟΣ ΔΙΈΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΜΈΛΙΣΣΙΩΝ  
ΈΙΝΑΙ ΠΛΈΟΝ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Χωρίς διοίκηση 
μιλούν με 
προπονητές!
Το ότι ομάδα που 
ακόμη δεν έχει βγάλει 
διοίκηση, έχει αρχίσει 
και κάνει επαφές με 
προπονητές, σαφέ-
στατα και είναι προς 
τη σωστή κατεύθυν-
ση. Αυτό σημαίνει 
πως οι άνθρωποι που 
βρίσκονται κοντά της, 
προβληματίζονται και 
θέλουν όσο τίποτε, να 
τελειώσει όλη αυτή η 
ιστορία, το συντομό-
τερο δυνατό, καθό-
τι ήδη ο χρόνος περ-
νά… 
* Τερματοφύλακες και 
επιθετικοί κυρίως εί-
χαν κι έχουν την τιμη-
τική τους, τώρα στο 
μεταγραφικό παζά-
ρι! Όχι πως δεν γίνε-
ται κάθε χρόνο, αλλά 
περισσότερο φέτος, 
από κάθε άλλη φορά. 
Μέχρι και ο Βαγγελά-
κης Ασημώτος από 
τα Καμένα Βούρλα με 
πήρε και μου ζητούσε 
για «μανταλάκια». Και 
επί τη ευκαιρία, να 
πως ένα λογύδριο… 
Πριν πολλά χρόνια σε 
ένα γήπεδο, είχα απο-
καλέσει έναν τερμα-
τζή… «μανταλάκια», 
και από τότε μέχρι και 
σήμερα δεν μου μιλά-
ει! Απίστευτος ο τύ-
πος! Αν ήξερα πως 
αυτό θα το είχε προ-
σβάλει τόσο, είναι 
αλήθεια πως δεν θα 
του το έλεγα ποτέ! 
* Ο συγχωρεμένος 
ο Νίκος Μπλέτσας 
και ο Τάκης Μακρο-
δημήτρης, συνδέο-
νται με λάδι! Και μάλι-
στα ο τελευταίος, μου 
το αποκάλυψε μό-
λις χθες, που διάβα-
σε την αναφορά μου. 
Και επί τη ευκαιρία 
να γράψω, πως εν τέ-
λει ο Νικόλας «έφυγε» 
από τροχαίο! Αυτή εί-
ναι η μοίρα κάποιων 
ανθρώπων! 
* Το ευχάριστο εί-
ναι πως ο δικός μου 
ο Γιώργος Γιανναρά-
κης, έχει μάθει και κά-
νει σωστή διαχείρι-
ση των κρίσεων. Του 
βγάζω το καπέλο μου, 
δεν είναι μόνον κοντά 
στον αρχηγό, αλλά 
και τον προστατεύει 
κιόλας!

Με νέα πρόσωπα και νέες ιδέ-
ες, από ότι φαίνεται θα παρου-
σιαστεί στο νέο πρωτάθλημα 
ο Παμπαιανικός, αφού στο νέο 
συμβούλιο, όπως αυτό διαμορ-
φώθηκε μετά τις πρόσφατες αρ-
χαιρεσίες, αρκετά είναι τα νέα 
πρόσωπα που αναλαμβάνουν 
δράση. ‘Ετσι το νέο 10μελές Διοι-
κητικό Συμβούλιο απαρτίζουν με 
σειρά κατάταξης ψήφων τα εξής 
μέλη: Χατζησταμάτης Σωκράτης 
(21), Ανδρέου Ειρήνη (20), Πα-
πακωνσταντίνου Φωτεινή (20), 
Λαγός Σταύρος (19), Μπαράκος 
Μιχάλης (13), Πουλίδης Αντώ-
νης (13), Ζήκος Ηλίας (12), Πολύ-
δωρος Άγγελος (12), Τσουνάκης 
Βαγγέλης (11), Σιδέρης Γεώργι-
ος (7). Μέσα στις επόμενες μέ-
ρες αναμένεται η συγκρότηση 
σε σώμα.

ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ
Σήμερα το απόγευμα στις 18.00 
έχει δώσει το πρώτο του ραντε-
βού με τους παίκτες του ο Πα-
ναγιώτης Χριστοφιλέας. Ο ικα-
νός προπονητής, περιμένει τους 
παίκτες του στο γήπεδο της Παλ-
λήνης, όλους τους παίκτες του, 
νέους και παλιούς, προκειμένου 
να γίνει η πρώτη γνωριμία και 
παράλληλα να τους δώσει και 
το πρόγραμμα των επομένων 
ημερών.
 
ΠΑΛΛΑΥΡΈΩΤΙΚΟΣ
Τον Σπύρο Σφικτό 20 χρονών 
αμυντικό από τα Πετράλωνα από-
κτησε ο Παλλευρεωτικός, ύστερα 
από συντονισμένες κινήσεις της 
διοίκησης. Ενώ παράλληλα τη 
φανέλα του συλλόγου θα φορέ-
σει και ο 18χρονος αμυντικός μέ-
σος Γιώργος Συρανίδης που πέρ-
σι ήταν στη Θύελλα Ραφήνας. Η 
προετοιμασία θα ξεκινήσει στις 
29 Ιουλίου, με τον Γιώργο Παπαι-
ωάννου, να έχει σηκώσει μανίκια 
και να τους περιμένει. Το πρώ-
το φιλικό θα γίνει στις 13 Αυγού-
στου με αντίπαλο τους Νέους του 
Απόλλωνα Αθηνών.

ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ 
Αναμονή ενόψει 
της νέας 
συγκρότησης

Α.Ο. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 

Ένίσχυση στα μετόπισθεν  
με Ζίζηλα
Οι «κυανέρυθροι» μετά από συντονισμένες 
ενέργειες προχώρησαν σε ακόμη μία σπου-
δαία προσθήκη, η οποία αναμένεται να προσ-
δώσει δυναμική και ποιότητα στο ρόστερ. Για 
τον πολύπειρο και ιδιαίτερα δυναμικό κεντιρκό 
αμυντικό Παναγιώτη Ζίζηλα ο λόγος Ο σπου-
δαίος αυτός ποδοσφαιριστής με τα ηγετικά χα-
ρακτηριστικά έχει να επιδείξει αξιοζήλευτο βι-
ογραφικό με θητεία σε συλλόγους που έχουν 
να επιδείξουν πρωταγωνιστική πορεία στην 
Α’ ΕΠΣΑ, αλλά και στην Γ’ Εθνική, όπως σε 
Προοδευτική, Ηράκλειο, Φωστήρα, Δόξα Βύ-
ρωνος κ.α. και αναμένεται να προσφέρει ποι-
ότητα και σιγουριά στην άμυνα στην ομάδα 
του τεχνικού ηγέτη Γιάννη Χλωρού.

ΑΡΗΣ ΠΈΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Την μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα τα μέ-
τωπα συνεχίζει απτόητος ο Άρης Πετρούπο-
λης, δημιουργώντας όλες τις προοπτικές που 
θα του επιτρέψουν να διεκδικήσει μία αξιόλο-
γη πορεία στο επερχόμενο πρωτάθλημα της 
Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ Η δημοφιλέστατη ομά-
δα των δυτικών προαστίων μετά από συντο-
νισμένες κινήσεις προχώρησε σε ακόμη μία 
σημαντική προσθήκη, αφού ενέταξε στο δυνα-
μικό της τον 20χρονο κεντρικό αμυντικό Νίκο 
Τσώκο, που προέρχεται από την Κ-20 της Λα-
μίας. Το νέο απόκτημα των «βυσσινί τον συ-
νοδεύουν εξαιρετικές συστάσεις αναφορικά 
με την αξία του και σαφέστατα μπορεί να ανα-
δειχθεί σε ιδιαίτερα χρήσιμη μονάδα για τον 
προπονητή Θόδωρο Τρανό. 

This is Athens

҂ Ο Καρατζάς με τον πρόεδρο Γ. Γυφτόπουλο
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Ο ΣΟΝ ΜΠΟΡΕΙ  
ΝΑ ΕΜΕΙΝΕ, ΑΛΛΑ  
Η ΤΟΤΕΝΑΜ ΕΙΝΑΙ 
ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ  
ΤΟΝ ΧΑΡΙ ΚΕΪΝ 

ΚΡΙΣΙΜΟ 
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

Διάγει περίοδο αλλαγών, τριγμών στο ρό-
στερ της η Τότεναμ. Ο Χάρι Κέιν νιώθει πε-
ρισσότερο «εκτός» παρά «εντός», βέβαια 
η υπόθεση έχει ακόμα πολύ ζουμί και το να 
πάει στη Μάντσεστερ Σίτι μόνο απλό πράγ-
μα δεν είναι – το ακριβώς αντίθετο. Ο Τό-
μπι Αλντερβάιρελντ από μεριάς του, υπέ-
κυψε στον χρηματικό πειρασμό του Κατάρ, 
προσεχώς ανακοινώνεται η νέα ομάδα του 
Βέλγου στόπερ. Σε αυτήν την τάση φυγής 
έρχεται να πάει κόντρα ο Σον, ο οποίος υπέ-
γραψε νέο συμβόλαιο, ως το 2025. 
Αν το εξαντλήσει, θα συμπληρώσει 10ετία 
στα «σπιρούνια». Ένας πραγματικός 
clubman, όπως δεν τους «φτιάχνουν» πια. 
Με 280 εμφανίσεις και 107 γκολ, ο Νοτιοκο-
ρεάτης έχει γράψει τη δική του ιστορία στην 
ομάδα του βόρειου Λονδίνου. Δεν χρειάστη-
κε καν να το σκεφτεί δεύτερη φορά για να 
παραμείνει. «Εδώ είναι το σπίτι μου», είπε 
χαρακτηριστικά. Θα είναι, συνεπώς, πα-
ρών στη νέα εποχή που ξεκινά στο κλαμπ 
με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο στην τεχνική 
ηγεσία. Με σκοπό να υποταχθεί επιτέλους 
αυτή η «κατάρα» που κυνηγά την Τότεναμ 
και την κρατάει μακριά εδώ και χρόνια από 
τρόπαια. 
Αυτός είναι άλλωστε και ο κύριος λόγος που 
θέλει να φύγει ο Κέιν. Ότι δεν βλέπει δηλαδή 
πώς αυτό να μπορεί να αλλάξει στο εγγύς 
μέλλον. Αντίθετα, για τον Σον δεν έχουν ση-
μασία τα… υλικά αγαθά. Εννοείται ότι παί-
ζει για να κερδίσει, εννοείται ότι στόχος του 
είναι οι τίτλοι. Αλλά και να μην συμβεί τελι-
κά, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό που νιώ-
θει ως το σημαντικότερο. Ήτοι τη θέληση να 
είναι εκεί, την αγάπη για την ομάδα. Καλός 
ο ρομαντισμός, όμως είναι κομβικής σημα-
σίας το ποιοι θα είναι οι συνοδοιπόροι του 
στη νέα προσπάθεια. Ειδικά με τον Κέιν, 
βρίσκονται με κλειστά μάτια, αποτελούν την 
ποδοσφαιρική ενσάρκωση του «γεννημένοι 
ο ένας για τον άλλον». Αν «σπάσει» αυτό 
το δίδυμο, πώς το καλύπτεις; Να μια απο-
ρία που στην Τότεναμ ελπίζουν να μη χρει-
αστεί να απαντήσουν…
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ΓΑΛΛΙΑ Β 21:45
ΝΤΙΖΟΝ-ΣΟΣΟ
OVER 2 1,70

Σε μια χρονιά γεμάτη φιλοδοξίες μπαίνουν οι Ντιζόν και Σοσό.
Μεγάλος στόχος για τις δύο ομάδες είναι τα πλέι οφ αλλά 
και η επιστροφή στα σαλόνια. Στη πρεμιέρα θα παίξουν 

επιθετικά για το τρίποντο. ΠΡΟΤΑΣΗ:Τα 
γκολ έχουν 
την τιμητική 

τους.

ΡΩΣΙΑ 20:00
ΝΙΖΝΙ-ΣΟΤΣΙ
OVER 2 1,70

Η Ρωσία μπαίνει ξανά στα γήπεδα με δράση σε όλες τις 
κατηγορίες. Στο εντυπωσιακό γήπεδο της Νίζνι η τοπική 

ομάδα θα υποδεχθεί την Σότσι.
Αμφότερες θέλουν να μπούνε με το δεξί στο πρωτάθλημα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αξία και 

ποντάρισμα 
στα γκολ.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 21:30
ΚΡΑΙΟΒΑ 1948-ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ (+0,25)

1 1,80
Παρά τα πολλά προβλήματα η Ντιναμό έβγαλε ψυχή στη 

πρεμιέρα και μπήκε με το δεξί στο πρωτάθλημα.
Πάλεψε κόντρα στην πανίσχυρη Κλουζ η Κραιόβα 
κλέβοντας τις εντυπώσεις με την απόδοση της.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Στην έδρα 

ποντάρουμε 
συντηρητικά.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 15:00
ΙΑΠΩΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ (+20,5)

1 1,72
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες παίζουν πλέον καθημερινά στο 

στοιχηματικό μενού.Πρεμιέρα κάνουν οι Ισπανοί στη 
διοργάνωση απέναντι στην αδύναμη Ιαπωνία. Με μεγάλα 
ονόματα στην αποστολή οι Ισπανοί και στόχο φυσικά ένα 

μετάλλιο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Συντηρητικό 

ποντάρισμα στο 
χάντικαπ της 

Ιαπωνίας.

ΣΟΥΗΔΙΑ 20:00
ΕΡΕΜΠΡΟ-ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

2 1,65
Στη Σκανδιναβία και στο πρωτάθλημα της Σουηδίας θα 

ταξιδέψουμε.
Στη κακή φέτος ´Ερεμπρο ταξιδεύει η ΑΙΚ με στόχο φυσικά 
μόνο το τρίποντο. Οι φιλοξενούμενοι είναι το φαβορί και 

όλα θα εξαρτηθούν από την απόδοση τους.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η στήριξη 
μας στο 
φαβορί.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 11:20

ΣΕΡΒΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ
1 1,66

Με φορά έρχεται η ομάδα της Σερβίας μετά την κατάκτηση 
του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Στη πρεμιέρα δεν θα είναι 
πάντως εύκολο το έργο απέναντι στην αξιόλογη ομάδα του 

Καναδά.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Στηρίζουμε 

τις Σέρβες στη 
πρεμιέρα.

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ

www.xosetips.com
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ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΕΚ

Η ΑΕΚ είναι φανερό πως στις μεταγρα-
φές της η πολιτική της είναι να πάμε σε 
όσους ξέρει. Από παλιά; Από παλιά. Αρα-
ούχο, Βράνιες, Τζαβέλλας, Χατζισαφί… Και 
πέρυσι, έτσι κινήθηκε σε περιπτώσεις όπως 
ο Σάχοφ, ο Ανσαριφάρντ. Τις προάλλες με 
αφορμή την επιστροφή του Αραούχο, η σύ-
ζυγος του Μάρκο Λιβάια έκανε ένα story για 
επιστροφή του Κροάτη. Απλό repost ήταν 
όμως. Δεν πολύ-κατάλαβε τι έκανε η Ιρις.
Βρήκε την υγειά του στη Χάιντουκ ο Μάρ-
κο, δεν γυρίζει στην ΑΕΚ.
Μπορεί να πέρασε καλά στην Αθήνα, να 
ταυτίστηκε με την Ένωση και να κατέκτη-
σε πρωτάθλημα ο Λιβάια αλλά δεν το βλέ-
πει για να κάνει το ίδιο δρομολόγιο με τους 
Αραούχο, Βράνιες.
Η Χάιντουκ είναι η ομάδα του, το Σπλιτ το 
σπίτι του και ανανέωσε για ακόμα 3 χρό-
νια. Βέβαια, αυτό δε λέει πολλά μια και αν 
έρθει κάποια πρόταση που να ικανοποιεί 
το κλαμπ όλα γίνονται.
Από την άλλη πλευρά, ο Λιβάια και στην 
Αθήνα καλά περνούσε και αυτό μετράει 
πάρα πολύ. Πως η οικογένειά του θα είναι 
χαρούμενη με τον τόπο παραμονής.
Είναι καλός παίκτης ο Μάρκο κανείς δεν το 
αμφισβητεί αλλά αν μη τι άλλο μάλλον θα 
ήταν καλύτερο να παίξει σε ένα καλύτερο 

πρωτάθλημα.

Agent Greek

Η ΑΕΚ ΚΑΙ Ο ΠΑΙΚΤΗΣ 
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡ  

Μην τα ξαναλέμε 
Από αυτή εδώ την εφημερίδα/
site είχατε ενημερωθεί για το 
γεγονός πως μέχρι το τέλος 
της μεταγραφικής περιόδου, 
η ΑΕΚ είναι πιθανό να βάλει 
στη λίστα της παίκτη που θα 
παίζει πίσω από τον φορ. Κάτι 
σαν δεκάρι, δεύτερο επιθετικό 
κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν χτυπά-
ει η καμπάνα για τον Μάντα-
λο (μπορεί να παίξει και αλλού 
άλλωστε στο 4-3-3) αλλά από 
εδώ είχατε μάθει για Γιόβετιτς. 
Ας περιμένουμε…

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ  
ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΤΟΥ ΚΑΜΑΡΑ 

No news,  
good news 
Υπάρχει μια σχετική… νηνεμία 
για την υπόθεση του Μαντί Κα-
μαρά και τη μεταγραφή του. Θα 
συνεχίσω να επιμένω πως αν 
δε φύγει και φέτος ο πολυτά-
λαντος χαφ δε θα φύγει ποτέ 
που λέει ο λόγος. Η Νάπολι 
εξακολουθεί να είναι στο παι-
χνίδι αλλά κάτι κινείται τώρα 
τελευταία για τον Καμαρά και 
από πρωτάθλημα που δεν έχει 
πολυακουστεί μέχρι τώρα. Θα 
δούμε…

ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ

Αυτός «τρέχει» του Πικέρες
Σας τα έλεγα δεν θα σας τα έλεγα τις προη-
γούμενες μέρες; Καλά, ο ίδιος ο Μαρτίνς τα 
έχει πει βέβαια για την ενίσχυση που χρει-
άζεται η ομάδα του και ειδικά στη θέση του 
αριστερού μπακ. Βέβαια, ο Ρέαμπτσιουκ εί-
ναι δική του επιλογή, αλλά δεν έχει εμμονή 
με αυτά ο Πορτογάλος κόουτς. Αν δεν «τρα-
βάς» δεν σε βάζει. Ο Χοακίν Πικέρες της Πε-
νιαρόλ παραμένει βασική επιλογή κι ας είναι 
μπλεγμένο το θέμα. Ποιος έχει αναλάβει να 
ξεμπλέξει το θέμα; Ο Αλεξ Ντε Μπαρτόλο! 

Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ

Εκεί κόλλησε του Λόπες 
Ο Ρόνι Λόπες ίσως βρέθηκε περισσότερο από οποιον-
δήποτε άλλον πιο κοντά στον Ολυμπιακό. Αλλά κόλλη-
σε το θέμα. Στις απαιτήσεις της Σεβίλλης. Οι Ισπανοί θέ-
λουν υποχρεωτική οψιόν για το καλοκαίρι του 2022, loan 
fee για φέτος αλλά και μεγάλο μέρος του συμβολαίου του 
παίκτη να καλυφθεί από την ομάδα που θα πάει (2,7 εκα-
τομμύρια ευρώ). Αυτά προς κάθε ενδιαφερόμενο.

➠

➠

➠

➠

ΑΡΑΞΕ  
Ο ΜΑΡΚΟ… 



Η είδηση της 3ης ημέρας των πολύπαθων Ολυμπια-
κών Αγώνων του Τόκιο ήταν για την Ελλάδα η μεγάλη 
νίκη της Εθνικής ομάδας γουότερ πόλο. Του πιο στα-
θερού πρεσβευτή της χώρας μας σε ομαδικό άθλημα 
στην ιστορία της διοργάνωσης.
Μιας Εθνικής ομάδας, που επιτέλους μετά από τόσα 
χρόνια και στιγμές υπερηφάνειας κάτι πάει να κερδί-
σει όσον αφορά δημοσιότητα και στήριξη. Χρειάζεται 
βέβαια έμπρακτη και όχι λόγια του αέρα. Η Εθνική του 
γουότερ πόλο, λοιπόν, άρχισε τους αγώνες της στο 
Τόκιο με μια στιγμή ιστορική που θα μείνει για πάντα. 
Νίκησε τη 10η φορά που συνάντησε την Ουγγαρία σε 
Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ.
Οι Ούγγροι παραδοσιακά είναι μια εθνική ομάδα που 
άπαντες στο σπορ κοιτούν με δέος. Είτε έχουν καλό 
σύνολο, είτε όχι. Είναι εκείνοι που έχουν κατακτήσει 9 
φορές το χρυσό μετάλλιο στο γουότερ πόλο και εκεί-
νοι που ιστορικά και δεδομένα το αγαπούν, το λα-
τρεύουν, έχουν πάθος για αυτό.
Ο θάνατος του Τίμπορ Μπένεντεκ, του μεγάλου ηγέτη 
μαζί με τον Τάμας Κάσας, της ομάδας που έφερε και 
πάλι χρυσά μετάλλια στην Ουγγαρία ήταν ένα μέγα 
πλήγμα. Πέρυσι τέτοια εποχή. Ο Μπένεντεκ έδειχνε 
πως θα έκανε μεγάλη καριέρα και ως προπονητής 
όπως έκανε και ως παίκτης (έχει τις περισσότερες 
συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής ομάδας της χώ-
ρας του). Οι Ούγγροι έχουν κατεβάσει στο Τόκιο μια 
σπουδαία ομάδα που έχει στόχο φυσικά την 4άδα. 
Άλλωστε συμμετέχουν στο τουρνουά ως οι Πρωτα-
θλητές Ευρώπης.
Αυτή την ομάδα, λοιπόν, υποχρέωσε σε ήττα η Εθνι-
κή μας ομάδα. Το πιο σημαντικό όμως δεν ήταν μόνο 
οι 3 βαθμοί. Ήταν η εικόνα της ομάδας του Θοδωρή 
Βλάχου. Έκαναν το τέλειο παιχνίδι.
Αμυντικά υπήρχε πλάνο σχεδόν σε κάθε επίθεση των 
Ούγγρων, ο τερματοφύλακας Ζερδεβάς έκανε εμφά-
νιση που είναι αφετηρία για το μεγάλο τουρνουά ενώ 
στην επίθεση το 9/13 στον παίκτη παραπάνω θα πρέ-
πει να μπει σε κορνίζα. Παραδοσιακά η Ελλάδα είχε 
δύο θέματα στο σπορ. Δεν έβγαζε υψηλού επιπέδου 
αριστερόχειρες και είχε ζήτημα στον παίκτη παραπά-
νω. Το δεύτερο είναι κομβικό κομμάτι για τον επιθετι-
κό προσανατολισμό μιας ομάδας μέσα στην πισίνα.
Απέναντι στην Ουγγαρία, οι διεθνείς έδειξαν πως ναι 
είναι ικανοί να φέρουν το μετάλλιο που λείπει. Εκείνο 
που για λίγο δεν κατάφερε να φέρει η μεγάλη φουρ-
νιά των Αφρουδάκηδων, του Βλοντάκη, του Δεληγιάν-
νη, του Μάζη, του Θωμάκου, του Σχίζα, του Κοκκινά-
κη, του Θεοδωρόπουλου και των άλλων σπουδαίων 
παικτών. Είχαν κατακτήσει όμως το μετάλλιο σε Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα όπως πάνω κάτω έχει καταφέ-
ρει και η ραχοκοκαλιά αυτής της Εθνικής.
Είναι και η τωρινή ομάδα όμως εξοικειωμένη στα με-
γάλα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός σχεδόν κάθε χρόνο 
παίζει στην τελική φάση του Champions League, ο 
Φουντούλης αντιμετώπιζε τους Ούγγρους και στο 
πρωτάθλημα τους (η αναφορά για τη νοοτροπία), ο 
Βλαχόπουλος κερδίζει σημαντικά συμβόλαια εκτός 
Ελλάδας ενώ όλο και περισσότεροι Έλληνες φεύ-
γουν ή θα φύγουν για το εξωτερικό.
Ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Ιταλία και ΗΠΑ είναι στον 
όμιλο μας ενώ στο άλλο γκρουπ η νίκη της Ισπανίας 
επί της Σερβίας στην πρεμιέρα ίσως περιπλέξει τις 
διασταυρώσεις (Προκρίνονται οι 4 πρώτοι από κάθε 
όμιλο και παίζουν χιαστί, ο Α1 με τον Β4 π.χ.).
Όπως και να έχει όμως, η πρώτη νίκη στην ιστορία 
μας σε Ολυμπιακούς Αγώνες απέναντι στην Ουγγα-
ρία είναι σημάδι. Καλό σημάδι…

Η ΩΡΑ ΓΙΑ…
ΜΕΤΑΛΛΙΟ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική, 
ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή - απόδοση του 
περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, 
ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούμενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς 

Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
EDITS & MAGS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.grΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 

Ρόιλα Κοράλλη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

INTIME ΑΤΕΛΙΕ 
Κατερίνα ΑβτζήΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΥΛΗΣ

Γιώργος Περιβολάρης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 
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 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...

Αυτό που έγινε με την ΕΡΤ
Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι προσωπι-
κότητα που κερδίζει τους πάντες. Δεν 
είναι μόνο το σπάνιο αθλητικό του τα-
λέντο αλλά κυρίως ο τρόπος που μιλά 
και σκέφτεται. Αυτό που του έκανε η Ελ-
ληνική Δημόσια Τηλεόραση είναι πολύ 
άσχημο. Το τι έχει γίνει έχει λίγο πολύ 
αναλυθεί. Ίσως το ακόμα χειρότερο ήταν 
η ανακοίνωση της ΕΡΤ και η δικαιολο-
γία περί Ιάπωνα σκηνοθέτη που θα μεί-
νει στην Ιστορία. Αλλά αυτό που συνέ-
βη στον Πετρούνια είναι άσχημο. Είναι 
στα όρια της προσβολής που δεν το δι-
καιολογεί τίποτα. Όχι κύριοι της ΕΡΤ δε 
θα έπρεπε να ήσασταν σίγουροι πως η 
τηλεόραση των Αγώνων θα έδειχνε τον 
Πετρούνια. Θα έπρεπε να είχατε διαφυ-
λάξει με κάθε τρόπο και απ’ ότι λέγεται 
με μικρό κόστος να τον δούμε στην Ελ-
λάδα.

Ανάλογα άσχημο είναι και αυτό που συ-
νέβη με τον Γκιώνη και αν θα συμβεί 
με κάθε Έλληνα αθλητή. Πάντως, δε θα 
πρέπει να έχει ξανασυμβεί η Ελληνική 
Ολυμπιακή Επιτροπή να φτάσει στο ση-
μείο (δικαιολογημένα) να ειρωνεύεται 
(με τον tweet για τον Γκιώνη) την ΕΡΤ. 
Και αυτό θα μείνει στην Ιστορία.  


