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Ποιες ριζικές αλλαγές 
στην 11άδα ετοιμάζει 
ο Μιλόγεβιτς για τη 
ρεβάνς με τη Βελέζ 
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Ο Μοχίκα είναι πια 
το Νο1 στη λίστα του 
αριστερού μπακ στον 
Ολυμπιακό. Πάει καλά 
του Ονιεκούρου 

Το αγωνιστικό και 
επικοινωνιακό «φάουλ» του 
Παναθηναϊκού με τα στόπερ. 
Εντείνεται ο μεταγραφικός 
προβληματισμός 

Λεπτομέρειες απομένουν 
για τη μεταγραφή 
Τζιοβίνκο στον ΠΑΟΚ

ΕΓΙΝΕ ΦΑΒΟΡΙ

ΛΙΦΤΙΝΓΚ

ΔΕΝ ΠΕΙΘΕΙ...

ΔΙΚΟΣ ΤΟΥ 
(ΘΑ) ΕΙΝΑΙ
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Ολοκληρώθηκε το βασικό στάδιο της προετοιμασί-
ας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία με μία μεγάλη φιλική 
νίκη επί της Φέγενορντ. Ο Δικέφαλος μετά από αρ-
κετό καιρό δουλειάς με τον Ραζβάν Λουτσέσκου αρ-
χίζει ήδη να δείχνει πως είναι ομάδα του προπονη-
τή του. Δεν είναι μόνο η αλλαγή στο σύστημα και 
η επαναφορά της τετράδας στην άμυνα, αλλά και 
πολλά ακόμα στοιχεία στο παιχνίδι, που δείχνουν 
ότι ο έμπειρος τεχνικός έχει ήδη βάλει τη σφραγίδα 
του στους «ασπρόμαυρους». Χαρακτηριστικό είναι 
το αγωνιστικό «τρικ» στα αριστερά με τους Βιεϊρίνια 
και Ελ Καντουρί και την εντολή, που έχει ο Πορτο-
γάλος να βγαίνει είτε με όβερλαπ είτε με άντερλαπ 
στην επίθεση και ο Μαροκινός να γίνεται ο παίκτης 
παραπάνω στον άξονα για να δημιουργήσει υπε-
ραριθμία εκεί. Επίσης, ο Νέλσον Ολιβέιρα (επιλογή 
του Λουτσέσκου) στην κορυφή της επίθεσης ήδη… 
καλομαθαίνει τους φίλους της ομάδας με το ουσια-
στικό και εξαιρετικά ποιοτικό στυλ του. Ο 29χρονος 
φορ συμμετέχει στο παιχνίδι της ομάδας, δίνει τον 
ρυθμό στο πρέσινγκ ψηλά και γενικά είναι ο παί-
κτης, που οι άμυνες «αισθάνονται» σε κάθε φάση. 
Ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα από τον Λού-
κας Τέιλορ, ο οποίος δείχνει πως έχει τα στοιχεία 
για να αποτελέσει μία πολύ καλή λύση στα δεξιά της 
άμυνας. Στα «συν» σίγουρα η παρουσία και η από-
δοση του Γιάννη Μιχαηλίδη. Ενός κεντρικού αμυ-
ντικού, που δεν αποτελούσε επιλογή των προπο-
νητών του σε δυάδα στόπερ πέρσι, φέτος δείχνει 
να πατάει πολύ γερά στα πόδια του. Τέλος, Τζόλης 
και Κούτσιας φώναξαν «παρών» στο Ντε Κάιπ, ένα 
ακόμα στοιχείο, που μπορεί να πιστωθεί στον Λου-
τσέσκου.

«ΣΦΡΑΓΙΔΑ» 
ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙ H ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΤΣΙΔΗ

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη. Δύο παιδιά 
που κρατούν ψηλά τη σημαία της Ελλάδας, μέσα από 
ένα άθλημα, το οποίο μέχρι οι δυο τους να πρωταγω-
νιστήσουν σε αυτό, βρισκόταν σε... νηπιακό στάδιο. 
Μέσα από τις εμφανίσεις τους την τελευταία τετραετία 
στα κορτ, αμφότεροι, παρά το νεαρό της ηλικίας τους, 
έχουν μεγαλώσει. Τόσο που όλος ο κόσμος κάθεται και 
συζητάει για το αν μπορούν να πάρουν κάποιο Grand 
Slam, λες και το έχει πράξει καμιά ντουζίνα φορές ο κα-
θένας τους. Κι αυτό είναι το μεγαλύτερο κτήμα τους. 
Κάποια στιγμή μάλιστα, δεν θα αργήσει να έρθει αυτή 
η στιγμή. Ο Στέφανος έπαιξε στον τελικό του Roland 
Garros φλερτάροντας με το πρώτο του GS. Από την 
άλλη, η Μαρία «λύγισε» στους «4» στην ίδια διοργά-
νωση. Όλα αυτά, μόλις πριν από ενάμιση μήνα. Η ερώ-
τηση του εκατομμυρίου αυτές τις μέρες βέβαια, είναι 
άλλη. Μπορεί να έρθει ολυμπιακό μετάλλιο; Η απάντη-
ση είναι καταφατική. Μόνο και μόνο η σκέψη της υστε-
ροφημίας που θα εξασφαλίσουν αν τα καταφέρουν, 
μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο. Είτε στα μονά, 
είτε στο μικτό διπλό που θα συμμετάσχουν. Αν κάπου 
έπρεπε να ποντάρει κανείς, ίσως ο Στέφανος να είχε 
παραπάνω πιθανότητες λόγω ταμπλό. Το τουρνουά 
πάντως έχει ακόμα δρόμο. Λίγη υπομονή και μπορεί 
σύντομα να πανηγυρίσουμε μαζί τους ένα μετάλλιο...

ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΠΡΙΝ  
ΑΠΟ GRAND SLAM; 
ΓΙΝΕΤΑΙ!

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αποψη
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ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΘΕΩΡΟΥΝ ΠΩΣ Η 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΕΡΟΥΝΕΖΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ «ΕΞΥΠΝΗ ΒΟΜΒΑ». Ο ΚΟΟΥΤΣ 
ΟΜΩΣ ΨΑΧΝΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ 

Δεν άρεσε η εικόνα του Ολυμπιακού με 
τη Νέφτσι στον «μεγάλο». Στον μεγάλο με-
γάλο. Κατανοητά τα προβλήματα που είχαν 
να αντιμετωπίσουν οι πρωταθλητές Ελλά-
δας και όσα προέκυψαν και μέσα στο ματς, 
αλλά είχε μια απορία. Ως προς την αλλαγή 
του Κούντε στα μισά του β΄ μέρους. 
Ούτε στον ίδιο τον παίκτη δεν άρεσε το να 
φύγει νωρίς (μην παρεξηγηθώ, δεν δημι-
ούργησε κανένα απολύτως θέμα) και μάλι-
στα την ώρα που οι Καμαρά και Μπουχα-
λάκης ήταν εκτός. Τον πιστεύει η διοίκηση, 
ψάχνει τη σωστή θέση και τον τρόπο για να 
τον αξιοποιήσει ο Μαρτίνς. Στον Πορτογάλο 
κόουτς χρεώνεται ως τώρα το συγκεκριμέ-
νο «θεματάκι». Βέβαια, χρειάζεται υπομο-
νή. Από όλες τις  πλευρές.
Ακόμα και οι «influencers» στον Ολυμπιακό 
διχογνωμία έχουν σε όσα λένε. Άλλος λέει 
πως μόνο σαν αλλαγή προσφέρει, άλλος 
πως έχει κενά στα ανασταλτικά του καθήκο-
ντα και άλλος που δεν έχει βρει ο προπονη-
τής τη σωστή του θέση. Αυτό το τελευταίο 
είναι και το πιο αληθές από όλα να ξέρετε. 
Αυτή είναι και η άποψη του ατζέντη να ξέ-
ρετε. 
Ο Μαρτίνς πρέπει αν βρει τρόπο να αξιο-
ποιήσει έναν παίκτη που έχει ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά.
Στη ρεβάνς του Μπακού αναμένεται να εί-
ναι ο παίκτης «κλειδί», όντας ο μοναδικός 
χαφ πρώτης γραμμής που είναι διαθέσιμος. 

Ευκαιρία είναι, για όλους…

Agent Greek

ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΦΕΥΓΕΙ  
Ο ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ  

Δύσκολο για μεταγραφή 
Οι Τούρκοι (όχι και η τόσο έγκυρη 
Fotomac) ανέφεραν πως η Τρα-
μπζονσπόρ αρνήθηκε πρόταση 
6 εκατομμυρίων ευρώ για τον 
Μπακασέτα από την Αλ Νασρ της 
Σαουδικής Αραβίας. Δεν ξέρω αν 
ισχύει. Αυτό που ξέρω είναι πως 
ο «Μπάκα» δεν είναι ο παίκτης 
που θα αλλάζει φανέλες κάθε 6 
μήνες. Τον Ιανουάριο πήγε από 
την Αλάνιασπορ στην Τραμπ-
ζονσπόρ. Από την Τραπεζούντα 
τώρα θα φύγει μόνο με σούπερ 
πρόταση από σούπερ πρωτά-
θλημα. 
 

ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
ΜΕ ΒΕΡΝΤΕΡ 

 Ο Καπίνο πάει Βασιλεία 
Τα δεδομένα έως τώρα ήταν πως η 
Βέρντερ θα χώριζε τους δρόμους 
της με τον Παβλένκα και ο Στέφα-
νος Καπίνο θα ήταν φέτος ο Νο1. 
Τελικά ο Παβλένκα μένει αλλά ο 
Έλληνας πορτιέρε δεν χάνεται. 
Η Βέρντερ τα προηγούμενα χρό-
νια ζητούσε πολλά, τώρα θα φύ-
γει ουσιαστικά free και ο επόμενος 
σταθμός στην καριέρα του θα είναι 
(εκτός απροόπτου) λίγο πιο πέρα. 
Στην ομάδα που αναδείχθηκαν οι 
Ζόμερ, Βάτσλικ. Τη Βασιλεία.

ΕΚΛΕΙΣΕ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ

Ο Μάριν και η ΑΕΚ
Πήρε το μάτι μου κάπου ένα δημοσίευμα για 
Μάριν, ΑΕΚ λόγω του Μιλόγεβιτς. Θα αφήσω 
στην άκρη το θέμα ΑΕΚ και Μάριν, διότι για 
διάφορους λόγους δεν μπορούμε να το απο-
κλείσουμε κάποια στιγμή –στο μέλλον. Αλλά 
ο κύκλος εργασιών του Γερμανού μεσοεπιθε-
τικού με τον κόουτς της «Ένωσης» έχει ολο-
κληρωθεί. Ποτέ μη λες ποτέ στο ποδόσφαι-
ρο και στις μεταγραφές, αλλά όχι τούτη την 
περίοδο.

Ο ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ 

Παιχνιδάκια...
Ο Άρης ψάχνει αριστερό μπακ. Έχουν προταθεί καμιά 20αρια. 
Πολλοί εξ αυτών γίνονται «βόλτα» και σε άλλες ομάδες της Super 
League. Κάποιοι προσπαθούν να εμφανίσουν τους παίχτες τους, 
ως υποψήφιους στόχους των «κιτρίνων» μήπως... τσιμπήσουν 
καμιά πρόταση. Ο Καρυπίδης έχει βρει δύο αριστερά μπακ. Από 
εξωτερικό εννοείται. Χωρίς ενδιάμεσο μάνατζερ. Τα ονόματα πι-
θανότερο είναι να γραφτούν στις χώρες τους, παρά στην Ελλάδα.

➠

➠

➠

➠

Ο ΚΟΥΝΤΕ  
ΚΑΙ Ο ΜΑΡΤΙΝΣ
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Ο αγώνας σκέιτμπορντ στο 
Αριάκε Ούρμπαν Σπορτς Παρκ 
θα μείνει στην ιστορία. Νική-
τρια και χρυσή Ολυμπιονίκης 
αναδείχθηκε η Μομίγι Νισίγια 
σε ηλικία 13 ετών και 330 ημε-
ρών και είναι η νεότερη Γιαπω-
νέζα χρυσή Ολυμπιονίκης! Γεν-
νημένη στις 30 Αυγούστου του 
2007 κατέκτησε το πρώτο της 
μετάλλιο σε ηλικία 11 ετών στα 
Summer X Games! Μάλιστα, το 
αργυρό μετάλλιο στο Τόκυο κα-
τέκτησε μία άλλη 13χρονη, η 
Βραζιλιάνα Ραΐσα Λεάλ. Η Για-
πωνέζα Φούνα Νακαγιάμα, 16 
ετών, πήρε το χάλκινο μετάλ-
λιο. Είναι το σκέιτμπορντ άθλη-
μα για… πιτσιρικάδες. Όχι, 
αφού στην οκτάδα βρέθηκε και 
η Αλέξις Σαμπλόνε στα 34 της 
χρόνια, όπως και η 27χρονη 
πρώην σύντροφος του Νεϊμάρ, 
Λετίσια Μπουφόνι της οποί-
ας ο πατέρας έσπασε το σκέη-
τμπορντ όταν ήταν παιδί για να 
την εμποδίσει να κάνει σκέητ. Η 
Μομίγι έγραψε ιστορία, ωστό-
σο δεν είναι η νεότερη χρυσή 
Ολυμπιονίκης. Η Αμερικανίδα 
Μαργιορί Γκέστρινγκ στις κα-
ταδύσεις και συγκεκριμένα στο 
τραμπολίνο 3μ γυναικών είχε 
κερδίσει το χρυσό μετάλλιο το 
1936 στο Βερολίνο σε ηλικία 13 
ετών και 268 ημερών. Ασύλλη-
πτο ρεκόρ! Η Γκέστρινγκ έφυ-
γε από τη ζωή το 1992 σε ηλι-
κία 69 ετών. 
Το 1960 στη Ρώμη ο Γερμανός 
Κλάους Ζέρτα πήρε χρυσό με-
τάλλιο στην κωπηλασία όντας 
13 ετών και 283 ημερών και κα-
τέχει το ρεκόρ του νεότερους 
χρυσού ολυμπιονίκη στους άν-
δρες. Ήταν πηδαλιούχος στη 
δίκοπο των Καρλ Ρένενμπεργκ 
και Μπέρναρντ Κνούμπελ.
Το 1988 στη Σεούλ έλαμψε το 
άστρο της Κριστίνα Εγκερσέ-
γκι. Η Ουγγαρέζα σε ηλικία 14 
ετών και έξι ημερών κατέκτη-
σε το χρυσό μετάλλιο στα 200μ 
ύπτιο. Η νεότερη χρυσή Ολυ-
μπιονίκης στην κολύμβηση. Η 
συνέχεια είναι λίγο-πολύ γνω-
στή, αφού η Εγκερσέγκι κυρι-
άρχησε για πολλά χρόνια στις 
πισίνες και αποτελεί εμβλημα-
τική μορφή του αθλητισμού της 
Ουγγαρίας.
Η αξεπέραστη Νάντια Κομανέ-
τσι πέτυχε το… ακατόρθωτο. 
Το κορίτσι-λάστιχο όπως την 
ονόμασαν κατέκτησε τρία χρυ-
σά μετάλλια, παίρνοντας μά-
λιστα άριστα 10 από τους κρι-
τές στους ασύμμετρους ζυγούς. 
Όλ’ αυτά σε ηλικία 14 ετών και 
202 ημερών.

Το Θέμα
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

13ΧΡΟΝΗ  
ΑΠΟ ΧΡΥΣΑΦΙ
Η ΜΟΜΙΓΙ ΝΙΣΙΓΙΑ ΕΓΡΑΨΕ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑΚΤΩΝΤΑΣ 
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ 
ΣΚΕΪΤΜΠΟΡΝΤ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 
13 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 330 ΗΜΕΡΩΝ
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ΑΝΕΤΑ  
ΣΤΟΥΣ «16»

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

Πλώρη για μετάλλιο η Καραχάλιου
Στην ιστιοπλοΐα η Βασιλεία Καραχάλιου τα πάει περίφημα 

και κυνηγάει ένα μετάλλιο στα Laser Radial. Έπειτα από το τέ-
λος της δεύτερης μέρας, βρίσκεται στη 2η θέση της γενικής κατάτα-

ξης. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν 6η στην 3η ιστιοδρομία, ωστόσο 
στην 4η ιστιοδρομία τερμάτισε στην 1η θέση και αυτό την ανέβα-
σε στη γενική κατάταξη. Σημειώνεται ότι στην 1η ιστιοδρομία 
είχε βρεθεί στη 2η θέση και στη συνέχεια είχε μία κακή 2η 
ιστιοδρομία (19η), την οποία αφαίρεσε από το σύνολο. 
Σε ό,τι αφορά τα RSX ανδρών ο Βύρωνας Κοκκα-
λάνης υποχώρησε δύο θέσεις στη 2η μέρα στην 
Ενοσίμα. Ο Έλληνας πρωταθλητής πλέον βρί-
σκεται στη 13η θέση. Στην ίδια κατηγορία των 
γυναικών η Κατερίνα Δίβαρη ανέβηκε δύο 

θέσεις στη γενική κατάταξη μετά την ολο-
κλήρωση των τριών ιστιοδρομιών της 

2ης ημέρας. Η Ελληνίδα ιστιοπλόος 
ανέβηκε στην 21η θέση και έχει 

ακόμη 6 ιστιοδρομίες 
μπροστά της.

Η Μαρία Σάκκαρη ξεχώρισε από τις ελληνικές 
παρουσίες στη χθεσινή 3η ημέρα των Ολυμπι-
ακών Αγώνων, καθώς επικράτησε 2-0 σετ της 
Νίνα Στογιάνοβιτς και προκρίθηκε στις 16 του 
Ολυμπιακού τουρνουά, κάτι που είχε πετύχει 
και η Λένα Δανιηλίδου το 2004. Η κορυφαία Ελ-
ληνίδα τενίστρια δεν συνάντησε δυσκολίες και 
πήρε με 6-1 το πρώτο σετ και με 6-2 το δεύτε-
ρο. Σήμερα στις 9 το πρωί θα αντιμετωπίσει την 
Ελίνα Σβιτόλινα που βρίσκεται στο Νο6 της πα-
γκόσμιας κατάταξης. Νωρίτερα αγωνίζεται ο Στέ-
φανος Τσιτσιπάς κόντρα στον Φράνσις Τιαφό 
(Νο54), από τον οποίο είχε αποκλειστεί στον 1ο 
γύρο του Γουίμπλεντον.
Στην κολύμβηση ο Απόστολος Χρήστου ήταν 
5ος στην πρώτη ημιτελική σειρά των 100μ. πρό-
σθιο με χρόνο 53.41 και δεν κατάφερε να μπει 
στον τελικό του αγωνίσματος.
Σε κακή μέρα βρέθηκε η Δώρα Γκουντούρα στον 
αγώνα της στη σπάθη με την Μισάκι Εμιούρα 
για τη φάση των «32». Ηττήθηκε 15-8 και απο-
κλείστηκε από τη συνέχεια των Ολυμπιακών 
Αγώνων.
Στη σκοποβολή ο Νίκος Μαυρομμάτης αποκλεί-
στηκε από τη συνέχεια του σκητ. Ο Έλληνας 
σκοπευτής ολοκλήρωσε την παρουσία του στα 
προκριματικά με 119/125 βολές και κατέλαβε την 
20ή θέση στην κατάταξη.
Ο Περικλής Ηλίας δεν βρέθηκε σε καλή μέρα 
και δεν κατάφερε να ακολουθήσει το ρυθμό των 
αντιπάλων του στον αγώνα της ορεινής ποδηλα-
σίας. Ο 35χρονος Έλληνας πρωταθλητής έμει-
νε 3 γύρους πίσω στα 28,25 χιλιόμετρα της δι-
αδρομής και τερμάτισε στην 35η θέση.

Η ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΚΑΡΗ ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ 
ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΙΤΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΤΗ ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ

Εκτός από τη Μαρία Σάκκα-
ρη, τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τένις 

και τους ιστιοπλόους σήμερα ρίχνεται στη 
μάχη του τζούντο ο Αλέξανδρος Ντανατσίδης 

στα -81κ. στις 5 το πρωί. Στην κολύμβηση ο Από-
στολος Χρήστου μετέχει στα 100μ ελεύθερο στην 7η 

από τις εννέα προκριματικές σειρές στις 13:15. Στα 
προκριματικά των 800μ ελεύθερο αγωνίζονται ο Δη-

μήτρης Μάρκος (14:27) και ο Κωνσταντίνος 
Εγγλεζάκης (14:36). Στο πινγκ πονγκ ο 

Παναγιώτης Γκιώνης αντιμετωπί-
ζει τον Κορεάτη Τζεούνγκ Γιουκ 

Σικ στις 04:00 και στις 09:30 
η Εθνική ομάδα πόλο κο-
ντράρεται με την πρω-
ταθλήτρια κόσμου 
Ιταλία.

    

    
     

      
              Οι ελληνικές συμμετοχές σήμερα
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SUPER  
DEAL!
Ο ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΤΖΙΟΒΙΝΚΟ 
ΑΦΗΝΕΙ ΤΗΝ ΑΛ ΧΙΛΑΛ  
ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ!

Είναι οριστικό! Ο Σεμπαστιάν Τζιοβίνκο τα 
έχει βρει σε όλα με τον ΠΑΟΚ και οι άνθρω-
ποι του δικεφάλου κανονίζουν τις τελευταί-
ες λεπτομέρειες, προκειμένου ο 34χρονος 
Ιταλός άλλοτε παίκτης της Γιουβέντους να 
έρθει στη Θεσσαλονίκη και να βάλει την 
υπογραφή του στο συμβόλαιο που του 
έχουν προσφέρει. Πρόκειται για δικαίωση 
του Sportime που πρώτο είχε αναφέρει το 
«φλερτ» των «ασπρόμαυρων» με τον Ιταλό. 
Ο Τζιοβίνκο αποχωρεί από την Αλ Χιλάλ, 
καθώς δεν αγωνίσθηκε ούτε στο φιλικό της 
ομάδας της Σαουδικής Αραβίας με την Ιλι-
ρίγια Λιουμπλιάνας. Οι Ιταλοί κάνουν λόγο 
για οριστικό deal κάτι που δεν διαψεύδεται 
από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ωστόσο όπως 
είναι φυσικό δεν θα υπάρξει κάτι επίσημο, 
αν δεν μπει ο 34χρονος επιθετικός το αε-
ροπλάνο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. 
Οι διοικούντες τον ΠΑΟΚ κάνουν λεπτούς 
χειρισμούς της υπόθεσης, καθώς πρόκει-
ται για μία πολύ μεγάλη μεταγραφή που αν 
υλοποιηθεί θα ταράξει τα νερά στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο, γι’ αυτό και οι κινήσεις είναι 
προσεκτικές για να μην υπάρξει εμπλοκή.
Ο Ιταλός άσος, ο οποίος είναι έτοιμος αγω-
νιστικά αφού έχει ακολουθήσει όλο το πρό-
γραμμα προετοιμασίας της Αλ Χιλάλ στην 
Αυστρία, αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή 
τον διακαή πόθο του Ραζβάν Λουτσέσκου 
για τη γραμμή κρούσης του ΠΑΟΚ. Ο Ρου-
μάνος τεχνικός είχε συνεργαστεί μαζί του 
στην Αλ Χιλάλ πίεσε πολύ για την συγκεκρι-
μένη μεταγραφή και βρισκόταν σε ανοιχτή 
γραμμή με τον παίκτη όλο αυτό το διάστη-
μα των συζητήσεων, τις τελευταίες ώρες εκ-
φράζει στους συνεργάτες του τη σιγουριά 
ότι ο Τζιοβίνκο θα φορέσει τα ασπρόμαυ-
ρα. Ο Τζιοβίνκο μετράει με τη Γιουβέντους 
132 συμμετοχές 20 γκολ και 23 ασίστ, με 
την Πάρμα 70 συμμετοχές, 23 γκολ και 19 
ασίστ, στο MLS με το Τορόντο 142 συμμε-
τοχές 83 γκολ και 51 ασίστ και με την Αλ Χι-
λάλ 83 συμμετοχές, 16 γκολ και 19 ασίστ.

ΚΑΓΚΑΒΑ

Έστειλε μήνυμα
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο 
της προετοιμασίας του στην Ολλανδία και 
επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Ένα από τα 

κέρδη της ομάδας είναι και ο Σίζνι Κα-
γκάβα, ο οποίος έβγαλε χωρίς προ-

βλήματα και τις δύο εβδομάδες 
και χαρακτήρισε την προε-

τοιμασία εξαιρετική. Συ-
γκεκριμένα ο Ιάπωνας 

σταρ έγραψε σε ποστ στα 
σόσιαλ μίντια: «Ήταν δύσκο-

λη η προετοιμασία στην Ολλανδία 
αλλά προετοιμάστηκα εξαιρετικά, για 

τα πάντα. Εξελισσόμαστε σαν ομάδα, ας 
ετοιμαστούμε για την επόμενη σεζόν.» ΠAO

K
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«ΛΙΦΤΙΝΓΚ» 
ΕΝΟΨΕΙ... 
ΤΕΛΙΚΟΥ

Σκωτσέζικη «σφυρίχτρα»
O 38χρονς Κέβιν Κλάνσι από τη Σκωτία εί-
ναι ο διαιτητής που θα διευθύνει την ανα-
μέτρηση της μεταξύ της  ΑΕΚ και της Βελέζ 
Μόσταρ για το Conference League. Βοη-
θοί του θα είναι οι, επίσης Σκωτσέζοι, Ντέ-
ιβιντ ΜακΓκίτσι και Σιν Καρ ενώ 4ος δι-

αιτητής ορίστηκε ο Στίβεν Μακλίν. 

Το 2-1 στο Σαράγεβο έχει βάλει την 
ΑΕΚ σε υποχρεωτικό mode... ανατρο-
πής ενόψει του αγώνα της προσεχούς 
Πέμπτης. Η νίκη είναι μονόδρομος, αλλά 
με εμφάνιση σαν κι αυτή του πρώτου 
ματς, δύσκολα θα μπορέσει να επιτευ-
χθεί. Αυτό λοιπόν που απαιτείται είναι 
μια ριζική αλλαγή στον κορμό της Ενω-
σης. Και αυτή προτίθεται να κάνει ο Βλά-
νταν Μιλόγεβιτς, προκειμένου να έρθει 
η πρόκριση χωρίς... δράματα. 
Ο Σέρβος τεχνικός των «κιτρινόμαυ-
ρων» καλείται να κάνει «λίφτινγκ» της 
ενδεκάδας και σ’αυτό θα πάρουν μέρος 
τέσσερις θέσεις: τερματοφύλακας, στό-
περ, χαφ και επιθετικός. Εν ολίγοις, σε 
κάθε γραμμή θα υπάρξει διαφοροποίη-
ση. Ο Τσίτσαν Στάνκοβιτς θα πάρει την 
θέση του Παναγιώτη Τσιντώτα κάτω από 
τα δοκάρια, με τον Αυστριακό να είναι 
έτοιμος μετά το πρόβλημα τραυματι-
σμού του. Το ματς της Πέμπτης θα εί-
ναι και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για 
τον δεύτερο να αποδείξει τι αξίζει. 
Στην οπισθοφύλακη το νέο πρόσωπο θα 
είναι ο Ογκνιεν Βράνιες, ο οποίος είναι 
σαν θηρίο στο κλουβί και θέλει να αγω-
νιστεί. Αντίθετα, ο Στράτος Βάρνας θα 
δει το ματς από τον πάγκο. Η σκληρά-
δα του Βόσνιου είναι ένα στοιχείο που 
απαιτείται, ειδικά όσο θα περνάει ο χρό-
νος και τα μαρκαρίσματα θα εντείνονται. 
Επιθετικότητα, φρεσκάδα και νεύρο από 
το δικό του μετερίζι θα προσδώσει και ο 
Νταμιάν Λε Ταλέκ, ο οποίος θα είναι το 
«εξάρι» της ΑΕΚ αντί του Σάκχοφ. 
Μπορεί στη Βοσνία να μην πήρε πολύ 
χρόνο συμμετοχής, αλλά ο Σέρχιο Αρα-
ούχο θα αγωνιστέι βασικός στο ΟΑΚΑ 
και ίσως σε μορφή διδύμου με τον Αν-
σαριφάρντ, ο οποίος ήταν άκρως αποτε-
λεσματικός στο πρώτο παιχνίδι με δύο 
γκολ που το ένα λανθασμένα δεν μέ-
τρησε.
Στόχος του Μιλόγεβιτς απ’όλες τις παρα-
πάνω αλλαγές είναι να πάρει την απαι-
τούμενη τακτική συνέπεια, νέες ιδέες 
στην επίθεση, αλλά και μια μεγαλύτε-
ρη συνοχή στη μεσαία γραμμή που θα 
οδηγήσουν στην πρόκριση στον επό-
μενο γύρο. 

AΕΚ

ΣΤΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΕΖ,  
Ο ΒΛΑΝΤΑΝ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ 
ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΚΑΔΑ ΤΗΣ ΑΕΚ 
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Πάει καλά του Ονιεκούρου
Ο Χένρι Ονιεκούρου έχει γυρίσει για τα καλά 
στο προσκήνιο. Και όπως έγραψε και χθες 
το Sportime ο παίκτης πλέον είναι θετικός 
να έρθει. Παράλληλα και η Μονακό βλέπει 
την περίπτωση του Ολυμπιακού σαν μια 
καλή προοπτική. Οι επαφές έχουν προχω-
ρήσει και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξε-
λίξεις. Παρά το γεγονός πως η Φενέρμπα-
χτσε φέρεται να έδειξε ενδιαφέρον.

Η ΤΡΟΥΆ ΓΙΆ ΣΙΣΈ
Στο μεταξύ η γαλλική εφημερίδα Equipe 
ανέφερε πως η Τρουά ενδιαφέρεται για τον 
Σισέ. Και μάλιστα είναι πρόθυμη να δώσει 
έως και 5 εκατ. ευρώ. 

Φεύγει για Μπακού
Το αεροπλάνο για το Μπακού θα πάρει σήμε-
ρα το μεσημέρι ο Ολυμπιακός. Και την Τετάρ-
τη θα δώσει την ρεβάνς με την Νέφτσι Μπα-
κού. Μια κομβική αναμέτρηση, αφού κρίνεται 
η συνέχεια στο Champions League. Τα προ-
βλήματα είναι πολλά αφού θα απουσιάσουν 
οι Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, ίσως ο Ρέα-
μπτσιουκ και οι Σωκράτης, Εμβιλά. Ο Ελ Αρα-
μπί δεν αποκλείεται να είναι στην αποστολή. 

ΈΙΝΆΙ ΆΝΆΓΚΗ!
Ο ΟΛΥΜΠΙΆΚΟΣ ΗΔΗ ΠΗΓΈ ΣΈ ΓΝΩΣΤΈΣ 
ΛΥΣΈΙΣ ΓΙΆ ΤΟΝ ΆΡΙΣΤΈΡΟ ΜΠΆΚ ΠΟΥ 
ΘΈΛΈΙ, ΟΠΩΣ ΈΙΝΆΙ ΆΥΤΗ ΤΟΥ ΜΟΧΙΚΆ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Τα άκρα της άμυνας παραμένουν ένα θέμα για 
τον Ολυμπιακό. Που σε αυτή την μεταγραφική 
περίοδο καλείται να βρει μια λύση. Περισσότε-
ρο για αριστερά. Αν και δεξιά έχει ζητήματα. Βέ-
βαια εκεί δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα ο Κένι Λαλά. 
Ωστόσο στο θέμα του Γάλλου δεξιού μπακ, μπο-
ρεί να υπάρχει και αιτία. Δεν έχει πάρει πολλές 
ευκαιρίες από τον Πέδρο Μαρτίνς. Αυτή είναι 
η αλήθεια. Με τον Λαλά να προέρχεται από το 
γαλλικό πρωτάθλημα, που ήταν εκ των κορυ-
φαίων. Ωστόσο ο Πορτογάλος είναι αυτός που 
κρίνει. Και ίσως στις προπονήσεις να μην παίρ-
νει τα θετικά μηνύματα που θέλει. Στην αντίπε-
ρα όχθη είναι ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ. Που ουσι-
αστικά είναι ο μοναδικός αριστερός μπακ. Και 
υπάρχει σαν κάλυψη ο νεαρός Αποστολόπου-
λος. Ο Μολδαβός άσος, βέβαια δεν έχει αφήσει 
και τις καλύτερες εντυπώσεις. Δείχνει να είναι 
άτολμος επιθετικά. Ακόμα καλύτερα δείχνει να 
είναι κάπως νευρικός. Κι έτσι ο Ολυμπιακός δεν 
παίρνει αυτά που θέλει από τα άκρα. Πρώτισ-
στα ψάχνει αριστερό μπακ. Με τους ισπανούς 
να αναφέρουν πως έγινε πρόταση στην Ζιρό-
να για τον Γιοάν Μοχίκα (φωτό). Ο Κολομβια-
νός άσος έχει και ισπανικό διαβατήριο. Οπότε 
δεν πιάνει θέση ξένου. Το συμβόλαιο του με την 
Έλτσε λήγει το επόμενο καλοκαίρι. Και η ισπα-
νική ομάδα θέλει να τον παραχωρήσει. Μια με-
ταγραφή που μπορεί να γίνει και με ποσό κοντά 
στο 1 εκατ. ευρώ. Παράλληλα υπήρξαν σενάρια 
και για τον σαφώς πιο ακριβό, Λούκας Ολάσα. 
Που ανήκει στην Βαγιαδολίδ. Κι επίσης παρα-
χωρείται.
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ΣΑΡΑΒΑΚΟΣ

«Μήτσο» γερά  
και χρόνια σου πολλά! 
Ο μεγάλος «Μικρός» του ελληνικού πο-
δοσφαίρου. Ο λόγος που αρκετοί έγιναν 
Παναθηναϊκός. Ο Δημήτρης Σαραβάκος 
έγινε χθες 60 ετών και το «τριφύλλι» το ευ-
χήθηκε μέσω Instagram. Κάποιους πλη-
ροφορίες συνηγορούν στο ότι μπορεί να 
έχουμε πιο ουσιαστική εμπλοκή του νυν 
συντονιστή ποδοσφαιρικών τμημάτων της 
ΠΑΕ σε αποφάσεις που αφορούν το μέλλον 
της ομάδας, καθώς είναι κοντά στον Γιο-

βάνοβιτς. Θα δείξει...

Η «ΓΥΜΝΙΑ» ΤΟΥ ΡΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΙΚΟΣ 
ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΥΡΕΣΗ ΣΤΟΠΕΡ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΔΥΣΟΙΩΝΗ 
ΦΟΥΡΙΑ

Μόνο έκπληξη δεν ήταν. Γνωστό ήταν ότι 
το ρόστερ είναι ατελές. Και πάλι όμως, η 
«γύμνια» του Παναθηναϊκού έβγαλε μάτια 
στην ήττα (3-0) στο φιλικό με την Αλκμα-
αρ. Σε άμυνα, κέντρο και επίθεση, παντού 
η ομάδα φωνάζει ότι χρειάζεται ενίσχυση. 
Περισσότερο όμως, οφείλουμε να σταθού-
με στο ζήτημα του στόπερ. Καθότι ήταν μια 
θέση δίπλα από την οποία είχε μπει ως σή-
μανση το «τοπ προτεραιότητα». Θεωρη-
τικά μάλιστα ο προγραμματισμός ήταν να 
έχει αποκτηθεί παίκτης πριν φύγει η απο-
στολή για Ολλανδία. Τίποτα, όμως, δεν έγι-
νε με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε κατα-
στάσεις που δεν τιμούν το κλαμπ. Γίνεται 
προετοιμασία, το πιο σημαντικό δηλαδή 
κομμάτι μιας σεζόν και το κέντρο της άμυ-
νας είναι... άδειο! Μόνο ένας ενδεκαδάτος 
στόπερ, ο Βέλεθ, έχει βγάλει όλο το πρό-
γραμμα δίχως απρόοπτα. Οι Σένκεφελντ, 
Κουρμπέλης δεν έχουν ακόμα επανέλθει, 
ενώ ο Πούγγουρας έχει χάσει προπονή-
σεις. Κάπως έτσι, ο Σέρβος τεχνικός ανα-
γκάζεται να χρησιμοποιεί παίκτες όπως οι 
Ρόμπι και Σιδεράς, που μόλις τώρα υπέ-
γραψαν επαγγελματικό συμβόλαιο, ενώ 
έχει αναγκαστεί να γυρίσει στην καρδιά 
των μετόπισθεν ακόμα και τον Σερπέζη, 
που κανονικά είναι μέσος. Αλχημείες δη-
λαδή. Που αποκλείεται να δούμε σε επί-
σημα. Μόνο που όταν έρθει εκείνη η ώρα, 
θα έχει χαθεί ο πολύτιμος χρόνος του κα-
λοκαιρινού μονταρίσματος. Με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. Μπρος στο κατεπείγον της 
υπόθεσης, προκύπτει ρεπορταζιακά ότι 
στο «τριφύλλι» ετοιμάζονται να κλείσουν 
αρον άρον κεντρικό αμυντικό. Μόνο που 
από το «ζητείται στόπερ-ηγέτης» φαίνεται 
πως έχουμε φτάσει στο «ψάχνουμε έναν 
ακόμη ως λύση», ενώ το μπάτζετ για παί-
κτη στη θέση έχει μειωθεί. Αν αυτό ισχύει, 
μόνο ευοίωνο δεν είναι για τη συνέχεια...



Δεν είναι όλοι για όλα. Ούτε υπάρχει εγγύη-
ση επιτυχίας στο ποδόσφαιρο. Αλήθεια όμως 
είναι ότι ελάχιστοι θα πόνταραν σε αποτυχία 
του Γιοσινόρι Μούτο στη Νιούκαστλ το καλο-
καίρι του 2018, όταν και αποκτήθηκε αντί 11,7 
εκατ. ευρώ. Ερχόταν από γεμάτες σεζόν στην 
Bundesliga με τη φανέλα της Μάιντς, «φώνα-
ζε» ότι είναι παίκτης για το πιο πάνω level. Επί 
μακρόν το όνομά του ακουγόταν για μεγάλες 
ομάδες τη Premier League, όπως η Τσέλσι και 
η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τελικά κέρδισαν οι 
«καρακάξες». Ο Ράφα Μπενίτεθ επέμενε πολύ 
για τον Ιάπωνα επιθετικό και εισακούστηκε από 
τα τότε αφεντικά του. 
Τα πράγματα, ωστόσο, δεν εξελίχθηκαν κατά το 
αναμενόμενο. Με εξαίρεση ένα ματς στο «Ολντ 
Τράφορντ» κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ, ουδέποτε έδειξε τον πραγματικό του εαυ-
τό στο Νησί. Βασικά αυτή ήταν η μία και μονα-
δική υψηλής ποιότητας του εμφάνιση με την 
ασπρόμαυρη φανέλα. Ούτε ο Μπενίτεθ, ούτε ο 
Στιβ Μπρους βρήκαν τον τρόπο να τον «ξεκλει-
δώσουν». Ο περσινός δανεισμός του στην Εϊ-
μπαρ δεν αποδείχτηκε ορθή κίνηση για καμία 
από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Επέστρεψε στο 
«Σεν Τζέιμς Παρκ» αυτό το καλοκαίρι, αλλά εξ 
αρχής ήταν δεδομένο ότι οι «καρακάξες» δεν 
τον υπολόγιζαν για μία νέα ευκαιρία, ενώ ούτε 
ο ίδιος ο Ιάπωνας «ψήνεται» να προσπαθήσει 
ξανά σε ένα περιβάλλον που ουδέποτε ένιωσε 
οικεία. Έπαιξε μεν στο πρώτο φιλικό προετοι-
μασίας με τη Γιορκ, αλλά δεν ήταν καν στον πά-
γκο στο 3-2 επί της Ντόνκαστερ, την περασμέ-
νη Παρασκευή. 
Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του 
Sportime, που επιβεβαιώνεται και από αγγλι-
κά Μέσα, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής ετοιμάζει 
βαλίτσες για Ελλάδα. Ο Άρης είναι πολύ κοντά 
στο κάνει νέο μεταγραφικό «μπαμ», λίγες ημέ-
ρες μετά τον Χουάν Ιτούρμπε, πείθοντας έναν 
ποδοσφαιριστή με τέτοιο βιογραφικό να έρθει 
στη χώρα μας. Και το κάνει, επειδή παράλλη-
λα τολμά την υπέρβαση. Ο Μούτο φαίνεται πως 
αμείβεται με ένα ποσό κοντά στα 2,5 εκατομ-
μύρια ευρώ το χρόνο από την Νιουκάστλ. Κάτι 
που φυσικά δεν μπορεί να αποτελεί την αμοιβή 
του στον Άρη. Φαίνεται πάντως, πως ο Μούτο 
θα είναι το δεύτερο επταψήφιο συμβόλαιο φέ-

τος στους «κίτρινους» μετά τον Ιτούρμπε.

ΦΑΜΠΙΑΝΟ

Βγήκε το δελτίο,  
παίζει με Αστάνα
Χρειάστηκαν να περάσουν έντεκα μέρες από 
την ανακοίνωση της μεταγραφής του Φαμπιά-
νο Λέισμαν μέχρι τελικά να έρθει το δελτίο του 
Βραζιλιάνου στόπερ. Άρα υπολογίζεται κανο-
νικά για τη ρεβάνς με την Αστάνα. Ένα πρό-
βλημα λιγότερο για τον Άκη Μάντζιο.

AΡΗ
Σ

ΑΝΑΖΗΤΑΕΙ 
RESTART 
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΟΣΙΝΟΡΙ ΜΟΥΤΟ, 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΗ 
ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΟ SPORTIME –  
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ DEAL
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Πολλά τα λεφτά
Ο Παναιτωλικός πήγε για προετοι-
μασία στο Καρπενήσι και πίσω έμει-
ναν οι Τσότσαλιτς, Καρασαλίδης και 
Μανθάτης. Κομμένοι και οι τρεις. Δεν 
το λύνουν, εάν δεν βρουν κάτι. Προς 
το παρόν κανείς τους δεν έχει τίπο-
τα. Πιο εύκολος ο δεύτερος στο να 
φύγει. Ξέρετε συνολικά πόσο κοστί-
ζουν για να μένουν... παρκαρισμένοι; 
Πάνω από 200άρι μαζί οι δύο στό-
περ. Αν προσθέσουμε και τον Μαν-
θάτη, πλησιάζουμε το 250άρι. Λίγα 
είναι;

ΦΟΡΤΩΣΕ  
ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ
ΠΟΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΑΡΕΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΧΙΛΛΕΑ ΜΠΕΟ 
ΚΑΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

SUPER 
LEAGUE

Αγωνία και αναμονή
Μία που παντρεύτηκε, μία που τράκαρε ο 
Ντάνι Μπεχαράνο. Σοβαρό το τροχαίο και 
ο Βολιβιανός θα υποβληθεί σε χειρουργι-
κή επέμβαση. Έχει υποστεί κάταγμα σε 
ώμο, σαγόνι, ζυγωματικά και κλείδα. Αύριο 
θα γίνει γνωστό το διάστημα της απουσί-
ας του. Λύσεις για εκεί υπάρχουν πάντως. 
Δεν τίθεται θέμα ενίσχυσης. Αντι-
θέτως για αλλού το ψάξι-
μο συνεχίζεται.

Τέσσερα φιλικά, τέσσερις ήττες. Η ατάκα 
γνωστή και πολυφορεμένη βέβαια. «Τα 
αποτελέσματα στα φιλικά δεν έχουν ση-
μασία». Η εικόνα όμως; Αυτό είναι το με-
γάλο πρόβλημα. Ο νέος Βόλος δεν αρέ-
σει και κυρίως δεν φαίνεται θελκτικός στο 
μάτι του αφεντικού. Ο Αχιλλέας Μπέος δεν 
έχει πειστεί από όσα έχει δει έως τώρα 
και αυτό από μόνο του λέει πολλά για τη 
συνέχεια.
Τα στοιχήματα προς το παρόν δεν ήταν 
λίγα. Πολλές οι ψαγμένες ή εάν θέλετε πε-
ρίεργες επιλογές και κάποιες δεν έχουν 
βγει. Καμίλ Βοϊτκόφσκι το πρώτο φαβορί 
προς αποχώρηση αλλά όχι ο μοναδικός 
υποψήφιος. Ούτε ο Γιάκουμπ Κούζντρα 
γεμίζει το μάτι στο αφεντικό. Επίσης, δεν 
ανταποκρίνεται στα θέλω του προπονη-
τή. Μετέωρος, λοιπόν, και ο δεύτερος Πο-
λωνός και ίσως υπάρξει και επόμενος.
Στον Βόλο λένε πως ο δήμαρχος έχει φου-
ντώσει με διάφορα και θα πάρει κεφά-
λια. Είναι, όμως, και πεισματάρης. Δεν 
το βάζει κάτω. Αυτό σημαίνει πως ανα-
μένεται και μεταγραφικό ντεμαράζ. Ο Νι-
κολάς Ορός είναι ο πρώτος. Έγινε υπέρ-
βαση για τον Αργεντινό ενδεικτική των 
προθέσεων των Θεσσαλών. Εξτρέμ μί-
νιμουμ ένας (μπορεί και δύο) θα είναι οι 
επόμενες προσθήκες και μην αποκλει-
στεί το σενάριο απόκτησης δεξιού μπακ. 
Το καλοκαίρι είναι μεγάλο και ίσως χρει-
αστεί και κάτι ακόμη ανάλογα με το πώς 
θα πάνε οι αποχωρήσεις.
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H ΣΕΖΟΝ ΣΤΟ... ΠΙΑΤΟ ΣΑΣ!
Με όλους τους μεγάλους να παίζουν εντός έδρας αρχίζει το 
πρωτάθλημα της Super League. Χθες έγινε η κλήρωση της 
νέας σεζόν και το πρώτο ντέρμπι διεξάγεται την 3η αγωνιστι-
κή στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ανάμεσα στον Άρη και τον Πα-
ναθηναϊκό. Την 4η αγωνιστική ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ. 
Την επόμενη (5η) υπάρχει το ντέρμπι «αιωνίων» Ολυμπιακός 
– Παναθηναϊκός στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ την 7η αγωνιστική 

ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. ΑΕΚ – Άρης την 8η αγω-
νιστική. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στη Λεωφό-
ρο την 9η αγωνιστική και ο ΑΕΚ – Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ τη 
10η. Την 11η αγωνιστική διεξάγεται το ντέρμπι της Θεσσαλο-
νίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στην Τούμπα, τη 12η 
αγωνιστική η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπι-
ακός τον Άρη τη 13η.

2021-2022 Super League Greece - Official Schedule

1η Αγωνιστική
21 - 22 Αυγούστου 2021
AEK ΙΩΝΙΚΟΣ
ΑΡΗΣ ΟΦΗ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΟΚ Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

2η Αγωνιστική
28 - 29 Αυγούστου 2021
Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΟΚ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΡΗΣ
ΟΦΗ AEK
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

3η Αγωνιστική
11 - 12 Σεπτεμβρίου 2021
AEK ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΑΡΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΩΝΙΚΟΣ Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΟΦΗ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΠΑΟΚ

4η Αγωνιστική
18 - 19 Σεπτεμβρίου 2021
Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΟΦΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΙΩΝΙΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
ΠΑΟΚ AEK
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

5η Αγωνιστική
25 - 26 Σεπτεμβρίου 2021
ΑΡΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΟΦΗ ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ AEK

6η Αγωνιστική
02 - 03 Οκτωβρίου 2021
AEK ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΩΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΟΦΗ
ΠΑΟΚ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ ΑΡΗΣ

7η Αγωνιστική
16 - 17 Οκτωβρίου 2021
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΡΗΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΝΙΚΟΣ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ AEK
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΟΚ
ΟΦΗ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

8η Αγωνιστική
23 - 24 Οκτωβρίου 2021
AEK ΑΡΗΣ
Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΦΗ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

9η Αγωνιστική
30 - 31 Οκτωβρίου 2021
Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ AEK
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ΑΡΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΩΝΙΚΟΣ
ΟΦΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΟΚ

10η Αγωνιστική
06 - 07 Νοεμβρίου 2021
AEK ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΡΗΣ Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΟΚ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ΟΦΗ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

11η Αγωνιστική
20 - 21 Νοεμβρίου 2021
Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ AEK
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
ΟΦΗ ΙΩΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΠΑΟΚ ΑΡΗΣ

12η Αγωνιστική
27 - 28 Νοεμβρίου 2021
AEK ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΠΑΟΚ
ΟΦΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

13η Αγωνιστική
04 - 05 Δεκεµβρίου 2021

Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΦΗ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ AEK
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΙΩΝΙΚΟΣ
ΠΑΟΚ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

14η Αγωνιστική
11 - 12 Δεκεµβρίου 2021

Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΑΟΚ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΙΩΝΙΚΟΣ AEK
ΟΦΗ ΑΡΗΣ
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

15η Αγωνιστική
15 - 16 Δεκεµβρίου 2021

AEK ΟΦΗ
ΑΡΗΣ ΙΩΝΙΚΟΣ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΟΚ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

16η Αγωνιστική
18 - 19 Δεκεµβρίου 2021

Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΙΩΝΙΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΟΦΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΡΗΣ
ΠΑΟΚ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ AEK

17η Αγωνιστική
05 - 06 Ιανουαρίου 2022

AEK ΠΑΟΚ
ΑΡΗΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΟΦΗ Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

18η Αγωνιστική
08 - 09 Ιανουαρίου 2022

AEK ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΗΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ ΟΦΗ
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ ΙΩΝΙΚΟΣ

19η Αγωνιστική
15 - 16 Ιανουαρίου 2022

ΑΡΗΣ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ AEK
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ΠΑΟΚ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΟΦΗ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

20η Αγωνιστική
22 - 23 Ιανουαρίου 2022

AEK ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΑΡΗΣ
ΠΑΟΚ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ ΟΦΗ

21η Αγωνιστική
29 - 30 Ιανουαρίου 2022

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΟΚ
ΑΡΗΣ AEK
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ΙΩΝΙΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΟΦΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

22η Αγωνιστική
05 - 06 Φεβρουαρίου 2022

AEK ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΡΗΣ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΟΦΗ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΟΚ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

23η Αγωνιστική
12 - 13 Φεβρουαρίου 2022

Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΑΡΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΙΩΝΙΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ AEK
ΟΦΗ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΠΑΟΚ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

24η Αγωνιστική
19 - 20 Φεβρουαρίου 2022

AEK Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΡΗΣ ΠΑΟΚ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΟΦΗ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

25η Αγωνιστική
26 - 27 Φεβρουαρίου 2022

Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΦΗ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AEK
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
ΠΑΟΚ ΙΩΝΙΚΟΣ

26η Αγωνιστική
05 - 06 Μαρτίου 2022

AEK ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΡΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΟΦΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ ΠΑΟΚ

SUPER 
LEAGUE
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ΝΤΟΝΤΣΙΤΣ 
ΣΤΑΜΑΤΑ,
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  
ΑΣΤΕΙΟ!
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΣΛΟΒΕΝΟ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ!

Σε 35 λεπτά είχε 48 πόντους (31 στο 
ημίχρονο) κι ακόμα 11 ριμπάουντ και 
5 ασίστ. Ο Λούκα Ντόντσιτς έστει-
λε τη Σλοβενία σε… άλλη διάσταση 
μετά τη νίκη με 118-100 επί της Αργε-
ντινής ενώ ο ίδιος πιστοποίησε ότι 
στα 22 του χρόνια είναι ο ορισμός 
του ΗΓΕΤΗ σε μια ομάδα. Είτε στην 
Εθνική της χώρας του, είτε στο NBA 
είτε στη Euroleague όπου έκανε θαύ-
ματα με τη Ρεάλ. Τώρα και σε… Ολυ-
μπιακούς Αγώνες!
Στα 16 του έπαιξε στην πρώτη ομάδα 
της Ρεάλ. Στα 18 του ήταν ο απόλυτος 
ηγέτης στο χρυσό μετάλλιο της Σλο-
βενίας στο Eurobasket, φτιάχνοντας 
ένα μεγάλο δίδυμο με τον Ντράγκιτς. 
Στα 19 του κατέκτησε τη Euroleague 
με τη Ρεάλ και ήταν MVP της κανο-
νικής περιόδου και του φάιναλ φορ. 
Στα 20 χρόνια του ήταν κορυφαίος 
rookie στο ΝΒΑ και μέλος της καλύ-
τερης πεντάδας των rookies. Το 2020 
και το 2021 έγινε All Star και μέλος 
της καλύτερης πεντάδας στο ΝΒΑ.
Και είναι μόνο 22… Κι ακόμα:
-Δεκατέσσερις φορές έχει πετύχει 
πάνω από 40 πόντους στο NBA… 
Ρεκόρ του είναι οι 46 που πέτυχε φέ-
τος σε δύο αγώνες: Τον Φεβρουάριο 
κόντρα στους Πέλικανς και τον Ιού-
νιο, στα πλέι οφ, κόντρα στους Κλί-
περς.
-Σε 74 αγώνες έχει τουλάχιστον 10 
ριμπάουντ και σε 20 αγώνες τουλά-
χιστον 15 ριμπάουντ! Το ρεκόρ του 
είναι τα 20 που μάζεψε κόντρα στους 
Κινγκς, το 2020.
-Σε 10 αγώνες έχει τουλάχιστον 15 
ασίστ και σε 62 αγώνες τουλάχιστον 
10 ασίστ! Το ρεκόρ του είναι οι 20 
που μοίρασε κόντρα στους Γουί-
ζαρντς την πρωτομαγιά του 2021.
-Σε 16 αγώνες έχει τουλάχιστον 6 εύ-
στοχα τρίποντα με ρεκόρ τα 8 (και τις 
δύο φορές με απόσταση ενός έτους 
κόντρα στους Μπλέιζερς).
-Σε 36 αγώνες καριέρας έχει κάνει 
triple double δηλαδή διψήφια νού-
μερα σε πόντους-ασίστ και ριμπά-
ουντ!
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 Ο ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΤΟΡΕΣ ΞΑΝΑ 
ΣΤΗΝ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ, ΑΛΛΟΥ 
ΤΥΠΟΥ, ΚΑΡΙΕΡΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ 
ΝΑ «ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΕΙ»

ΑΓΑΠΗ 
ΕΙΝΑΙ...

Η ιστορία μας γυρίζει πίσω στο 2001. 
Η Ισπανία είχε μόλις αποκλειστεί στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17, νωρίς νωρίς, 
στη φάση των ομίλων. Στο ταξίδι της επι-
στροφής, οι 17χρονοι τότε κολλητοί φί-
λοι, Φερνάντο Τόρες και Αντρές Ινιέστα 
αποφασίζουν να εκφράσουν με λέξεις το 
πόσο άσχημα αισθάνονται. Με το που 
κάθονται στο αεροπλάνο, συντάσσουν 
ένα γράμμα στο οποίο αναλύουν όσα 
κατά τη γνώμη τους πήγαν λάθος. Ποτέ 
δεν το έδειξαν κάπου, αλλά η γραφή απο-
δείχθηκε λυτρωτική διαδικασία. Μόλις 
επέστρεψαν στα πάτρια εδάφη, αντάλ-
λαξαν φανέλες, έχοντας πάνω σε αυτές 
ένα μήνυμα για τον άλλο. Σε αυτήν που 
ο Φερνάντο έδωσε στον Αντρές διάβαζε 
κανείς το εξής: «Μια μέρα, εγώ και εσύ 
θα κερδίσουμε μαζί το Παγκόσμιο Κύ-
πελλο». Εννιά χρόνια αργότερα, τα κα-
τάφεραν...
Α, ο «Ελ Νίνιο». «Το Παιδί» επί το ελληνι-
κότερο. Δεν είχε κάποιου είδους χάρισμα 
να προβλέπει το μέλλον. Είχε, όμως, αυ-
τήν τη σπάνια αποφασιστικότητα όσων 
εν τέλει φτάνουν ψηλά. Που όταν λένε 
κάτι, κάνουν τα πάντα για να το πραγ-
ματοποιήσουν. Πικρή αλήθεια είναι ότι 
δεν πήρε τους τίτλους που θα περίμενε, 
ήλπιζε. Μόλις 4 σημαντικούς και έναν 
μόνο με την Ατλέτικο Μαδρίτης, την ομά-
δα (της καρδιάς) του. Το Europa League 
του 2018, αμέσως μετά έφυγε για την Ια-
πωνία, όπου κρέμασε τα παπούτσια του.
Ποιος ξέρει, ίσως αυτά που δεν πέτυ-
χε ως παίκτης με την αγαπημένη του 
«Ατλέτι» να τα πανηγυρίσει μελλοντι-
κά ως προπονητής. Κάποτε, τον είχαν 
παροτρύνει να φύγει από κοντά τους, 
με πόνο ψυχής. Επειδή κατανοούσαν 
ότι δεν μπορούσαν να του προσφέρουν 
αυτά που άξιζε ως ταλέντο. Ξεκίνησε έτσι 
μια μακρά πορεία στα ξένα, Λίβερπουλ 
και Τσέλσι κατά βάση. Όταν επέστρε-
ψε, στη δύση της πορείας του, οι «ροχι-
μπλάνκος» είχαν αλλάξει. Εντελώς. Με 
τον Ντιέγκο Σιμεόνε στο τιμόνι ήταν πλέ-
ον πρωταγωνιστές. Έκαναν πρωταθλη-
τισμό. 
Ο Τόρες νιώθει ότι τους «χρωστάει» 
πράγματα. Προφανώς κατανοεί ότι η 
άδολη και αγνή αγάπη με την οποία τον 
περιβάλλουν έχει να κάνει με το ότι εί-
ναι δικός τους, σώμα και ψυχή. Ένα δη-
μιούργημα του κλαμπ, βασικά η τέλεια 
ενσάρκωση της ταυτότητας αυτού. Ανα-
λαμβάνοντας τώρα προπονητής της Κ18 
των «κολτσονέρος», επιστρέφει στο σπί-
τι του. Ξεκινάει έτσι, από χαμηλά, μια 
δεύτερη καριέρα που φιλοδοξεί να τον 
οδηγήσει ψηλά, ως την α’ ομάδα. Και 
μαζί, να φέρει τα τρόπαια που δεν πήρε 
ως παίκτης. Αγάπη είναι (και) να δίνεις. 
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ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 21:00
ΣΕΒΙΛΛΗ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ

OVER 2,5 1,70
Στο Αλγκάρβε κοντράρονται Σεβίλλη και Παρί 

σε ένα πολύ δυνατό φιλικό τεστ. Η Παρί έχει 
ενισχυθεί σημαντικά με Ντοναρούμα και 
Σέρχιο Ράμος να κλέβουν την παράσταση. 
Αμφότερες με μεγάλους στόχους και στη 

φετινή σεζόν.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Δύο ομάδες 

που σκοράρουν 
με μεγάλη 

άνεση.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 18:00
ΤΟΡΙΝΟ-ΑΛ ΦΑΤ

OVER 3 1,75
Στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται 

η Τορίνο, με το μυαλό όλων να είναι στη 
μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Θα έχει 

την ευκαιρία σήμερα να τεστάρει τις δυνάμεις 
της απέναντι στην Αλ Φατ από τη Σαουδική 

Αραβία.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε τα 
γκολ, πολλά 

γκολ.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 20:00
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ-ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ

OVER 2,5 1,78
Ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης απέκτησε 

η Φερεντσβάρος με δύο γρήγορα γκολ στη 
Βουδαπέστη. Οι Λιθουανοί παίζουν τα ρέστα 
τους και θα πιέσουν από νωρίς ψάχνοντας το 

θαύμα της ανατροπής.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανοιχτό ματς 
αναμένω στο 

Βίλνιους.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 19:00
ΟΜΟΝΟΙΑ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ

OVER 9 ΚΟΡΝΕΡ 1,83
Παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Ντιναμό η 

Ομόνοια στο Ζάγκρεμπ και τώρα ψάχνει ένα 
θαύμα για να προκριθεί. Οι Κύπριοι δεν έχουν 
να χάσουν κάτι και θα παραταχθούν με φουλ 

επιθετικό πλάνο από νωρίς.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Τα κόρνερ 

θα τιμήσουμε 
στη 

Λευκωσία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15:00

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ-ΚΙΝΑ
OVER 137,5 1,72

Οι Σέρβες μάς αποζημίωσαν, καθώς κατέβαλαν 
έστω και δύσκολα τον Καναδά. Στις γυναίκες 

θα ποντάρουμε ξανά και στην αναμέτρηση 
της Κίνας με το αδύναμο Πουέρτο Ρίκο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Με την 
αγορά 

σύμμαχο πάμε 
στο over.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 19:00
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ-ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 

2 1,78
Με γκολ στο 91’ η Λέγκια πήρε προβάδισμα πρόκρισης, 

σε ένα ματς που παρουσιάστηκε κατώτερη του 
αναμενόμενου. Έχει την ποιότητα πάντως για να 

πάρει αυτό που θέλει και να φύγει με τη νίκη 
από το Ταλίν.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Θα 

στηρίξουμε τους 
Πολωνούς στο 

«διπλό».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΡΙΉΜΕΡΌ ΜΠΡΌΣΤΑ ΜΑΣ ΓΕΜΑΤΌ 
ΠΌΔΌΣΦΑΙΡΙΚΉ ΔΡΑΣΉ. ΕΛΠΙΖΌΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΕΙ ΜΕ 

ΠΡΌΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΉΝΙΚΕΣ ΌΜΑΔΕΣ

www.xosetips.com

Οι μάχες στα Κύπελλα Ευρώπης συνεχίζο-
νται και αυτή την εβδομάδα. Την πρόκρισή 
τους στην τρίτη προκριματική φάση θέλουν 
να εξασφαλίσουν ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και 
ο Άρης. Και οι 3 ελληνικές ομάδες δίνουν 
κρίσιμα παιχνίδια. 
Στο Champions League ο Ολυμπιακός είναι 
φαβορί για την πρόκριση μετά τη νίκη του 
με 1-0 στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Νέφτσι 
Μπακού. Αύριο (20:00) στο Αζερμπαϊτζάν θα 
δώσει τον αγώνα ρεβάνς. Με νίκη ή ισοπα-
λία θα «σφραγίσει» το εισιτήριο. 

ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΝΑΤΡΌΠΉ ΤΉΝ ΠΕΜΠΤΉ  
Ή ΑΕΚ ΚΑΙ Ό ΑΡΉΣ
Στο Europa Conference League η ΑΕΚ και 
ο Άρης ηττήθηκαν στα πρώτα παιχνίδια και 
θα πρέπει να κάνουν την ανατροπή στους 
αγώνες ρεβάνς την Πέμπτη για να πάρουν 
την πρόκριση.  Η ΑΕΚ, αν και προηγήθη-
κε στο Σαράγεβο, γνώρισε την ήττα με 2-1 
από τη Βελέζ Μόσταρ. Χρειάζεται τη νίκη 
στο ΟΑΚΑ (21:00) με 2 γκολ διαφορά για να 
προκριθεί στην τρίτη προκριματική φάση. 
Πιο δύσκολο είναι το έργο του Άρη αφού, 
μετά την ήττα του με 2-0 από την Αστάνα 
στο Καζακστάν, πρέπει να την κερδίσει στο 
«Κλεάνθης Βικελίδης» (21:30) με 3 γκολ δι-
αφορά. 

Ή ΜΕΘΌΔΌΣ ΠΡΌΚΡΙΣΉΣ, ΌΙ ΣΚΌΡΕΡ 
ΚΑΙ ΤΑ ΚΌΡΝΕΡ
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοι-
χηματικές επιλογές στα καταστήματα ΟΠΑΠ 
για τους αγώνες Νέφτσι Μπακού-Ολυμπια-
κός, ΑΕΚ-Βελέζ Μόσταρ και Άρης-Αστάνα.
Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι παί-
κτες του Πάμε Στοίχημα είναι για την πρό-
κριση, τη μέθοδο πρόκρισης, τα πολλαπλά 
σκορ, τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, 
τον τελευταίο σκόρερ, τον παίκτη που θα 
πετύχει 2+ γκολ, τη νίκη με μηδέν παθητι-
κό, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, την ομάδα 
που θα εκτελέσει τα περισσότερα κόρνερ, 
το σύνολο των κόρνερ του 1ου ημιχρόνου, 
το ακριβές σκορ 1ου και 2ου ημιχρόνου, τα 
μονά/ζυγά γκολ, το ημίχρονο με τα περισ-
σότερα γκολ κάθε ομάδας.

ΣΤΌΙΧΉΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΌΓΕΣ ΓΙΑ ΤΌΥΣ 
ΌΛΥΜΠΙΑΚΌΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Πολλές επιλογές προσφέρει το Πάμε Στοί-
χημα και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 
Η Άννα Κορακάκη, μετά την 6η θέση που 
πήρε στον τελικό στα 10μ. αεροβόλο πιστό-
λι, στρέφει την προσοχή της στον αγώνα 
της Πέμπτης (03:00 τα ξημερώματα) στα 25 
μ. πιστόλι με στόχο την κατάκτηση ενός με-
ταλλίου. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στοι-
χηματικές επιλογές για την νικήτρια στα 25μ. 
πιστόλι. Η Κορακάκη είναι δεύτερο φαβορί 
μετά την Κιμ Μιγούνγκ από τη Νότια Κορέα. 
Προσφέρονται ακόμα στοιχήματα για την Κο-
λύμβηση, για τους άνδρες στα 100μ. ελεύθε-
ρο με τη συμμετοχή του Αποστόλη Χρήστου, 
στα 200μ. πρόσθιο, στα 800μ. ελεύθερο με 
τους Κωνσταντίνο Εγγλεζάκη και Δημήτρη 
Μάρκο, στα 200μ. ύπτιο, στα 4Χ200μ. ελεύ-
θερο, στα 200μ. πεταλούδα και στα 200μ. μι-
κτή ατομική και για τις γυναίκες, στα 100μ. 
ελεύθερο, στα 200μ. ελεύθερο, στα 1.500μ. 
ελεύθερο, στα 200μ. πρόσθιο, στα 200μ. πε-
ταλούδα, στα 200μ. μικτή ατομική και στα 
4Χ200μ ελεύθερο. 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΉΝΙΚΕΣ 
ΌΜΑΔΕΣ ΣΤΑ ΚΥΠΕΛΛΑ 
ΕΥΡΩΠΉΣ
ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΌΥ-ΌΛΥΜΠΙΑΚΌΣ,  
ΑΕΚ-ΒΕΛΕΖ ΜΌΣΤΑΡ ΚΑΙ ΑΡΉΣ-
ΑΣΤΑΝΑ ΜΕ ΠΌΛΛΕΣ ΣΤΌΙΧΉΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΌΓΕΣ ΑΠΌ ΤΌ ΠΑΜΕ ΣΤΌΙΧΉΜΑ 
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΌΠΑΠ 



Ο ΑΡΗΣ 
ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΟ

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

Στις μεταγραφές το Νο1 είναι το 
χρήμα. Τα ‘χεις, αγοράζεις. Όμως, 
κλισέ κι αν ακούγεται, δεν είναι το 
παν. Δηλαδή, εννοείται, είναι πά-
ντα η κινητήριος δύναμη, αλλά 
όχι και η μόνη που ασκείται 
ώστε να κινηθούν τα γρανάζια 
ενός deal. Ειδικά για ομάδες 
όπως οι ελληνικές, που δεν 
μπορούν να ανταγωνιστούν 
το τοπ επίπεδο της Ευρώπης 
για γνωστούς και προφανείς 
λόγους. Σε τέτοιες περιπτώ-
σεις, το στοιχείο που κάνει 
τη διαφορά είναι η εξυπνά-
δα. Να μπορείς δηλαδή 
με το λιγότερο να πάρεις 
το... περισσότερο. Είναι 
αυτό που ορίζουμε ως 
«ευκαιρία». Και για να 
εντοπίσεις τέτοιες νω-
ρίτερα από τους άλ-
λους (δεν κυνηγάμε 
μόνο εμείς τα «σπά-
νια πουλιά») πρέπει 
να είσαι πολύ γρή-
γορος και να έχεις 
τις κατάλληλες γνω-
ριμίες – προσβάσεις. 
Να είσαι επίσης πει-
στικός σε αυτά που θα 
πεις και στο πώς θα πλα-
σάρεις τον εαυτό σου. Ο Άρης 
φαίνεται πως αυτό ακριβώς το 
διαθέτει πια ως οργανισμός. Είναι 
ένας σύλλογος που λειτουργεί με 
σωστή λογική, που κινείται μεθο-
δικά και με πλάνο στο παζάρι. Γι’ 
αυτό το λόγο και γίνεται πια προ-
ορισμός για παίκτες με βαρύ βιο-
γραφικό που ανεβάζουν με τη μία 
το επίπεδο, όπως οι Χουάν Ιτούρ-
μπε και Γιοσινόρι Μούτο. ‘Η νωρί-
τερα ο Μπαντού Εντιαγέ – επίσης 
μια δυνατή προσθήκη. Μην παρε-
ξηγηθούμε. Δεν γίνονται... τσάμπα 
τέτοιες κινήσεις. Οι «κίτρινοι» κά-
νουν υπέρβαση και βάζουν βαθιά 
το χέρι στην τσέπη για να τους φέ-
ρουν στο «Βικελίδης». Όμως. την 
ιδιά στιγμή έχουν κάνει ό,τι έπρε-
πε για να μειώσουν το κόστος σε 
τέτοιο σημείο ώστε να το σηκώ-
σουν. Μαζί έχουν αναπτύξει τη δέ-
ουσα επιχειρηματολογία ώστε να 
γίνουν πειστικοί προς τους ποδο-
σφαιριστές. 
Όλα αυτά είναι πολύ ευοίωνα για 
τους Θεσσαλονικείς, ειδικά καθώς 
έρχονται σε συνέχεια της περσινής 
πολύ καλής σεζόν τους. Δείχνουν 
φιλοδοξία, δείχνουν διάθεση για 
ακόμα καλύτερα. Ναι, δεν αποτε-
λούν εγγύηση επιτυχίας, κανείς 
δεν ξέρει το πώς θα κουμπώσει 
ή όχι ένας παίκτης σε μια ομάδα. 
Αλλά αυτή είναι η δέουσα νοοτρο-
πία. Κι αυτό είναι, σίγουρα, υπο-
σχόμενο.


