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Ο ΠΑΟΚ ΘΈΛΈΙ ΤΟΝ ΤΖΙΟΒΙΝΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΈΙ  
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΈΠΈΡΑΣΈΙ ΤΑ ΈΜΠΟΔΙΑ

ΈΠΙΜΈΝΈΙ

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.gr

«ΜΈΣΑ» Ο ΈΛ ΑΡΑΜΠΙ

«ΚΑΤΑΠΙΈ» 
ΤΟΝ ΤΙΑΦΟ, ΈΠΟΜΈΝΟΣ  
Ο ΟΥΜΠΈΡ
ΑΠΟΚΛΈΙΣΤΗΚΈ  
Η ΣΑΚΚΑΡΗ

ΈΦΈΡΈ 6-6 
ΜΈ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝΣ

Ο 17ΧΡΟΝΟΣ ΜΠΑΚ ΤΗΣ ΑΈΚ  
ΑΝΈΒΗΚΈ ΣΤΗΝ ΣΚΈΨΗ ΤΟΥ ΜΙΛΟΓΈΒΙΤΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΈΒΑΝΣ ΜΈ ΤΗΝ ΒΈΛΈΖ

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΜΙΤΑΪ

ΤΟ ΣΈΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΓΚΑΓΙΈΝΤΙ

ΈΡΧΈΤΑΙ ΑΜΈΣΑ  
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο 24ΧΡΟΝΟΣ ΈΞΤΡΈΜ

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΈ  
Ο ΓΚΙΩΝΗΣ
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Αν ένα πράγμα έχουν μάθει τόσα χρόνια οι ποδοσφαι-
ρόφιλοι που παρακολουθούν την ΑΕΚ, είναι ότι η Ενωση 
λατρεύει το δράμα. Ειδικά στις ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις, από προκριματικούς γύρους, μέχρι φάσεις ομίλων 
και νοκ-άουτ αναμετρήσεις, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν 
μια μοναδική ικανότητα στο να κρατάνε στα... κάγκελα 
τον κόσμο τους, είτε προκρίνεται, είτε αποκλείεται.
Για του λόγου το αληθές, αρκεί μόνο μια γρήγορη ματιά 
στα πιο πρόσφατα ματς που έδωσε η ομάδα στην Ευ-
ρώπη. Μάλιστα, χάρην οικονομίας χρόνου, ας περιορι-
στούμε στα πλέι-οφ, είτε του Champions είτε του Europa 
League. Σεζόν 2018-2019. Η ΑΕΚ  του Μαρίνου Ουζουνί-
δη έχει επικρατήσει της Βίντι στη Βουδαπέστη με 1-2 και 
χρειάζεται απλή διαχείριση στο ΟΑΚΑ για την πρόκριση 
στα «αστέρια». Το ματς λήγει 1-1 και οι «κιτρινόμαυροι» 
γλυτώνουν από ψυχρολουσία στα τελευταία λεπτά. 
Επόμενη σεζόν, για την αντίστοιχη φάση στο Europa 
League, η Ένωση ηττάται με 1-3 εντός έδρας από την 
Τραμπζονσπόρ και χρειάζεται ένα θαύμα στην Τουρ-
κία. Το 0-2 παραλίγο να γίνει 0-3 και όσοι το βλέπουν το 
ματς χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο γι’ αυτήν τη χα-
μένη ευκαιρία. Επεισοδιακή διακύμανση και την επόμε-
νη χρονιά (2020-2021) με την επική ανατροπή επί της 
Βόλφσμπουργκ. Η «αλλεργία» στο να επιτύχει η ομάδα 
επιτέλους μια εύκολη αγωνιστικά πρόκριση συνεχίζεται 
και φέτος με τη Βελέζ. Το 2-1 του πρώτου ματς έχει βά-
λει την ΑΕΚ στα σχοινιά και τα πράγματα, παρά την πα-
ρουσία κόσμου της στις κερκίδες, μόνο ξεκούραστα δεν 
προμηνύονται. Μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξει... τροπά-
ρι; Υπομονή μέχρι το βράδυ της Πέμπτης.

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν έχει ανακοινωθεί καν ο Ζβόνιμιρ Σάρλιγια από 
την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, επομένως είναι 
πρόωρο να ασκείται κριτική. Από την άλλη πλευρά, 
όμως, σε συνδυασμό με όλα όσα έχουν συμβεί στο 
κλαμπ τα τελευταία χρόνια, επικρατεί ανησυχία. Είναι 
και η εικόνα των δύο φιλικών της Ολλανδίας που έχει 
φέρει εκ νέου προβληματισμό στις τάξεις των φίλων 
της ομάδας. Ζβόνιμιρ Σάρλιγια, λοιπόν. Κροάτης στό-
περ που στις 29 Αυγούστου θα κλείσει τα 25. Πέρυσι 
κατέγραψε μία γεμάτη σεζόν με 32 συμμετοχές στην 
τουρκική Süper Lig, φορώντας τη φανέλα της Ανκα-
ραγκουτσού. 
Η ομάδα της πρωτεύουσας δέχθηκε 65 γκολ σε 40 
ματς, κατέλαβε την 19η θέση στις 21 συμμετέχουσες 
και υποβιβάστηκε. Το ντουέτο της πέμπτης χειρότε-
ρης άμυνας του τουρκικού πρωταθλήματος απάρτι-
σαν ο Σάρλιγια με τον 35χρονο Άντε Κούλουσιτς. Δεν 
είναι καλά αυτά τα στοιχεία, επομένως κάποιες πρώ-
τες σκέψεις είναι οι εξής: Ο Παναθηναϊκός, εν αντι-
θέσει με όσα ακούγονταν, είναι ok στην άμυνα. Ή 
τουλάχιστον μπροστά στα υπόλοιπα ζητήματα, θα 
πορευθεί με το υπάρχον ρόστερ (συν τον Σάρλιγια). Ο 
Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιλαμβάνεται ότι είναι πιο σοβα-
ρά τα κενά στη μεσοεπιθετική γραμμή, επομένως, βά-
σει λογικής, θα αναζητηθεί μπροστά ποιοτική ενίσχυ-
ση. Άρα θα δοθεί εκεί ένα σεβαστό μέρος του φετινού 
μπάτζετ.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η 
ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΣΑΡΛΙΓΙΑ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Αποψη

ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗ
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Ο ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙ «ΖΕΣΤΟ» ΤΟΝ ΠΕΔΡΟ ΚΟΝΤΕ ΜΕ 
ΜΠΟΝΟΥΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛ ΑΛΛΑ ΚΑΙ… ΒΑΘΜΟΥΣ 

Από το Sportime σε site και εφημερίδα 
έχετε ενημερωθεί για όλες τις πτυχές του 
θέματος της ενδεχόμενης επιστροφής του 
Πέδρο Κόντε στον ΠΑΣ. 
Είναι ακόμα ζεστό το θέμα και έως το τέλος 
του μήνα, άντε αρχές του επόμενου θα έχει 
ξεκαθαρίσει. 
Η πινελιά που θα βάλει αυτή εδώ η γωνιά 
είναι για τα μπόνους που δίνει ο ΠΑΣ προ-
κειμένου να δελεάσει τον Ισπανό στράικερ 
να παίξει ξανά στα Ιωάννινα. 
Εκτός, λοιπόν, από τα net χρήματα (που εί-
ναι στα 200 χιλιάρικα για κάθε χρόνο συμ-
βολαίου), ο ΠΑΣ δίνει στον Κόντε μπόνους 
για κάθε γκολ αλλά το ακόμα πιο εκπληκτι-
κό και για κάθε βαθμό που θα παίρνει στο 
πρωτάθλημα. 
Μάλιστα, όπως μου είπαν είναι στα περί 
1.000 ευρώ ο βαθμός μέσα στα μπόνους 
που προτάθηκαν στον Κόντε. 
Εδώ απλά να τονιστεί πως πέρυσι ο ΠΑΣ 
πήρε 35 βαθμούς, διόλου άσχημα δηλαδή. 
Και μια ακόμα πινελιά. Η πρόταση του 
Ατρομήτου στον Κόντε (αποκλειστικό του 
Sportime και αυτό) ήταν στις 230.000 ευρώ 
τον χρόνο. 
Το θέμα κόλλησε στο ότι ο Κόντε ήθελε χρό-
νο να το σκεφτεί. Με τα λεφτά δεν έχει πρό-
βλημα απλά ήθελε να δει και άλλες προτά-
σεις. Ο Ατρόμητος καιγόταν και τελικά πήρε 
τον Κουλούρη. 

Agent Greek

ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  

Eπεσε τηλέφωνο! 
Τρελάθηκε ο Καρυπίδης με όσα 
έβλεπε να συμβαίνουν την πε-
ρασμένη Πέμπτη (22/7) στο 
«Astana Arena». Από ορισμέ-
νους που πέρασαν ως αλλα-
γή στο παιχνίδι, απογοητεύτη-
κε πλήρως. Με κάποιους έγινε 
έξαλλος. Κάτι άκουσα πως ένας 
μάνατζερ δέχθηκε τηλέφωνο 
μετά το τέλος του αγώνα. Προ-
κειμένου να βρεθεί φόρμουλα 
και να λυθεί το συμβόλαιο του 
πελάτη του. Θα έχει ενδιαφέ-
ρον…

Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΚΜΑΑΡ 

Θορυβήθηκε  
ο πρόεδρος 
Δεν πρέπει να έχεις πτυχίο πυ-
ρηνικής φυσικής για να δεις 
πως ο Παναθηναϊκός έχει κα-
θυστερήσει στις μεταγραφές κι 
αυτό φαίνεται. Τα μηνύματα που 
λαμβάνει ο Γιάννης Αλαφούζος 
από την Ολλανδία είναι άκρως 
ανησυχητικά. Μίλησε ο ίδιος 
με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα 
ζητήματα των μεταγραφών και 
για την εξέλιξη στην ομάδα γε-
νικώς. Δεν ήξερε ο «Mr. ΣΚΑΪ» 
πως ο Σέρβος σε θέματα μετα-
γραφικών διασυνδέσεων είναι 
κομμάτι… δυσκίνητος;

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΠΕΡ

Είχε δύο έμπειρους
Ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ο Γιοβάνοβιτς κα-
τέληξε τελικά στον 25χρονο Σάρλιγια, ο οποί-
ος πέρυσι έκανε γεμάτη σεζόν στην Τουρκία. 
Βέβαια, με μία από τις χειρότερες άμυνες του 
πρωταθλήματος. Αυτό που έχω να προσθέ-
σω είναι πως ο Γιοβάνοβιτς στη short list του 
είχε δύο παίκτες άνω των 30 με πολύ καλύ-
τερο βιογραφικό. Τελικά δεν τους επέλεξε. 

ΤΖΟΛΑΚΗΣ… ΚΛΙΚ

Παρακολουθείται στενά 
Από το Sportime διαβάσατε για το check in του Μίνο Ραϊόλα 
στον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Δεν ξέρω για τον συγκεκριμένο, 
αλλά γενικώς έχει ανοίξει η όρεξη σε μπόλικους ατζέντηδες 
της λεγόμενης… μεγάλης αυλής για τον νεαρό γκολκίπερ του 
Ολυμπιακού. Και στην αναμέτρηση με τη Νέφτσι στο Μπα-
κού θα έχει αρκετά μάτια πάνω του. Πολλά τα reports που θα 
φύγουν. Έστω κι αν η παρακολούθηση θα είναι –ως επί τω 
πλείστων- τηλεοπτική. 

➠

➠
➠

➠
ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΠΟΝΟΥΣ 
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Το να μετέχει ένας αθλητής σε πέντε Ολυμπιακούς Αγώ-
νες στην καριέρα του είναι κάτι το εντυπωσιακό. Που 
θα μνημονεύεται για πάντα. Λίγοι το έχουν καταφέρει. Ο 
Παναγιώτης Γκιώνης είναι ένας από αυτούς. Σε ηλικία 
41 ετών βρέθηκε στο Τόκιο. Με ένα όνειρο. Να καταφέ-
ρει να φτάσει τουλάχιστον στην φάση των «16». Άγγιξε 
την εκπλήρωση του ονείρου του απέναντι στον Κορε-
άτη Γιουνγκσίκ Τζέουνγκ, αλλά δεν κατάφερε, αφού ητ-
τήθηκε με 4-3. Παρά το γεγονός πως είχε 8 ευκαιρίες να 
πάρει τον πόντο που θα του έδινε τη νίκη και την πρό-
κριση. Σε μια συγκλονιστική εμφάνιση, αφού ο αντίπα-
λος είναι Νο13 στο ταμπλό και από τα φαβορί για να πά-
ρει και μετάλλιο. Ο Γκιώνης έφτασε να προηγείται με 3-1 
στα game και 10-4 στο πέμπτο. Για να χάσει, σε εκείνο το 
σημείο έξι match point. Παράλληλα συνολικά είχε οκτώ 
χαμένες ευκαιρίες να κλείσει το ματς. Κατέβαλε μεγάλη 
προσπάθεια, αφού ξεπέρασε και τον εαυτό του. Ήθελε 
μεγάλη αντοχή να αντέξει, στο τέλος, την πίεση. Στο 7ο 
και τελευταίο game, ο Γκιώνης ήταν επίσης συγκλονι-
στικός, Ανασυγκροτήθηκε και έφτασε να προηγείται 5-2 
στα σετ. Ο Γιουνγκσίκ Τζέουνγκ το γύρισε σε 8-6, για να 
πάει κάποια στιγμή στο 10-10. Κι εκεί συνέχισε ο Γκιώ-
νης, με ότι σωματικά και ψυχικά αποθέματα, είχε για να 
χάσει το game με 14-12. «Θα κάνω να ξεχάσω το ματς 
πολλές μέρες», ήταν οι ατάκες του. Μάλλον δεν θα το ξε-
χάσει ποτέ. Γιατί δύσκολα θα βρεθεί ξανά σε Ολυμπια-
κούς Αγώνες. Είναι 41 ετών και κάθε χρόνος που περνά-
ει θα τον βαραίνει περισσότερο.  «Στα 42 με 43 σταματάς 
το άθλημα. Με το μπαλάκι να έχει γίνει πιο βαρύ, είναι 
δύσκολο να παίζεις σε υψηλό επίπεδο», είπε ο Γκιώνης 
σε συνέντευξη του πριν φύγει για το Τοκιο. Για να 
μπορέσει να πάρει την πρόκριση, έκανε σούπερ 
εμφανίσεις στο προ Ολυμπιακό τουρνουά που 
έγινε τον Απρίλιο στην Πορτογαλία. Κατέβαλλε 
τον Τσέχο Πάβελ Σίρουτσεκ με 4-1 σετ στον 
καθοριστικό ημιτελικό και με αυτή τη νίκη 
σφράγισε την πρόκριση. Όσο για το μέλ-
λον. Εξαρτάται από τον ίδιο. Αν θα πάει 
σε Ολυμπιακούς Αγώνες για 6η φορά. 
Τα παράσημα δεν χάνοντας όμως. 2004 
Αθήνα, 2008 Πεκίνο, 2012 Λονδίνο, 2016 
Ρίο, 2021 Τόκιο!
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Το Θέμα
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΜΕΤΑΛΛΙΟ…  

ΟΙ ΠΕΝΤΕ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ 
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ 
ΤΗΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
ΣΤΟΥΣ «16» ΤΟΥ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΩΝΗΣ

ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΤΟ 2012  

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Δεν έχει εξασκήσει  

ακόμα την ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

TO 2018 ΗΤΑΝ ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΤΟ 
ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΝΟΥ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

Πήρε ΧΡΥΣΟ 

ΜΕΤΑΛΛΙΟ Ανοιχτό 
Μονού στο Βέλγιο το 2006

Πήγε στο Τόκιο ως το Νο35  
στη σχετική κατάταξη
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΚΛΑΣΗ
Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΦΕΡΕ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Μετά την τρομερή νίκη κόντρα στην 
Πρωταθλήτρια Ευρώπης Ουγγαρία, η 
Εθνική πόλο ανδρών άγγιξε μια ακό-
μα τεράστια υπέρβαση κόντρα στην 
Ιταλία. Προηγήθηκε με 6-2, ωστόσο 
η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια κατάφε-
ρε να ισοφαρίσει σε 6-6, που ήταν το 
τελικό σκορ. 
Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα και 
δείχνοντας την ανωτερότητά του ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 2-0 σευ 
(6-3, 6-4) τον Αμερικανό Φράνσις Τι-
αφό και προκρίθηκε στους «16» του 
Ολυμπιακού τουρνουά τένις. Έτσι σή-
μερα στις 7 το πρωί θα αντιμετωπίσει 
τον Γάλλο Ούγκο Ουμπέρ που βρί-
σκεται στο Νο28 της παγκόσμιας κα-
τάταξης.
Αντίθετα, η Μαρία Σάκκαρη δεν τα κα-
τάφερε και ηττήθηκε 2-1 σετ (7-5, 3-6, 
4-6) από την Ουκρανή Ελίνα Σβιτολί-
να. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια 
πλέον θα αγωνισθεί στο διπλό μαζί 
με τον Στέφανο Τσιτσιπά όπου σή-
μερα στις 11πμ θα αντιμετωπίσουν 
τους Γκαμπριέλα Νταμπρόφσκι/Φε-
λίξ Οζέρ-Αλιασίμ από τον Καναδά.
Αποκλεισμός και για τον Παναγιώ-
τη Γκιώνη. Ο Έλληνας αθλητής του 
πινκ πονγκ έκανε το ματς της ζωής 
του κόντρα στον Τζουνγκ Γιουνγκ-σικ, 
φτάνοντας μια «ανάσα» από την πρό-
κριση, αλλά ηττήθηκε 4-3 σετ και απο-
χαιρέτησε το Τόκιο.
Στην ιστιοπλοΐα από τη δεύτερη στην 
έβδομη θέση της γενικής κατάταξης 
στα Laser υποχώρησε η Βασιλεία Κα-
ραχάλιου. Η δεύτερη ιστιοδρομία δεν 
πήγε τόσο καλά όσο η πρώτη για τον 
Ιωάννη Μιτάκη, ο οποίος υποχώρη-
σε 6ος με 17 βαθμούς ποινής στη γε-
νική κατάταξη.
Εκτός συνέχειας στα 100μ. ελεύθερο 
για μόλις έξι εκατοστά του δευτερολέ-
πτου έμεινε ο Απόστολος Χρήστου. 
Δεν κατάφερε να πάρει την πρόκρι-
ση για τον τελικό των 800μ. ελεύθερο 
ο Δημήτρης Μάρκος, που ενώ έκα-
νε υπερπροσπάθεια, αλλά στο φινά-
λε της κούρσας έχασε την επαφή με 
τις πρώτες θέσεις και τερμάτισε σε 
7:58.68.
Στην παράταση και με παρατήρηση 
αποκλείστηκε από τη συνέχεια στο 
Τζούντο ο Αλέξης Νταντατσίδης.

Εκτός από τον Τσιτσιπά και τη 
Σάκκαρη στο τένις σήμερα ρίχνονται 

στη μάχη στα 200μ μεικτής ατομικής στην 
κολύμβηση ο Απόστολος Παπαστάμος στη 2η 

προκριματική σειρά στις 13:58 και ο Ανδρέας Βα-
ζαίος στην 5η προκριματική σειρά στις 14:09.

Στην ιστιοπλοΐα στο RS:X Ανδρών στις 06:05 ο Βύ-
ρων ΚοΚκαλάνης και στις γυναίκες στις 06:15 η Κα-
τερίνα Δίβαρη. Στα Finn ανδρών στις 06:05 ο Ιωάννης 
Μιτάκης. Στα 470 ανδρών στις 06:05 οι Παναγιώτης Μά-
ντης/Παύλος Καγιαλής και στις γυναίκες στις 08:35 οι 
Αιμιλία Τσουλφά/Αριάδνη Σπανάκη
Στην Κωπηλασία Μαρία Κυρίδου και Χριστίνα 

Μπούρμπου αγωνίζονται στις 06:20 στην ημι-
ταλική σειρά στη δίκωπο.

Στο τζούντο μετά τις 5 το πρωί μπαίνει 
στη μάχη η Ελισάβετ Τελτσίδου 

στα -70κ. γυναικών.

    
     

       
                Οι σημερινές ελληνικές συμμετοχές
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Ο ΠΑΟΚ πα-
ρουσίασε τις νέες φα-

νέλες του για τη σεζόν 2021-
22 με τους Βιεϊρίνια και Κρέσπο 

να ποζάρουν στο λιμάνι της Θεσ-
σαλονίκης. Η πρώτη εμφάνιση εί-
ναι κλασική ασπρόμαυρη ριγέ με 
πολύ έντονο το μαύρο ενώ η δεύ-
τερη είναι μαύρη με μία οριζό-

ντια λευκή ρίγα. Η τρίτη εί-
ναι πορτοκαλί.

ΕΠΙΜΕΝΕΙ
Ο ΠΑΟΚ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΤΖΙΟΒΙΝΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ 
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΜΠΑΜ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ολοκληρώσει τη μεταγραφή 
του Σεμπαστιάν Τζιοβίνκο, ωστόσο, η υπόθεση δεν 
είναι εύκολη. Αν και τη Δευτέρα οι διαπραγματεύσεις 
βρίσκονταν σε πολύ καλό δρόμο, χθες πήραν άλλη 
τροπή. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Σαουδική 
Αραβία ο Ιταλός σταμάτησε τις συζητήσεις που είχε 
με την ελληνική ομάδα καθώς υπήρξε διαφορά με-
ταξύ των δύο πλευρών στο ύψος των ετήσιων απο-
δοχών του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο δικέφα-
λος θα αποσύρει το ενδιαφέρον του. Αποτελεί διακαή 
πόθο του Ραζβάν Λουτσέσκου ο Ιταλός επιθετικός 
και ο ΠΑΟΚ θα επιμείνει. Ουσιαστικά γίνονται κινή-
σει τακτικής τόσο από την πλευρά του παίκτη όσο 
και από εκείνη της ΑΛ Χιλάλ. Αν η ομάδα της Σαουδι-
κής Αραβίας δεν αποδεσμεύσει τον παίκτη, τότε δεν 
θα έχει την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσει 
σε άλλες μεταγραφές, όπως είναι αυτή του Ματέους 
Περέιρα της Γουέστ Μπρομ, τον οποίο θέλουν για 
αντικαταστάτη του. Ο Ιταλός το γνωρίζει αυτό. 
Παράλληλα ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις επαφές του και για 
αριστερό μπακ. Τελευταία κυκλοφόρησαν σενάρια 
για τον Τράουκο της Σεντ Ετιέν, περίπτωση που είχε 
απασχολήσει έντονα τον Ολυμπιακό τον περασμέ-
νο χρόνο. Να σημειωθεί πως ο 28χρονος Περουβια-
νός αριστερός μπακ έχει συμβόλαιο έναν ακόμη χρό-
νο με την Σεντ Ετιέν. Όσο για τον Πέντρο Ρεμπότσο 
της Γκινγκάμπ τα πράγματα δυσκολεύουν, καθώς η 
Μετς έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για την από-
κτησή του, ενώ στο κόλπο έχει μπει και η Τρουά.

Περιμένει τον Μπίσεσβαρ ο Λουτσέσκου
Το διήμερο ρεπό ολοκληρώθηκε και οι παίκτες επιστρέφουν σήμε-
ρα στις προπονήσεις. Σε αυτές ο Ραζβάν Λουτσέσκου περιμένει τον 
Ντιέγκο Μπίσεσβαρ που ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Gold 
Cup με την Εθνική Σουρινάμ. Όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέ-
ντευξή του ο Ράζβαν Λουτσέσκου, υπολογίζει κανονικά τον έμπειρο 
μεσοεπιθετικό, ο οποίος έχει μπροστά του δουλειά, δεδομένου ότι 
έχασε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Στη Θεσσα-
λονίκη βρίσκεται από χθες το απόγευμα και ο Αμρ Ουάρντα, ο οποί-
ος είχε αποχωρήσει με άδεια από την Ολλανδία λόγω ενός οικογε-
νειακού ζητήματος.
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Θεσσαλονίκη οι νέες φανέλες
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Η ΩΡΑ  
ΤΟΥ ΜΙΤΑΪ

AΕΚ

ΤΟ SPORTIME ΕΞΗΓΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 
ΠΟΥ Ο 17ΧΡΟΝΟΣ ΜΠΑΚ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΞΕΧΩΡΙΣΕΙ ΣΤΗ ΡΕΒΑΝΣ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΕΖ
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Όσο πλησιάζει η μέρα του επαναληπτικού με τη 
Βελέζ, στο μυαλό όλων στην ΑΕΚ κυριαρχεί ολο-
ένα και περισσότερο η σκέψη της ανατροπής και 
της πρόκρισης. Το 2-1 της Βοσνίας κατέδειξε ορι-
σμένες αδυναμίες της Ένωσης, οι οποίες θα πρέ-
πει να διορθωθούν, έτσι ώστε να μην τελειώσει 
πρόωρα το ευρωπαϊκό ταξίδι της ομάδας. 
Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς ετοιμάζει αλλαγές για τη 
ρεβάνς, αλλά πέρα από τις αναμενόμενες δια-
φοροποιήσεις (Στάνκοβιτς, Βράνιες, Λε Ταλέκ και 
Αραούχο), ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων» κοι-
τάζει κι άλλα μέτωπα που μπορεί να ανανεώσει. 
Αυτό δεν είναι άλλο από το αριστερό άκρο της 
άμυνας της ΑΕΚ. Ο Έλντερ Λόπες, αν και έμπει-
ρος, ήταν η αχίλλειος πτέρνα στο πρώτο ματς, 
καθώς είχε αργές επιστροφές και άφηνε ακάλυ-
πτη την αριστερή πτέρυγα σε αρκετές περιπτώ-
σεις. Από την άλλη, ο Μάριο Μιτάι, τον οποίον πι-
στεύουν στην ομάδα ότι μπορεί να βγάλει αρκετά 
ματς της σεζόν ως βασικός, στα λίγα λεπτά που 
αγωνίστηκε έδειξε κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία. 
Συνεπής τακτικά, χωρίς να κάνει κάτι το εντυπω-
σιακό, ο 17χρονος ίσως να αποτελεί τον παρά-
γοντα «Χ» της ρεβάνς. 
Ο νεανικός του ενθουσιασμός, σε συνδυασμό με 
τον κόσμο στην κερκίδα ίσως να αποτελέσουν 
στοιχεία που εν μία νυκτί μπορούν να τον μεγα-
λώσουν ποδοσφαιρικά. Άλλωστε, κάτι τέτοιες ευ-
ρωπαϊκές νύχτες αποτελούν σημεία γέννησης ση-
μαντικών παικτών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. 
Ο αντίπαλος δεν αποτελεί μεγαθήριο και το 2-1 εί-
ναι ένα ελεγχόμενο σκορ, στο οποίο ακόμα και σε 
αυτή την κατάσταση χωρούν ευκαιρίες σε μια νέα 
φουρνιά παικτών. Ίσως λοιπόν να είναι η στιγμή 
που περίμενε τόσο ο ίδιος ο παίκτης, όσο και οι 
διοικούντες της Ένωσης.

«Ενδιαφέρον για Γκαγιέντι»
Το όνομα του 22χρονου αριστερού εξ-
τρέμ της Εστεγκλάλ, Μεχντί Γκαγιέντι ως 

πιθανού στόχου της ΑΕΚ έφερε στο προσκή-
νιο Ιρανός ρεπόρτερ. Ο Σίνα Ταφαζό-

λι, που εξειδικεύεται για μεταγρα-
φές Ιρανών ποδοσφαιριστών 

αναφέρει ότι η Ένωση ρώτη-
σε για τον παίκτη. 
Ο νεαρός ακραίος έχει συμ-
βόλαιο με την Εστεγκλάλ 
μέχρι το 2025, ενώ την περ-
σινή σεζόν μέτρησε 9 γκολ 

και 9 ασίστ σε 37 παιχνίδια 
σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και 

Champions League Ασίας. Θεω-
ρείται από τους πιο ταλαντούχους 

ποδοσφαιριστές της γενιάς του και θέ-
λει να κάνει το παραπάνω βήμα στην Ευρώπη.

➦

AEK B’

Πήρε Γερολέμου
Στην απόκτηση του 21χρονου Κύπριου μεσο-
επιθετικού της ΑΕ Λεμεσού, Γιάννη Γερολέμου 
προχώρησε η ΑΕΚ για να στελεχώσει τη Β΄ ομά-
δα. Ο παίκτης βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να 
υπογράψει και την ερχόμενη Δευτέρα αναμένε-
ται να τεθεί στη διάθεση του Σωκράτη Οφρυδό-
πουλου στην πρώτη προπόνηση της δεύτερης 
ομάδας της Ένωσης. Πέρυσι, ο Γερολέμου αγω-
νίστηκε για ένα εξάμηνο ως δανεικός στη βουλ-
γαρική Τσάρσκο Σέλο, όπου σε επτά συμμε-
τοχές είχε μια ασίστ.
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ΠΕΝΤΕ  
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ  
ΠΑΝΩ 

ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ 

ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΧΕΝΡΙ ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ ΚΑΙ 
ΜΑΖΙ ΦΕΡΝΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΕΝΣΕ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΜΕΝΟΣ O  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  
ΤΩΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ
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Το πήγε από εδώ, το πήγε από εκεί ο Ολυμπιακός 
τα κατάφερε με τον Χένρι Ονιεκούρου. Ο Νιγηρια-
νός εξτρέμ θα γίνει δικός του, αφού τα πάντα είναι 
συμφωνημένα. Γίνεται λόγος ακόμα και για αγορά 
του διεθνή άσου από την Μονακό. Με το ποσό να 
αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ και την ομάδα του Πριγκι-
πάτου να κρατάει ποσοστό μεταπώλησης. Βέβαια 
είναι κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί. Γιατί από την 
Τουρκία έκαναν λόγο για δανεισμό ενός έτους, με 
οψιόν αγοράς. Το σίγουρο είναι ένας. Πως ο Χένρι 
Ονιεκούρου ανυπομονεί να φορέσει την ερυθρόλευ-
κη φανέλα. Και να παίξει άμεσα. Γνωρίζει καλά τι 
πάει να πει Ολυμπιακός. Από πέρσι όπου οι πρω-
ταθλητές Ελλάδας έκαναν την πρώτη τους κίνηση. 
Για να τον αποκτήσουν. Αλλά τότε ήταν η Γαλα-
τασαράι που τον κέρδισε. Γιατί σε αυτή είχε μόλις 
ολοκληρώσει τον ετήσιο δανεισμό του. Και πήγε 
για έναν ακόμα. Αλλά η τούρκικη ομάδα δεν έκανε 
χρήση της οψιόν αγοράς, που ήταν στα 4,5 εκατ. 
ευρώ. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό και 
μετά από επαφές μαζί του, τον έπεισε να πει το ναι. 
Πληροφορίες αναφέρουν πως μέσα στο Σαββατο-
κύριακο αναμένεται να είναι στην Αθήνα. Ακόμα και 
νωρίτερα. «Έρχομαι άμεσα, θέλω να παίξω», ήταν 
τα τελευταία λόγια του. Ο Ονιεκούρου φέρνει μαζί 
του την έκρηξη, την ταχύτητα και την τεχνική του. 
Όσο για τα γκολ; Σε 167 ματς στην καριέρα του συ-
νολικά, έχει βάλει 62 γκολ. Δηλαδή σκοράρει σχε-
δόν ένα γκολ κάθε δύο παιχνίδια. Παράλληλα έχει 
μοιράσει και 27 ασίστ. Μπορεί να καλύψει, επιτέ-
λους, το κενό που άφησε ο Ντανιέλ Ποντένσε. 

Ο Ονιεκούρου προβάρει την ερυθρόλευκη φανέ-
λα, αλλά ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την ρε-
βάνς με την Νέφτσι Μπακού. Η αναμέτρηση ξεκι-
νάει στις 20:00 (Mega)με τους «ερυθρόλευκους» να 
έχουν μαζί τους και το 1-0 της πρώτης αναμέτρη-
σης. Το γήπεδο της Νέφτσι, η οποία σημειωτέων 
πούλησε όλα τα εισιτήρια που έβγαλε για το ματς, 
δεν είναι σε καλή κατάσταση. Κάτι που έχουν ενη-
μερωθεί στον Ολυμπιακό. Και είδαν χθες το βράδυ 
και οι ιθύνοντες του συλλόγου που το επισκεφθη-
καν. Πέραν από αυτό είναι και οι πολλές απουσίες. 
Στις ήδη γνωστές Καμαρά, Εμβιλά (βγήκε από την 
λίστα την περασμένη εβδομάδα), Σωκράτης, τέθη-
καν οι Ανδρούτσος, Ρέαμπττσιουκ, Μπουχαλάκης, 
Κρίστινσον, Αγκιμπού Καμαρά, Κρίστινσον. Στους 
απόντες και ο Ντρέγκερ αλλά δεν είναι στην ευρω-
παϊκή λίστα. Το θετικό είναι πως γύρισε ο Ελ Αρα-
μπί. Και μάλλον θα ξεκινήσει. Μια επικρατέστερη 
ενδεκάδα είναι η εξής: Τζολάκης (Βατσλίκ), Σεμέδο, 
Μπα, Σισέ, Λαλά, Σουρλής (Μάρκοβιτς), Κούντε, Μα-
σούρας, Βαλμπουενά, Ελ Αραμπί. Στις δηλώσεις 
του ο Πέδρο Μαρτίνς είπε μεταξύ άλλων: 
«Είναι αλήθεια ότι μου αρέσει να δίνω λύσεις στα 
προβλήματα. Πάντα υπάρχουν λύσεις. Μπορεί να 
έχουμε πολλές απουσίες και διάφορα θέματα όμως 
ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλη ομάδα και έχει παί-
κτες να ανταποκριθούν». Από την πλευρά του ο 
Βαλμπουενά τόνισε: «Έχουμε μικρό προβάδι-
σμα. Αλλά για ούτε δευτερόλεπτο δεν περ-
νάει από το μυαλό μας η σκέψη ότι θα 
αποκλειστούμε παρά τις δυσκολίες»
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Τα γκάζια του Ιβάν
Με.. άγριες διαθέσεις περίμενε χθες τους 
παίκτες του Παναθηναϊκού ο Ιβάν Γιοβά-
νοβιτς. Σταμάτησε πολλές φορές την προ-
πόνηση για να δώσει τις οδηγίες που θέ-
λει. Κάποια στιγμή τους είπε:  «Δεν γίνεται 
να έχετε πάντα έτοιμη την δικαιολογία. Όταν 
σας λέω κάτι, αυτό είναι, το κάνετε και προχω-
ράμε. Δεν θέλουμε δικαιολογίες». Οι περισσό-
τερες οδηγίες – φωνές ήταν στις ασκήσεις 
για την κατοχή της μπάλας και την ανά-

πτυξη του παιχνιδιού.

ΑΤΕΝΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ  
ΤΟ 1.89 Ο ΣΤΟΠΕΡ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ  
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ  
ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ  
ΜΠΑΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΠΟΔΙΑ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ 
Ο ΣΑΡΛΙΓΙΑ

Ατενίζει τον κόσμο από το 1.89, η φυσική 
του θέση είναι κεντρικός αμυντικός, ενώ έχει 
καταγράψει και μερικές, ελάχιστες για την 
ακρίβεια, εμφανίσεις στα άκρα. Ο Ζβόνιμιρ 
Σάρλιγια ενηλικιώθηκε στη Σλάβεν Μπελού-
πο της πόλης Κοπρίβνιτσα. Η ομάδα κατα-
λάμβανε σταθερά την 6η ή την 7η θέση από 
το 2014 έως το 2020. Βέβαια, ο ίδιος (και λόγω 
ηλικίας) δεν κατέγραφε αρκετές συμμετοχές. 
Μόλις 46 σε όλες τις διοργανώσεις κατά τη 
συγκεκριμένη εξαετία, εκ των οποίων οι 2 
στο Κύπελλο. Τη σεζόν 2016-17 ψήθηκε ως 
δανεικός στην άσημη Σολίν που βρίσκεται 
στη Δαλματία (31 εμφανίσεις), προτού επι-
στρέψει στη Σλάβεν. Η άνοδός του ήταν ση-
μαντική, όπως μαρτυρά η επιθυμία της ΤΣ-
ΣΚΑ Μόσχας να τον εντάξει στο ρόστερ της 
ακόμα και με τη μορφή δανεισμού το 2019. 
Στα 22 του, πέραν της μετάβασης στο σαφώς 
ανώτερο ρωσικό πρωτάθλημα, ο Σάρλιγια 
είχε προλάβει να φορέσει ακόμα και το πε-
ριβραχιόνιο του αρχηγού στη Σλάβεν.
Από τα videos (που δείχνουν τις καλύτερες 
στιγμές του) και κάποιες πληροφορίες, γί-
νεται αντιληπτό ότι χρησιμοποιεί και τα δύο 
πόδια. Ο Παναθηναϊκός έψαχνε κάποιον που 
να διαθέτει και το αριστερό, οπότε πιθανώς 
σε αυτόν τον τομέα να έκανε διάνα.
«Ελπίζω ότι η πορεία του Ζβόνιμιρ θα απο-
τελέσει παράδειγμα για τους νέους παίκτες 
μας. Με καθημερινή δουλειά, προσπάθεια 
και θυσίες μπορούν να επιτύχουν υπέροχα 
αποτελέσματα», είχε δηλώσει ο τεχνικός δι-
ευθυντής Ζβόνιμιρ Σιμούνοβιτς, όταν ο συ-
νονόματός του είχε παραχωρηθεί στην ΤΣ-
ΣΚΑ Μόσχας. Τελικά, επί ρωσικού εδάφους 
κατέγραψε 14 συμμετοχές, εκ των οποίων 
οι 11 στο πρωτάθλημα (μόλις 5 τα 90λεπτα).
Ο νέος προορισμός του ήταν η Κασίμπασα 
(ξανά ως δανεικός), με τη φανέλα της οποί-
ας είχε συνολικά μόλις 7 εμφανίσεις, εξαιτίας 
δύο τραυματισμών που αντιμετώπισε. Επέ-
στρεψε στη Σλάβεν, όμως η μοίρα του τον 
ήθελε ξανά στην Τουρκία, εν προκειμένω για 
λογαριασμό της Ανκαραγκουτσού, η οποία 
έδωσε 350.000 ευρώ για να τον αποκτήσει.
Το συμβόλαιο ήταν μονοετές, η σεζόν που 
ακολούθησε αποδείχθηκε γεμάτη σε συμ-
μετοχές, ωστόσο ο υποβιβασμός δεν απο-
φεύχθηκε. Οδεύοντας προς τα 25, ο Σάρλιγια 
φιλοδοξεί να χτυπήσει την πόρτα της ενδε-
κάδας του Παναθηναϊκού, ο οποίος με τα τω-
ρινά δεδομένα φέρεται να κλείνει το μέτωπο 
των στόπερ (Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Βέ-
λεθ αλλά και Κουρμπέλης).
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TAΛΕΜΠ ΤΑΒΑΘΑ

Τον «σπρώχνουν» 
αλλού!
Κάπου γράφτηκε ότι ο Τάλεμπ Ταβάθα 

προτάθηκε στον Άρη και οι 
Θεσσαλονικείς εξετά-

ζουν την περίπτω-
σή του. Όσο προ-

τάθηκε στον Άρη 
ο 29χρονος αρι-
στερός μπακ, 
άλλο τόσο και 
οι Θεσσαλονι-
κείς εξετάζουν 

την περίπτωσή 
του. Κάπου αλλού 

τον σπρώχνουν τον 
Iσραηλινό αμυντικό και 

βάζοντας και τον Άρη στην εξίσωση, 
προσπαθούν είτε να τον περάσουν, 
είτε να του ανεβάσουν το κασέ!

AΡΗ
Σ

Ο… ΕΚΤΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΙΤΟΥΡΜΠΕ!
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Οι μεταγραφικοί στόχοι του Άρη, ήταν ξεκάθα-
ροι πριν ακόμα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. 
Όλος ο άξονας (τερματοφύλακας, κεντρικός 
αμυντικός, μέσος, αριστερό μπακ και σέντερ 
φορ). Στην πορεία προέκυψε και δεύτερος στό-
περ, μετά την πώληση του Λίντσεϊ Ρόουζ.
Η τριάδα στον «άσο» έκλεισε με τον Ντενίς, 
στόπερ ο συμπατριώτης του Φαμπιάνο, 6-8άρι 
ο Μπαντού Εντιαγέ, εξτρέμ ο Χαΐροβιτς και 
φορ, εκτός απροόπτου, η αποκάλυψη του 
Sportime.gr, Γιοσινόρι Μούτο!
Η ιστορία με τον Χουάν Ιτούρμπε που είχε προ-
ταθεί μεν, αλλά είχε «παγώσει», αφού το βά-
ρος είχε πέσει στον δεύτερο στόπερ και στον 
φορ, έχει αρκετό παρασκήνιο.
Και είναι λογικό να «παγώσει» αφού στα «φτε-
ρά» της επίθεσης που παίζει κυρίως ο Κολομ-
βιανός, ο Άρης έχει άλλους πέντε ποδοσφαι-
ριστές. Μπρούνο Φελίπε, Μπρούνο Γκάμα, 
Ματέο Γκαρσία, Ντάνιελ Μαντσίνι (που θα πάει 
στη φυσική του θέση, όταν έρθει ο φορ) και ο 
νεοαποκτηθείς Ιζέτ Χαΐροβιτς. Ηδη υπάρχει 
αρκετός συνωστισμός!
Πως από μια περίπτωση που εξεταζόταν, αν 
και εφόσον, έγινε προτεραιότητα ο Ιτούρμπε;
Το Sportime το έχει και το γράφει! Ο Θόδωρος 
Καρυπίδης τρελάθηκε με όσα είδε στο παιχνί-
δι με την Αστάνα! Το αφεντικό του Άρη ειδι-
κά στο δεύτερο ημίχρονο, είδε την ομάδα του 
να παίζει φουλ επίθεση και να μην κάνει σουτ 
ούτε εντός, ούτε εκτός εστίας για 45 λεπτά!
Κάπως έτσι και εν μια νυκτί ουσιαστικά πάρ-
θηκε η απόφαση να αποκτηθεί εξτρέμ που θα 
τελειώνει φάσεις. Και την επόμενη, ο Ιτούρ-
μπε συμφώνησε και την Τετάρτη έρχεται να 
υπογράψει.
Τόσο απλά, τόσο γρήγορα, αλλά καθόλου πρό-
χειρα!

ΚΙ ΟΜΩΣ, Ο ΚΟΛΟΜΒΙΑΝΟΣ  
ΕΞΤΡΕΜ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΗ. ΟΧΙ ΣΑΝ ΟΝΟΜΑ,  
ΑΛΛΑ ΣΑΝ ΘΕΣΗ!
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ΒΟΛΟΣ

Δεν τους... χαλάει!
 

11αδάτο εξτρέμ ψάχνει εδώ και κάνα 20ήμερο ο Βόλος. 
Μάλιστα στη μανατζερική πιάτσα, ακούγεται ότι το ποσό 
που θα δώσουν θα είναι κοντά στο 200άρι! Τις τελευταί-

ες μέρες έχει «σβήσει» λίγο το πράγμα. Η περίπτωση του 
Αμρ Ουάρντα ψιθυρίζεται πάντως. Ο Αιγύπτιος δεν θα 

μείνει στον ΠΑΟΚ και στο Βόλο δεν θα τους χαλάσει να 
τον πάρουν ξανά δανεικό. Ιδιαίτε-

ρο παιδί ο Αιγύπτιος, αλλά 
τον... έχει ο Δήμαρ-

χος.

ΛΑΜΙΑ... 
MADE IN 
GREECE!

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Έκπληξη αν μείνουν  
και οι δύο!
 
Mεταγραφικά δεν κουνιέται φύλλο στα Γιάν-
νενα. Η αποστολή επέστρεψε από τα 3-5 
Πηγάδια. Για τους υπό δοκιμή Οσάβε και 
Γκαρντάφσκι δεν έχει ακουστεί κάτι. Από 
όσα έδειξαν στη Νάουσα οι δύο ποδοσφαι-
ριστές, αν θα μείνουν αμφότεροι θα είναι 
τεράστια έκπληξη. Ο πρώτος 
ειδικά είναι πολύ δύσκο-
λος. Ο Γερμανοπο-
λωνός έχει τις 
πιθανότη-
τές του. 

Το... παπούτσι από τον τόπο σου δεν 
πολύ... φοριέται την τρέχουσα μετα-
γραφική περίοδο στη Super League 
1. Μόνο η Λαμία κρατάει ψηλά την ελ-
ληνική σημαία στις μέχρι τώρα προ-
σθήκες που έχουν κάνει οι ομά-
δες της κατηγορίας, πλην των Big 5. 
Εννιά μεταγραφές έχει κάνει η ομάδα της 
Φθιώτιδας, οι επτά «δικά» μας παιδιά.
Γκαραβέλης, Eλευθεριάδης, Γκέτσο-
γλου, Μανούσος, Μανουσάκης, Mαζου-
λουξής, Πενταράκης. Μόνο ο γνώριμος 
Σαράνοφ και ο Νούνιες οι «εισαγόμε-
νοι». Επτά Έλληνες. Έναν λιγότερο, 
έξι, αλλά με μια προσθήκη επιπλέον 
(10), ακολουθεί ο Ατρόμητος που έφε-
ρε πίσω Χατζηισαΐα, Κουλούρη και έντυ-
σε στα «κυανόλευκα» Τζαβίδα, Βασιλα-
ντωνόπουλο, Καρτάλη και Κλωναρίδη. 
Έξι έχει και ο Ιωνικός, αλλά οι Έλλη-
νες αποτελούν τη μειοψηφία των με-
ταγραφικών κινήσεων των Νικαιω-
τών, αφού μέχρι στιγμής έχει πάρει 
15 ποδοσφαιριστές, τους περισσότε-
ρους από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. 
Με τέσσερις, ακολουθούν ΠΑΣ Γιάννι-
να και Απόλλων Σμύρνης με έξι και επτά 
προσθήκες αντίστοιχα.
Από κει και πέρα, τον Έλληνα ποδοσφαι-
ριστή τον βρίσκεις με το... κιάλι! Έναν 
έχει πάρει ο Παναιτωλικός (Χουχούμης). 
Οι υπόλοιποι πέντε είναι από... παντού!
Μια μόλις προσθήκη Έλληνα έχει κά-
νει ο ΟΦΗ με την απόκτηση του Πα-
σαλίδη από τον Αστέρα Τρίπολης! 
Σε Τρίπολη και Βόλο, ούτε το... κιάλι κά-
νει δουλειά. Αρκάδες και Θεσσαλοί έχουν 
πάρει μόνο ξένους ποδοσφαιριστές. Οι 
πρώτοι πέντε και οι «κυανέρυθροι» 10! 
Στη σούμα, 72 (συν τον κλεισμένο Ντέιμπι 
Φλόρες στο Αγρίνιο) μεταγραφές στα 9 
club της Super League 1, εξ αυτών μόνο 
οι 28 Έλληνες. Ποσοστό απογοητευτικό. 
«Στα ξένα Έλληνας και στην Ελλάδα ξέ-
νος»!

H OMAΔΑ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΧΕΙ 
ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ 9 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ.  
ΟΙ ΕΠΤΑ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΕΝΑΝ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ 
ΠΑΡΕΙ ΜΑΖΙ, ΑΣΤΕΡΑΣ, ΒΟΛΟΣ, 
ΠΑΝΑΤΩΛΙΚΟΣ, ΟΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝ!

SUPER 
LEAGUE
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ψάξτε αυτόν που είπε πως το αίμα νερό δεν 
γίνεται και κάντε του άγαλμα… Σπουδαίες 
λέξεις που διαχρονικά θα μείνουν για πάντα 
στη μνήμη όλων και πάντα θα έρχονται όταν 
το… «έδαφος» είναι γόνιμο! Πριν λίγα χρό-
νια ήταν και πάλι πρόεδρος στον Παλλαυρε-
ωτικό! Σήμερα που οι συγκυρίες του το επέ-
τρεψαν, επέστρεψε και πάλι στον προεδρικό 
θώκο και θα είναι από τους φετινούς στυλο-
βάτες της ομάδος του Λαυρίου. Ο Γιάννης 
Πασχάλης το μικρόβιο του ποδοσφαίρου το 
κουβαλάει μέσα του και γι’ αυτό το λόγο σή-
μερα τον βρίσκουμε και πάλι να ηγείται του 
διοικητικού σχήματος. Στο πλαίσιο αυτό, αυ-
τονόητα μια πρώτη τοποθέτησή του για την 
επιστροφή, αλλά και την επόμενη μέρα είναι 
κάτι το αναγκαίο. Πιο συγκεκριμένα και ερω-
τηθείς σχετικά είπε: «Κανείς δεν περισσεύ-
ει στο ποδόσφαιρο. Όποιος πει, πως μπο-
ρεί να τα κάνει μόνος του, τότε πριν ακόμη 
ξεκινήσει, έχει αποτύχει. Το ποδόσφαιρο εί-

ναι ομαδικό άθλημα, τόσο εντός του αγωνι-
στικού χώρου, όπου παίζουν οι ποδοσφαι-
ριστές, όσο και εκτός σε επίπεδο διοίκησης. 
Κι εμείς στον Παλλαυρεωτικό αυτό το υπο-
στηρίζουμε ως κόρη οφθαλμού. Επέστρεψα, 
διότι τώρα στα δύσκολα η ανάγκη για προ-
σφορά από περισσότερα άτομα, είναι επι-
βεβλημένη. Ο Παλλαυρεωτικός είναι η μεγά-
λη μου αγάπη και θέλω μαζί με τα υπόλοιπα 
παιδιά του συμβουλίου, να προσπαθήσουμε 
για το καλύτερο. Σε μια χρονιά δύσκολη, όλοι 
οι Λαυριώτες θα πρέπει να σταθούν δίπλα 
στην ομάδα και να τη στηρίξουν με κάθε τρό-
πο. Θέλουμε να ανεβάσουμε ένα κλικ πάνω 
τους στόχους μας».

ΘΗΣΕΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Εκείνο που μπορεί κανείς να διαπιστώσει και 
να πιστώσει στη διοίκηση του Θησέα Ν. Μά-
κρης και στον πρόεδρό της Κώστα Τρίμη, εί-
ναι πως πράγματι μπορούν να κτίσουν την 
ομάδα τους σύμφωνα με κάποια πρότυπα 
και όχι μόνον. Πρόσφατο παράδειγμα αποτε-
λεί η πρόσληψη του Γιώργου Γκιόκα ως άμε-
σου συνεργάτη του Γιάννη Τσέλιου, αλλά και 
προπονητή στην Κ18! Μια επιλογή που δεν 
χρειάζεται σχολιασμού, αφού το νέο στέλε-
χος του προπονητικού τιμ, συγκαταλέγεται 
μέσα στους κορυφαίους του είδους του, ενώ 
η συμβολή του στην υλοποίηση του πλάνου 
είναι κάτι που θα φανεί πολύ γρήγορα. Σχε-
τική είναι και η ανακοίνωση του συλλόγου 
που αναφέρει τα εξής: «Με μεγάλη μας χαρά 
ανακοινώνουμε την έναρξη της συνεργασί-
ας της ομάδας μας με τον καθηγητή Φυσικής 
Αγωγής Γιώργο Γκιόκα ως άμεσο συνεργά-
τη του προπονητή μας Γιάννη Τσέλιου και ως 
υπεύθυνο φυσικής κατάστασης της ανδρικής 
μας ομάδας. Επίσης θα αναλάβει ως Α προ-
πονητής την Κ18, μια θέση πολύ σημαντική 
για το νέο μας πλάνο και την προώθηση των 
νεαρών μας αθλητών στην ανδρική ομάδα. 
Ο Γιώργος έχει αξιοζήλευτη πορεία σε ομά-
δες μεγαλύτερων κατηγοριών (Αήττητο Σπά-
των, Μαρκό, Θύελλα Ραφήνας,  Αχαρναϊκό), 
ενώ έχει κατακτήσει με την ανδρική μας ομά-
δα τον τίτλο της Γ ΕΠΣΑΝΑ ως Α προπονη-
τής. Τέλος, σημαντική πορεία έχει και με την 
Εθνική κωφών στην οποία βρίσκεται και αυτή 
τη χρονιά στο πάγκο της».

«ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΠΙΟ ΠΑΝΩ»
Ο ΕΠΑΝΕΛΘΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΜΙΛΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΓΑΠΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ

Τα παντελόνια 
τα φοράνε 
μόνον άνδρες!
Το έχω γράψει πάνω 
από δέκα φορές, 
αλλά μου αρέσει να 
το γράφω συνέχεια 
και για πάντα, κάποιοι 
μου δίνουν το δικαί-
ωμα. Το παντελό-
νι είναι αυτό το ρού-
χο που το φορούν 
ΜΟΝΟΝ οι άνδρες! 
Όποιος κατάλαβε-κα-
τάλαβε… Οι υπόλοι-
ποι που κάνουν πως 
δεν καταλαβαίνουν, 
ας κοιταχτούν στον 
καθρέπτη… Σίγουρα 
πολλά έχουν να κερ-
δίσουν! Διότι όποιος 
δεν κοιτάζεται και δεν 
βλέπει τον εαυτό του, 
τότε είναι ο χαμένος 
στην υπόθεση ποδό-
σφαιρο… 
* Προχθές είχα μια 
κουβέντα με τον Αντώ-
νη Δαρζέντα, τον άν-
θρωπο που ανέβασε 
όσο κανείς το πειραι-
ώτικο ποδόσφαιρο 
στο Έβερεστ της ερα-
σιτεχνικής δημοσιο-
γραφίας, με αφορμή 
ένα μήνυμα που μου 
είχε στείλει πριν επτά 
χρόνια ο Τάκης Παϊ-
πέτης. Και είναι αλή-
θεια πως το χάρηκα 
πολύ… Όταν μιλά-
με δεν χορταίνουμε, 
όπως και με τον άλλο 
γίγαντα της αθηναϊκής 
δημοσιογραφίας τον 
Γιώργο Ζουρίδη! Οι 
τελευταίοι των «μοϊκα-
νών»… Εν τέλει ο Πα-
ϊπέταρος ζει, αλλά με 
πολλά προβλήματα 
υγείας. Εύχομαι να τα 
ξεπεράσει και να έχει 
μια καλή συνέχεια… 
* Ορισμένοι ξέρω με 
λοιδορείτε μ’ αυτά 
που ανεβάζω στο ΦΒ 
μερικές φορές, αλλά 
οι λόγοι είναι εντελώς 
προσωπικοί! Και δεν 
χρειάζεται εκείνοι που 
δεν γουστάρουν να τα 
διαβάζουν. Άλλωστε 
η σελίδα αυτή είναι 
προσωπική, άσχετα 
αν κάποιοι μπαίνουν 
και όχι μόνον αλλά κά-
νουν και κριτική! 
* Μια βδομάδα στο 
Γαλήνη στα Καμέ-
να Βούρλα ήταν ο 
Τάκης Μακροδημή-
τρης(!) και χθες επέ-
στρεψε… Πληροφο-
ρίες λένε είναι πως το 
έκανε επίτηδες για να 
μη βρεθούμε και κε-
ράσει κανένα Εκμέκ 
της κυρά Γιώτας, που 
γουστάρω… 

Τη μεταγραφική του εξόρμηση συ-
νεχίζει απτόητος ο Αττικός. Οι ιθύ-
νοντες του συλλόγου των κεντρι-
κών προαστίων είναι σε διαρκή 
εγρήγορση, σε ό,τι αφορά τη στε-
λέχωση του ρόστερ, που θα κλη-
θεί να παλέψει την προσεχή σε-
ζόν για μία αξιοσημείωτη πορεία 
στο νέο πρωτάθλημα της Γ’ Κατη-
γορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το 
πρίσμα ο Αττικός προχώρησε σε 
ακόμη μία σημαντική μεταγραφι-
κή ενίσχυση, που ανακοίνωσε την 
επιστροφή του Κώστα Ντζέλια. Ο 
έμπειρος μέσος που αποτέλεσε 
και παλιότερα βασικό στέλεχος της 
ομάδας, αγωνιζόταν στον Θρίαμ-
βο Χαϊδαρίου έχοντας αγωνιστεί 
επίσης σε αρκετές άλλες ομάδες. 
Παρά το γεγονός ότι είχε προτά-
σεις από αρκετές ομάδες μεγα-
λύτερων κατηγοριών, προτίμησε 
να επιστρέψει στην ομάδα του Ατ-
τικού και να συμβάλει και αυτός 
στην αναγέννηση του συλλόγου 
και στην είσοδο της στη νέα επο-
χή που μπαίνει ο Αττικός.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 
Οι «ερυθρόλευκοι» μετά από συ-
ντονισμένες ενέργειες προχώρη-
σαν σε μία ακόμη σπουδαία προ-
σθήκη, αφού ανακοίνωσαν την 
απόκτηση του Δημήτρη Γιαταγα-
νάκη. Ο έμπειρος μεσοαμυντικός 
αγωνιζόταν στον Πανγυθεατικό και 
αναμένεται να αποτελέσει σημα-
ντικό όπλο για τον κόουτς Βαγγέλη 
Ιντζέκαρο. Αναλυτικά, το κείμενο 
«Ανακοινώνουμε την συμφωνία 
μας με τον έμπειρο ποδοσφαιρι-
στή Δημήτρη Γιαταγανάκη, πολυ-
θεσίτη (αμυντικό χαφ και στόπερ) 
ο οποίος έχει αγωνιστεί μεταξύ άλ-
λων σε: Ατρόμητο Αθηνών-Εθνι-
κό-Ιωνικό-Κερατσίνι. Έχει συμμε-
τάσχει επίσης στις εθνικές ομάδες 
των under-17 -18-19. Τον καλωσο-
ρίζουμε και ευχόμαστε καλή αγωνι-
στική σεζόν με υγεία!!. Καλώς ήρ-
θες ΔΗΜΗΤΡΗ!!»

ΑΤΤΙΚΟΣ 

Επιστροφή  
  Ντζέλια με νόημα

ΚΟΛΩΝΟΣ 

Ελεύθερος  
ο Δημήτρης Παπανδρέου 
Ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό 
της καριέρας του είναι πλέον ο Δημήτρης Πα-
πανδρέου, ο οποίος έλυσε φιλικά τη συνερ-
γασία του με τον φιλόδοξο σύλλογο των κε-
ντρικών προαστίων Ο ικανότατος κεντρικός 
αμυντικός, εκτός από την δεδομένη αγωνι-
στική αξία του, διαθέτει και πλούσια εμπειρία. 
Μια ματιά στο βιογραφικό του πείθει… Κορω-
νίδα, Παράδεισος, Τριφυλλιακός, Μαρούσι, 
Νεοπεντελικός, Ασή Γωνιά, Κρόνος Αθηνών, 
Άτλας Κυψέλης, Πλάτων, Κολωνός οι μέχρι 
τώρα σταθμοί της καριέρας του… Αξίζει να 
τονιστεί ότι ο χαρισματικός φορ έχει ήδη δε-
χθεί κρούσεις από αρκετούς συλλόγους, που 
τον έχουν βάλει στο στόχαστρό τους, ωστό-
σο ακόμη δεν έχει αποφασίσει πού θα παίξει 
ποδόσφαιρο τη νέα περίοδο… Κάτι το οποίο 
προβλέπεται να συμβεί μέσα στις ερχόμενες 
ημέρες.

ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Τα χαρτιά και τα μολύβια έχουν βγει από τους 
ανθρώπους του Φωστήρα Καισαριανής, προ-
κειμένου να σχεδιάσουν την επόμενη μέρα. 
Ιδιαίτερα θετικές είναι οι παρεμβάσεις του Ηλία 
Σαλευρή, που προσπαθεί με κάθε τρόπο να 
κλείσει το πρόγραμμα των φιλικών, τόσο σε 
ανδρικό επίπεδο, όσο και στο γυναικείο! Τις 
επόμενες μέρες θα γίνουν και οι σχετικές ανα-
κοινώσεις!

This is Athens

҂ Ο Γιάννης Πασχάλης. 



www.sportime.gr ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 202113

ΟΡΘΗ ΣΚΕΨΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΟΤΑΝ Ο ΠΙΤΙΝΟ ΖΗΤΗΣΕ  
ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟ

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ένα από τα μεγαλύ-
τερα ταλέντα αυτή τη στιγμή στο ελληνικό μπά-
σκετ ετοιμάζεται να βρει την ηρεμία του αλλά και 
τη μεγάλη του ευκαιρία στον Προμηθέα.
Όσα έχουν ακουστεί για τον Ρογκαβόπουλο, οδη-
γούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια ξε-
χωριστή περίπτωση. Σε εποχές που το ελληνικό 
μπάσκετ αναζητά σημεία αναφοράς για το μέλ-
λον του. Δεν πέρασε εύκολα στην ΑΕΚ, το αντί-
θετο! Κι αν ποτέ αποφασίσει να μιλήσει, τότε πο-
λύς κόσμος θα… σπεύσει να κρυφτεί! Διότι δεν 
είναι «τα 14 λεπτά μέσος όρος» που μετρούν όσο 
ο ρόλος, η εμπιστοσύνη και οι συνθήκες υπό τις 
οποίες ζει ένας παίκτης σε μια ομάδα. 
Προφανώς και ο Ρικ Πιτίνο δεν είναι… τρελός, 
ίσα-ίσα βρίσκεται αρκετά επίπεδα παραπάνω 
σε σκέψη και εικόνες όταν ζήτησε να κάνει Ο ΙΔΙ-
ΟΣ ατομική στον Νίκο Ρογκαβόπουλο! Μόλις τη 
δεύτερη μέρα που πάτησε το πόδι του στην Ελ-
λάδα, ενόψει Προολυμπιακού Τουρνουά, ενημέ-
ρωσε τους συνεργάτες του ότι θα κάνει ατομική 
προπόνηση στον Ρογκαβόπουλο. Μόνο εκεί-
νος… Δεν ήθελε κανέναν άλλον στο γήπεδο! 
Είχε ακούσει για τον μικρό και ήθελε να τον δει 
ατομικά. Να δει πώς δουλεύει, πώς σκέφτεται, να 
διαγνώσει την προοπτική του. Και πλέον ήταν 
ΔΕΔΟΜΕΝΟ ότι ο «Ρόγκα» δε θα έχανε τη θέση 
του στη 12άδα στην Εθνική. Ο Πιτίνο ορθότατα 
σκέφτηκε ότι μια τέτοια περίπτωση πρέπει να 
την κρατάς κοντά στην Εθνική ομάδα. Γιατί εί-
ναι το μέλλον!
Στον Προμηθέα είναι ιδανική περίπτωση. Σε μια 
ομάδα που εξελίσσει παίκτες (δεν είναι τυχαίο 
ότι την τελευταία διετία, πέντε έχουν προωθη-
θεί σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό) και που δε 
διστάζει να δίνει ευκαιρίες. Ο «Ρόγκα» θα παίξει 
σε υψηλό επίπεδο, σε (μίνιμουμ) 18 αγώνες σε 
ένα πανίσχυρο Eurocup, με συγκεκριμένο ρόλο 
και φυσικά εκεί που τον εμπιστεύονται και τον 
πιστεύουν! 
Πιθανότατα αυτή η απόφαση να του διαμορφώ-
σει την καριέρα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Μια ανάσα από Καββαδά
Πολύ ενεργός ο Παναθηναϊκός στο μεταγραφικό 
κομμάτι το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα ετοι-
μάζεται να κάνει μια ακόμα κίνηση. Πιο συγκε-
κριμένα είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 
Βασίλη Καββαδά. Ο 30χρονος πρώην σέντερ 
του Ηρακλή κλείνει την τριάδα των σέντερ της 
ομάδας του Δημήτρη Πρίφτη πίσω από τους 
Παπαγιάννη και Φλόιντ. Προέρχεται από μια 
καλή σεζόν με τον Ηρακλή, ενώ θετική ήταν η 
παρουσία του με την Εθνική μας ομάδα στο 
Προολυμπιακό της Βικτόρια.
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Ο κορονοϊός στερεί 
από την Ευαγγελία Πλατανιώτη 

της συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Οι κόποι τεσσάρων (και βάλε) ετών 

χάνονται, καθώς όπως επιβεβαίωσε η ίδια η αθλή-
τρια της συγχρονισμένης κολύμβησης έχει νοσήσει με 

τον SARS-Cov-2, λίγο πριν αναχωρήσει για το Τόκιο. Κατά 
συνέπεια το ντουέτο με την Εβελίνα Παπάζογλου δεν θα αγω-

νιστεί, ωστόσο θα συμμετάσχει κανονικά το ομαδικό, αφού θα 
κληθεί αντικαταστάτρια
Η Πλατανιώτη έχει συμπτώματα (δέκατα) και πρέπει να μείνει στην 
Αθήνα, πράγμα που σημαίνει ότι αυτόματα το ντουέτο με την Εβε-
λίνα Παπάζογλου δεν θα αγωνιστεί στο Τόκιο, καθώς δεν υπάρχει 
αντικαταστάτρια (αντίθετα, κανονικά θα αγωνιστεί το ομαδικό, κα-
θώς υπάρχει αντικαταστάτρια).
Η σπουδαία πρωταθλήτρια προσπαθεί να… χωνέψει την ατυ-
χία που την χτύπησε λίγο πριν το ταξίδι για τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες, όπου μαζί με την Παπάζογλου είχαν βλέψεις 

για τελικό.
Όπως είναι κατανοητό, δεν είναι και στην καλύτερη 

ψυχολογική κατάσταση, αλλά το σημαντικό είναι 
πως δεν εμπνέει ανησυχία η κατάστασή της.

ΧΑΘΗΚΑΝ ΚΟΠΟΙ 5 ΕΤΩΝ
Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΝΟΣΗΣΕ ΑΠΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΚΑΙ  

ΔΕΝ ΘΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
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Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΜΟΣ – 
ΒΑΡΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ  
ΜΙΑ «ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ»  
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  
ΤΗΣ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
Ποδοσφαιρική λογική. Μια έννοια που 
τους τελευταίους μήνες δείχνει να έχει 
χαθεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης, τουλάχι-
στον ως προς τη μεταγραφική της πο-
λιτική. Οχι τόσο λόγω των λιγοστών 
κινήσεων, μιας και η «βασίλισσα» ου-
δέποτε συνήθιζε να αγοράζει σωρη-
δόν παίκτες. Πάντοτε έκανε μετρημέ-
νες και ουσιαστικές προσθήκες. Κάτι 
άλλωστε που οδήγησε στην επιστρο-
φή της στην κορυφή της Ευρώπης την 
προηγούμενη δεκαετία. 
Το μεγάλο πρόβλημα που εντοπίζεται 
στους «μερένγκες» είναι οι αποχωρή-
σεις σε ιδιαίτερα κομβικές θέσεις. Οι 
δυο βασικοί τους κεντρικοί αμυντικοί 
πλέον αποτελούν παρελθόν από το 
κλαμπ. Ο Σέρχιο Ράμος τράβηξε για 
το Παρίσι, ενώ ο Ραφαέλ Βαράν έγινε 
«κόκκινος διάβολος». Οι δύο αποχω-
ρήσεις με τεράστια συνεισφορά στον 
σύλλογο και η συνακόλουθη δήλωση 
του προέδρου των «μπλάνκος», Φλο-
ρεντίνο Πέρεθ ότι δεν θα υπάρξουν άλ-
λες μεταγραφές, γεννά στην πιο αισιό-
δοξη περίπτωση προβληματισμό για 
τον τρόπο με τον οποίο η Ρεάλ Μαδρί-
της θα παρατάξει τη γραμμή άμυνάς 
της τη νέα σεζόν, καθώς πλέον έχει 
μείνει χωρίς «πύργους». 
Ο Νταβίντ Αλάμπα ήρθε με σκοπό να 
πλαισιώσει έναν από τους δύο απο-
χωρήσαντες, καθήκον το οποίο του 
δημιουργούσε ανυπομονησία και 
μια ασφάλεια μέχρι να εγκλιματιστεί. 
Ωστόσο, φαίνεται ότι ο 29χρονος Αυ-
στριακός θα αναγκαστεί να δουλέψει... 
υπερωρίες από πολύ νωρίς. Οχι μόνο 
θα επωμισθεί τον δύσκολο ρόλο του 
ηγέτη της οπισθοφυλακής, αλλά θα 
πρέπει να βελτιώσει τους Μιλιτάο και 
Νάτσο, ώστε κι εκείνοι να σταθούν στο 
ύψος των περιστάσεων. 
Η «μαύρη τρύπα» είναι σχεδόν βέβαιο 
ότι θα υπάρξει στα σέντερ μπακ, του-
λάχιστον μέχρι ο Κάρλο Αντσελότι να 
βρει την καλή του δυάδα. Βέβαια, ο Ιτα-
λός τεχνικός λογαριάζει χωρίς τον... 
Αλάμπα, ο οποίος θα πρέπει να «κλει-
δώσει» σ’αυτή τη θέση, παρότι εκεί-
νος έχει «ψηθεί» να παίξει ως αμυντι-
κό χαφ.
Ακόμα όμως κι αν καταφέρει να πείσει 
τον πρώην άσο της Μπάγερν Μονάχου 
να προσηλωθεί σε αμιγώς αμυντικά 
καθήκοντα, η χρονιά δείχνει να παίρ-
νει άσχημη τροπή πριν καν ξεκινήσει. 
Από την άλλη, ίσως αυτή η εξέλιξη να 
σηματοδοτεί και τη δύση μιας ποδο-
σφαιρικής αυτοκρατορίας και την ανα-
τολή μιας νέας, δύσκολης μεν, αλλά με 
μακροπρόθεσμο όφελος εποχής. Πά-
ντως, Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρ-
τσελόνα ήδη τρίβουν τα χέρια τους...

«ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ» 
ΧΩΡΙΣ... 
ΠΥΡΓΟΥΣ
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ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 21:30
ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ-ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ

OVER 2,5 1,70
Η Ραπίντ απέδειξε στο πρώτο ματς ότι θα πουλήσει ακριβά το 
τομάρι της. Το 2-1 στη Βιέννη τη βάζει γερά στη μάχη της 
πρόκρισης και η ρεβάνς θα είναι άκρως ενδιαφέρουσα. 

Δύο ομάδες με μεγάλη άνεση στο σκοράρισμα. ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Γκολ 

παίζουμε και 
στην Πράγα.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 21:30
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΚΑΙΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ (+1,0)

1 1,70
Έμπλεξε ο Ερυθρός Αστέρας μετά την ήττα στο Καζακστάν με 

2-1. Οι Σέρβοι, πάντως, παραμένουν το φαβορί και μέσα 
στην καυτή τους έδρα θα επιτεθούν για να καθαρίσουν 

την πρόκριση. Η έδρα έχει το προβάδισμα στο Βελιγράδι.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Άσος με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 20:30
ΚΛΟΥΖ-ΛΙΝΚΟΛΝ
OVER 2,75 1,80

Έβγαλε χαρακτήρα στο Γιβραλτάρ η Κλουζ, ανέτρεψε το 
εις βάρος της 1-0 και βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση. 

Οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν να χάσουν κάτι και θα 
κυνηγήσουν το θαύμα της ανατροπής.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η αγορά 

σύμμαχός μας 
στα γκολ.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 20:00
ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,72
Δεν καθάρισε την πρόκριση ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη 

και τώρα ταξιδεύει στο Μπακού για να παίξει έναν πρόωρο 
τελικό.

Σημαντικές απουσίες για τους «ερυθρόλευκους», αλλά η 
ομάδα του Μαρτίνς έχει την εμπειρία για να πάρει αυτό 

που θέλει. Στη δύναμη θα πάνε το ματς οι γηπεδούχοι.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Στις κάρτες η 
επιλογή μας.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 21:00
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ-Α 

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 
OVER 2,5 1,65

Στο Φίλιπς Στάντιον η Αϊντχόφεν σκόρπισε τη Γαλατάσαραϊ 
με το εμφατικό 5-1! Τυπική διαδικασία η ρεβάνς, με τους 
Τούρκους να ψάχνουν μόνο μια νίκη γοήτρου. Ανοιχτό 

ματς ξανά με πολλά γκολ αναμένω. 

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αδιάφορο 
παιχνίδι με 

αξία στα 
γκολ.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 20:45
ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ-ΣΕΛΤΙΚ

OVER 5 ΚΑΡΤΕΣ 1,70
Το 1-1 στη Γκλασκώβη αφήνει τα πάντα ανοιχτά στην 

υπόθεση πρόκριση. Φαβορί δεν υπάρχει στο ζευγάρι αυτό 
και αμφότερες θα τα δώσουν όλα για τη νίκη. Σκληρό 

ματς αναμένω και στη Δανία ανάλογο με το πρώτο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το 

ποντάρισμα 
ξανά στις 
κάρτες.

ΟΙ ΑΝΑΜΕΤΡΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 
 ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ ΣΤΉ ΣΉΜΕΡΙΝΉ ΜΑΣ ΣΤΉΛΉ

www.xosetips.com



Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟΣ 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 
ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ 

ΟΣΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ 
ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ 
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ 
ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥΣ

Παίζεις αρκετά με τις πιθανότητες στο πο-
δόσφαιρο. Αυτές είναι που τις «κουβαλάει» 
κάθε ομάδα πριν αρχίσει μια αναμέτρηση. 
Αν σε αυτή υπάρχει στο φόντο και η λέξη 
πρόκριση, τότε διαφοροποιούνται κάπως 
τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι 
στο Μπακού για την ρεβάνς με την Νέφτσι. 
Που θα γίνει σε ένα γήπεδο, με τον αγω-
νιστικό χώρο να έχει αρκετά θέματα. Γκρί-
νιαξε ο Ολυμπιακός; Όχι σε βαθμό που να 
το ήθελε η Νέφτσι. Για να ανέβουν οι τόνοι 
και να «φτιαχτούν» και οι δικοί της παίκτες. 
Να γίνουν τα γνωστά… mind games. Δεν 
το θέλει ο Μαρτίνς, γιατί ξέρει καλά από 
τέτοιες καταστάσεις. Προετοίμασε κατάλ-
ληλα τους παίκτες και για το συγκεκριμέ-
νο ζήτημα. Που υπάρχουν τα μεγαλύτερα 
προβλήματα, τί πρέπει να προσέξουν. Τα 
πάντα. Γιατί η λεπτομέρεια είναι αυτή που 
θα κάνει την διαφορά. Όσο για τις πολλές 
απουσίες; Γίνεται λόγος. Αλλά όχι για το 
αγωνιστικό. Για το ψυχολογικό. Σίγουρα 
απουσιάζουν παίκτες – κλειδιά. Αλλά σε 
μια… μάχη μετρούν οι στρατιώτες και όχι 
αυτοί που λείπουν. Και ο Ολυμπιακός έχει 
έτοιμους τους στρατιώτες του. Για να πάρει 
την πρόκριση που θέλει. Ο Πέδρο Μαρτίνς 
φρόντισε να τους φτιάξει. Και να τα δώσουν 
όλα για να προχωρήσει η ομάδα παρακά-
τω. «Εσείς είστε που θα παίξετε. Και όχι 
αυτοί που λείπουν. Ξέρω πως οι δυνατό-
τητες σας είναι μεγάλες. Είμαστε Ολυμπι-
ακός και πάμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. 
Το μυαλό μας είναι αποκλειστικά στο πως 
θα πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε», 
φέρεται να είπε μεταξύ άλλων στους παί-
κτες. Κάπως έτσι μπήκαν στο αεροπλάνο 
για το Μπακού. Με τον Ματιέ Βαλμπουε-
νά να παίζει και αυτός τον ρόλο του. Ξέρει 
ο Γάλλος από ψυχολογία. Γνωρίζει και τι 
πρέπει να κάνει για να πάρει η ομάδα το ει-
σιτήριο. Μαζί του και ο Ελ Αραμπί. Δύο κο-
λώνες που η συνεργασία τους στον Ολυ-
μπιακό έχει μνημονευτεί πολλές φορές. Το 
ίδιο περιμένουν όλοι να συμβεί και σήμε-
ρα. Η εμπειρία και η ποιότητα τους είναι τέ-
τοια που θα… σπρώξουν και τους υπόλοι-
πους να βγουν μπροστά.

ΠΟΙΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ;

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 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιφιγενείας 47, Νέο Ηράκλειο Τ.Κ.: 142 31 Τηλ.: 210-6871137 Fax: 210-6871001 email: info@sportime.gr

 γραφει ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ
Λόγια ερυθρόλευκα...


