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Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΩΝ 
ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΜΕ 
ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ

ΟΙ ΚΥΡΙΔΟΥ, ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ  
(ΚΡΑΤΗΣΕ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ) ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΚΩΠΟΥ

21:30 NS2

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΑΝ  
ΜΠΕΚ, ΚΟΛΟΒΟΣ

ΤΣΕΚΑΡΕΙ ΒΙΛΕΜΣ

ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ
Η ΑΛΤΑΙ «ΠΙΕΖΕΙ» ΓΙΑ  
ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟΝ ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗ

Τα «καναρίνια» έτοιμα να δώσουν πολλά 
για να πάρουν το wonderkid του ΠΑΟΚ

ΝΟΡΙΤΣ ΓΙΑ ΤΖΟΛΗ

ΠΑΛΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΖΙΟΒΙΝΚΟ

ΣΤΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ  
ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ  

ΟΙ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ, ΣΑΚΚΑΡΗ

ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ 
Η ΤΕΛΤΣΙΔΟΥ
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Αντιμετωπίζουμε, ως κοινωνία, τους αθλητές 
σαν υπερανθρώπους. Απαιτούμε απ’ αυτούς το 
τέλειο, τους «κρεμάμε» για τα όποια λάθη τους. 
Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Έχουμε την τάση, 
κακώς, να κάνουμε σαν να μην υπάρχει ή να 
υποτιμάμε τη σημασία και τις προεκτάσεις του. 
Όταν όμως η Σιμόν Μπάιλς, 4 φορές χρυσή Ολυ-
μπιονίκης, πολλάκις παγκόσμια πρωταθλήτρια 
και θεωρούμενη ως η καλύτερη αθλήτρια ενόρ-
γανης γυμναστικής όλων των εποχών, αποσύ-
ρεται εν ώρα Ολυμπιακών Αγώνων και ενώ την 
περιμένουν δυνητικά αρκετά μετάλλια, επειδή 
δεν μπορεί να αντέξει το άγχος και την πίεση, 
τότε το καμπανάκι χτυπάει δυνατά. «Πρέπει να 
προστατεύσουμε το πνεύμα και το σώμα μας. 
Είμαστε άνθρωποι, στο τέλος της ημέρας», είπε. 
Κραυγή αγωνίας. Έγινε αντικείμενο χλεύης από 
ορισμένους («δεν μπορεί να κάνει αυτά που έκα-
νε και εφευρίσκει δικαιολογίες», είπαν οι haters), 
αλλά αυτό ακριβώς είναι πτυχή του προβλήμα-
τος. Το ότι επίσης η πίεση που ούτως ή άλλως 
ασκούταν, έχει πολλαπλασιαστεί εξαιτίας της 
τοξικότητας των social media. Η Μπάιλς βγαί-
νει μπροστά με γενναιότητα και θέτει το ζήτη-
μα της ψυχικής υγείας στον αθλητισμό. Αναβι-
ώνει τη διαχρονική και πανανθρώπινη αξία του 
«νους υγιής εν σώματι υγιεί». Κάτι πάρα πολύ 
σημαντικό. Πρόκειται για ένα τεράστιο πρώτο 
βήμα. Ας ακούσουμε τι λέει. Πολύ προσεκτικά. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Επειτα από 511 μέρες, η ΑΕΚ θα έχει στο πλευ-
ρός της ξανά τον κόσμο της. Ισως και τη στιγ-
μή που τον χρειάζεται περισσότερο. Το 2-1 έχει 
δημιουργήσει ήδη γκρίνια στις τάξεις των φιλά-
θλων, είναι αποτέλεσμα σαν απάντηση έχει μόνο 
τη νίκη και δεδομένα δημιουργεί άγχος και στους 
παίκτες των «κιτρινόμαυρων».
Σε αυτή τη δυσεπίλυτη ομολογουμένως εξίσω-
ση, έρχεται να προστεθεί ο κόσμος ως ο παρά-
γοντας «Χ» που θα την απλοποιήσει. Τα συνθή-
ματα, οι φωνές, τα «γκάζια» από την εξέδρα, θα 
λειτουργήσουν σαν την έξτρα μεταγραφή που 
απαιτείται για την πρόκριση και την ανατροπή.
Σαφώς για να επέλθουν αυτές θα πρέπει η ΑΕΚ 
να παίξει ποδόσφαιρο. Ωστόσο, μέσα σε όλα τα... 
μεταφυσικά που συμβαίνουν τον τελευταίο ενά-
μιση χρόνο στους «κιτρινόμαυρους», μια έξτρα 
παρουσία που θα ξυπνήσει τους παίκτες αν και 
εφόσον η κατάσταση ζορίσει, κρίνεται ως απα-
ραίτητη.
Η προσμονή είναι μεγάλη και από πλευράς παι-
κτών, κυρίως εκείνουν που με μια ματιά «συν-
δέονται» αυτόματα με την κιτρινόμαυρη κερκί-
δα. Βράνιες και Αραούχο θα γίνουν σύνθημα στα 
χείλη των οπαδών ξανά μετά από καιρό και οι 
πρώτοι οφείλουν να τους ανταποδώσουν αυτή 
την αγάπη με μια εμφάνιση που θα δώσει στην 
ομάδα το εισιτήριο στην επόμενη φάση. Για του 
λόγου το αληθές, απλώς περιμένετε μέχρι η μπά-
λα να μπει στα δίχτυα. Το τι θα επακολουθήσει, 
θα το δείτε στην τηλεόραση - ή αν είστε οι τυχε-
ροί - από το γήπεδο.

«ΜΕΤΑΓΡΑΦΉ»  
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αποψη

Ή ΓΕΝΝΑΙΟΤΉΤΑ  
ΤΉΣ ΣΙΜΟΝ ΜΠΑΪΛΣ 
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Τα ελληνικά κουπιά είναι εξαι-
ρετικά στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες. Όπως οι Μαρία Κυρίδου, Χρι-
στίνα Μπούρμπου στην πρώτη 
τους συμμετοχή. Προκρίθηκαν 
ως πρώτες της ημιτελικής σειράς 
τους στον τελικό της δικώπου, κά-
νοντας και παγκόσμιο ρεκόρ με 
6:48.70! Λίγο πιο μετά πάντως το 
ρεκόρ αυτό καταρρίφθηκε από τις 
πρώτες της δεύτερης ημιτελικής 
σειράς Γκρέις Πρέντεργγκαστ και 
Κέρι Γκόουλερ από τη Νέα Ζηλαν-
δια, με 6:47.41. Δεν έκαναν το κα-
λύτερο ξεκίνημα για να περάσουν 
ως τέταρτες στα 1.500 μέτρα, για 
να τα δώσουν όλα στην τελική ευ-
θεία και να περάσουν πρώτες τη 
γραμμή του φίνις, αφήνοντας δεύ-
τερες τις Βρετανίδες Χέλεν Γκλό-
βερ και Πόλι Σουόν (6:49.39) και 
τρίτες τις Καναδές Κάλειφ Φίλ-
μερ και Χίλαρι Γιάνσενς (6:49.46). 
Εκτός τελικού έμειναν οι 4ες Μό-
ρισον/ΜακΙντάιρ από την Αυ-
στραλία (6:49.82), οι 5ες Κρόλεϊ/
Ντουκάρσκα από την Ιρλανδία 
(7:06.07) και οι 6ες Ρασμούσεν/
Έρικσεν από τη Δανία (7:08.44).

ΤΣΙΤΣΙΠΆΣ ΚΆΙ ΣΆΚΚΆΡΗ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ενώ άρχι-
σε ιδανικά το ματς κόντρα στον 
Ούγκο Ουμπέρ, είχε έναν τραυ-
ματισμό, που άλλαξε τελείως 
τις ισορροπίες και του κόστισε 
τον αγώνα. Κι έτσι έχασε με 2-1 
σετ στους «8» των Ολυμπιακών 
Αγώνων από τον Γάλλο τενίστα. 
Ο Έλληνας πρωταθλητής, πήρε 
πολύ άνετα το πρώτο σετ με 6-2, 
κάνοντας καταπληκτικό παιχνίδι 
και όλα έδειχναν μία εύκολη νίκη. 
Τα πράγματα άλλαξαν ωστόσο 
και ο Γάλλος αντίπαλος του έπαι-
ξε πολύ καλύτερα στο δεύτερο 
σετ και με 7-6 κατάφερε να ισοφα-
ρίσει. Τα πολύ άσχημα νέα όμως 
ήρθαν στην αρχή του τρίτου σετ, 
εκεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς είδε το 
γόνατο του να γυρίζει, κάλεσε ια-
τρικό τάιμ άουτ για να του δοθούν 
οι πρώτες βοήθειες και μετά από 
μία μικρή διακοπή αποφάσισε να 
επιστρέψει.
Λίγες ώρες πιο μετά πάντως στο 
διπλό με την Μαρία Σάκκαρη επι-
κράτησαν άνετα 2-0 σετ των Κα-
ναδών Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ/Γκάμπι 
Νταμπρόβσκι και προκρίθηκαν 
στα προημιτελικά του διπλού!
Δεν τα κατάφερε η Τελτσίδου
Η Ελισάβετ Τελτσίδου ηττήθηκε 
με ιπόν από την Γερμανίδα Σκοκι-
μάρι στην κατηγορία των 70κ. του 
τζούντο και αποχαιρέτησε οριστι-
κά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Τόκιο και την προσπάθεια που 
έκανε στο ρεπεσάζ για χάλκινο 
μετάλλιο.

ΗΤΑΝ 
ΤΡΟΜΕΡΕΣ
ΟΙ ΚΥΡΙΔΟΥ, ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ (ΚΡΑΤΗΣΕ ΛΙΓΟ) 
ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΚΏΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΏΠΗΛΑΣΙΑ
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 ΤΣΙΝΤΩΤΑΣ

ΜΠΑΚΑΚΗΣ
ΣΒΑΡΝΑΣ

ΤΖΑΒΕΛΛΑΣΛΟΠΕΣ

ΣΑΚΧΟΦ

4-2-3-1

ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ:  «BAKCΕLL ARΕNA»
ΣΚΟΡΕΡ15΄ ΜΑΣΟΥΡΑΣ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΜΠΟΥΛΟΥΝΤΟΦ 31΄ΑΜΠΑΣΟΦ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ 76’ ΡΑΝΤΖΕΛΟΒΙΤΣ ΜΕΣΑ 65΄ ΙΣΜΑΪΛΙ ΣΟΥΡΛΗΣ 82΄ΒΡΟΥΣΑΪΜΠΟΥΓΚΡΙΝ 82’ΝΑΤΖΑΦΟΦ ΧΑΣΑΝ 86΄ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ ΛΑΟΥΑΛ 82’ ΑΣΙΜ
ΑΜΠΑΣΟΦ 82’ΜΟΥΡΑΝΤΜΠΑΪΛΙ

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ

ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ

ΤΖΟΛΑΚΗΣ

ΣΕΜΕΔΟ
ΜΠΑ

ΛΑΛΑΣΟΥΡΛΗΣΚΟΥΝΤΕ
ΣΙΣΕ

ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ
ΧΑΣΑΝ

ΜΑΣΟΥΡΑΣ

ΜΠΑΣΚΕ

MAMANTOΦ

ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣEΜΠΟΤΖ
ΜΠΟΥΛΟΥΝΤΟΦ

ΚΕΪΝ

ΛΑΟΥΑΛΜΠΟΥΓΚΡΙΝ
ΜΑΧΜΟΥΝΤΟΦ

ΧΑΡΑΜΙΖ

ΜΕΣΑ

Η «ΣΚΑΚΙΕΡΑ»
4-1-4-1

3-4-3

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΝΤΕ ΜΠΟΥΡΓΟΣ (ΙΣΠΑΝΙΑ)

ΔΕΝ ΜΑΣΗΣΕ!
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

«ΔΙΠΛΩΣΕ» ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΙΔΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΝΙΚΕΣ ΜΕ 
ΤΗ ΝΕΦΤΣΙ (0-1) ΚΑΙ 

ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟΝ  
Γ’ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ 

CHAMPIONS LEAGUE

ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ        ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ          
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ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ  
ΚΛΕΙΔΙ
Το 0-1. Η στιγμή που ο 
Ολυμπιακός κατέστησε 
σαφές στη Νέφτσι ότι δεν 
θα μπορούσε να διεκδι-
κήσει κάτι από το ματς κα-
ταρρακώνοντας την ψυχο-
λογία των παικτών της. Ο 
Βαλμπουενά έδειξε την κλάση 
του και ο Μασούρας προσέφερε 
ξανά τις υπηρεσίες του στο σκο-
ράρισμα. 

EΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 3/8, 22:00

TO ΛΑΘΟΣ
Η τακτική και 
α γ ω ν ι σ τ ι κ ή 
αντιμετώπιση 
της Νέφτσι. Ο Σα-
μίρ Αμπάσοφ είδε τους παί-
κτες του να μην κυριαρχούν 
σε κανένα σημείο του ματς 
και μοιραία ήρθε ο αποκλει-
σμός. Ναι μεν ο Ολυμπιακός 
«κλείδωσε» τον Μαχμού-
ντοφ, αλλά ο προπονητής 
των Αζέρων δεν κατόρθω-
σε να βρει λύση στη δημι-
ουργία. 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ο Χένρι Ονιεκούρου λογίζε-
ται πλέον παίκτης του Ολυ-
μπιακού. Η συμφωνία με την 
Μονακό για αγορά είναι στα 
5 εκατ. ευρώ, όπως λένε και 
στην Γαλλία. Ο Νιγηριανός εξ-
τρέμ μάλλον την Κυριακή θα 
είναι στην Αθήνα για να ολο-
κληρώσει τα διαδικαστικά. 
Για τον ίδιο η συμφωνία φέ-
ρεται να είναι για τρία χρόνια 
με ετήσιες απολαβές κοντά 
στα 2 εκατ. ευρώ. Ο Ολυμπι-
ακός τώρα ψάχνει και αριστε-
ρό μπακ. Με τον Ρέτσα της 
Αταλάντα να έχει πιθανότη-
τες. Αν και κουβέντα γίνεται 
και με τον Μοχίκα της Ζιρόνα.

ΜΑΡΤΙΝΣ
Με λιγοστά υλικά στα χέ-
ρια του, ο Πέδρο Μαρτίνς 
αποδείχτηκε ξανά... Master 
Chef. Η αλχημεία με τον Σισέ 
ως αριστερό φουλ μπακ, 
αλλά και η εμπιστοσύνη στα 
νέα παιδιά (Σουρλής, Μάρ-
κοβιτς), ήταν η απόδειξη ότι 
ο Πορτογάλος μπορεί και 
παίρνει το 100% από κάθε 
παίκτη του, ό,τι κι αν του ζη-
τήσει στο γήπεδο.

O ΣΤΑΡ
Ούτε ο πιο αισιόδο-
ξος φίλους του Ολυ-
μπιακού δεν θα περίμενε ότι ο 
Αμπού Σισέ θα αποδεικνυόταν 
τέτοιο «πολυεργαλείο». Ο Σενε-
γαλέζος όργωσε την αριστερή 
πλευρά, ήταν συνεπής ανασταλ-
τικά και δημιουργικά και γενικώς 
βρισκόταν παντού στο γήπεδο. 
Ακόμα και μέσα στη φάση του 
γκολ του Ολυμπιακού. Απίθανη 
εμφάνιση.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ 0 1

Τι κι αν δεν είχε στη διάθεσή του, 
μια ολόκληρη ενδεκάδα από τα 
προβλήματα των τελευταίων ημε-
ρών; Ο Ολυμπιακός ήταν σοβα-
ρός, κυνικός και ουσιαστικός στο 
Μπακού, νίκησε για δεύτερη φορά 
τη Νέφτσι και προκρίθηκε στον 3ο 
προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς 
Λιγκ. Το νερό μπήκε στ’ αυλάκι από 
νωρίς, όταν στο 15ο λεπτό, έπειτα 
από φάση διαρκείας στα «καρέ» 
των Αζέρων, ο Μασούρας χρήστη-
κε σκόρερ από πάσα του Βαλμπου-
ενά. Στη συνέχεια, με τον Γάλλο 
και τους υπόλοιπους «ερυθρόλευ-

κους» να πραγματοποιούν εξαιρετι-
κή εμφάνιση, η Νέφτσι έμοιαζε πα-
γιδευμένη, καθώς δεν μπορούσε να 
απειλήσει τους φιλοξενούμενους. 
Χαρακτηριστικό ότι η πρώτη σοβα-
ρή τελική της έγινε στο 89ο λεπτό.
Μάλιστα, οι Πειραιώτες θα μπορού-
σαν να αυξήσουν τον δείκτη του 
σκορ, αλλά ο Αχμεντ Χασάν σπα-
τάλησε δύο τεράστιες ευκαιρίες εξ 
επαφής. Οι πρωταθλητές Ελλάδος 
που πρακτικά δεν... ίδρωσαν ξεπέ-
ρασαν το πρώτο εμπόδιο για τους 
ομίλους και πλέον θα βρουν στον 
δρόμο τους τη Λουντογκόρετς.
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Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Ποντάρει στο μαύρο 
Η πρώτη εμφάνιση έχει ρετρό δι-
άθεση, με πηγή έμπνευσης τη σε-
ζόν 1995-96, της μαγικής πορείας 
ως τα ημιτελικά του Champions 
League. Η εκτός έδρας φετινή εμ-
φάνιση του Παναθηναϊκού έρχε-
ται σε χρώμα μαύρο και όπως η 
πρώτη, κέρδισε τις εντυπώσεις. 
Αν και κάποιοι, λάτρεις των πα-
ραδόσεων, γκρίνιαξαν επειδή 
δεν είναι άσπρη, πιστή δηλα-

δή στις παραδόσεις. 

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΟ ΧΟΥΝ ΣΙΓΟΥΡΟ  
ΓΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗ – ΑΛΤΑΪ,  
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΟΧΙ ΤΟΣΟ 
ΓΡΗΓΟΡΑ 

Σύμφωνα με τους Τούρκους δεν χωρά 
αμφιβολία: Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης θα 
αγωνίζεται του χρόνου στα μέρη τους. 
Ως ποδοσφαιριστής της Αλτάι. Υπάρ-
χει, λένε, συμφωνία με τον παίκτη και 
θεωρούν θέμα χρόνου να συμβεί το 
ίδιο και με τον Παναθηναϊκό. Ο πρόε-
δρος της Αλτάι μάλιστα, το διαλαλού-
σε δεξιά αριστερά ως τελειωμένο deal. 
Δεν είναι, όμως, τόσο απλό. Ούτε έχει 
οριστικοποιηθεί το οτιδήποτε. Πρέπει 
η νεοφώτιστη στην Α’ Κατηγορία τουρ-
κική ομάδα να εγγυηθεί πλήρως για 
τον τρόπο αποπληρωμής στους «πρα-
σίνους». Κάτι που δεν είναι καθόλου 
ασφαλές ως πρόγνωση. Ειδικά όταν 
είναι γνωστό πως για να πουληθεί ο 
Μυτιληνιός εξτρέμ, θα πρέπει οι Τούρ-
κοι να φτάσουν στο 1.500.000 ευρώ, 
ένα δηλαδή υψηλό πόσο. Και ότι η Αλ-
τάι δεν έχει τη φήμη υγιούς οικονομι-
κά συλλόγου. Και ότι ο Ιβάν Γιοβάνο-
βιτς υπολογίζει κανονικά τον παίκτη 
και έχει εισηγηθεί να του προσφερθεί 
νέο συμβόλαιο με αυξημένες απολα-
βές…

ΜΠΕΚ ΚΑΙ ΚΟΛΟΒΟΣ, ΤΕΛΟΣ
Περιμένοντας τις εξελίξεις με αυτό το 
ζήτημα, ο Παναθηναϊκός προχώρησε 
σε δύο απαραίτητες αποδεσμεύσεις. 
Ο Ούφε Μπεκ ήταν, νέτα σκέτα, ένα 
βαρίδι για το κλαμπ. Αμειβόταν για να 
κάθεται. Από την πρώτη στιγμή που 
ήρθε. Δεν έχει άλλο νόημα να συζητά-
με ποιος και γιατί φταίει, έχει αναλυ-
θεί ενδελεχώς. Το καλό νέο είναι ότι 
βρέθηκε η χρυσή τομή και ο Δανός θα 
πάψει να «πιάνει χώρο» στο ρόστερ. 
Φεύγει. 
Η περίπτωση του Δημήτρη Κολοβού 
δεν είναι, σε καμία περίπτωση, ίδια με 
του Μπεκ. Αλλά κι αυτός στους ανε-
πιθύμητους ξέπεσε, δεν έπεισε τον 
Γιοβάνοβιτς. Για τον 28χρονο ποδο-
σφαιριστή βρέθηκε άμεση λύση. Θα 
συνεχίσει στη Σερίφ Τιρασπόλ. Έπαιξε 
στη μολδαβική ομάδα πέρυσι ως δα-
νεικός και ικανοποίησε με τις εμφανί-
σεις του, με απολογισμό 12 γκολ και 9 
ασίστ σε 27 συμμετοχές. Από τη στιγ-
μή που έμεινε ελεύθερος, οι διαδικα-
σίες κινήθηκαν άμεσα και αποκτήθη-
κε με κανονική μεταγραφή. 
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ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ 
Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ

AΕΚ

Ο ΒΛΑΝΤΑΝ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ 
ΕΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗ ΒΕΛΕΖ – «ΒΛΕΠΕΙ» 
ΕΝΔΕΚΑΔΑ Ο ΜΙΤΑΪ
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Ιδια στοιχεία, αλλά σίγουρα διαφορε-
τικό αποτέλεσμα θα πρέπει να παρου-
σιάσει η ΑΕΚ κόντρα στη Βελέζ, στον 
επαναληπτικό του 2ου προκριματι-
κού γύρου για το UEFA Conference 
League (21:00, COSMOTE SPORT1) 
Οι λέξεις «πείσμα» και «πειθαρχία» 
δέσποζαν στα λόγια του Βλάνταν Μι-
λόγεβιτς κατά τη συνέντευξη Τύπου 
που παραχώρησε. 
Ο Σέρβος προπονητής της Ενωσης, 
δεν φοβήθηκε να πει ότι τίποτα δεν 
πήγε καλά στο Σεράγεβο και υπογράμ-
μισε ότι οι «κιτρινόμαυροι» θα πρέπει 
να αλλάξουν εικόνα απέναντι στους 
Βόσνιους στέλνοντας παράλληλα μή-
νυμα πρόκρισης. Από τα λεγόμενά του 
υποστήριξε ότι δεν υπάρχει διαθέσι-
μος χρόνος, ώστε όλα τα νέα αποκτή-
ματα να παίξουν ως βασικοί, αλλά την 
ίδια στιγμή, θα επιστρατεύσει κάποια 
από αυτά στο αρχικό σχήμα.
Η τετράδα των Βράνιες, Λε Ταλέκ, Αρα-
ούχο και Στάνκοβιτς συγκεντρώνουν 
πολλές πιθανότητες για να βρεθούν 
στο αρχικό σχήμα. Και δεν είναι οι μό-
νοι. Εκείνος που «βλέπει» ενδεκάδα 
είναι και ο Μάριο Μιτάι, ο οποίος ανε-
βαίνει συνεχώς στις τελευταίες προ-
πονήσεις δείχνοντας ότι μπορεί «χτυ-
πήσει» τη θέση στο αριστερό άκρο, 
δεδομένης και της αγωνιστικής φόρ-
μας του Ελντερ Λόπες.
Στις υπόλοιπες θέσεις της 11άδας, 
ο Μπακάκης θα αγωνιστεί ως δεξιό 
μπακ, ο Βράνιες θα παίξει δίπλα στον 
Τζαβέλα στο κέντρο της άμυνας, ο Σι-
μάνσκι θα είναι το δίδυμο του Λε Ταλέκ 
στον ενώ ως δεξιό εξτρέμ θα αγωνιστεί 
ο Γκαρσία. Τάνκοβιτς και Αλμπάνης 
είναι οι υποψήφιοι για μια θέση στο 
αριστερό επιθετικό άκρο, ενώ ο «Τσί-
νο» θα είναι το φορ στο 4-2-3-1 του Μι-
λόγεβιτς. Ωστόσο,  δεν είναι απίθανο 
κάποια στιγμή στο ματς να αλλάξει ο 
σχηματισμός και να δούμε ως δίδυμο 
στην κορυφή της επίθεσης τους Ανσα-
ριφάρντ – Αραούχο. 

ΕΞΤΡΕΜ 

Στη λίστα ο Ελιάσον
Ενα νέο όνομα για τη θέση του 

εξτρέμ έρχεται στο προσκήνιο για την 
ΑΕΚ. Ο Σουηδός ακραίος επιθετικός 
της Νιμ, Νίκλας Ελιάσον δεν θέλει να 
συνεχίσει στη Ligue 2, έπειτα από τον 
περσινό υποβιβασμό της ομάδας. Η 
Ενωση έχει καταθέσει ήδη μία πρότα-
ση για δανεισμό του, με οψιόν αγοράς 
για το επόμενο καλοκαίρι. Ωστόσο οι 
Γάλλοι απάντησαν αρνητικά, κι έτσι η 
ΑΕΚ επανήλθε με νέα προσφορά. Πλέ-
ον αναμένει την απάντηση του γαλλι-
κού συλλόγου, ενώ πληροφορίες κά-
νουν λόγο για προφορική συμφωνία 
με τον μάνατζερ του παίκτη, τον Φεντε-
ρίκο Παστορέλο. Ωστόσο η Νιμ (συμ-
βόλαιο μέχρι το 2023) είναι το «αγκά-
θι», καθώς δεν θέλει να παραχωρήσει 
τον 26χρονο.

➦

ΠΙΘΑΝΗ 11ΑΔΑ

ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ

ΜΙΤΑΪΒΡΑΝΙΕΣΤΖΑΒΕΛΛΑΣΜΠΑΚΑΚΗΣ

ΣΙΜΑΝΣΚΙΛΕ ΤΑΛΕΚ

ΤΑΝΚΟΒΙΤΣ (ΑΛΜΠΑΝΗΣ)ΜΑΝΤΑΛΟΣΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ

4-2-3-1  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΒΛΑΝΤΑΝ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ

ΑΡΑΟΥΧΟ

  ΑΕΚ             BEΛΕΖVS          
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ΜΕ… ΑΥΡΑ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ!
ΔΥΝΑΤΑ Η ΝΟΡΙΤΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΙΚΟ  
ΤΗΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΤΖΟΛΗ – ΤΙ ΘΕΛΕΙ Ο ΠΑΟΚ

Πίσω στη βάση,  
με Μπίσεσβαρ παρόντα 
Ολλανδία τέλος (μετά από 14 μέρες), επι-
στροφή στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. 
Στις προπονήσεις ενσωματώθηκε ο Ντιέγκο 
Μπίσεσβαρ που ολοκλήρωσε τις υποχρεώ-
σεις του με την εθνική του ομάδα. Γυρίζοντας, 
δεν συνάντησε τον Αμρ Ουάρντα. Ο Αιγύπτι-
ος είχε αποχωρήσει από την προετοιμασία 
επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους και 
παραμένει ξένο σώμα, αφού δεν του επιτρέ-
πεται να προπονείται με τους υπόλοιπους. ΠAO

K

Είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο του 
ΠΑΟΚ τη δεδομένη στιγμή και ίσως η μεγαλύτε-
ρη ελπίδα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το τι θα 
συμβεί συνεπώς με τον Χρήστο Τζόλη είναι ένα ζή-
τημα που απασχολεί πολύ κόσμο. Θα κάνει άρα-
γε τη μετάβαση στον μαγικό κόσμο της Premier 
League; Η προοπτική είναι «ολοζώντανη». Η Νό-
ριτς τον θέλει και έχει περάσει μάλιστα στο στάδιο 
της πρότασης! Μιλάμε δηλαδή για κάτι που έχει 
ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια του φιλολογικού εν-
διαφέροντος. Ο Δικέφαλος είναι διατεθειμένος να 
το διαπραγματευτεί. Αλλά έχει τις «κόκκινες γραμ-
μές» του. Και αυτό είναι να πάρει τα χρήματα που 
έχει ορίσει ως fair βάσει του ταλέντου και των δυ-
νατοτήτων του νεαρού ποδοσφαιριστή. Αυτό ση-
μαίνει ένα ποσό που αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ. Θα 
φτάσουν ως εκεί τα «καναρίνια»; Σίγουρα πάντως, 
το πετυχημένο της μεταγραφής του Δημήτρη Γιαν-
νούλη έχει ενισχύσει την εμπιστοσύνη τους στα 
ελληνικά προϊόντα και δη αυτά του ΠΑΟΚ. Ο Στιού-
αρτ Ουέμπερ, αθλητικός διευθυντής της Νόριτς, 
θεωρεί τον Τζόλη ένα πολλά υποσχόμενο ποδο-
σφαιρικό project. Το θέμα και όλες οι παράμετροί 
του εξετάζονται στην Τούμπα και δεν αποκλείεται 
σύντομα να υπάρξουν εξελίξεις.

Για τον Σεμπάστιαν Τζιοβίνκο δεν έχουν αλλάξει 
τα πράγματα, παρά τα όσα γράφονται δεξιά αρι-
στερά. Ο Ιταλός έχει συμφωνήσει με τους ασπρό-
μαυρους, η μεταγραφή του εξαρτάται από το τι θα 
κάνει η Αλ Χιλάλ, αν δηλαδή θα τον αφήσει ελεύθε-
ρο. Συνεχίζεται και η αναζήτηση αριστερού μπακ. 
Ο Δικέφαλος ξεψαχνίζει την αγορά. Το νέο όνομα 
που ακούστηκε είναι αυτό του Τζέτρο Βίλεμς. Τε-
λευταία ομάδα του 27χρονου Ολλανδού ήταν η Αϊ-
ντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ έχει κάνει επίσης ένα 
πέρασμα, ως δανεικός, από τη Νιούκαστλ. Στην 
Αϊντχόφεν αναδείχτηκε. Το διαβατήριό του για 
Bundesliga. Είχε κοστίσει τότε (2017) κοντά στα 
4,5 εκατ. ευρώ. Πλέον, είναι ελεύθερος. Εξαιτίας 
σοβαρού τραυματισμός πέρασε σε δεύτερο πλά-
νο. Την μπάλα δεν την ξέχασε. Μιλάμε άλλωστε 
για 22 φορές διεθνή με τη φανέλα της Ολλανδίας. 

Τι γίνεται  
με Τζιοβίνκο,  
υποψήφιος  
για μπακ  
ο Βίλεμς
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TΑ «ΓΚΑΖΙΑ» ΣΕ ΓΚΑΝΕΑ ΚΑΙ 
Ο ΛΟΥΜΟΡ!
Εδώ θα γράφουμε αλήθειες. Ο Καρυπίδης 
πήγε στην προπόνηση την Τρίτη, αλλά 
δεν μίλησε στους ποδοσφαιριστές. Για 
όσους δεν τον ξέρουν, ο «Κάρυ» δεν μιλά-
ει γενικότερα στους ποδοσφαιριστές. Είχε 
κάτι τετ-α-τετ πάντως. Το ένα ήταν με τον 
Γκάνεα. Με... μεταφραστή, ο Κάρυ του τα’ 
χωσε για την εικόνα του στο Καζακστάν. Ο 
Γκανέα δεν προορίζεται για βασικός ούτε 
απόψε, ούτε... γενικά από δω και πέρα. Ο 
Άρης έκλεισε τον Λουμόρ για 2+1 χρόνια. 
Διεθνής Γκανέζος με θητεία σε Σπόρτινγκ 
Λισαβόνας, Μαγιόρκα, Γκόζτιεπε. Οι Πορ-
τογάλοι είχαν δαπανήσει 2,5 εκ ευρώ για 
να τον πάρουν το 2018.

AΡΗ
Σ

ΓΙΑ ΟΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 
Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ!
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Εχει τα δικά του, έχει και την προϊστορία! Ο Άρης 
έχασε μόνος του στο Καζακστάν από την Αστά-
να (2-0) και το βράδυ (21.30) καλείται να καταφέ-
ρει, το μέχρι στιγμής ακατόρθωτο!
Οι Θεσσαλονικείς ψάχνουν δύο γκολ τουλάχι-
στον στο 90λεπτο και να κρατήσουν πίσω το μη-
δέν. Μηδέν που δεν κράτησαν σε κανένα από 
τα πέντε παιχνίδια, επίσημα και ανεπίσημα που 
έχουν δώσει μέχρι στιγμής το καλοκαίρι.
Υπάρχει και κάτι ακόμα πιο δύσκολο που κα-
λείται να κάνει για πρώτη φορά... στην ιστορία 
του ο Άρης.

ΕΙΝΑΙ Η 10η ΦΟΡΑ…
Οι Θεσσαλονικείς παίζουν για 10η φορά ρεβάνς 
σε φάση νοκ άουτ, έχοντας ηττηθεί στο πρώτο 
παιχνίδι. Ο απολογισμός τραγικός. Είτε εντός, 
είτε εκτός, όταν ο Άρης γνωρίζει την ήτττα στο 
πρώτο του παιχνίδι, δεν έχει καταφέρει να προ-
κριθεί ποτέ.
Το αρνητικό σερί ξεκίνησε τη σεζόν 1966-67, όταν 
έχει εντός έδρας 2-0 από τη Γιουβέντους (0-5 ο 
επαναληπτικός) και σταματάει τη σεζόν 2019-20 
απέναντι στη Μόλντε. Ήττα 3-0 στη Νορβηγία 
με τον Άρη να στέλνει το ματς στην παράταση 
στο «Βικελίδης», με τους Σκανδιναβούς να σκο-
ράρουν και να παίρνουν εκείνοι την πρόκριση.
Ο Άρης έφτασε άλλες δύο φορές πολύ κοντά 
στην ανατροπή, αλλά ατύχησε και στις δύο.
Τη σεζόν 1994/95 κόντρα στην Κατοβίτσε έχα-
σε 1-0 το πρώτο παιχνίδι, πήγε το ματς στα πέ-
ναλτι, αλλά έχασε 4-3.  
Τη σεζόν 1980 - 81 έχασε 5-1 στην Αγγλία από 
την Ίπσουιτς που στη συνέχεια «σήκωσε» την 
κούπα και στη ρεβάνς στο Χαριλάου, προηγή-
θηκε 3-0, αλλά οι Άγγλοι μείωσαν σε 3-1 και γλί-
τωσαν το... κάζο!
Εύκολα, δύσκολα, ο Άρης δεν έχει καταφέρει 
ποτέ να προκριθεί όταν έχει χάσει το πρώτο 
ματς. Ποτέ μέχρι στιγμής, αλλά για όλα υπάρ-
χει η πρώτη φορά!

ΜΕ ΦΑΜΠΙΑΝΟ, ΜΑΝΟ ΒΑΣΙΚΟΥΣ
Το πλάνο με Μαντσίνι κορυφή δεν... τσούλησε 
στο Καζακστάν. Ο Αργεντίνος θα πάει στο πλάι 
και κορυφή ο Μάνος. Βασικός και ο Φαμπιάνο 
αντί του Δεληζήση πιθανότατα. Ο Ματέο Γκαρ-
σία στον πάγκο και ο Μήτρογλου εκτός αποστο-
λής. Ντενίς, Σάκιτς, Σούντγκρεν, Μπεναλουάν, 
Σάσα, Ματίγια, Μπερτόγλιο και Γκάμα οι υπό-
λοιποι της 11άδας των «κιτρίνων».

Ο ΑΡΗΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΤΟ 2-0, 
ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΝ ΑΣΤΑΝΑ ΚΑΙ ΝΑ 
ΠΑΡΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ. ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΚΑΝΕΙ ΠΟΤΕ, ΟΤΑΝ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΤΣ

ΠΙΘΑΝΗ 11ΑΔΑ

ΝΤΕΝΙΣ

ΣΑΚΙΤΣΦΑΜΠΙΑΝΟΜΠΕΝΑΛΟΥΑΝΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ

ΜΑΤΙΓΙΑΣΑΣΑ

ΓΚΑΜΑΜΠΕΡΤΟΓΛΙΟΜΑΝΤΣΙΝΙ

4-2-3-1  

ΜΑΝΟΣ

  AΡΗΣ             ΑΣΤΑΝΑVS          

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΑΚΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ
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ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Ανοιχτός  
σε ενδεχόμενη πώληση!
Ο Γιώργος Χριστοβασίλης δεν λέει «όχι» 
σε πιθανή πώληση ποδοσφαιριστή της 
ομάδας του. Αλλά θέλει να εκμεταλλευτεί 
το limit up που έκαναν ορισμένοι παίκτες 
του ΠΑΣ Γιάννινα στο πρωτάθλημα. Προτά-
σεις ήρθαν για Πίρσμαν και Σάλιακα, αλλά 
τις απέρριψε. Ηθελε τα διπλά. Αν του τα 
δώσουν, θα τους πουλήσει. Και στον Λιά-
σο έχει μπει... ταμπελάκι. Πέρσι «τσάκι-
σε» με τον Ολυμπιακό. Ο νεαρός κατέβη-
κε στου Ρέντη, αλλά κόπηκε στα ιατρικά.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ... 
ΣΤΡΟΦΗ 
Ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ» 
ΓΙΑ ΤΟ 9ΑΡΙ, ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟΝ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ 

SUPER 
LEAGUE

OΦΗ

Το μήνυμα  
από το τελευταίο φιλικό!
Ο ΟΦΗ έχασε 2-0 από την Άλκμααρ. Στα φιλικά 
το σκορ δεν έχει σημασία. Τουλάχιστον για τους 
προπονητές. Ο Νίκος Νιόπλιας είδε αυτά που 
ήθελε και έβγαλε τα συμπεράσματα του. Το πλέ-
ον αβίαστο είναι οτι ο ΟΦΗ θέλει μεταγραφές. 
Και η αλήθεια είναι οτι κάποιοι ποδοσφαιριστές 
έχουν αργήσει να κλείσουν. Ισως τον 
Αύγουστο που πέφτουν οι 
τιμές να τρέξουν πιο 
γρήγορα οι υπο-
θέσεις. 

Οτι έχει γράψει το Sportime για τον Ιωνικό, ποιο 
στον... πόντο δεν γίνεται. Οχι για να ευλογή-
σουμε τα γένια μας, αλλά από τις 15 μεταγρα-
φές που έχουν ολοκληρώσει οι Νικαιώτες, τις 13 
τις αποκάλυψε το Sportime. «Πάρτι» κανονικό! 
Ξινά «σταφύλια» όμως και πάμε παρακάτω. 
Στις εκκρεμότητες. Ένας εξτρέμ και ο φορ για 
να ολοκληρωθεί στο... επί χάρτου η 11άδα. Για 
τον Λενίς κουραστήκαμε και εμείς οι ίδιοι να τα 
γράφουμε. Πόσο μάλλον εσείς να τα διαβάζετε. 
Ο Κολομβιανός εξτρέμ είναι στο «έρχο-
μαι» κάνα δυο εβδομάδες τώρα, βγάζο-
ντας τη βίζα του. Τόση γραφειοκρατία και 
καθυστέρηση, ούτε σε δημόσια υπηρε-
σία στην Ελλάδα παραμονές 15Αυγουστου. 
Για το φορ, επίσης γράψαμε οτι οι κυανολευκοι 
θα... ενεργοποιηθούν στα τέλη του Ιουλίου. Και 
επειδή ο μήνας έχει, όχι 9, αλλά 29, ενεργοποι-
ήθηκαν. Τον βρήκαν, μαθαίνουμε τον παλίκαρο 
που θα έρθει να πάρει τη φανέλα με το «9» και 
μαζί και κάνα 150 χιλιάρικα. Τώρα, ποιος θα έρθει 
πρώτος, άγνωστο. Διόλου απίθανο, ο επιθετικός 
να μπει με τα... όσα στην τελευταία στροφή και 
να έρθει πριν τον Κολομβιανό εξτρέμ. Θα φανεί 
ποιος θα κόψει πρώτος την κορδέλα, στις επόμε-
νες μέρες. «Ταβάνι» μέσα στο Σαββατοκύριακο. 
Όνομα δεν διαβάσατε όμως. Και δεν θα διαβά-
σετε. Σήμερα τουλάχιστον. Συνήθως και τα λέμε 
και τα γράφουμε, αλλά είναι και αυτές οι λίγες 
περιπτώσεις που απλά τα ξέρουμε. Download 
του e- Sportime και αύριο με περισσότερες πλη-
ροφορίες εντός!
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Την μεταγραφική του εξόρμη-
ση σε όλα τα επίπεδα συνεχί-
ζει απτόητος ο Κολωνός δημι-
ουργώντας όλες τις υγιείς και 
στέρεες βάσεις, που θα του 
επιτρέψουν να διεκδικήσει μία 
αξιόλογη πορεία στο επερχό-
μενο δύσκολο πρωτάθλημα 
της Β’ ΕΠΣΑ. Κάτω απ΄ αυτό 
το πρίσμα η διοίκηση του σω-
ματείου των κεντρικών προ-
αστίων προχώρησε σε ακό-
μη μία σπουδαία προσθήκη, 
η οποία προβλέπεται να ενι-
σχύσει καταλυτικά το υπάρ-
χον ρόστερ, ενόψει της ερχό-
μενης σεζόν. Συγκεκριμένα, 
την απόκτηση του έμπειρου 
μέσου Χρήστου Σκεύη ανακοί-
νωσε ο Κολωνός. Αναλυτικά 
η ανακοίνωση: «Το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Α.Ο. Κολωνού 
ανακοινώνει την πρώτη του 
μεταγραφή για τη νέα αγωνι-
στική περίοδο. Ο λόγος για 
τον 25χρόνο επιθετικό Χρή-
στο Σκεύη ο οποίος σε συνά-
ντηση που είχε με την Διοίκη-
ση του Συλλόγου αποφάσισαν 
από κοινού να αγωνίζεται με 
τα χρώματα της ομάδας μας. 
Τον καλωσορίζουμε στον Σύλ-
λογο μας και του ευχόμαστε 
να έχει μια γεμάτη σεζόν με 
πολλές επιτυχίες. Με τιμή Το 
Δ.Σ. του Α.Ο. Κολωνού»

ΣΠΠΑ
Για το «χαμό» του Σάκη Κυ-
ριακόπουλου, ο ΣΠΠΑ, εξέ-
δωσε την ακόλουθη ανα-
κοίνωση: «Η Εκτελεστική 
Επιτροπή του Συνδέσμου 
Προπονητών Ποδοσφαίρου 
Αθήνας (Σ.Π.Π.Α.) εκφράζει 
τα θερμά της συλλυπητήρια 
στην οικογένεια του αδικοχα-
μένου συναδέλφου προπο-
νητή ποδοσφαίρου και μέλος 
του Συνδέσμου μας, Σάκη Κυ-
ριακόπουλου, για τον άδικο 
χαμό του. Καλό ταξίδι φίλε... 
Ο Σύνδεσμος θα καταθέσει 
στεφάνι στην μνήμη του. Ο 
Πρόεδρος: Παπακανέλλος 
Σπυρίδων».

Η ανακοίνωση της συμφωνίας με τον 
Θανάση Παύλοβιτς, εκ μέρους της διοί-
κησης των Πετραλώνων, είναι γεγονός. 
Τα χαμόγελα και πάλι επέστρεψαν στα 
χείλη όλων! Τα Πετράλωνα ζουν, υπάρ-
χουν κι έτσι όπως έδειξαν οι δικοί του 
άνθρωποι, στην κυριολεξία την τελευ-
ταία στιγμή, φώναξαν βροντερό παρών 
και έλυσαν το μεγάλο εμπόδιο. Όχι μό-
νον ανέδειξαν νέα δυνατή διοίκηση, αλλά 
κατάφεραν να πείσουν τον Παύλοβιτς 
να επιστρέψει και να φορέσει και πάλι 
τη φόρμα του προπονητή. Για μια φορά 
ακόμη ο προαναφερόμενος έδειξε πως 
πριν και πάνω από όλα βάζει την ίδια 
την ομάδα του. Ενώ ξεκάθαρος ήταν και 
στις τοποθετήσεις του, που είπε, ερωτη-
θείς σχετικά τα εξής: Για άλλη μία φορά 
τα τελευταία χρόνια ο σύλλογος βρέθη-
κε διοικητικά με την πλάτη στο τοίχο Ιδι-
αίτερα φέτος δεν υπήρχε ενδιαφέρον με 
αποτέλεσμα η ομάδα να μείνει ακέφαλη 
Έστω και την ύστατη στιγμή βρέθηκαν 
άνθρωποι να την τρέξουν. Στην πρότα-
ση τους για ανάληψη της τεχνικής ηγε-
σίας εκ νέου δεν θα μπορούσα να αρνη-
θώ όντας κομμάτι της ιστορίας της σαν 
παίχτης παλιότερα και προπονητής στη 
συνέχεια Ξέρω ότι το έργο είναι ακόμα 
πιο δύσκολο ειδικά την φετινή χρονιά με 
τις υπάρχουσες συνθήκες αλλά το έχω 
ξανακάνει και στο παρελθόν στα Πετρά-
λωνα. Το σίγουρο είναι ότι όλοι μαζί θα 
προσπαθήσουμε για το καλύτερο και ο 
κόσμος όσο είναι δυνατόν να στηρίξει 
αυτή τη προσπάθεια».

ΑΦΟΒΟΣ ΣΕΠΟΛΙΩΝ 
Με ανακοίνωση, που εξέδωσε η διοίκη-
ση του συλλόγου των κεντρικών προα-
στίων γνωστοποίησε την σύνθεση του 
προπονητικού επιτελείου, καθώς και τα 
πρώτα φιλικά. Αναλυτικά το κείμενο της 
ανακοίνωσης: «Ο Α.Σ ΑΦΟΒΟΣ ΣΕΠΟΛΙ-
ΩΝ ανακοινώνει την στελέχωση του τε-
χνικού τιμ. Προπονητής όπως έχει ήδη 
ανακοινωθεί συνεχίζει ο Χρήστος Φίλης, 
με άμεσο συνεργάτη του τον Αλέξη Νι-
κολόπουλο. Χρέη γυμναστή θα εκτελεί 
και φέτος ο Στέλιος Γαβριηλίδης ενώ στο 
κομμάτι της προετοιμασίας τον δύσκο-
λο ρόλο της ενδυνάμωσης θα αναλάβει 
ο Χάρης Βουρλίτης (Νους και δύναμη). 
Όπως και την προηγούμενη λειψή χρο-
νιά ο Μιχάλης Αξαμπανόπουλος θα είναι 
ο φυσιοθεραπευτής μας. Γενικός αρχη-
γός συνεχίζει ο Νώντας Μακρής ο οποί-
ος θα έχει δίπλα του τον πρόεδρο Νίκο 
Καρνασόπουλο και τον επίτιμο πρόεδρο 
Βασίλη Καρβέλα. Επίσης ανακοινώνου-
με την έναρξη της προετοιμασίας στις 23 
Αυγούστου με όλους τους ποδοσφαιρι-
στές της ομάδας απο την περσινή χρο-
νιά, αφού όλοι παρέμειναν στο δυναμι-
κό μας. Έχουν ήδη κλειστεί τα 3 πρώτα 
φιλικά με τους: Απόλλων Χαλανδρίου 
εκτός έδρας στις 11/9,με τον Κρόνο Αθη-
νών εντός έδρας στις 15/9 και με την Ανα-
γέννηση Πετρούπολης εκτός έδρας στις 
3/10. Αναμένονται 2 ακόμα φιλικά που θα 
ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες.»

«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ»
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΝΤΑ ΣΤΑ 
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΥΛΟΒΙΤΣ

Η αποχώρηση 
Τσιριμώκου 
είναι η μεγάλη 
είδηση
Αναμφίβολα η είδη-
ση των ημερών σε 
επίπεδο ΕΠΣΑΝΑ, εί-
ναι η αποχώρηση του 
Θαλή Τσιριμώκου. 
Τους λόγους της απο-
χώρησής του, τους 
ξέρουν ο ίδιος και η 
διοίκηση Παπανα-
στασίου. Όμως για 
να φεύγεις μια βδο-
μάδα μετά το πρώ-
το ραντεβού, αν μη τι 
άλλο σημαίνει, πως 
κάτι σοβαρό έγινε και 
όχι και τόσο απλό. Τέ-
λος πάντων μεγάλο 
ενδιαφέρον αποκτά 
η επόμενη μέρα και 
ποιος θα είναι αυτός 
που θα τον αντικατα-
στήσει! 
* Όταν εδώ και 3-4 
μέρες έμαθα για 
την αποκατάσταση 
της… «νομιμότητας» 
στα Πετράλωνα, εί-
ναι αλήθεια πως κάτι 
μέσα μου, σκίρτησε, 
όπως θα έλεγε και το 
φιλαράκι μου από την 
παράγκα του Αγ Κο-
σμά. Κι ακόμη για ένα 
λόγο που επέστρε-
ψε στο σύλλογο και ο 
Θανάσης Παύλοβιτς. 
Δεν χρειάζονται συ-
στάσεις. Ένας προ-
πονητής … μάλαμα, 
με καλή ψυχή, αλλά 
και πολλές γνώσεις 
περί του ποδοσφαί-
ρου. Θεωρώ πως και 
από τη στιγμή που 
έχει πάρει τις εγγυή-
σεις του, η επιστρο-
φή του είναι η καλύτε-
ρη δυνατή. 
* Δεν θα διαφωνή-
σω πως ανάμεσα στα 
φαβορί για την άνο-
δο στη μεγάλη κατη-
γορία της ΕΠΣΑΝΑ, 
είναι και ο Άρης Βού-
λας! Το ότι στον πά-
γκο του είναι ο Τάσος 
Τασιόπουλος, που 
γνωρίζει πολύ καλά, 
από οργάνωση και 
αγωνιστική διοίκηση, 
είναι μια προίκα που 
σίγουρα θα βοηθήσει 
στην υλοποίηση του 
πλάνου. 
* Πάντα διακριτικός 
και άτομο με ψηλό το 
αγωνιστικό φρόνημα, 
μου ζήτησε να περι-
μένω λίγο, πριν ανα-
κοινωθεί η επανάλη-
ψη της συμφωνίας 
του με το Αγ Θωμά… 
Ξέρει τι κάνει!

ΚΟΛΩΝΟΣ 

Απέκτησε  
τον Χρήστο Σκεύη 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

Αποχώρησε αιφνίδια  
ο Τσιριμώκος! 
Εν τέλει ο σχεδιασμός της νέας χρονιάς με 
τον Θαλή Τσιριμώκο στον πάγκο του, δεν 
πρόκειται να γίνει στον Ολυμπιακό Αγ Στε-
φάνου. Αιφνίδια και για λόγους που προς 
το παρών δεν έχουν γίνει γνωστοί ο έμπει-
ρος προπονητής, δεν συνεχίζει και όπως 
είναι φυσικό τα πλάνα για τη διοίκηση αλ-
λάζουν. Κύριο μέλημα για τη διοίκηση Πα-
παναστασίου, είναι η ανεύρεση προπονη-
τή, που θα καλύψει αυτό το κενό. Ήδη στο 
τραπέζι έχουν πέσει κάποια ονόματα, που 
ένα από αυτά, όπως γίνεται συνήθως θα 
επιλεγεί για να συνεχιστεί η προετοιμασία 
του συλλόγου.
 
ΚΟΡΩΠΙ
Μια κίνηση που είναι αλήθεια πως ουδείς 
περίμενε, έγινε στο Κορωπί. Ένα παλιό (όχι 
και τόσο) προεδρικό όνομα, έκανε και πάλι 
την εμφάνισή του και ήδη έχει αναλάβει να 
περπατήσει το σύλλογο. Κι αυτός είναι ο 
Παναγιώτης Λιακούτσης. Με παρέμβασή 
του, ορίστηκε υπεύθυνος της προσωρινής 
διοίκησης και όπως όλα δείχνουν, θα είναι 
ο άνθρωπος που θα υποστηρίξει από δω 
και μπρος το σύλλογο. Πληροφορίες λένε, 
πως η ομάδα θα συμμετάσχει κανονικά στο 
πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας! 

This is Athens

҂ Ο Θανάσης Παύλοβιτς 



www.sportime.gr ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 202111

ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ 
ΣΙΡΙΑΛ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΒΒΑΔΑ 
ΟΤΑΝ ΤΟ 2012 ΤΟΝ «ΚΥΝΗΓΗΣΑΝ» 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ο Βασίλης Καββαδάς θα φοράει τα 
«πράσινα» την ερχόμενη αγωνιστική 
περίοδο και θα μπει σε μια μικρή λί-
στα αθλητών που θα έχουν παίξει σε 
Παναθηναϊκό- Ολυμπιακό και ΑΕΚ. 
Τελικά θα συμμετέχει στο ρόστερ του 
Παναθηναϊκού όπου θα μπορούσε να 
είχε βρεθεί και… 9 χρόνια πριν. Τότε 
μάλιστα που οι δύο «αιώνιοι»… σφά-
ζονταν για την απόκτησή του.
Καλοκαίρι του 2012 λοιπόν. Ο Βασί-
λης Καββαδάς είχε κάνει πολύ καλή 
σεζόν με τον Πανιώνιο. Ο Παναθηνα-
ϊκός στην μετά- Ομπράντοβιτς εποχή 
και ο Ολυμπιακός (πρωταθλητής Ευ-
ρώπης κι Ελλάδας μετά το 1997) στην 
μετά-Ίβκοβιτς, έχουν βάλει στόχο τον 
22χρονο (τότε) σέντερ του Πανιωνίου.

      Έτσι ξεκίνησε
Η υπόθεση έγινε σίριαλ. Το ρεπορτάζ 
των δύο ομάδων καθημερινά είχε… 
Καββαδά! Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα 
που ο τότε μεγαλομέτοχος του Πανιω-
νίου, Ηλίας Λιανός έδωσε deadline μέ-
χρι τις 3 Αυγούστου και στις δύο ομά-
δες. «Αν δεν υπάρξει συμφωνία ως 
τότε, ο παίκτης θα παραμείνει στον 
Πανιώνιο» είχε πει.
Ο Ολυμπιακός εν δυνάμει πρωταθλη-
τής Ευρώπης κι Ελλάδας και με τον 
Μπαρτζώκα (είχε τον Καββαδά στον 
Πανιώνιο) στον πάγκο του, φερόταν 
να έχει το προβάδισμα. Ο Παναθη-
ναϊκός στο πολύ δύσκολο καλοκαίρι 
του ’12 του έδινε πρώτο ρόλο ενόψει 
της νέας εποχής. 

       Η συμβολή του ατζέντη του
Είχε να προσπεράσει όμως κι ένα ση-
μαντικό θέμα: Τον ατζέντη του Καββα-
δά, Νίκο Λότσο. Οι σχέσεις των «πρά-
σινων» με το γνωστό ατζέντη ήταν 
εχθρικές. Τον θεωρούσαν υπεύθυ-
νο για τη μαζική φυγή παικτών (Περ-
πέρογλου, Μπατίστ, Βουγιούκας και 
Καϊμακόγλου) τους οποίους εκπρο-
σωπούσε. Οι φήμες ανέφεραν ότι ο 
Παναθηναϊκός είχε ζητήσει από τον 
Καββαδά να αλλάξει μάνατζερ. «Δεν 
έγινε ποτέ κάτι τέτοιο, απλώς κάποιοι 
συνάδελφοί μου επικοινώνησαν με 
τον Καββαδά και του είπαν ότι αν συ-
νεργαστούν, θα πάει στον Παναθηνα-
ϊκό με καλύτερους όρους. Δε ξέρω αν 
αυτό έγινε εν γνώσει του Παναθηναϊ-
κού η αυθαίρετα»!

      Δεν τον πήρε κανείς
Τελικά ο Καββαδάς δεν πήγε πουθε-
νά εκείνο το καλοκαίρι. Τον Νοέμβριο 
του 2013, έμεινε ελεύθερος από τον 
Πανιώνιο κι ανακοινώθηκε (για πέντε 
χρόνια μάλιστα) από τον Ολυμπιακό. 
Εμεινε ως το 2015 όταν δόθηκε δα-
νεικός στον Αρκαδικό. Δεν επέστρε-
ψε ποτέ στον Πειραιά. Ακολούθησαν 
ο Άρης, η ΑΕΚ και ο Ηρακλής. Εννέα 
χρόνια μετά θα φορέσει τα «πράσι-
να». Και- σημειωτέον- οι σχέσεις του 
Παναθηναϊκού με τον Λότσο είναι πλέ-
ον νορμάλ.
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ΓΕΎΣΗ ΑΠΌ
ΤΌ ΣΤΑΔΙΌ!

Την ευκαιρία να κάνουν 
μια πρώτη γνωριμία με 
το Ολυμπιακό Στάδιο του 
Τόκιο είχαν την Τετάρ-
τη ο Μίλτος Τεντόγλου 
με την Βούλα Παπαχρή-
στου. Οι δύο πρωταθλη-
τές που είχαν προγραμ-
ματισμένη προπόνηση 
στο βοηθητικό γήπεδο 
που βρίσκεται δίπλα 
στο Ολυμπιακό Στά-
διο, επισκέφθηκαν την 
ολυμπιακή εγκατάστα-
ση, με τον προπονητή 
τους Γιώργο Πομάσκι 
και μαζί τους ήταν και 
ο αρχηγός της αποστο-
λής Παναγιώτης Δημά-
κος. Έχει αρχίσει η αντί-
στροφη μέτρηση για το 
ξεκίνημα του στίβου 
στους 32ους Ολυμπια-
κούς Αγώνες στο Τόκιο, 
καθώς η πρώτη ημέρα 
των αγωνισμάτων εί-
ναι προγραμματισμέ-
νη για την Παρασκευή 
30 Ιουλίου. Μάλιστα, η 
Παπαχρήστου είναι από 
τις πρώτες που αγωνί-
ζονται την Παρασκευή, 
μετά την Ραφαέλα Σπα-
νουδάκη.

H ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ  
ΓΙΑ ΤΕΝΤΌΓΛΌΎ ΚΑΙ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΌΎ

Ενσωματώθη-
κε και η φυσικοθερα-
πεύτρια Ελισάβετ Ανα-
στασάκη με την υπόλοιπη 
ελληνική αποστολή στο 
Ολυμπιακό Χωριό, η οποία 

είχε μείνει λίγες ημέρες πα-
ραπάνω λόγω πρωτοκόλλου 

Covid-19 στο Μισάτο. Την Πέ-
μπτη ταξιδεύει για το Τόκιο και 

ο γιατρός του ΣΕΓΑΣ Διο-
νύσης Χίσσας.

Η κίνηση και η 
μεγάλη καθυστέρηση 

των λεωφορείων είναι ένα 
από τα αρνητικά της διοργά-

νωσης των Ολυμπιακών Αγώ-
νων. Οι αθλητές και αθλήτριες με 
τους προπονητές τους περιμέ-
νουν πολλές ώρες για τις αντα-
ποκρίσεις από την εγκατάστα-
ση που προπονούνται μέχρι 

το Ολυμπιακό Χωριό και 
το ανάποδο.

Μια 
παλιά πρωτα-

θλήτρια βοήθησε τα 
μέγιστα για να ταξιδέψει 

η ελληνική αποστολή στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τό-

κιο. Η Ρούλα Στρατάκη, υπεύθυ-
νη του ΟΑΚΑ, ήξερε όλες τις δι-
αδικασίες. Μάλιστα, αυτές τις 
ημέρες μετράει αντίστροφα 
για να φέρει στ ον κόσμο 

το δεύτερο παιδί της. 
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Ο ΜΑΣΙΜΙΛΙΑΝΟ ΑΛΕΓΚΡΙ 
ΕΚΚΙΝΗΣΕ ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ 
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΟΤΟ: 
ΝΙΚΗ ΝΑ ‘ΝΑΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΝΑ ‘ΝΑΙ…

ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΣΤΗΘΟΥΣ

Corto Muso. Ιταλικός όρος της αργκό των 
ιπποδρομιών για τις πολύ οριακές νίκες. 
Θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε στα 
ελληνικά ως «διαφορά στήθους». Τον είχε 
χρησιμοποιήσει στο παρελθόν ο Μασι-
μιλιάνο Αλέγκρι, αναλύοντας τη φιλοσο-
φία του ως κόουτς. Συνοψίζεται στο εξής: 
Το σημαντικό είναι η νίκη. Μικρή σημασία 
έχει το πώς. Το επανάφερε στην επιφά-
νεια τώρα που ξεκίνησε η νέα του θητεία 
στη Γιουβέντους. Με ιερό στόχο να την κά-
νει ξανά πρώτη δύναμη στην Ιταλία. Δεν 
τον νοιάζει αν θα ‘ναι ωραίο ή εντυπωσι-
ακό. Τον ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα. 
«Πάντα με σκληρή δουλειά και πνεύμα αυ-
τοθυσίας. Αυτό είναι το DNA της Γιούβε», 
όπως το έθεσε στην πρώτη του συνέντευ-
ξη Τύπου για τη νέα σεζόν, κατά την οποία 
εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαμογελαστός και 
άνετος. «Μου είχαν λείψει και αυτά», είπε 
προς τους δημοσιογράφους. 
Μεμιάς βρήκε ξανά την ενέργεια του, τη δι-
άθεσή του. Έμεινε εξ επιλογής δύο χρόνια 
εκτός δουλειάς, οι προτάσεις κάθε άλλο 
παρά του έλειψαν. Θα μπορούσε στις αρ-
χές του καλοκαιριού να είχε πάει στη Ρεάλ 
Μαδρίτης, αλλά τελικά πρυτάνευσε το συ-
ναίσθημα. Η αγάπη για τη «Γηραιά Κυρία», 
η πίστη ότι έχει ακόμα πολλά να της δώσει, 
ειδικά τώρα που κλονίστηκε η αυτοκρα-
τορία της στο ιταλικό ποδόσφαιρο, ελέω 
Ίντερ. Για το Champions League πάντως, 
αυτό το μεγάλο απωθημένο εκεί στο Το-
ρίνο, προτίμησε να μην πει πολλά. Έχει 
καεί η γούνα του και επέλεξε την τακτική 
«αγάλι αγάλι». 
Αυτό δεν εμπόδισε να είναι σαφής ως προς 
τα «θέλω» του από τους παίκτες. Έχρισε 
περισσότερο από ποτέ ηγέτη τον Κριστιά-
νο Ρονάλντο και του ζήτησε «να πάρει όσο 
περισσότερες ευθύνες μπορεί». Έσφα-
ξε με το βαμβάκι τον Λεονάρντο Μπονού-
τσι βγάζοντάς τον εκτός 3άδας των αρχη-
γών της ομάδας. Δήλωσε εμμέσως πλην 
σαφώς ότι αντιμετωπίζει ως προσωπικό 
στοίχημα το να καταφέρει να βγάλει από 
τον Πάουλο Ντιμπάλα τον καλύτερο εαυ-
τό του. Ζήτησε από τους Αντριάν Ραμπιό 
κσι Γουίστον ΜακΚένι να συνεισφέρουν 
πολύ περισσότερο επιθετικά. Είπε πολ-
λά, για πολλούς. Στην ουσία όμως, τα συ-
νόψισε όλα με αυτό το «Corto Muso». Για 
την ιστορία, έτσι έχει ονομάσει ένα από τα 
άλογά του. Ναι, μόνο τυχαία δεν χρησιμο-
ποίησε αυτόν τον όρο…
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CONFERENCE 23:00
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ-ΣΚΟΥΠΙ

OVER 2,5 1,65
Η ποιότητα μίλησε στο πρώτο παιχνίδι με τους Πορτογάλους να 

καθαρίζουν εύκολα.
Αμφότερες θα παραταχθούν χωρίς άγχος σήμερα με στόχο 

να προσφέρουν γκολ αλλά και θέαμα. ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Γκολ 

παίζουμε στη 
Πορτογαλία.

CONFERENCE 21:30
ΣΕΡΒΕΤ-ΜΟΛΝΤΕ

OVER 2,75 1,75
Ούσα εύστοχη στη τελική προσπάθεια η Μόλντε πήρε 

ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης.
Την αστοχία της πλήρωσε η Σερβέτ με το 3-0 να την φέρνει 

αγκαλιά με τον αποκλεισμό.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η επιλογή 

μας και εδώ 
στα γκολ.

CONFERENCE 19:45
ΖΙΛΙΝΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 

OVER 2,5 1,65
Ζόρικα τα πράγματα για τον Απόλλων που ψάχνει πλέον ένα 

θαύμα για να προκριθεί.
Οι Κύπριοι δεν έχουν περιθώρια και θα παραταχθούν με 

φουλ επιθετικό πλάνο για τη μεγάλη ανατροπή.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Με την 

αγορά σύμμαχο 
κυνηγάμε τα 

γκολ.

CONFERENCE 19:00
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ-ΒΑΛΟΥΡ

OVER 2,75 1,70
Επίδειξη δύναμης έκανε στην Ισλανδία με το 3-0 να καθιστά τη 

ρεβάνς τυπική διαδικασία.
Χωρίς άγχος θα παραταχθούν οι δύο ομάδες με στόχο να 

προσφέρουν γκολ αλλά και θέαμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αδιάφορο 
ματς πάμε 
στα γκολ.

CONFERENCE 20:00
ΑΑΡΧΟΥΣ-ΛΑΡΝ
OVER 2,75 1,80

Κατώτερη των προσδοκιών η ´Ααρχους ηττήθηκε δίκαια στη 
Βόρειο Ιρλανδία.

Η πρόκριση ζόρισε και αν θέλει να περάσει θα πρέπει να 
παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο στο 

σημερινό παιχνίδι.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Τα γκολ 

έχουν την 
τιμητική τους.

CONFERENCE 19:30
ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ-ΝΤΑΝΤΑΛΚ

OVER 2,5 1,65
Το 2-2 στο Δουβλίνο αφήνει τα πάντα ανοιχτά στην υπόθεση 

πρόκριση.
Φαβορί δεν υπάρχει σήμερα στο Ταλίν και αναμένω μια 
άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση,με φόντο φυσικά ένα 

εισιτήριο για την επόμενη φάση.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανάλογο 
ματς με 

το πρώτο 
αναμένω.

ΣΤΟ EUROPA CONFERENCE ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΣ 
ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

www.xosetips.com
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Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΑΝΑΤΖΕΡΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
ΤΟΥ ΝΙΚΛΑΣ ΕΛΙΑΣΟΝ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

Τι θα γίνει με τον Νίκλας Ελίασον, τον 
winger της Νιμ που είναι στη λίστα της ΑΕΚ 
δεν γνωρίζω. Θέλουν πολλά χρήματα πά-
ντως οι Γάλλοι που μπορεί να υποβιβάστη-
καν στη Ligue 2 αλλά αυτό δε λέει κάτι. 
Όλες οι ομάδες στη Γαλλία θα προσπαθή-
σουν να βγάλουν χρήματα από πωλήσεις 
ενώ η Νιμ έχει και στόχο την άνοδο άρα δεν 
αποκλείεται να προσπαθήσει να κρατήσει 
τον Ελίασον. 
Το θέμα πάντως με τον Σουηδό winger εί-
ναι άλλο. 
Από την άνοιξη φέτος άλλαξε ατζέντη και 
από τον γνωστό Χασάν Τσετινκάγια πήγε 
σε άλλον γνωστό. Στον Φεντερίκο Παστο-
ρέλο. 
Μάλιστα, τον προηγούμενο μήνα είχαν βγει 
και κάποια δημοσιεύματα περί ενδιαφέρο-
ντος της Τορίνο. 
Ποιο είναι όμως το θέμα εδώ; Πως με αφορ-
μή το ζήτημα με τον Καμαρά εκείνος που 
είχε ανακοινώσει περήφανα συνεργασία 
με το γραφείο του Φεντερίκο Παστορέλο 
ήταν… ο Πιερ Ισά. 
Θα είχε λοιπόν απίστευτο παρασκήνιο, 
αν και εφόσον γινόταν αυτή η μεταγραφή 
να βλέπαμε αν στα γραφεία της ΑΕΚ στο 
Μαρούσι θα πήγαινε ο Ισά. Με το γνωστό, 
πολύ πρόσφατο και έντονο «ερυθρόλευ-
κο» παρελθόν. 
Αλλά στα deals αυτά ξεχνιούνται βεβαίως… 

Agent Greek

ΜΟΛΙΣ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΣΙΡΙΑΛ 
ΤΖΟΛΗΣ-ΝΟΡΙΤΣ 

Έχει… ψωμί 
Κίνηση ματ έκανε η Wasserman 
που είχε… φάει πόρτες από τοπ 
ομάδες για τον Χρήστο Τζόλη. 
Πήγε εκεί που ξέρει καλά, τη Νό-
ριτς. Άλλωστε, οι φήμες που είχε 
ενεργό συμμετοχή και στο deal 
του ΠΑΟΚ με τους Άγγλους για τον 
Γιαννούλη. Πως είπαν βρε παιδί 
μου την καλή τους την κουβέντα. 
Από την άλλη πλευρά να ανέβει 
πάνω από τα 10-11 εκατομμύρια 
ευρώ η Νόριτς φαντάζει απίθανο. 
Βασικά και να τα φτάσει δύσκολο 
θα είναι… 

ΑΚΟΜΑ «ΠΑΙΖΕΙ»  
ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ

Τουρκία για Λιβάια 
Από εδώ τα λέγαμε πως ο Μάρ-
κο Λιβάια δε θα γυρίσει στην ΑΕΚ 
(λένε η λογική και οι πληροφορί-
ες). Πολύ θα το ήθελε η σύζυγος 
του αλλά δεν… Αλλά μην το «δέ-
νετε» πως δε θα κάνει και μετα-
γραφή το καλοκαίρι. Η Χάιντουκ 
έχει αρκετά θέματα μεταγραφι-
κά και οι τουρκικές ομάδες δεν 
έχουν ξεχάσει τον Κροάτη επιθε-
τικό. Τώρα ποια απ’ όλες θα κά-
νει πρόταση είναι άλλο ζήτημα. 
Αλλά η Κωνσταντινούπολη αρέ-
σει στην οικογένεια. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ

Αρχισαν οι κωλοτούμπες
Μάιος ήταν όταν ο Παναθηναϊκός θα πήγαι-
νε για δύο κεντρικούς αμυντικούς. Φτάσαμε 
μετά στο ότι ο αριστεροπόδαρος στόπερ σί-
γουρα θα είναι στην Ολλανδία. Ο Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς έκοβε όλο τον κόσμο γιατί έψαχνε 
εκείνον που θα κάνει τη διαφορά και ξαφνι-
κά στροφή 180 μοιρών. Αφού πρώτα προ-
ετοιμάστηκε το έδαφος. Αρχικά διέρρευσε 
ότι ο στόπερ θα είναι συμπληρωματικός και 
1-2 μέρες μετά ο προέκυψε ο Ζβόνιμιρ Σάρ-
λιγια. Οι κωλοτούμπες μόλις άρχισαν. Εδώ 
είμαστε αδέρφια, να μετρήσουμε τις πόσες 
θα φτάσουν.

Ο ΛΟΥΜΟΡ ΚΑΙ Ο ΜΕΝΤΕΣ

Κάποτε, κάποτε 
Εξαιρετική κίνηση έκανε ο Άρης με τον Λούμορ. Ένταξει στην 
Σπόρτινγκ Λισαβόνας ανήκε, έχει παίξει και στη Μαγιόρκα, γενι-
κά το βιογραφικό του είναι καλό και σε καλή ηλικία (25). Στα νιά-
τα του ο διεθνής Γκανέζος αριστερός μπακ είχε τόσα potentials 
που λεγόταν στην Πορτογαλία πως μαζί του είχε ασχοληθεί και 
ο Ζόρζε Μέντες. Ναι ο κορυφαίος μάνατζερ στον κόσμο. Η πο-
ρεία δεν δικαίωσε όσους πίστευαν ότι μπορούσε να αφήσει επο-
χή ο Λούμορ αλλά στην Ελλάδα μπορεί να κάνει τη διαφορά. 

➠

➠
➠

➠
ΒΟΥΝΟ  
ΜΕ ΒΟΥΝΟ… 



Ο Ολυμπιακός άλλαξε με 
τον Πέδρο Μαρτίνς. Αλλά 
και ο Πορτογάλος τεχνικός. 
Από εκεί που ήταν άνετος 
στην πατρίδα του και με την 
φιλοδοξία να φτιάχνει ομά-
δες και παίκτες, ήρθε στην 
Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. 
Για να κάνει ευρωπαϊκές πο-
ρείες και να κατακτά εγχώρι-
ους τίτλους. Ανταποκρίθηκε 
με το παραπάνω και συνε-
χίζει. Το έδειξε και απέναντι 
στην Νέφτσι Μπακού. Οπου 
ουσιαστικά τα έβαλε με τον 
εαυτό του. Τέτοιο ήταν το 
ματς. Τα πολλά προβλήμα-
τα ήταν αυτά που ανέβασαν 
τον βαθμό δυσκολίας. Ισως 
και η εικόνα της Νέφτσι στο 
πρώτο ματς στο Καραϊσκά-
κη. Γιατί στον επαναληπτι-
κό και με έναν Ολυμπιακό 
γεμάτο απουσίες, δεν αγ-
χώθηκε. Πήρε για πλάκα τη 
νίκη με 1-0 και την πρόκριση 
στον τρίτο προκριματικό του 
Champions League. Το ζη-
τούμενο ήταν αυτό. Να πά-
ρει το εισιτήριο. Και να κάνει 
ένα ακόμα βήμα προς τους 
ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. 
Αυτός είναι ο μεγάλος στό-
χος. Και όχι να παίξει μπά-
λα. Αυτό μετράει και αυτό 
κάνει ο Πέδρο Μαρτίνς τρία 
χρόνια τώρα. Έτσι ξεκίνησε 
και την 4η σεζόν στον πά-
γκο των «ερυθρόλευκων». 
Φέρνει νίκες και προκρίσεις. 
Με οποιεσδήποτε συνθήκες. 
Απέναντι σε οποιονδήπο-
τε αντίπαλο. Βέβαια κάθε 
γύρο που περνάει ανεβαί-
νει και ο βαθμός δυσκολίας. 
Αλλά λύσεις και όπλα υπάρ-
χουν. Ικανά να προσαρμο-
στούν στον αντίπαλο. Εγινε 
και με την Νέφτσι Μπακού. 
Στην επιφάνεια ήρθε ένας 
νέος πρωταγωνιστής. Ο 
Σισέ, που είναι προς πώλη-
ση. Αλλά τώρα είναι εδώ και 
αξιοποιήθηκε. Σε θέση που 
δεν έχει παίξει ξανά. Να έχει 
τον ρόλο του μπακ – χαφ. 
Ανταποκρίθηκε πολύ καλά 
και από αυτόν ξεκίνησε και 
το γκολ που έδιωξε το άγ-
χος. Ο Ολυμπιακός συνεχί-
ζει και ο Πέδρο Μαρτίνς κα-
τέχει καλά το… άθλημα των 
προκρίσεων.

ΚΑΤΈΧΈΙ  
ΤΟ… 
ΑΘΛΗΜΑ

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

ΔΙΈΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος ΈΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.grΥΠΈΥΘΥΝH ΑΤΈΛΙΈ 

Ρόιλα Κοράλλη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΈΣ

INTIME ΑΤΈΛΙΈ 
Κατερίνα ΑβτζήΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΥΛΗΣ

Γιώργος Περιβολάρης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΈΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΈΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΈΝΙΚΟΣ ΔΙΈΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

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

Συνεχίζει να δίνει βαθμούς
Δεύτερο ευρωπαϊκό ματς ο Ολυμπιακός, 
δεύτερη νίκη, πρόκριση και νέοι βαθ-
μοί στο ranking της UEFA. Εξυπακούε-
ται, πάντως, ότι είναι κομβικό ΑΕΚ και 
Άρης να πάρουν επίσης νίκες την Πέ-
μπτη (29/7). Ιδανικά αμφότεροι χρειάζε-
ται να προκριθούν στην επόμενη φάση 
του Europa Conference League. Να ση-
μειωθεί πως σε αυτή τη φάση των ευ-
ρωπαϊκών διοργανώσεων, δεν προ-
βλέπεται έξτρα μπόνους για τις χώρες 
εάν προκρίνεται μία ομάδα. Με τη νίκη 
του Ολυμπιακού η Ελλάδα πήγε στους 
20.700 βαθμούς. Ωστόσο, από μόνο του 
αυτό δεν είναι αρκετό για να αλλάξουμε 
θέση στο ranking. Βρίσκεται στην 19η 
θέση. Στην 18η είναι η Τσεχία και στην 
17η η Τουρκία. Στην 20η είναι η Νορβη-
γία που βρίσκεται σε απόσταση ανα-
πνοής.

 γραφει ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ
Λόγια ερυθρόλευκα...


