
ΑΓΊΩΝ ΑΝΔΡΟΝΊΚΟΥ ΚΑΊ ΣΊΛΟΥΑΝΟΥΑΘΗΝΑ: 310 - 410C ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ: 280 - 380C

Γιατί στον Παναθηναϊκό 
άλλαξαν ρότα και έριξαν 
το βάρος μεταγραφικά στο 
μεσοεπιθετικό κομμάτι

Το σίριαλ Νόριτς-Τζόλης θα 
έχει ακόμα πολλά επεισόδια. 
Με Μποέμιανς ο ΠΑΟΚ 
στο Conference League

Επανέρχεται το όνομα του Λυκογιάννη για τον 
Ολυμπιακό. Τι ισχύει με Ρέτσα, Μοχίκα.  
Πότε έρχεται στην Ελλάδα ο Ονιεκούρου

ΣΤΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΟ 

ΦΟΥΛ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ

ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ

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

ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ BASKET LEAGUE Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΟ Η ΚΟΡΑΚΑΚΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΣΙΤΣΙΠΑ-ΣΑΚΚΑΡΗ 

ΣΑΡΩΣΕ Ο ΝΤΟΥΣΚΟΣ 
ΠΕΜΠΤΕΣ ΟΙ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ - ΚΥΡΙΔΟΥ

2-1 (παρ.)
(2-0 κ.α.)

 Γ. ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ: Ο βασιλιάς στίβος είναι εδώ!

 ΜΑΧΑΙΡΙΑ...
Ο ΑΡΗΣ «ΠΑΤΣΙΣΕ» ΤΟ 2-0 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΑΝΑ, ΑΛΛΑ ΣΤΟ 120+1’, 

 ΜΕ ΠΑΙΚΤΗ ΛΙΓΟΤΕΡΟ, ΕΙΠΕ «ΑΝΤΙΟ» ΣΤΟ CONFERENCE 

 Γ. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
Η ντροπή και τα... ίδια 

ΝΤΟΥ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

ΜΑΝΟΣ ΚΑΙ 
ΣΑΣΑ ΤΑ ΓΚΟΛ

ΜΟΙΡΑΙΟΙ ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ, 
ΛΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΡΑΟΥΧΟ 

ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΑ
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ΑΠΟΒΛΗΘΗΚΕ Ο ΓΚΑΡΣΙΑ

2-3 (πέν.)
(1-0 κ.α. & παρ.)

 Τ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: 
Απροετοίμαστη για τα πάντα 

 AΛ. ΚΩΤΑΚΗΣ: Αδικο και κατάρα

ΚΛΑΙΕΙ 
Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΠΕΛΕ!

ΜΕΓΑ ΚΑΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΕ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΛΕΖ

ΣΤΟ 90’+8’ Ο ΜΑΝΤΑΛΟΣ  
ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΜΑΤΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
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Η ΑΕΚ έζησε μία από τις χειρότερες βραδιές 
της νεότερης ιστορίας της. Ο αποκλεισμός 
ακόμη και στη διαδικασία των πέναλτι συ-
νιστά «ντροπή» για το κλαμπ. Η Βελέζ προ-
φανώς και ως μέγεθος δεν μπορεί να μετρη-
θεί στο ύψος της ΑΕΚ, οπότε οποιαδήποτε 
άλλη εξέλιξη εκτός πρόκρισης είναι αποτυ-
χία μεγάλου μεγέθους για τον σύλλογο. Και 
ως τέτοια πρέπει να προσμετρηθεί. Ώστε να 
γίνουν όλα όσα πρέπει από εδώ και πέρα με 
ειλικρίνεια και ρεαλισμό. Για την ΑΕΚ δεν εί-
ναι τιμητικό ότι έχασε στο πρώτο ματς. Ούτε 
ότι δεν είχε βρει γκολ μέχρι το 98’. Εκεί ο Πέ-
τρος Μάνταλος έσωσε την βραδιά από χει-
ρότερα, διότι το πέταλο είχε ξεκινήσει ήδη 
τις έντονες αποδοκιμασίες προς τον ίδιο 
αλλά και τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Για την 
ΑΕΚ επίσης δεν είναι τιμητικό ότι δεν βρήκε 
το γκολ πρόκρισης στην παράταση, παρότι 
είχε το πάνω χέρι. Και τέλος στα πέναλτι θε-
ωρώ κακή επιλογή τον Λόπες, ενώ για Αρα-
ούχο και Ανσαριφάρντ ήταν μία βραδιά… 
όλα στραβά και ανάποδα. Η ΑΕΚ πλέον βι-
ώνει μία κατάσταση πολύ δύσκολη και πρω-
τόγνωρη για την σύχρονη ιστορία. Εκτός Ευ-
ρώπης από το πρώτο ζευγάρωμα με ομάδα 
επίπεδου Βελέζ, στην τρίτη τη τάξη διοργά-
νωση της Ευρώπης, το Conference League. 
Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα…

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΤΑΣΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ

Στερεύουν τα λόγια με τους αποκλεισμούς 
του Άρη τα τελευταία χρόνια. Από την ΑΕΚ 
στο Κύπελλο και τη Μόλντε πρόπερσι και 
τώρα με ακόμη πιο οδυνηρό τρόπο από 
την Αστάνα. Ποια λογική εξήγηση να δώ-
σεις; Κόντρα στους Καζάκους ο Άρης κα-
τέθεσε την ψυχή του, δημιούργησε 30 τε-
λικές, άξιζε πέρα για πέρα την πρόκριση, 
και τελικά την έχασε με… ξαφνικό θάνατο 
στο 120’. Κρίμα κι άδικο και κατάρα μαζί. 
Ναι θα πει κανείς ότι το 2-0 του πρώτου 
ματς κόστισε τελικά όμως ακόμη κι έτσι ο 
Άρης έκανε την Αστάνα του… Champions 
League να δείχνει ερασιτεχνικό σωμα-
τείο. Όχι δεν θα σταθώ τόσο στις χαμένες 
ευκαιρίες όσο στον ανεκδιήγητο διαιτητή 
Φάμπρι που ελλείψει VAR έδινε ό,τι ήθε-
λε. Δύο πέναλτι που «έπνιξε» και μια άδι-
κη αποβολή στον Ματέο. Αν μία από αυ-
τές τις φάσεις δινόταν σωστά, ο Άρης θα 
είχε πετύχει μια τεράστια πρόκριση. Στα 
συν η εμφάνιση του Φαμπιάνο που έδειξε 
ότι διαθέτει ποιότητα και πως θα βοηθή-
σει πολύ. Respect και στους υπόλοιπους 
και ειδικά στον Γκάμα που έκανε τη μεγα-
λύτερη κατέθεσε ψυχής. Ψυχραιμία όμως 
γιατί μπροστά υπάρχει μια ολόκληρη σε-
ζόν. Περσι ο Άρης αποκλείστηκε από την 
Κοβαλίβκα και όμως μετά πραγματοποί-
ησε την κορυφαία σεζόν των τελευταίων 
40 ετών

ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ 
«ΚΑΤΑΡΑ» 

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΤΑΚΗΣ

Αποψη

ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΗ  
ΓΙΑ... ΟΛΑ
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Ο ΚΑΡΛΙΤΟΣ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ  
ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ…

Λίγα δεν παίρνει, πρέπει να είναι από 
τα top5 συμβόλαια του Παναθηναϊκού. Τη 
διαφορά πάντως δεν την έχει κάνει και 
δεν είναι μυστικό πως αν βρισκόταν άκρη 
και θα έφευγε, δε θα έβαζαν και τα κλάμα-
τα στο «τριφύλλι».
Που εκτός των άλλων θα ήθελε  ο Γιοβά-
νοβιτς να πάρει και επιθετικό αλλά για να 
γίνει αυτό θα πρέπει να δει την πόρτα της 
εξόδου ή ο πρωταγωνιστής μας, ο Καρ-
λίτος ή ο Μακέντα.
Ο Ισπανός στράικερ πατάει και τα 31 και 
θα έλεγε κανείς πως θα έψαχνε ακόμα κα-
λύτερο συμβόλαιο αν υπήρχαν οι προϋ-
ποθέσεις.
Αμ έλα που δεν…
Από το Sportime είχατε ενημερωθεί πα-
λιότερα πως υπάρχει ενδιαφέρον από 
Αραβία. Αυτό λοιπόν συνεχίστηκε πρό-
σφατα κάνοντας τη λίστα να έχει περισ-
σότερες από μία ομάδες.
Που έδιναν στον παίκτη contract σχεδόν 
διπλάσιο. Με τον Παναθηναϊκό θα τα έβρι-
σκαν λένε οι πηγές μας.
Αλλά ο Καρλίτος δεν… Διαμήνυσε σε όλες 
τις πλευρές  και με όλους τους τόνους πως 
στόχος του είναι να μείνει και να παίξει 
στον Παναθηναϊκό.
Να πετύχει λέει θέλει πολλά γκολ φέτος 
και η σεζόν να γίνει καλύτερη.
Κάτι που σημαίνει πως όλες οι ελπίδες 

έχουν πέσει πάνω στον… Μακέντα.

Agent Greek

Ο ΣΙΣΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕ 
ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Τρίβουν τα χέρια τους
Σύμφωνοι τα κέρδη του Ολυ-
μπιακού από την πρόκριση 
στο Μπακού ήταν ο Σουρλής, 
ο Μάρκοβιτς και η σταθερό-
τητα πλέον του Τζολάκη. Σε 
αυτά όμως να προσθέσου-
με και τον Σισέ που διέπρε-
ψε ως αριστερός μπακ/χαφ 
και μάλιστα σε σύστημα με 
τρεις στην άμυνα. Ότι καλύ-
τερο για την περίπτωση να 
έρθει μια πρόταση στον Ολυ-
μπιακό με τη φημολογία πλέ-
ον να θέλει τους ατζέντηδές 
του να ψάχνουν και στην Ιτα-
λία.

ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ

Η σχέση  
με τον Γουίλσιρ
Ο ΠΑΟΚ έκανε, λοιπόν, μια 
ερώτηση για τον άλλοτε σταρ 
της Άρσεναλ τον Τζακ Γουίλ-
σιρ. Ο οποίος έμεινε ελεύθερος 
από την Μπόρνμουθ. Δύσκο-
λα να γίνει κάτι (έως απίθανο) 
από την στιγμή που ο ΠΑΟΚ 
θα υπογράψει τον Τζιοβίνκο. 
Το ενδιαφέρον, πάντως, το 
έχει η μανατζερική στέγη του 
Γουίλσιρ. Η Wasserman, ναι 
η εταιρία που διαχειρίζεται 
τα δικαιώματα του Τζόλη και 
η οποία τώρα είναι μέσα στις 
συζητήσεις για τη μεταγραφή 
του Έλληνα διεθνούς.

ΑΥΞΗΘΗΚΕ Η ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Ο Τζόλης τι λέει;
Όπως είπαμε και χθες από αυτή τη γωνία 
τώρα άρχισε το σίριαλ του Τζόλη και η μετα-
γραφή του. Είναι λογικό ο ΠΑΟΚ να μην ικα-
νοποιήθηκε από την πρόταση της Νόριτς στα 
9 εκατομμύρια. Παραπάνω ήταν τον Γενάρη 
της Μπριζ. Ελπίζουν όμως στην Τούμπα πως 
θα έρθουν παραπάνω λεφτά από τη Νόριτς, 
τουλάχιστον αυτό τους έχουν αφήσει να εννο-
ηθεί. Το ζήτημα είναι άλλο. Αν ήταν στο χέρι 
του Τζόλη θα έφευγε με αυτήν την πρόταση 
από τον ΠΑΟΚ. Εγώ ποντάρω στο ναι…

ΒΓΑΖΕΙ ΒΙΖΑ ΛΕΕΙ…

Κάνει... νερά ο Λενίς
Στο Περού για να βγάλει βίζα ο Κολομβιανός εξτρέμ Ρεϊ-
νάλντο Λενίς και υποψήφιος μεταγραφικός στόχος του Ιω-
νικού. Αυτό τουλάχιστον μεταφέρει στους ανθρώπους του 
Ιωνικού, μέσω του εκπροσώπου του. Τους Νικαιώτες πά-
ντως έχουν αρχίσει να τους... ζώνουν τα φίδια και βλέπουν 
κι άλλες περιπτώσεις.

➠

➠
➠

➠
ΔΕΝ ΤΟ
ΚΟΥΝΑΕΙ
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ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ

«ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΟ» 
ΒΑΤΕΡΛΟ
ΣΤΟ ΘΡΙΛΕΡ ΤΟΥ ΟΑΚΑ, Η ΑΕΚ 
ΒΙΩΣΕ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗ ΒΕΛΕΖ ΕΝΑΝ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΟΔΥΝΗΡΟΥΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

ΑΕΚ         ΒΕΛΕΖ ΜΟΣΤΑΡ

Μια από τις πιο «μαύρες» σελίδες 
στην ευρωπαϊκή της ιστορίας βίωσε 
η ΑΕΚ κόντρα στη Βελέζ στο ΟΑΚΑ. Η 
Ενωση κατόρθωσε και πήγε το ματς 
στα πέναλτι (1-0 κ.δ, 2-3 στη διαδικα-
σία), αλλά δεν έκανε την ολική ανατρο-
πή και γνώρισε έναν οδυνηρό αποκλει-
σμό από τη συνέχεια του Conference 
League.Μέχρι το 98ο λεπτό «κιτρινό-
μαυροι» έχαναν τη μία ευκαιρία μετά 
την άλλη. Ομως, πότε ο Μπογκντάνο-
βιτς και πότε η αστοχία εμπόδιζαν τους 
γηπεδούχους από το να φτάσουν στο 
πολυπόθητο γκολ. Την ίδια στιγμή, οι 
Βόσνιοι απειλούσαν χτυπώντας στην 
αντεπίθεση. 
Η πρώτη λύση δόθηκε από τον Πέτρο 
Μάνταλο μέσα από την περιοχή (1-0), 
αλλά το ματς είχε ακόμα πολύ «ψωμί». 
Η παράταση κύλησε χωρίς σημαντικές 
φάσεις και έτσι η πρόκριση πήρε χι-
τσκοκικό χαρακτήρα, καθώς παίχτηκε 
στη ρώσικη ρουλέτα από την «άσπρη 
βούλα».   Εκεί, ο Στάνκοβιτς έπιασε 
δύο πέναλτι, αλλά οι «κιτρινόμαυροι» 
αστόχησαν τρεις φορές (Ανσαριφάρντ, 
Λόπες, Αραούχο) και το βατερλό ολο-
κληρώθηκε με τον πιο σοκαριστικό και 

χιτσκοκικό τρόπο!  

          

 

γρ
α

φ
ει

 ο
 Σ

Π
ΥΡ

Ο
Σ 

ΓΙ
Α

Ν
Ν

Ο
Π

Ο
ΥΛ

Ο
Σ

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ
Το χαμένο πέναλτι του 
Λόπες. Σε εκείνο το 
σημείο, η ΑΕΚ έχει την 
ευκαιρία να προηγη-
θεί ξανά και να βρεθεί 
αγκαλιά με την πρό-
κριση, αλλά ο Πορτο-
γάλος την πέταξε στα 
σκουπίδια. Τότε ήταν 
που πήρε φόρα και ο 
έτερος γκολκίπερ (Μπογκντά-
νοβιτς) για να κρίνει την πρό-
κριση.

TO ΛΑΘΟΣ
Με τόσες χαμένες 
ευκαιρίες στη ροή 
αγώνα, ο Σέρχιο Αρα-
ούχο ήταν φανερό πως δεν 
είχε «συνδεθεί» με τα αντί-
παλα δίχτυα. Ο Αργεντινός 
σπατάλησε τέσσερις κα-
λές ευκαιρίες στην κανονι-
κή διάρκεια, ενώ το άνευ-
ρο χτύπημά του στο τέλος 
πιστοποίησε μια εφιαλτική 
βραδιά για τον ίδιο και την 
ομάδα του.

ΒΛΑΝΤΑΝ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ
Οι έξι αλλαγές που έκανε στο αρχικό σχήμα ο Βλάνταν 
Μιλόγεβιτς έκαναν σαφώς πιο επιθετική την ΑΕΚ. Ο Σέρ-
βος προπονητής δεν περιορίστηκε εκεί, αλλά τράβηξε... 
λαγούς και κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως η είσοδος 
του Αλμπάνη στα τελευταία λεπτά, καθώς από το γέμισμά 
του προήλθε το 1-0. Ωστόσο, η επιλογή των παικτών για 
τα πέναλτι δεν ήταν το ίδιο εύστοχη.

O ΣΤΑΡ
Αν περνούσε η ΑΕΚ, 
αυτή την διάκριση θα τη μοι-
ράζονταν ο Πέτρος Μάνταλος 
(έκανε το 1-0) μαζί με τον Τσί-
τσαν Στάνκοβιτς (δύο απο-
κρούσεις πέναλτι). Ωστόσο, 
ο Σλάβισα Μπογκντάνοβιτς 
ήταν ο ήρωας της Βέλεζ, κα-
θώς τόσο σε όλο τον αγώ-
να, όσο και στα πέναλτι (δύο 
επεμβάσεις) ύψωσε τείχος 
στους παίκτες της ΑΕΚ και 
συνέχισε την παραμυθένια 
πορεία των Βόσνιων. 

ΒΕΛΕΖ
ΑΕΚ 1 0

ΓΗΠΕΔΟ: ΟΑΚΑ 

ΣΚΟΡΕΡ90+8’ ΜΑΝΤΑΛΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΤΑΝΚΟΒΙΤΣ (62’ ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ 6) ΠΡΣΕΣ (62΄ ΒΕΧΑΜΠΟΒΙΤΣ)MITAΪ (69΄ ΛΟΠΕΣ 5) ΖΑΪΜΟΒΙΤΣ (73΄ ΤΣΒΙΓΙΑΝΟΒΙΤΣ)ΑΛΜΠΑΝΗΣ 7 (80΄ ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ) ΑΝΤΖΟΥΣΙΤΣ (73΄ ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΙΤΣ)ΣΑΚΧΟΦ  (91’ ΑΛΜΠΑΝΗΣ) ΡΑΝΤΟΒΑΤΣ (86΄ ΖΒΟΝΙΤΣ)ΜΠΑΚΑΚΗΣ (91΄ ΣΒΑΡΝΑΣ 4) ΙΣΙΤΣ (95΄ ΜΠΡΑΝΤΑΟ)ΤΣΟΣΙΤΣ (95΄ ΟΣΜΙΤΣ)
ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ45΄ Βράνιες

32΄ Ζαΐμοβιτς46΄ Μιτάι
82΄ Τσβιγιάνοβιτς119΄ Λόπες
90΄ Βεχάμποβιτς
102’  Οβτσινα

ΜΙΤΑΪ 5

ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ 6

ΒΡΑΝΙΕΣ 5
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ 6ΜΠΑΚΑΚΗΣ 4

ΣΙΜΑΝΣΚΙ 4ΛΕ ΤΑΛΕΚ 5

ΤΑΝΚΟΒΙΤΣ 2ΜΑΝΤΑΛΟΣ 6
ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ 4

ΑΡΑΟΥΧΟ 3

ΟΒΤΣΙΝΑΙΣΙΤΣ
ΖΕΛΙΚΟΒΙΤΣ

ΦΕΡΕΪΡΑ

ΧΑΣΑΝΟΒΙΤΣ
ΡΑΝΤΟΒΑΤΣ

ΤΣΟΣΙΤΣ
ΠΡΣΕΣ

ΑΝΤΖΟΥΣΙΤΣ

ΖΑΪΜΟΒΙΤΣ

ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΟΒΙΤΣ 4-2-3-1

Η «ΣΚΑΚΙΕΡΑ»
4-2-3-1

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Κέβιν Κλάνσι (Σκωτία)

(2-3 ΠΕΝ)
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ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ

ΣΚΛΗΡΟ  
ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ 
Ο ΑΡΗΣ ΑΓΓΙΞΕ ΚΑΙ 
ΑΞΙΖΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ΑΛΛΑ 
ΥΠΕΣΤΗ ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ 
ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΕΠΤΟ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΑΡΗΣ         ΑΣΤΑΝΑ

Κυριάρχησε για 120 
λεπτά. Έφτιαξε 30 τελι-
κές, πέτυχε δύο γκολ πα-
τσίζοντας το πρώτο ματς, 
βρέθηκε με παίκτη λιγό-
τερο από το 85’ αλλά δεν 
υποχώρησε. Για να λυ-
γίσει τελικά στο... παρά 
ένα ή συν ένα. Της παρά-
τασης. Πόσο σκληρό. Και 
άδικο αυτό που έπαθε ο 
Αρης κόντρα στην Αστά-
να. Το ευρωπαϊκό τέλος 
ήρθε στον 2ο προκριμα-
τικό γύρο του Conference 
League. Αδιαμφισβήτη-
τα είναι πολύ νωρίς και 
αποτυχία. Αλλά ο τρόπος 
που έγινε, αυτός δεν χω-
νεύεται με τίποτα. Ούτε 
δικαιώνει τον ιδρώτα και 
τον κόπο των παικτών 
των «κίτρινων». Ειδικά 
όταν είναι πολλά και δι-
καιολογημένα παράπο-
να για τη διαιτησία.

          
ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ
 Η αποβολή του Γκαρ-
σία. Στο 11 Vs 11 μπο-
ρούμε να υποθέσου-
με ότι ο Αρης θα είχε 
βρει τη λύση. Πρέ-
πει επίσης να στα-
θούμε και στη δι-
αιτησία του Ιταλού 
Φάμπρι που είπε όχι 
σε δύο φάσεις για πέ-
ναλτι, χάρισε κάρτες στο σκλη-
ρό παιχνίδι των Καζάκων και 
απέβαλε με υπερβολική δεύ-
τερη κίτρινη τον Ματέο Γκαρ-
σία. Έξαλλος για όλα αυτά ο 
Καρυπίδης, μπήκε στο γήπε-
δο και διαμαρτυρήθηκε! 

TO ΛΑΘΟΣ
Δεν ήταν χθες. 
Ηταν στο πρώτο 
ματς. Όταν ο Αρης 
είχε τις ευκαιρίες να κάνει 
πολλά περισσότερα. Αντ’ αυ-
τού ηττήθηκε με 2-0 και βρέ-
θηκε να χει να ανεβεί βου-
νό ολάκερο για να περάσει. 
Κι ύστερα ήρθε και η κατάρα 
των τελευταίων λεπτών. Κρί-
μα και για τον κόσμο, που 
δημιούργησε φανταστική 
ατμόσφαιρα. Οπως πριν τον 
κορονοϊο. 

ΑΚΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ
Προετοίμασε την ομάδα του με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο.. Αντλησε τα σωστά διδάγματα από τις ανορθο-
γραφίες του πρώτου αγώνα. Ολα έγιναν όπως τα είχε 
σχεδιάσει. Σχεδόν δηλαδή. Γιατί λίγο πριν τα πέναλ-
τι κρίνουν το νικητή, ήρθε ένα γκολ-μαχαιριά. Ο Ελλη-
νας κόουτς δεν μπορεί, σαφώς και προφανώς, να χαί-
ρεται, αλλά μπορεί να αισθάνεται μια ικανοποίηση για 
αυτό που είδε από τους παίκτες του.

O ΣΤΑΡ
Στην πρώτη του εμ-
φάνιση με τα κίτρινα, ο Φα-
μπιάνο κέρδισε τις εντυπώ-
σεις. Ο Βραζιλιάνος στόπερ 
έδειξε πως διαθέτει ποιότη-
τα και έκανε τα πάντα στην 
άμυνα. Έτρεχε, έκοβε, ήταν 
μέσα σε όλες τις φάσεις. 
Μπορεί να αποτελέσει μια 
εξαιρετική προσθήκη αν συ-
νεχίσει έτσι. 

ΓΗΠΕΔΟ:  ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ
ΣΚΟΡΕΡ36’ Μάνος 78’ Σάσα 120+1’ Μπίτρι

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΜΑΝΤΣΙΝΙ (66’ ΓΚΑΡΣΙΑ 5) ΜΠΕΤΣΙΡΑΪ (46’ ΚΑΝΤΕΤΕ)ΜΑΤΙΓΙΑ (83’ ΤΖΕΓΚΟ 7) ΚΟΥΑΤ (64’ ΓΚΟΥΡΜΑΝ)ΜΑΝΟΣ (102’ ΜΠΡΟΥΝΟ 6) ΜΠΑΡΣΕΓΚΙΑΝ (79’ ΑΪΜΠΕΤΟΒ)ΜΠΕΡΤΟΓΛΙΟ (115’ ΧΑΪΡΟΒΙΤΣ -) ΝΕΠΟΓΚΟΝΤΟΒ (91’ ΖΑΡΟΥΤΣΚΙ)

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ22’ Σούντγκρεν 86’ Γκαρσία (2η κίτρινη) 37’ Μπαρσεγκιάν 32’ Μαντσίνι 
80’ Αϊμπέτοφ 68’ Γκαρσία
90+8’ Καντέτε 
116’ Γκουρμάν

ΣΑΚΙΤΣ 6

ΝΤΕΝΙΣ 7

ΜΠΕΝΑΛΟΥΑΝ 7ΦΑΜΠΙΑΝΟ 7

ΜΑΤΙΓΙΑ 6
ΣΑΣΑ 7

ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ 7

ΓΚΑΜΑ 7
ΜΠΕΡΤΟΓΛΙΟ 7

ΜΑΝΟΣ 7

ΜΑΝΤΣΙΝΙ 6

ΝΕΠΟΓΚΟΝΤΟΒ

ΡΟΥΚΑΒΙΝΑ
ΜΠΙΤΡΙ

ΤΟΜΑΣΕΒΙΤΣ

ΕΜΠΟΝΓΚ

ΜΠΕΪΣΕΜΠΕΚΟΒ

ΤΣΟΥΠΕΡΚΑ ΚΟΥΑΤ

ΜΠΕΤΣΙΡΑΪ
ΕΟΥΖΕΝΙΟ

ΜΠΑΡΣΕΓΚΙΑΝ

4-3-2-1

Η «ΣΚΑΚΙΕΡΑ»
4-2-3-1

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Μίκαελ Φάμπρι (Ιταλία)

ΑΣΤΑΝΑ
AΡΗΣ 2 1

ΠΑΡ. (1-1 Κ.Α.)
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Η νέα λίστα
Δόθηκε χθες η νέα λίστα στην ΟΥΦΑ για 
τα ματς με την Λουντογκόρετς. Γύρισαν σε 
αυτή οι Εμβιλά, Τικίνιο Σοάρες (έχει 3 αγω-
νιστικές ποινής). Νέο πρόσωπο ο Αποστο-
λόπουλος. Σε σχέση με την προηγούμενη 
λίστα εκτός έμειναν οι Τσούμιτς, Αλγκα-
σίμ Μπα. Αναλυτικά: Λίστα Α: Ανδρούτσος, 
Αποστολόπουλος, Ουσεϊνού Μπα, Σεμέδο, 
Μπουχαλάκης, Μαντί Καμαρά, Αγκιμπού 
Καμαρά, Ελ Αραμπί, Κρίστινσον, Κούντε, 
Λαλά, Μάρκοβιτς, Μασούρας, Χασάν, Εμβι-
λά, Παπασταθόπουλος, Ραντζέλοβιτς, Ρέα-
μπτσιουκ, Σισέ, Τικίνιο, Τζολάκης, Βατσλίκ, 
Βαλμπουενά. Λίστα Β: Καραργύρης, Κασέ-
μι, Κίτσος, Λιάτσος, Νικόλης, Ντόι, Σαπου-
ντζής, Σουρλής, Σταμούλης. 

Η άφιξη του Ονιεκούρου
Ο Ολυμπιακός περιμένει να φιξαριστεί το 
πότε θα έρθει στην Αθήνα ο Χένρι Ονιεκού-
ρου. Με τον Νιγηριανό εξτρέμ και την Μονα-
κό να έχουν συμφωνήσει σε όλα. Δεν απο-
κλείεται αυτό να γίνει την Κυριακή, ίσως και 
νωρίτερα με τον διεθνή άσο να έρχεται για να 
υπογράψει το 4ετές του συμβόλαιο.

ΦΟΥΛ ΓΙΑ  
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟ... ΤΡΕΞΕΙ  - 
ΟΙ ΡΕΤΣΑ, ΜΟΧΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ!

Oλυ
μπι
ακό

ς

Η πρόκριση επί της Νέφτσι επιτεύχθηκε και ο 
Ολυμπιακός κοιτάει την Λουντογκόρετς. Αναμ-
φίβολα μεγαλώνει ο βαθμός δυσκολίας. Αλλά 
οι Πειραιώτες είναι έτοιμοι για κάθε πρόκληση. 
Βέβαια περιμένουν να δουν και τι επιστροφές 
θα έχουν από τις ξαφνικές τους απουσίες. Πά-
ντως τρέχουν και τα μεταγραφικά θέματα. Οι 
«ερυθρόλευκοι» φέρεται να έχουν εστιάσει στο 
θέμα του αριστερού μπακ. Θέλουν να ενισχύ-
σουν εκείνη την πλευρά που έχει μείνε με τον 
Ρέαμπτσιουκ, αλλά και τον νεαρό Αποστολό-
πουλο. Οι περιπτώσεις που βγήκαν στο προ-
σκήνιο ήταν τους Μοχίκα, του Ρέτσα αλλά και 
του Ολάσα. Ο πρώτος έχει επαφές και με την 
Έλτσε, στην οποία έπαιξε δανεικός από την 
Ζιρόνα, την σεζόν που τελείωσε. Λέγεται πως 
είναι κοντά σε συμφωνία. Οι Πειραιώτες πά-
ντως φέρεται να παρακολούθούν τις εξελίξεις. 
Ο Ρέτσα ήταν μια άλλη επιλογή, ωστόσο κλείνει 
προς την Σπέτσια, Στην Ιταλία το έχουν δεδο-
μένο πως θα πάει εκεί. Από εκεί πάντως βγήκε 
και νέο σενάριο. Που είχε να κάνει πάλι με τον 
Μπάμπη Λυκογιάννη. Το συμβόλαιο του με την 
Κάλιαρι λήγει το επόμενο καλοκαίρι, Παράλ-
ληλα η ιταλική ομάδα πήρε δανεικό από την 
Ίντερ τον Ντάλμπερτ. Που είχε γραφτεί και για 
τον Ολυμπιακό. Μκια δυνατή κίνηση που έχει 
και οψιόν αγοράς στα 7 εκατ. ευρώ! Μια οψιόν 
που δεν είναι στις δυνατότητες της Κάλιαρι. Δεν 
είναι κρυφό πως αρέσει ο Λυκογιάννης. Αλλά 
ο τελευταίος έχει και ενδοιασμούς για να γυρί-
σει πίσω. Γιατί υπάρχουν ιταλικές ομάδες που 
έχουν δείξει ενδιαφέρον, με τι αναφορές να έγι-

ναν και για τη Νάπολι.
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ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΕΡΙΞΑΝ 
ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΤΟΝ ΣΤΟΠΕΡ, ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ 
ΤΟ ΜΕΣΟΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια στρατηγι-
κή απόφαση. Το αν είναι η σωστή ή όχι 
θα φανεί στην πορεία. «Έριξε» το κομ-
μάτι «στόπερ» σε σχέση με το πώς το 
είχε ιεραρχήσει σε πρώτη φάση. Δεν 
έχουμε καμία πρόθεση να «κάψουμε» 
τον Ζβόνιμιρ Σάρλιγια, θα ήταν βεβι-
ασμένο και κυρίως άδικο. Αλλά αλή-
θεια είναι ότι δεν κολλάει με το προ-
φίλ «leader» που αρχικά ήταν ο στόχος 
για τη θέση. Μπορεί να βγει στην πο-
ρεία κάτι εξαιρετικό ο Κροάτης. Ωστό-
σο, επικοινωνιακά η προσθήκη του 
γίνεται κάθε άλλο παρά με ιδανικούς 
όρους. Βέβαια όλα έχουν να κάνουν με 
τις ανάγκες. Με το πού δηλαδή πιστεύ-
εις ότι χρειάζεσαι κάτι περισσότερο. 
Και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατέληξε, μετά 
από αρκετές μέρες δουλειάς, ότι το με-
σοεπιθετικό είναι πιο φλέγων πρόβλη-
μα. Και ότι εκεί πρέπει να πέσει οικο-
νομικά το βάρος για ενίσχυση. Σε χαφ, 
εξτρέμ και  φορ. Είναι μία συνειδητή 
απόφαση. Είναι επίσης μια απόφαση 
που πάρθηκε μετά από ενδελεχή με-
λέτη του ρόστερ και έχει να κάνει με το 
πώς θέλει να παίξει ο Σέρβος κόουτς η 
ομάδα του. Δηλαδή κυριαρχικό ποδό-
σφαιρο με πίεση ψηλά. Αυτό δεν γίνε-
ται αν δεν έχεις τα κατάλληλα «όπλα». 
Κι αυτά αναζητούνται εκεί έξω. Για αυτό 
εντείνονται οι προσπάθειες να βρεθούν 
παίκτες που όντως θα αναβαθμίσουν 
ποιοτικά την ομάδα. Δεν θα κλείσουν 
όλα αυτά τα θέματα άμεσα, κάτι τέτοιο 
θα ήταν ουτοπία. Αλλά γίνεται προσπά-
θεια για να κλείσουν οι εκκρεμότητες 
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Σημαντι-
κότατο είναι και τι θα γίνει με τις απο-
δεσμεύσεις, εννοείται. Η καθυστέρη-
ση στις μεταγραφές έχει πάντα δόση 
ρίσκου και όσο περνάει ο καιρός τόσο 
πιο πολύ θα στενεύει ο κλοιός και για 
τους απανταχού παίκτες που δεν υπο-
λογίζονται στα κλαμπ τους και θέλουν 
να φύγουν.

ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ

Επιμένουν  
οι Τούρκοι
Για ακόμα μια μέρα, τα τουρκικά ΜΜΕ 
φέρνουν τον Τάσο Χατζηγιοβάνη μια 
ανάσα από την Αλτάι. Επισήμως 
ωστόσο, μέχρι τώρα δεν υπάρχει τί-
ποτα. Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα: Η 
ομάδα της γειτονικής χώρας θα απο-
κτήσει τον 24χρονο εξτρέμ μόνο αν 
καταβάλλει 1.500.000 ευρώ. Μπορεί 
να φτάσει ως εκεί; Έχει την οικονομι-
κή δυνατότητα; Στο «τριφύλλι» υπάρ-
χουν αμφιβολίες. Θυμούνται άλλω-
στε και με την υπόθεση που ενέπλεξε 
τον Αργύρη Καμπετσή με την επίσης 
τουρκική Γκεζτέπε. Άκαρπη αποδεί-
χθηκε η τότε αρχική συμφωνία, επο-
μένως αναπόφευκτα γίνεται ένας πα-

ραλληλισμός... 



www.sportime.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 20218

ΣΚΛΗΡΟ  
ΠΑΖΑΡΙ 
ΤΟ STORY ΝΟΡΙΤΣ –  
ΤΖΟΛΗ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ  
ΠΟΛΛΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 

Το σενάριο  
για Γουίλσιρ 
Τζακ Γουίλσιρ. Πάλαι ποτέ 
μεγάλο ταλέντο του αγγλικού 
ποδοσφαίρου με την Άρσε-
ναλ. Στα 29 του, αναζητά ομά-
δα έχοντας μείνει ελεύθερος 
από την Μπόρνμουθ. Παλαι-
ότερα είχε απασχολήσει τον 
ΠΑΟΚ, αλλά η υπόθεση έμει-
νε σε φιλολογικό στάδιο. Το 
όνομα του Αγγλου ποδοσφαι-
ριστή ενεπλάκη ξανά με τους 
«ασπρόμαυρους». Ωστόσο, 
τη δεδομένη στιγμή, προτε-
ραιότητα για τον ΠΑΟΚ απο-
τελεί το αίσιο φινάλε με τον 
Σεμπάστιαν Τζιοβίνκο.

Με Μποέμιανς  
στο Conference
Το 1-0 στο Λουξεμβούργο 
είχε κάνει τη Μποέμιανς μέγα 
φαβορί στο ζευγάρι με την 
Ντουντελάνζ. Επιβεβαιώθη-
κε. Η ιρλανδική ομάδα νίκη-
σε και εντός έδρας (3-0) και 
θα είναι αυτή η αντίπαλος του 
ΠΑΟΚ στον επόμενο γύρο του 
Conference League (Τρίτη 3/8 
το πρώτο ματς). ΠAO

K

Το ότι η Νόριτς έμεινε απόλυτα 
ικανοποιημένη από τον Δημήτρη 
Γιαννούλη την έχει κάνει να νιώ-
θει εμπιστοσύνη στα ποδοσφαιρι-
κά προϊόντα του ΠΑΟΚ. Είναι αυτό 
που λέμε «μια δοκιμή θα σας πεί-
σει». Αυτό δεν σημαίνει και ότι η 
αγγλική ομάδα θα πληρώσει όσο 
όσο για να πάρει και τον Χρήστο 
Τζόλη. Τον έχει ξεχωρίσει, εκτιμά 
πολύ το ταλέντο του και πιστεύει 
ακόμα περισσότερο στην προοπτι-
κή του. Aλλά έχει βάλει, σε πρώτη 
φάση, ένα ταβάνι στο ως πού θέλει 
να το πάει οικονομικά. Αυτό ακρι-
βώς αντανακλά η επίσημη πρότα-
ση που κατέθεσε. Στα 7 εκατ. ευρώ 
συν 2 υπό τη μορφή μπόνους. Κάτι 
που δεν αρκεί στον Δικέφαλο. Αν 
δεν ανέβουν οι Αγγλοι, ο 19χρονος 
άσος δεν θα μετακομίσει στο «Κά-
ροου Ρόουντ». Αλλά μπορούμε να 
θεωρούμε σίγουρο πως αυτή ήταν 
μόνο η αρχή των διαπραγματεύ-
σεων. Οι άνθρωποι των «καναρι-
νιών» εκτιμούν ιδιαίτερα τις ικανό-
τητες του νεαρού επιθετικού, έχουν 
ρωτήσει τον Γιαννούλη σχετικά και 
έχουν πάρει αποθεωτικές κριτικές. 
Το θέμα παραμένει ανοιχτό και ανα-
μένεται να απασχολήσει αρκετά το 
επόμενο διάστημα. Μία παρτίδα 
υπομονής μόλις ξεκίνησε! 
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TOΠΙΟ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ  
ΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ
ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΗΣ NOVA, 
ΟΙ «ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ» ΜΕ 
COSMOTE ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΙ ΠΟΥ 
ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΛΑΜΙΑ

Από... πάνω του!
Στο Νοσοκομείο Λαμίας παραμένει ο Ντάνι Μπεχαράνο. Ο Βο-

λιβιανός γλίτωσε ευτυχώς τα πολύ χειρότερα, αλλά θα μεί-
νει κάνα δίμηνο εκτός. Οι άνθρωποι της Λαμίας είναι από... 

πάνω του από την πρώτη στιγμή. Ο Πανουργιάς Παπαϊωάν-
νου έχει καθημερινή επαφή τόσο με τους γιατρούς, όσο και με 
τον ποδοσφαιριστή του. Τον περιμένουν υγιή να επιστρέψει. 

Γι› αυτό και δήλωσαν και δημόσια 
ότι δεν πρόκειται να απο-

κτηθεί παίκτης στη 
θέση του. Πλή-

ρης στήριξη!

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Δεν τέθηκε θέμα παραίτησης
Κάτι «περίεργα» περί... στραβώματος 
από πλευράς Γιάννη Αναστασίου κυκλο-
φόρησαν τελευταία. Ο Έλληνας κόουτς 
δεν είναι ευχαριστημένος με τις μεταγρα-
φές και σκέφτεται να τα... βροντήξει κάτω 
και να φύγει. Λένε πάλι. Ψάχνοντας τη 
φωτιά από την οποία βγήκε ο καπνός 
δεν βρήκαμε τίποτα. Θέμα παραίτη-
σης Αναστασίου, ούτε τέθη-
κε, ούτε θα τεθεί. Κοι-
νώς, φήμες που 
δεν επιβεβαι-
ώθηκαν. SUPER 

LEAGUE

Το τοπίο στα τηλεοπτικά της Super 
League 1 δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. 
Ποιες ομάδες έχουν βρει τηλεοπτική 
«στέγη», ποιοι είναι κοντά και ποιες 
παραμένουν «άστεγες».
Τηλεοπτικό συμβόλαιο αναζητούν οι 
περισσότερες ΠΑΕ της Super League 
1. Γι’ αυτό άλλωστε και δεν ψηφίστη-
κε στο τελευταίο Δ.Σ. της διοργανώ-
τριας, η προκήρυξη του πρωταθλή-
ματος.
Ο Ολυμπιακός όπως ανακοινώθηκε 
την Τετάρτη (28/7) συμφώνησε με τη 
NOVA, παραχωρώντας τα τηλεοπτι-
κά δικαιώματα για το πρωτάθλημα της 
σεζόν 2021-22.
Συμβόλαιο με τον ίδιο τηλεοπτικό πά-
ροχο έχουν από πέρσι και για τη φε-
τινή σεζόν και οι Άρης, Ατρόμητος και 
ΠΑΣ Γιάννινα.
Από κει και πέρα, επίσημη συμφω-
νία δεν υπάρχει για καμία από τις 10 
ομάδες.
Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΟΦΗ φέρο-
νται να έχουν ήδη συμφωνήσει με την 
Cosmote ΤV, αλλά χωρίς να έχει επι-
σημοποιηθεί η συμφωνία.
H Cosmote TV έχει καταθέσει πρό-
ταση και στους Παναιτωλικό, Ιωνικό, 
Αστέρα, Λαμία, Βόλο και Απόλλωνα. 
Το ποσό και για τους έξι κοντά στα 8 
εκ. ευρώ. Οι έξι θέλουν να ανέβει στα 
9 για να πάρουν από 1,5 εκ. ευρώ η 
κάθε μια ΠΑΕ.
Τώρα, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ μιλάει 
και με τους δύο παρόχους, με τη NOVA 
να έχει ένα σχετικό προβάδισμα.
Πάντως, αυτό που προκύπτει από κύ-
κλους της διοργανώτριας, το «αντάρ-
τικο» με το μπλόκο στην προκήρυξη, 
δεν θα περάσει και το πρωτάθλημα 
θα ξεκινήσει κανονικά στις 21 Αυγού-
στου.
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BASKET LEAGUE 
ΚΑΙ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ: 
ΣΤΗΝ BASKET LEAGUE

Ο ΕΣΑΚΕ στο Δ.Σ. της Πέμπτης (29/7) ενέκρι-
νε και τυπικά τον φάκελο που είχε καταθέσει η 
ΚΑΕ Ολυμπιακός κι έτσι οι «ερυθρόλευκοι» τη 
νέα σεζόν θα αγωνίζονται και πάλι στο ελληνι-
κό πρωτάθλημα.
Η απόφαση των Πειραιωτών να επιστρέψουν 
στην Basket League είναι απόλυτη σωστή. Και 
σαφώς είναι καλύτερο να αγωνίζεται ο Ολυμπι-
ακός στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εκεί που θα εί-
ναι καλό για όλη την Basket League καθώς αυ-
ξάνεται η ποιότητα και το ενδιαφέρον της.
Αν επιχειρήσουμε να ακτινογραφήσουμε αυτές 
τις 783 ημέρες στην Α2 σίγουρα δε θα βρούμε 
«κέρδη» για τον Ολυμπιακό.
Η (πρώτη) ομάδα είχε σαφές και ξεκάθαρο θέμα 
ρυθμού χωρίς τους αγώνες της Basket League. 
Επίσης σε ό,τι αφορά στην περιβόητη αναπτυ-
ξιακή ομάδα, θα πρέπει να περιμένουμε πρώ-
τα να δούμε αν θα προωθηθούν παίκτες αλλά 
και πόσοι!
Αλλά και ιστορικά και μόνο ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ να αγω-
νίζεται ο Ολυμπιακός στην Α2 Κατηγορία κατό-
πιν δικής του απόφασης. Συνειδητής μάλιστα.
Ακόμη είναι αδιανόητο να θεωρούν κάποιοι ότι 
με την αποχώρηση του Ολυμπιακού θα διαλυ-
όταν το ελληνικό πρωτάθλημα. Αδιανόητο ως 
απαράδεκτο.
Η παρουσία μιας ομάδας όπως ο Ολυμπιακός 
στην Basket League μόνο καλό μπορεί να κάνει.
Αρκεί να σταματήσει επιτέλους αυτή η στείρα 
αντιπαράθεση («ότι πείτε εσείς, θα είμαστε απέ-
ναντι εμείς» που ισχύει και για τους δύο) που θα 
βάλει τέλος και στην τοξικότητα.
Και παράλληλα να αξιοποιηθεί σωστά αυτή η εξέ-
λιξη από το σύνολο του επαγγελματικού πρω-
ταθλήματος.
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ΣΤΑ 
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Εξαιρετική η Εθνική ομάδα στο πόλο ανδρών 
αφού συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της. Έτσι 
νίκησε 10-9 την Ιαπωνία στο πλαίσιο της 3ης 
αγωνιστικής στον όμιλο της. Παραμένει στην 
πρώτη θέση με την Παγκόσμια πρωταθλήτρια 
Ιταλία και αήττητη με 2 νίκες και μία ισοπαλία. 
Με αυτούς τους πέντε βαθμούς προκρίθηκε ήδη 
και στα προημιτελικά του τουρνουά. Το ημίχρο-
νο έληξε με 5-5. Η Ιαπωνία προηγήθηκε στην 
τρίτη περίοδο με 7-6. Για να πάει το ματς σε ένα 
θρίλερ στο τέταρτο 8λεπτο. Το σκορ πήγε από 
το 8-8, στο 9-9 για να έρθει το γκολ του Αργυρό-
πουλου να δώσει τη νίκη στα 32 δευτερόλεπτα 
πριν το τέλος.  Τα οκτάλεπτα: 1-1, 5-5, 7-6, 10-
9. Ελλάδα: Ζερδεβάς 3, Σκουμπάκης 1, Καπό-
τσης 3, Αργυρόπουλος 1, Μουρίκης 1, Κολόμ-
βος 1. Ιαπωνία: Αντάτσι 3, Γιοσίντα 1, Αράι 2, 
Ινάμπα 2, Αράκι 1

ΣΑΡΩΣΕ Ο ΝΤΟΥΣΚΟΣ
Καταπληκτικός ήταν ο Στέφανος Ντούσκος, που 
σάρωσε τα πάντα στον δεύτερο ημιτελικό του 
μονού σκιφ και πέρασε στον μεγάλο τελικό. Ο 
24χρονος κωπηλάτης από τα Ιωάννινα έκανε 
τον καλύτερο χρόνο και από τους δύο ημιτελι-
κούς, δείχνοντας ότι έχει και συνέχεια όλο αυτό.
• Στην πρώτη παρουσία τους σε Ολυμπιακούς 
Αγώνες, οι εξαιρετικές Μαρία Κυρίδου και Χρι-
στίνα Μπούρμπου κατέλαβαν την 5η θέση στον 
τελικό της δικώπου στην κωπηλασία, με χρό-
νο 6:57.11.

ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΟ Η ΚΟΡΑΚΑΚΗ
Σούπερ και η Άννα Κορακάκη που πέρασε στην 
επόμενη φάση στα 25μ. με σπορ πιστόλι. Οι βο-
λές της ήταν καταπληκτικές, έχοντας επίπεδο 
294/300. Συγκεκριμένα, είχε 98/100 στην πρώ-
τη, 100/100 στη δεύτερη και 96/100 στην τρίτη. 
Η συμμετοχή στον τελικό θα κριθεί σήμερα μετά 
τον προκριματικό γύρο rapid. Αν βρεθεί μέσα 
στην πρώτη οκτάδα, θα περάσει στα ημιτελι-
κά και εκεί μετά από πέντε βολές, θα μπορεί να 
μπει στην τετράδα και έπειτα να… κοιτάξει το 
μετάλλιο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ
Στο μεταξύ Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ηττήθηκαν με 
2-1 σετ από το έμπειρο δίδυμο της Αυστραλίας, 
Πιρς, Μπάρτι στα προημιτελικά του διπλού στο 
τένις. Έχασαν 6-4 το πρώτο σετ. Νίκησαν 6-4 

στο δεύτερο. Στο τάι μπρέικ έχασαν με 10-6.

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 
ΜΕΤΑ ΤΟ 10-9 ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
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Ανοίγει σήμερα η 
αυλαία για τον στίβο στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. 
Το Ολυμπιακό Στάδιο είναι έτοιμο από 

την Παρασκευή και μέχρι την επόμενη Κυ-
ριακή 8 Αυγούστου να φιλοξενήσει τα αγωνί-

σματα του κλασικού αθλητισμού.
Η πρώτη ημέρα περιλαμβάνει και ελληνικές συμ-

μετοχές και θα έχουμε άρωμα γυναίκας!
Η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Βούλα Παπαχρή-
στου είναι οι δύο πρώτες Ελληνίδες αθλήτριες 

που μπαίνουν στη μάχη της διοργάνωσης.
Η πρώτη τρέχει στις σειρές των 100μ. με στόχο 

την πρόκριση στα ημιτελικά και η δεύτερη 
αγωνίζεται στο δεύτερο γκρουπ του προ-

κριματικού του τριπλούν με το όριο 
για πρόκριση στον τελικό να εί-

ναι 14,40μ.

www.sportime.gr12
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ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΕ
ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Λέτε 
να τα εκατοστί-

σουν; Μέχρι τώρα 99 
χώρες έχουν κατακτή-
σει μετάλλιο στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες στον 

Στίβο. Πάντως μια υποψη-
φιότητα για να γίνουν 100 

υπάρχει με την Μπουρκίνα 
Φάσο, που ελπίζει σε μετάλ-

λιο στο τριπλούν με τον 
Χιούζ Φαμπρίς Ζαν-

γκό.

Την 
τελευταία συ-

νάντηση είχε την Πέ-
μπτη η ελληνική αποστολή 

στο διάδρομο των δωματίων 
που διαμένει στο Ολυμπιακό Χω-

ριό. Ο αρχηγός της αποστολής Πα-
ναγιώτης Δημάκος έδωσε τελευταί-

ες οδηγίες και μετέφερε τις ευχές 
της προέδρου του ΣΕΓΑΣ Σοφίας 

Σακοράφα και όλου του Δ.Σ.

Οι 
Έλληνες 

αθλητές και αθλήτριες 
περιμένουν με ανυπομο-

νησία να έρθει η σειρά τους 
για να αγωνιστούν στους Ολυ-

μπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Μέ-
χρι να έρθει η στιγμή τους παρα-

μένουν στο Ολυμπιακό Χωριό 
και στον ελεύθερο χρόνο 

τους φωτογραφίζονται 
στους δρόμους του!
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ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ 
ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ! 

Ο «βασιλιάς στίβος» είναι εδώ, αρχίζει 
και στο Τόκιο! Μάλιστα όπως συνήθιζε 
να λέει –μεταξύ σοβαρού και αστείου- 
ο Γιάννης Διακογιάννης «τώρα θα νιώ-
σουμε τι σημαίνουν Ολυμπιακοί Αγώ-
νες»!  
Η ιστορία του αθλήματος στην κορυφαία 
διοργάνωση έχει πάρα πολλές σελίδες 
και φυσικά λαμπρά ονόματα κι απίστευ-
τα επιτεύγματα… 
Με τη βοήθεια της ιστορίας και της στα-
τιστικής τα παρουσιάζουμε για να κά-
νετε διάφορους συνειρμούς καθώς θα 
παρακολουθείτε τους σημερινούς σού-
περ σταρ του στίβου! 
Τα περισσότερα μετάλλια σε μία διορ-
γάνωση έχει πάρει 5 ο Πάαβο Νούρμι το 
1924 και 4 η Φάνι Μπλάνκερ-Κουν 1948.
Τις περισσότερες συμμετοχές σε ΟΑ 
έχει η αρχικά Τζαμαϊκανή και μετέπει-
τα Σλοβένα Μέρλιν Ότι με 7 παρουσίες 
από το 1980 έως το 2004 στα αγωνίσμα-
τα 100μ, 200μ. και 4Χ100μ. Ισάριθμες 
έχει και ο «ρέκορντμαν» των ανδρών 
Ισπανός βαδιστής Χεσούς Άνχελ Γκαρ-
θία από το 1992 έως το 2016 στα 50χλμ. 
βάδην! 
Τέλος ο μεγαλύτερος σε ηλικία χρυσός 
ολυμπιονίκης είναι ο Πατ Μακ Ντόναλντ 
(ΗΠΑ) που το 1920 κέρδισε το τότε αγώ-
νισμα τις «ρίψης βάρους 56 λίμπρες» 
στα 42 χρόνια του και 23 ημέρες! 
Το αντίστοιχο ρεκόρ στις γυναίκες δια-
τηρεί η Λευκορωσίδα Ελίνα Ζβέρεβα, η 
οποία σε ηλικία 39 χρόνων και 315 ημε-
ρών κέρδισε το 2000 τη δισκοβολία. 
Στον αντίποδα οι νεότεροι ηλικιακά 
«χρυσοί» ολυμπιονίκες είναι στους 
άνδρες ο Αμερικανός Μπομπ Ματάϊ-
ας, νικητής στο δέκαθλο το 1948 στα 
17 χρόνια και 263 ημέρες και η συ-
μπατριώτισσά του Μπάρμπαρα Περλ 
Τζόουνς η οποία στα 15 χρ. Και 123 
ημέρες είχε την τύχη να τρέξει με την 
ομάδα 4Χ100μ των ΗΠΑ στον προκρι-
ματικό! Σε ατομικό αγώνισμα όμως ο 
σχετικός τίτλος ανήκει στη Δυτικογερ-
μανίδα Ούλρικε Μάϊφαρτ που κέρδισε 
το ύψος το 1972 όταν ήταν 16 ετών και 
123 ημερών! 
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ΑΝΔΡΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ: 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΥΣΑ: 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ 
ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΑΓΏΝΙΣΜΑ ΕΧΟΥΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

12 Πάαβο Νούρμι (Φινλ.) 9 χρυσά , 3 αργυρά 

10 Ρέϊμοντ Γιούρι (ΗΠΑ) όλα χρυσά

10 Καρλ Λιούις (ΗΠΑ) 9 χρυσά, 1 αργυρό

9 Μάρτιν Σέρινταν (ΗΠΑ) 5 χρυσά, 3 αργυρά, 1 χάλκινο

8 Βίλε Ρίτολα (Φινλ) 5 χρυσά, 3 αργυρά 

8 Γιουσέιν Μπολτ (Τζαμ.) 8 χρυσά 

7 Έρικ Λέμινγκ (Σουηδ.) 4 χρυσά, 3 χάλκινα  

10 Ρέϊμοντ Γιούρι (ΗΠΑ) 1900, 1904, 1906, 1908 

9 Πάαβο Νούρμι (Φινλ) 1920, 1924, 1928 

9 Καρλ Λιούις (ΗΠΑ) 1984, 1988, 1992, 1996 

8 Γιουσέιν Μπολτ (Τζαμ) 2008, 2012, 2016 

9 Μέρλιν Ότι (Τζαμ) 3 αργυρά, 6 χάλκινα

7 Σίρλεϊ Στρίκλαντ (Αυστραλ.) 3 χρυσά, 1 αργυρό, 3 χάλκινα

7 Ιρένα Κιρζενστάϊν - Σεβίνσκα (Πολ) 3 χρυσά, 2 αργυρά, 2 χάλκινα 

6 Τζάκι Τζόϊνερ- Κέρσι (ΗΠΑ) 3 χρυσά , 1 αργυρό, 2 χάλκινα

6 Ρενάτε Στέκερ (ΓΛΔ) 3 χρυσά, 2 αργυρά, 1 χάλκινο

6 Άλισον Φίλιξ (ΗΠΑ) 6 χρυσά

6 Άλισον Φίλιξ (ΗΠΑ) 2008, 2012, 2016 

4 Φάνι Μπλάνκερς –Κουν (Ολλ) 1948

4 Μπέτο Κάθμπερτ (Αυστραλ) 1956, 1964

4 Μπάρμπελ Έκερτ- Βέκελ (ΓΛΔ) 1976, 1980 

6 Λία Μονολίου (Ρουμ) δίσκος, 1952-1972

5 Βλαντιμίρ Γκολουμπνίτσι (ΕΣΣΔ) 20χλμ. βάδην 1960-1976

5 Γιαν Ζελέζνι (Τσεχ) ακόντιο, 1988 -2004

5 Μαρία Μούτολα (Μοζ.) 800μ. 1992-2008  
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Ο ΚΙΛΙΑΝ ΕΜΠΑΠΕ ΕΚΛΕΙΣΕ 
ΚΑΙ... ΔΕΝ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗΝ 
ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ 
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ 

«Το μεγαλύτερο μου όνει-
ρο είναι να κατακτήσω το 
Champions League με την Παρί 
Σεν Ζερμέν». Αυτό ήταν; Τέλος 
συναγερμού; Μένει ο Κιλιάν 
Εμπαπέ στο «Παρκ ντε Πρενς»; 
Πρόκειται για «ψυχρολουσία» 
στα σχέδια της Ρεάλ Μαδρίτης 
ή για «σκληρό χτύπημα» όπως 
το εξέλαβαν η As και η Marca 
αντίστοιχα; Δεν είναι τόσο ξεκά-
θαρο. Ούτε τελεσίδικο. Ο Γάλ-
λος σταρ εξέφρασε απλώς μια 
ευχή. Ούτε δεσμεύτηκε, ούτε 
είπε το παραμικρό για επέκτα-
ση συμβολαίου – θυμίζουμε ότι 
το τρέχον εκπνέει το προσεχές 
καλοκαίρι, άρα επείγει να γίνει 
κάτι, οτιδήποτε. 
Ουδέποτε έχει πει ανοιχτά ότι 
θέλει να φύγει άμεσα. Ίσα ίσα. 
Έχει εμείνει στο ότι σκοπεύει 
να τιμήσει τη συμφωνία που 
έχει εν ισχύ. Αν αυτό συμβεί 
τότε κάλλιστα μπορεί να κά-
νει πραγματικότητα το «όνει-
ρό του». Η Παρί έχει θωρακι-
στεί περισσότερο από ποτέ για 
την εκπλήρωση του μεγάλου 
της απωθημένου μέσα το 2022, 
αποκτώντας παίκτες όπως οι 
Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, Σέρ-
χιο Ράμος, Τζίνι Βαϊνάλντουμ 
και Ασράφ Χακίμι. Μόνο που 
έτσι ο Εμπαπέ θα φύγει ελεύ-
θερος το ερχόμενο καλοκαί-
ρι. Κάτι που στη γαλλική ομά-
δα ούτε που διανοούνται. Του 
έχουν κάνει εξαιρετικές προτά-
σεις ανανέωσης ως τώρα, μά-
ταιος κόπος. Κι αυτό λέει πολ-
λά από μόνο του.
Στη Ρεάλ πάλι, παίζουν ένα παι-
χνίδι τακτικής και υπομονής, 
υπολογίζοντας πως ο χρόνος 
δουλεύει υπέρ τους. Ο Φλορε-
ντίνο Πέρεθ έχει πει ότι μετα-
γραφές δεν θα γίνουν φέτος. 
Δεν λέει κάτι αυτό. Δεν είναι 
και ο πιο αξιόπιστος εκεί έξω 
ο πρόεδρος των «μερένγκες», 
για να το θέσουμε κομψά. Στη 
«Βασίλισσα» έχουν πάντα Νο1 
στόχο τον 22χρονο ποδοσφαι-
ριστή. Αυτό το καλοκαίρι, ναι, 
(θα) είναι πολύ δύσκολο. Αλλά 
περιμένουν, διακριτικά και χω-
ρίς να το διαλαλούν, σε περί-
πτωση που η Παρί αλλάξει 
γνώμη μέσα στον Αύγουστο. 
Τότε θα είναι έτοιμοι να προ-
σπαθήσουν. Γι’ αυτό άλλωστε 
έχουν κάνει μισθολογικό χώρο. 
Προλειαίνουν το έδαφος. Μπας 
και. Αν δεν προκύψει, ΟΚ. Η 
Ρεάλ θα έχει τον πρώτο λόγο 
για τον παίκτη του χρόνου, 
αφού έχει το βασικότερο: την 
προτίμηση αυτού. Και θα μπο-
ρεί να τον αποκτήσει χωρίς να 
δώσει σεντ στην ομάδα του – 
κόλπο γκρόσο!
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45
ΟΥΕΞΦΟΡΝΤ-ΓΚΑΛΓΟΥEΪ (-0,75)

2 1,80
Στη μάχη της ανόδου βρίσκεται σταθερά η Γκάλγουεϊ με 

την ομάδα να ψάχνει την επιστροφή στις νίκες. Ο 
αντίπαλος ιδανικός, καθώς η τελευταία Ουέξφορντ 

αποτελεί σάκο του μποξ στο πρωτάθλημα.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Διπλό με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΚΙΝΑ 15:00
ΣΕΝΖΕΝ-ΓΚΟΥΑΝΓΚΖΟΥ FC

OVER 2,5 1,75
Ντέρμπι κορυφής στη Κίνα με την Σενζέν να 

κοντράρεται με την Γκουανγκζού. Οι δύο ομάδες 
είναι ισόβαθμες και θα τα δώσουν όλα για το 

τρίποντο. Αμφότερες σκοράρουν με μεγάλη άνεση 
μέχρι στιγμής.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Γκολ 

παίζουμε και 
στη Κίνα.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 20:30
ΚΑΜΠΟΥΡ-ΕΜΕΝ
GOAL+OVER 2,5 1,72

Πρόβα τζενεράλε για την πρώτη σέντρα της σεζόν 
δίνουν οι δύο ομάδες. Πρόσωπα και σχήματα θα 

δοκιμάσουν οι δύο προπονητές παρατάσσοντας τις 
ομάδες με επιθετικό πλάνο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Τα γκολ 

έχουν την 
τιμητική 

τους.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 11:00
ΒΙΤΚΟΒΙΤΣΕ-ΒΑΛΑΣΚΕ ΜΕΖΙΡΙΤΣΙ

OVER 3,5 1,80
Αμφότερες στο Κύπελλο προκρίθηκαν στην επόμενη 

φάση με επαγγελματικές νίκες. Την ευκαιρία να 
δώσουν χρόνο στους παίχτες που δεν έπαιξαν στο 

Κύπελλο θα έχουν σήμερα. Ανοιχτό παιχνίδι με 
γκολ και κόρνερ αναμένουμε.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε τα 
γκολ, πολλά 

γκολ.

ΡΩΣΙΑ 19:00
ΚΡΙΛΙΑ ΣΟΒΕΤΟΦ-ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ

2 1,72
Στη πρεμιέρα ήταν κακή η Σπαρτάκ με συνέπεια 

να έρθει και η ήττα από τη Ρουμπίν. Σήμερα 
θα επιδιώξει να βγάλει άλλο πρόσωπο και να 

παρουσιαστεί καλύτερη για το πρώτο τρίποντο της 
σεζόν.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το 

φαβορί θα 
στηρίξουμε.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 17:30
ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ 

OVER 3 1,75
Κακό πρόσωπο βγάζει στα φιλικά η Φορτούνα και ακόμα 

δεν έχει πανηγυρίσει νίκη. Κόντρα στην αδύναμη πάντως 
Ντόρντρεχτ θα έχει την ευκαιρία να προσφέρει γκολ, 

αλλά και θέαμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Φιλικά και 
γκολ πάνε 

μαζί.

ΣΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ  
ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

www.xosetips.com

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει 
για την έναρξη των μεγάλων ευρωπα-
ϊκών πρωταθλημάτων. Στη Γαλλία και 
την Πορτογαλία η σεζόν ξεκινάει με τα 
Σούπερ Καπ.  
Την Κυριακή, στις 21:00, στο Τελ Αβίβ 
θα διεξαχθεί το γαλλικό Σούπερ Καπ 
ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Λιλ και 
την κυπελλούχο Παρί Σεν Ζερμέν. 
Το Σάββατο, στις 22:45, στο Αβέιρο θα 
αναμετρηθούν για το πορτογαλικό Σού-
περ Καπ, η πρωταθλήτρια Σπόρτινγκ 
Λισαβόνας με την κυπελλούχο Μπρά-
γκα. 
Πολλές είναι οι στοιχηματικές επιλογές 
που προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για 
τα Σούπερ Καπ Γαλλίας και Πορτογα-
λίας. Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν 
οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα είναι και 
αυτές για την πρώτη και την τελευταία 
ομάδα που θα σκοράρει, τη νίκη με μη-
δέν παθητικό, το στοίχημα χωρίς ισοπα-
λία, το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ, 
τα μονά/ζυγά γκολ, το πρώτο κόρνερ, 
τον νικητή των κόρνερ, το ημίχρονο με 
τα περισσότερα κόρνερ, τα σκορ πολ-
λαπλών επιλογών, το σκορ οποιαδή-
ποτε στιγμή στο παιχνίδι. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΏΝΕΣ
Πολλές είναι οι στοιχηματικές επιλογές 
που προσφέρει το Πάμε Στοίχημα και 
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 
Τα ξημερώματα της Παρασκευής ξεκι-
νάει ο Στίβος, ο βασιλιάς των Ολυμπι-
ακών Αγώνων. 
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται 
στοιχήματα για τους άνδρες, στα 100 μέ-
τρα, το άλμα επί κοντώ με τη συμμετοχή 
των Κώστα Φιλιππίδη και Εμμανουήλ 
Καραλή, το άλμα εις μήκος με τον Μίλτο 
Τεντόγλου, το άλμα εις ύψος, τα 3.000 
μέτρα στιπλ, τα 10.000 μέτρα και για τις 
γυναίκες, στα 100 μέτρα με την Ραφα-
έλα Σπανουδάκη, τα 100 μέτρα εμπό-
δια με την Ελιβάβετ Πεσιρίδου, τα 200 
μέτρα με την Ραφαέλα Σπανουδάκη, τη 
δισκοβολία με την Χρυσούλα Αναγνω-
στοπούλου, το άλμα εις τριπλούν με την 
Βούλα Παπαχρήστου και τα 800 μέτρα. 
Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον και για την 
Γυμναστική και την Κολύμβηση, λόγω 
της συμμετοχής του Λευτέρη Πετρούνια 
και του Κριστιάν Γκολομέεφ. Το Πάμε 
Στοίχημα προσφέρει στοιχήματα για 
τον νικητή στους Κρίκους και στα 50 μέ-
τρα ελεύθερο ανδρών της Κολύμβησης. 

«ΟΠΑΠ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ»  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, που κα-
ταθέτουν τα δελτία τους στα καταστή-
ματα ΟΠΑΠ, μπορούν να συμμετά-
σχουν στις εβδομαδιαίες κληρώσεις 
του «Summer Fiesta», με το νέο πρό-
γραμμα πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβρα-
βεύσεις». 
Kατεβάζοντας την εφαρμογή OPAPP, 
παίζουν, σκανάρουν τον λαχνό τους 
και μπαίνουν σε κληρώσεις για να κερ-
δίζουν επιβραβεύσεις και άλλα δώρα. 
Για το «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις» και τις 
επιβραβεύσεις που παρέχονται μέσω 
αυτού στα εγγεγραμμένα μέλη του προ-
γράμματος ισχύουν όροι και προϋπο-
θέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκέπτεστε την εφαρμο-
γή ή ένα κατάστημα ΟΠΑΠ.

ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ Η ΓΑΛΛΙΑ 
ΚΑΙ Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
ΜΕ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ
ΛΙΛ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΚΑΙ 
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ-ΜΠΡΑΓΚΑ 
ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
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ΜΠΌΡΑ ΕΊΝΑΊ  
ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΊ...
Κατραπακιά. Μεγάλη. Αυτό το «0 στα 4» δεν το εί-
χαμε δει να έρχεται. Κι ήρθε σε συνέχεια της μέ-
τριας εκκίνησης που είχαμε κάνει. Μάλλον τελικά 
είμαστε περισσότερο σε... θερινή ραστώνη από 
ό,τι νομίζαμε! ΟΚ, έγιναν και ορισμένα απίθανα 
ώστε να μην επιβεβαιωθούν ορισμένες επιλογές 
μας, αλλά στοίχημα είναι, το ξέρουμε ότι δεν χω-
ρούν δικαιολογίες και ότι πάντα είναι μες στο παι-
χνίδι και τα κακά φεγγάρια. Το θέμα είναι η σού-
μα. Το τελικό σκορ. Κι εκεί, κάθε σεζόν, είμαστε 
πάντα στο «συν». Επειδή ακριβώς δεν παρασυ-
ρόμαστε από τυχόν άσχημες περιόδους ούτε και 
ενθουσιαζόμαστε υπερβολικά όταν «μας θέλει».
Έχουμε, άλλωστε, ενδιαφέροντα ματς για να δια-
λέξουμε και αυτήν την εβδομάδα, καθώς όλο και 
πλησιάζουμε στα μέσα Αυγούστου, όταν και θα 
κάνουν σέντρα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευ-
ρώπης. Ως τότε, κάνουμε καλό «ζέσταμα» (κακή 
επιλογή λέξης με τέτοιο καύσωνα, το παραδεχό-
μαστε!) με Σούπερ Καπ Γαλλίας και Πορτογαλί-
ας. Μεταξύ πολλών άλλων...

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  65

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 0

ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ: -65

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ:  -47,6

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ: -112,6

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ: 65 μονάδες

ΤΕΛΊΚΌ ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑ 

ΣΕΖΟΝ 2016-17 +277 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2017-18 +97,44 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2019-20 +214,4 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2020-21 +114 μονάδες

3,603,31
Πληρώνει η ισοπαλία στο 
Σερκλ Μπριζ – Λέουβεν,  
για την 2η αγωνιστική  
του πρωταθλήματος  

Βελγίου 

Προσφέρεται το να μην 
προκύψει νικητής στην 
αναμέτρηση Φορτούντα 
Ντίσελντορφ – Βέρντερ 

Βρέμης

Η ΕΚΔΊΚΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΊ 

Η απώλεια των πρωτείων στη Γαλλία και η εκ νέου 
αποτυχία στην Ευρώπη, πείσμωσαν περισσότε-
ρο από ποτέ την Παρί Σεν Ζερμέν. Φέτος, θέλει να 
τα σαρώσει όλα. Δίνοντας το στίγμα από νωρίς. 
Με αρχή το Σούπερ Καπ Γαλλίας, που διεξάγεται 
στο Τελ Αβίβ. Οι Παριζιάνοι θα έχουν σημαντικές 
απουσίες (Νεϊμάρ, Ντι Μαρία, Περέδες, Μαρκίνι-
ος, Ντοναρούμα, Βεράτι...), αλλά ακόμα και έτσι 
είναι το φαβορί απέναντι σε μια Λιλ, που δεν έχει 
πια τον Κριστόφ Γκαλτιέ στον πάγκο και επέλεξε 
–ρίσκο- τον Ζοσελίν Γκουρβενέκ για αντικαταστά-
τη. Τα αποτελέσματα στα φιλικά κάθε άλλο παρά 
ενθαρρυντικά ήταν, ενώ υποφέρει από μεταγρα-
φικές «παρενοχλήσεις». Τον θεωρητικά πιο ισχυ-
ρό στηρίζουμε και στο Σούπερ Καπ Πορτογαλί-
ας. Ητοι τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας απέναντι στην 
Μπράγκα. Το συναντάμε μάλιστα σε θελκτική από-
δοση. Μεταφερόμαστε στο Βέλγιο, εκεί που η πρε-
μιέρα συνοδεύτηκε από κάτι ιστορικό: για πρώ-
τη φορά μετά το 1975 χρόνια δεν κέρδισε κανείς 
εκ των Άντερλεχτ, Κλαμπ Μπριζ, Σταντάρ Λιέγης, 
Γκενκ και Γάνδη, το λεγόμενο BIG-5 δηλαδή. Οι 
εν ενεργεία πρωταθλητές της Κλαμπ στοχεύουν 
σε άμεση αντίδραση στην έδρα της νεοφώτιστης 
Ουνιόν, κι ας έκανε αυτή το «μπαμ» νικώντας τη 
συμπολίτισσσα, Άντερλεχτ. Στην Τσβάιτελιγκα, 
κυκλώνουμε τον «άσο» στο Αννόβερο – Χάνσα 
Ρόστοκ. Η πρόσφατη παράδοση οδηγεί το χέρι 
μας, καθώς και η κυρίαρχη αίσθηση ότι οι δυνα-
τότητες των γηπεδούχων είναι κατά πολύ μεγα-
λύτερες. 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

 ΝΕΕΣ ΕΠΊΛΌΓΕΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/7 21:30 ΣΑΛΚΕ – ΑΜΒΟΥΡΓΟ 1 2,40 20 μονάδες 
0 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/7 21:45 ΣΤΑΝΤΑΡ  
ΛΙΕΓΗΣ – ΓΚΕΝΚ

OVER 2,5 1,76 15 μονάδες
0

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/7 20:00 ΤΟΥΛΟΥΖ – ΑΖΑΞΙΟ 1 2,02 10 μονάδες
0

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/7 21:30 ΒΕΡΝΤΕΡ  
ΒΡ. – ΑΝΝΟΒΕΡΟ

OVER 
2,5+GOAL 1,84 20 μονάδες 

0

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/7 14:30 ΑΝΝΟΒΕΡΟ –  
ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ

1 1,82 15 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/ 22:45 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. –
ΜΠΡΑΓΚΑ

1 2,57 10 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/8 14:30
ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-

ΓΚΙΛΟΥΑΖ – ΚΛΑΜΠ 
ΜΠΡΙΖ

2 1,74 20 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/8 21:00 ΛΙΛ –  
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2 1,85 20 μονάδες



Οι μονομαχίες της ΑΕΚ με την Βελέζ 
Μόσταρ ήταν μια συνέχεια της περσι-
νής καταστροφικής σεζόν. Αν και λίγοι 
πίστευαν πως θα μπορούσε να γίνει η 
ζημιά, αυτή έγινε και ήταν μάλιστα δι-
καιολογημένη. Ποδοσφαιρικά.
Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά όντως στο ΟΑΚΑ 
και οι ευκαιρίες του Αραούχο θα μπο-
ρούσαν αν γίνονταν γκολ να της έδι-
ναν την ανάσα που απαιτείται σε αυτά 
τα ματς.
Αυτό δεν έγινε και στο δεύτερο ημίχρο-
νο, λογικό βέβαια για την εποχή, η Ένω-
ση έμοιαζε χαμένη στο γήπεδο. Βέβαια 
και πάλι είχε ευκαιρίες, αλλά το ακόμα 
χειρότερο ήταν πως δε φαινόταν ψυχο-
λογικά έτοιμη να φτάσει εκεί που έφτα-
σε το όλο θέμα με την Βελέζ.
Ο Μάνταλος που άκουσε διάφορα ισο-
φάρισε, όλοι ήλπιζαν πως κάτι θα αλ-
λάξει αλλά τέτοια περίοδο δεν είναι για 
πολλά.
Το γεγονός πως η ΑΕΚ πρέπει να αλλά-
ξει πολλά φάνηκε στα πέναλτι. Παίκτες 
που λες και έπαιζαν τελικό Μουντιάλ, 
βαριά πόδια, κακή ψυχολογία, ακόμα 
και όταν ο Στάνκοβιτς έπιασε δύο πέ-
ναλτι.
Και μια απορία. Γιατί ο Λόπες βρε παι-
διά; Άντε να χτυπούσε κανένα πέναλ-
τι για πλάκα στα Σπάτα. Ο Μάνταλος; 
Γιατί όχι;
Γενικά το κεφάλαιο Μιλόγεβιτς ανοί-
γει στην ΑΕΚ με το χειρότερο δυνατό 
τρόπο. Σε αυτή την χρονική περίοδο 
προσπαθείς να κάνεις της δουλειά σου 
όπως να’ ναι αλλά είναι φανερό πως οι 
περισσότεροι από τους βασικούς παί-
κτες που ήταν και πέρυσι στην ΑΕΚ 
δεν… κάνουν. Ούτε για να περάσουν 
την Βελέζ Μόσταρ.
Οι Τζαβέλλας, Βράνιες, Αραούχο, Λε Τα-
λέκ δεν αποκτήθηκαν αργά, αλλά απο-
κτήθηκαν αργά για να αποκλειστεί η 
Βελέζ.
Ναι, η ΑΕΚ σε αυτήν την κατάσταση βρί-
σκεται όσον αφορά το ρόστερ της που 
δεν μπορεί να αποκλείσει με τους περ-
σινούς παίκτες ούτε την 3η ομάδα του 
βοσνιακού πρωταθλήματος.
Η μέρα είναι μαύρη για την ΑΕΚ. Είναι 
ντροπή.
Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να συνέλ-
θει γιατί κάτι τέτοιες βραδιές χαντακώ-
νουν ολόκληρη σεζόν.

ΤΑ ΙΔΙΑ Ο ΑΡΗΣ
Ο Άρης αντίθετα, με δύο γκολ down, το 
πάλεψε περισσότερο. Άρεσε περισ-
σότερο και αν δεν ήταν και η διαιτησία 
μπορεί και να ήταν αλλιώς τα πράγματα. 
Η όλη κατάληξη όμως θύμισε Μόλντε.
Πάντως, με την προσθήκη του Ιτούρ-
μπε, του Λουμόρ και αν τα καταφέρει 
και ενός σέντερ φορ επιπέδου Μούτο, 
τότε η σεζόν σε αντίθεση με την ΑΕΚ 
μπορεί να σωθεί. Και να είναι και καλύ-
τερη από πέρυσι.

Η ΝΤΡΟΠΗ 
ΚΑΙ ΤΑ… ΙΔΙΑ

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.
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Αντώνης Νικολόπουλος
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Ρόιλα Κοράλλη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

INTIME ΑΤΕΛΙΕ 
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Γιώργος Περιβολάρης
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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 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά

UEFA RANKING 

Χειρότερα δεν γίνεται; 
Γίνεται...
Η νίκη του Ολυμπιακού δεν είχε συνέχεια 
από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, κα-
θώς οι ΑΕΚ και Άρης γνώρισαν οδυνη-
ρούς αποκλεισμούς στον 2ο προκριματι-
κό γύρο του Conference League.
Πλέον το βάρος για βαθμούς πέφτει στον 
Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Οι δύο απο-
κλεισμοί έχουν επιπτώσεις και στο UEFA 
Ranking, στο οποίο η Ελλάδα πλέον βρί-
σκεται σε δεινή θέση.
Η χώρα πήρε δύο νίκες, αλλά έχασε δύο 
εκπροσώπους, κάτι που θα μετρήσει στη 
συνέχεια. Η Νορβηγία βρίσκεται μόλις 75 
βαθμούς πίσω μας (3 ομάδες), ενώ έρχε-
ται και η Δανία (1005 βαθμοί, 4 ομάδες). 
Παράλληλα, η απόσταση από Τουρκία και 
Τσεχία μεγαλώνει.
Έτσι, η 19η θέση που παλαιότερα θα έμοια-
ζε με κακόγουστο αστείο, πιστοποιεί ότι 
το βαρέλι έχω ακόμα πιο κάτω.


