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Ο Σάρλιγια είναι κι επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού. 
Στόχος να πείσει πως μπορεί να βοηθήσει 
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Δεν είναι η πρώτη φορά που καλείται να βγάλει 
τα… κάστανα από την φωτιά. Ο Κωσταντής Τζο-
λάκης έπαιξε και στα δύο ματς με την Νέφτσι Μπα-
κού. Και πήρε άριστα. Σε μια θέση, όπως αυτή στον 
άσο, που είναι δίκοπο μαχαίρι. Κάνεις λάθος, τρως 
γκολ, πάει «τελείωσες». Κρατήστε το αυτό. Είναι 18 
ετών! Όμως μόνο για 18 ετών δεν έμοιαζε με την ει-
κόνα που είχε απέναντι στους Αζέρους. Αν δεν τον 
ήξερες θα νόμιζες πως και μεγαλύτερος, σε ηλικία 
είναι και χρόνια κατέχει την θέση του βασικού στον 
Ολυμπιακό. Σημαντικό αυτό για την αυτοπεποίθηση 
του. Ολα δείχνουν πως ο Πέδρο Μαρτίνς και γενικά 
ο Ολυμπιακός ολοκληρώνουν ένα ακόμα πρότζεκτ. 
Ο Τζολάκης έχει παίξει και στην Τούμπα απέναντι 
στον ΠΑΟΚ. Ηταν ο βασικός τερματοφύλακας στον 
τελικό Κυπέλλου με την ΑΕΚ, στην αρχή της σεζόν 
που τελείωσε. Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν δίστασε 
και τον έριξε στα βαθιά. Πήρε σημαντικές εμπειρίες. 
Εχει να πάρει κι άλλες, όμως με την Νέφτσι Μπα-
κού έστειλε το πρώτο του μήνυμα. Πως φέτος μπο-
ρεί να τα βγάλει πέρα. Μπορεί και στα πιο δύσκο-
λα. Θα γίνει μεγάλος ανταγωνισμός με τον Βατσλίκ. 
Και σίγουρα θα γίνει ο μελλοντικός Νο1 στον Ολυ-
μπιακό. Ο μικρός το έχει και με την μπάλα στα πό-
δια. Κάτι, που για παράδειγμα δεν είχε ο Ζοσέ Σα. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Το 2018 ήταν ονειρικό για την ΑΕΚ. Κατάκτηση Πρω-
ταθλήματος μετά από 24 χρόνια, προερχόμενη από 
πολύ καλή πορεία στους «32» του Europa League 
και λίγους μήνες μετά πρόκριση στους ομίλους του 
Champions League. Όλα έμοιαζαν να πηγαίνουν ιδα-
νικά για την ΑΕΚ. Αλλά από το καλοκαίρι του 2018 
και μετά, παρότι πήρε πολλούς παίκτες, προπονη-
τές και τεχνικούς διευθυντές, ξέχασε να αγοράσει 
και ένα καθρέφτη. Για να δει κατάματα το πρόβλημα. 
Τη νοοτροπία της που κρατά «δέσμια» σε παλαιό-
τερες εποχές και δεν την άφησαν να εξελιχθεί όπως 
θα έπρεπε μετά το 2018. Στην εμμονή της να κινεί-
ται γύρω από συγκεκριμένα πρόσωπα που γνωρί-
ζει και εμπιστεύεται. Στη λανθασμένη τακτική της να 
ψάχνει κάτι καλό, να δίνει χρόνο σε αυτό και στο τέ-
λος να κάνει μία τρύπα στο νερό. Ο αποκλεισμός 
από τη Βελέζ είναι «ταρακούνημα» στον σύλλογο. 
Συθέμελα. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να αφήσει αυτή την τα-
πείνωση να περάσει… έτσι. Χρειάζονται αποφάσεις. 
Δύσκολες μα αναγκαίες. Σε πρόσωπα-κλειδιά. Όχι 
σε εξιλαστήρια θύματα. Η ΑΕΚ φέτος κάνει μία προ-
σπάθεια να φτιάξει μία νέα ομάδα και πρέπει να τη 
συνεχίσει ακόμη πιο αποφασιστικά και με περισσό-
τερη ενέργεια από ποτέ. Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς βίω-
σε κάτι που δεν είχε βιώσει τα τελευταία χρόνια. Και 
καλείται και αυτός να γίνει πιο επίμονος και αποφα-
σιστικός προς όλους. Έχασε τη διπλή προετοιμα-
σία δίχως μεταγραφές, μη χάσει και τον σημαντικό 
Αύγουστο που θα κρίνει εν πολλοίς τη δουλειά του.

ΞΕΧΑΣΕ  
ΕΝΑΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ

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

ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΙ  
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Το χρυσό παιδί της ελληνικής κωπηλασί-
ας είναι πλέον ο Στέφανος Ντούσκος. Ο φοι-
τητής ιατρικής από τα Γιάννενα τα έβαλε με 
τα… θηρία του αγωνίσματος, που τον ξεπερ-
νούν κατά πολύ σε ύψος και κιλά και κατά-
φερε να στεφθεί χρυσός Ολυμπιονίκης και 
να γράψει ιστορία. Κάτι σαν τον Δαβίδ της 
κωπηλασίας. «Θεέ μου βοήθησέ με. Κράτα 
λίγο ακόμη…» έλεγε στα τελευταία 500 μέ-
τρα. Έκανε μία απίστευτη αντεπίθεση μετά 
το πρώτο 500άρι και λίγο πριν τα 1000 μέ-
τρα ανέβασε ρυθμό και βρέθηκε σε τροχιά 
μεταλλίων. Από εκεί και πέρα, όμως, δεν είχε 
αντίπαλο, τερματίζοντας, μάλιστα, με 6.40.45 
και νέο Ολυμπιακό ρεκόρ! Το μετάλλιο του 
Ντούσκου είναι το πρώτο για την Ελλάδα στο 
Τόκιο και Νο. 122 από το 1896 έως σήμερα, 
ενώ είναι το πρώτο χρυσό για την ελληνική 
κωπηλασία! «Αφιερωμένο σε όλους τους 
Έλληνες», είπε μετά το τέλος της κούρσας.
Ο 24χρονος πρωταθλητής δεν έφτασε τυ-
χαία στην κορυφή του κόσμου. Έκανε πολ-
λές θυσίες. Για δύο χρόνια έβλεπε μόνο το 
κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά. Τίποτε άλλο. 
Υπό τις οδηγίες του Βασίλη Πολύμερου. Κά-
ποια στιγμή είχε σκεφτεί να τα παρατήσει. 
Η μητέρα του ήταν εκείνη που το έπεισε να 
συνεχίσει. Και δικαιώθηκαν. Τόσο εκείνη 
που τον στήριξε και άλλο τόσο εκείνος που 
την άκουσε. 
Δούλεψε πολύ. Επέλεξε το μονό σκιφ για να 
είναι υπεύθυνος του εαυτού του. Ήρθαν οι 
διακρίσεις και το απόλυτο με το χρυσό Ολυ-
μπιακό μετάλλιο. Δεν είχε τραυματισμούς, 
απέφυγε την Covid-19. Πάντα φοράει ένα 
σταυρουδάκι για να είναι προστατευμένος 
όπως έχει δηλώσει.
Τα Γιάννενα -παραδοσιακή δύναμη στην 
κωπηλασία- ετοιμάζονται να γκρεμίσουν τα 
τείχη για τον χρυσό Ολυμπιονίκη Στέφανο 
Ντούσκο.

ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΨΗΛΑ
Μετά από την συμμετοχή της σε έναν ακό-
μα τελικό, η Άννα Κορακάκη αναδείχθηκε 
έκτη στα 25. σπορ πιστόλι και ολοκλήρω-
σε την παρουσία της στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Τόκιο. Το χρυσό μετάλλιο 
μετά από μια συγκλονιστική μάχη, κατέ-
κτησε η Ρωσίδα Μπατζαράσκινα με Ολυ-
μπιακό ρεκόρ (38), την δεύτερη θέση η 
Νοτιοκορεάτισα Κιμ με επίσης Ολυμπια-
κό ρεκόρ (38), ενώ η 19χρονη Κινέζα Σιάο, 
συμπλήρωσε την τριάδα του βάθρου. 
Η Βασιλεία Καραχάλιου με μια εξαιρετική 
εμφάνιση στην 10η και τελευταία κούρσα 
των Laser radial, εξασφάλισε την συμμε-
τοχή της στον αγώνα μεταλλίου της Κυ-
ριακής. Η Ελληνίδα ιστιοπλόος είχε μία 
καλή και μια μέτρια ιστιοδρομία. Συγκε-
κριμένα, στην ένατη ιστιοδρομία τερμά-
τισε στην 19η θέση κάτι που την έβγα-
λε προσωρινά εκτός δεκάδας. Στην 10η 
και τελευταία ήταν όμως όγδοη κάτι που 
την επανέφερε στην πρώτη δεκάδα και 
την έδωσε την πρόκριση για την κούρ-
σα των μεταλλίων.

ΜΥΘΙΚΟΣ!
Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣ  
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ

Η ΑΝΝΑ ΚΟΡΑΚΑΚΗ 
ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΗΝ  
6η ΘΕΣΗ ΣΤΑ 25Μ.  
ΣΠΟΡ ΠΙΣΤΟΛΙ
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Ο ΣΚΛΗΡΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 
ΜΠΑΡΕΓΚΑ!
Ο Σέλεμον Μπαρέγκα 
έγραψε ιστορία κατακτώ-
ντας το πρώτο χρυσό με-
τάλλιο στον στίβο στους 
32ους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες στο Τόκιο. Ο Αιθίοπας 
δρομέας κέρδισε τον τελι-
κό στα 10.000μ. και η νίκη 
του ήταν προϊόν σκληρής 
δουλειάς. Μάλιστα, προ-
έρχεται από την Γκού-
ραγκ, στην περιοχή της 
Ορομίας, λίγες ώρες νό-
τια της Αντίς Αμπέμπα 
που έχει τη φήμη με τους 
πιο σκληρά εργαζόμε-
νους στην Αιθιοπία. Εκεί 
που οι δρόμοι είναι χω-
μάτινοι και γεμάτοι από 
τον ενδημικό φυτό, γνω-
στό ως «ψεύτικη μπανά-
να»! Ο 21χρονος μπορεί 
να είναι ανταγωνιστικός, 
όμως είναι ταπεινός και 
ευγενικός. Όταν κέρδισε 
χρήματα και πήρε σπίτι, 
ζήτησε από τα δύο αδέλ-
φια του, ένα ξάδελφο και 
μια αδελφή να μετακομί-
ζουν μαζί του. Το Σάββατο 31 

Ιουλίου στη μάχη των 
προκριματικών μπαίνουν 

πέντε Έλληνες αθλητές. Η Χρυ-
σούλα Αναγνωστοπούλου αγω-

νίζεται στη δισκοβολία, ο Κώστας 
Φιλιππίδης με τον Εμμανουήλ Κα-

ραλή στο επί κοντώ, η Ελισάβετ 
Πεσιρίδου στα 100μ. εμπόδια 
και ο Μίλτος Τεντόγλου στο 

μήκος. 

Δεν 
τα κατάφε-

ραν οι δύο Ελληνίδες 
πρωταθλήτριες που αγω-
νίστηκαν την 1η ημέρα του 
στίβου στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες στο Τόκιο. Η Ραφαέ-
λα Σπανουδάκη με 11.45 στα 
100μ. κατέλαβε την 35η θέση 

και η Βούλα Παπαχρή-
στου με 12,23μ. στο τρι-

πλούν κατετάγη 
32η. 

Η απουσία 
λόγω Covid-19 του 

Σαμ Κέντρικς αλλάζει τα δε-
δομένα στο επί κοντώ. «Του 

έστειλα μήνυμα ότι λυπάμαι και 
πως θα πρέπει να φανεί δυνατός 
σε αυτές τις καταστάσεις», είπε 
ο Ρενό Λαβιλενί πως του έγρα-
ψε σε μήνυμα. Ο Μόντο Ντου-

πλάντις από την άλλη έχα-
σε τον βασικό του 

αντίπαλο! 
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Στην Αθήνα ο Πούγγουρας
Ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως στην 
προετοιμασία δεν μπορούσε να τον έχει 
όπως θα ήθελε. Ο Αχιλλέας Πούγγουρας 
τελικά επέστρεψε νωρίτερα στην Αθήνα 
λόγω προβλήματος υγείας. Ακόμα δεν εί-
ναι σαφές πότε θα μπορεί να τεθεί στη δι-
άθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το βέβαιο εί-
ναι πως ο Παναθηναϊκός δεν θα τον έχει 
στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με 

τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ 
ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΟΑΤΗ 
ΣΤΟΠΕΡ ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙ  
ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΗΡΘΕ ΓΙΑ  
ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ

Είναι ψηλός (1.89μ.), στις 29 Αυγούστου κλεί-
νει τα 25 και έχει γαλουχηθεί επαγγελματικά 
στη Σλάβεν Μπελούπο της πόλης Κοπρίβνι-
τσα. Μόλις 46 συμμετοχές κατέγραψε σε όλες 
τις διοργανώσεις κατά την εξαετία 2014-2020, 
εκ των οποίων οι 2 στο Κύπελλο. Βλέπετε, 
στο ενδιάμεσο δόθηκε δανεικός στην άση-
μη Σολίν, την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και την Κασί-
μπασα, προκειμένου να αποκομίσει περισ-
σότερες εμπειρίες. Εκείνος προσπάθησε να 
ψηθεί, όμως καμία ομάδα δεν... ψήθηκε για 
να τον εντάξει στο ρόστερ της.
Τελικά το 2020 άφησε τη Σλάβεν για χάρη της 
Ανκαραγκουτσού, υπογράφοντας μονοετές 
συμβόλαιο συνεργασίας. Ιδού τι είπε ο Σάρ-
λια που θα φορά τη φανέλα του Παναθηναϊ-
κού για τα επόμενα δύο χρόνια: «Είμαι τόσο 
χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είναι μεγά-
λη τιμή για μένα κι ανυπομονώ να αρχίσω 
με την ομάδα. Έχει περάσει αρκετός καιρός 
από την πρώτη επαφή με τον Παναθηναϊκό. 
Όπως βλέπετε είμαι εδώ και το μόνο που ευ-
χόμουν ήταν να έρθω εδώ. Είναι αυτό που 
θέλω. Μου αρέσει να βρίσκομαι υπό πίεση, 
μου αρέσει όταν κάποιος μας πιέζει για να 
νικήσει όλα τα παιχνίδια. Γι’ αυτό ήρθα, για 
να νικήσω. Δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ, 
θα προσπαθήσω να το δείξω στο γήπεδο. Σε 
κάθε παιχνίδι θα δίνω το 100%. Είναι αρκε-
τό για αρχή. Έμαθα τα πάντα για τη σύνδε-
ση που έχει ο Παναθηναϊκός με τους Κροά-
τες και ήρθα εδώ για να συνεχίσω από εκεί 
που σταμάτησαν, να διατηρήσω αυτή τη θε-
τική ατμόσφαιρα και να δημιουργήσω μια 
νέα ιστορία».

Φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ
Ακόμα ένα δυνατό τεστ για τον Παναθηναϊκό 
στο πλαίσιο της θερινής προετοιμασίας, θα 
αποτελέσει το φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο τον 
ΑΠΟΕΛ. Το «τριφύλλι» θα υποδεχθεί την κυ-
πριακή ομάδα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» 
την Τρίτη 10 Αυγούστου στις 21:00. Αυτό θα 
είναι το προτελευταίο φιλικό προετοιμασίας, 
πριν ap;o τη σπουδαία αναμέτρηση με τη Μί-
λαν στην Τεργέστη στις 14 Αυγούστου.

ΣΤΙΣ 22/9 Η Γ.Σ. ΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟ
Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός γνωστοποίησε 
ότι η Γενική Συνέλευση για τον Βοτανικό θα 
πραγματοποιηθεί τελικά στις 22 Σεπτεμβρίου. 
Τότε θα ψηφιστεί ή όχι το πρότζεκτ της Διπλής 
Ανάπλασης. Οι «πράσινοι» να έχουν σύντομα 
ολοκληρωμένα όλα τα προαπαιτούμενα (σύμ-
βαση ΑΟ-ΠΑΕ, σύμβαση ΑΟ-Δήμου, σύμβαση 
ΑΟ-ΑΕΠ Ελαιώνα, προκαταρκτικές μελέτες, μα-
κέτες & προϋπολογισμούς, ενημέρωση για 
τους όρους από τη σύμβαση ΠΑΕ-Δήμου 
που αφορούν στον Ερασιτέχνη).
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ΒΑΘΕΙΑ 
ΤΡΑΥΜΑΤΑ

AΕΚ

ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΧΡΟΝΟ Η ΕΠΟΥΛΩΣΗ 
ΤΩΝ «ΠΛΗΓΩΝ» ΤΗΣ ΑΕΚ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΟΔΥΝΗΡΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΛΕΖ
Πληγές που θα κάνουν αρκετό καιρό να επου-
λωθούν έχει στο… κορμί της η ΑΕΚ μετά τον 
οδυνηρό αποκλεισμό από τη Βελέζ στον 2ο 
προκριματικό γύρο του Κόνφερενς Λιγκ. Δεν 
είναι μόνο το πρεστίζ και το γόητρο, καθώς 
για άλλη μία χρόνια φεύγει νωρίς-νωρίς από 
την Ευρώπη και ενώ θα… ξεφορτωνόταν την 
κακή σεζόν 2016-17 με τον αποκλεισμό από τη 
Σεντ Ετιέν, τώρα για τα επόμενα χρόνια θα κου-
βαλάει μία σεζόν με πολύ χαμηλή συγκομιδή 
βαθμών. Ούτε η αρνητική παράδοση που έχει 
δημιουργηθεί στα πέναλτι τα τελευταία χρό-
νια με τον τρίτο διαδοχικό αποκλεισμό. Είναι 
κυρίως τα έσοδα που χάνει από το αποκλει-
σμό. Αν περνούσε στους ομίλους θα λάμβανε 
από το market pool το λιγότερο 5 εκατομμύ-
ρια ευρώ. Αντίθετα, πλέον θα εισπράξει μόλις 
350.000 ευρώ. Συν τη ζημιά από τα έσοδα των 
εισιτηρίων στους εντός έδρας αγώνες… 
Είναι επίσης οι αντικειμενικές δυσκολίες που 
θα έχει στο μεταγραφικό παζάρι. Δύσκολα πλέ-
ον θα δελεάσει κάποιον καλό παίκτη από το 
εξωτερικό, δεδομένου ότι δεν θα υπάρχει η ευ-
ρωπαϊκή πρόκληση και φυσικά ο ισολογισμός 
ανατρέπεται και θα είναι δύσκολο να προσφέ-
ρει κάποιο μεγάλο συμβόλαιο σε ποδοσφαι-
ριστή για να τον εντάξει στο δυναμικό της. Χα-
ρακτηριστικό της κατάστασης είναι το γεγονός 
ότι ο Δημήτρης Μελισσανίδης αποχώρησε φα-
νερά απογοητευμένος και εκνευρισμένος από 
το ΟΑΚΑ. Είναι άγνωστο τι εξελίξεις θα υπάρ-
ξουν, ωστόσο, η θέση του Βλάνταν Μιλόγεβιτς 
δεν είναι επισφαλής. Η αποτυχία είναι τερά-
στια και η απογοήτευση μεγάλη σε όλους και 
πάνω από όλα στους οπαδούς της Ένωσης 
που έφυγαν πικραμένοι από το ΟΑΚΑ το βρά-
δυ της Πέμπτης.

Ενοχλήσεις ο Μάνταλος
Νέο πρόβλημα προέκυψε με τον Πέ-
τρο Μάνταλο. Ο σκόρερ του αγώνα με 

τη Βελέζ είχε έντονες ενοχλήσεις στη γα-
στροκνημία μετά την αναμέτρηση 

και υποβλήθηκε σε μαγνητική 
τομογραφία, της οποίας τα 

αποτελέσματα αναμένο-
νται. Με ενοχλήσεις από 
τη χθεσινή αναμέτρηση 
με τη Βελέζ αποχώρησε 
και ο Χρήστος Αλμπά-
νης, ο οποίος δέχθηκε 

ένα χτύπημα στον αυχέ-
να και έγινε αναγκαστική 

αλλαγή. Ευτυχώς η αξονική 
στην οποία υποβλήθηκε ο Έλ-

ληνας εξτρέμ ήταν «καθαρή». Όσον 
αφορά τους Κώστα Γαλανόπουλο και Ζί-
γκα Λάτσι, αμφότεροι συνέχισαν τα ατομι-
κά προγράμματα.

➦

Άγνοια για την καταγγελία  
Σιμάο στη FIFA
Σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΕ Ο Νταβίντ Σι-
μάο, κινείται εναντίον της ΑΕΚ στη FIFA κα-
ταγγέλλοντας κακή εργασιακή συμπεριφο-
ρά. Πάντως ο παίκτης δηλώνει άγνοια, ενώ 
στην Ένωση αναφέρουν ότι δεν έχουν κά-
ποια σχετική ενημέρωση και οι δύο πλευρές 
να προσπαθούν να συμφωνήσουν πάνω στη 
λύση του συμβολαίου του.
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Για τις υπογραφές
Τον Χένρι Ονιεκούρου περιμένει ο Ολυμπια-
κός. Ο Νιγηριανός είναι στην πατρίδα του για 
προσωπικό του θέμα. Παραμένει η πληροφο-
ρία που τον θέλει να έρχεται στην Αθήνα την Κυ-
ριακή. Οι «ερυθρόλευκοι» ακόμα δεν το έχουν 
επιβεβαιώσει, ούτε και διαψεύσει. Το σίγουρο 
είναι πως όλα έχουν συμφωνηθεί για αγορά 
του από την Μονακό αντί του ποσού των 5 
εκατ. ευρώ. Και ο ίδιος θα υπογράψει συμ-
βόλαιο 3 χρόνων με ετήσιες απολαβές 

κοντά στα 2 εκατ. ευρώ.

Ψάχνει κι αλλού
Ο Ολυμπιακός έχει βάλει μπροστά το θέμα της 
απόκτησης αριστερού μπακ. Ο Μπάμπης Λυκο-
γιάννης είναι μια περίπτωση που μπορεί να αξί-
ζει να περιμένει. Οι ιδιαιτερότητες πολλές. Οι Πει-
ραιώτες παρακολουθούν τις εξελίξεις κι ας είχε 
εκφραστεί αρνητικά ο Έλληνας άσος να γυρίσει 
στην πατρίδα. Ο Γιόχαν Μοχίκα είναι μια άλλη πε-
ρίπτωση. Στην Ισπανία αναφέρουν πως η Ζιρό-
να θέλει 2,5 εκατ. ευρώ για να τον δώσει. Οι «ερυ-
θρόλευκοι» είναι στο κόλπο της απόκτησης του. 
Όσο για τον Ρέτσα, είναι και αυτός μια δυνατή 
επιλογή. Αλλά η Σπέτσια γράφεται πως τον έχει 
κλείσει! Να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός φέρε-
ται να έχει επαφές με αριστερό μπακ, το όνομα 

του οποίου δεν έγινε γνωστό ακόμα.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΝΑΠΟΛΙ
Ο ΜΑΝΤΙ ΚΑΜΑΡΑ ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΣΤΟ 
ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΑΡΤΕΝΟΠΕΪ» 
ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ SPORTIME

Oλυ
μπι
ακό

ς

Ηταν δεδομένο πως μια τέτοια περίπτωση θα είχε 
δρόμο. Και δεν θα τελείωσε μεσούσης της μετα-
γραφικής περιόδου. Ο Μαντί Καμαρά είναι αυτή τη 
στιγμή το ακριβότερο… κομμάτι στην βιτρίνα του 
Ολυμπιακού. Που σε άλλες εποχές θα μπορούσε να 
ζητήσει και 25 εκατ. ευρώ για να τον δώσει. Και θα 
τα έβρισκε. Η πανδημία άλλαξε πολλά. Στο οικονο-
μικό κομμάτι. Η προσδοκία βέβαια παραμένει. Για-
τί τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών όλα μπο-
ρούν να συμβούν. 
Ο διεθνής χαφ έχει ένα εξαιρετικό πακέτο. Που επι-
τρέπει στον Ολυμπιακό να περιμένει αυτόν τον χαμό 
που προβλέπεται να γίνει τις τελευταίες μέρες. Η Να-
πολι είναι η ομάδα που έχει δείξει έντονο ενδιαφέ-
ρον. Και είναι ικανή να φτάνει και το μίνιμουμ των 15 
εκατ. ευρώ που θέλουν, στην παρούσα φάση, οι Πει-
ραιώτες. Κάτι που ανέφερε προ ημερών το Sportime 
για το ενδιαφέρον της. Και πως εντείνει την πίεση. 
Τα σενάρια αναφέρουν πως οι επαφές των δύο πλευ-
ρών δεν μπήκαν ποτέ στον πάγο. Κάθε άλλο, υπάρ-
χει ανταλλαγή μηνυμάτων. Αυτά όμως δεν έχουν 
πάρει την μορφή επίσημης πρότασης. Στην μέση 
βρίσκεται ο Μίνο Ραϊόλα. Που ασχολείται ιδιαίτερα 
με τον Καμαρά. Ο Ιταλός μάνατζερ ξέρει να ολοκλη-
ρώνει μεγάλες συμφωνίες. Είναι ειδικότητα του. Δεν 
αποκλείεται λοιπόν κάποια στιγμή να έρθει η επί-
σημη πρόταση. Που να ικανοποιεί τον Ολυμπιακό. 
Και να προχωρήσει το θέμα. Για την ώρα όλα είναι 
στην… ζύμωση. Επειδή όμως στις μεταγραφές, όλα 
μπορούν να συμβούν, ίσως προς το φινάλε της με-
ταγραφικές περιόδου να αλλάξουν κάποια δεδομέ-
να. Για να δούμε…
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ΑΡΧΗ ΣΤΟ 
ΔΟΥΒΛΙΝΟ
ΟΙ ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΠΑΟΚ 
ΣΤΟΝ 2ο ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ –
ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΤΣ – 
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΡΛΑΝΔΟΥΣ

ΠAO
K

Στον δρόμο του ΠΑΟΚ, λοιπόν, η Μποέμιαν 
FC, ή αλλιώς οι Μποέμιανς. Η δεύτερη αρχαι-
ότερη ομάδα της Ιρλανδίας ιδρύθηκε στις 6 
Σεπτεμβρίου 1890 και έχει έδρα στο Δουβλί-
νο. Ιδιοκτήτες της είναι σε ποσοστό 100% τα 
μέλη του συλλόγου. Μετράει 11 πρωταθλή-
ματα και 7 Κύπελλα, ενώ την περσινή σεζόν 
τερμάτισε στη δεύτερη θέση, κερδίζοντας ένα 
εισιτήριο για τον 1ο προκριματικό του Κόν-
φερενς Λιγκ. Το γήπεδό των Μποέμιανς είναι 
«Ντάλιομάουντ Παρκ» στο Φίλσμπορο χωρη-
τικότητας 3.640 θεατών, ωστόσο τα ευρωπα-
ϊκά παιχνίδια τα δίνει στο «Αβίβα Στάντιουμ» 
των 51.700 θεατών. Έχει δώσει συνολικά 71 
αγώνες στην Ευρώπη και μετράει 16 νίκες, 17 
ισοπαλίες και 38 ήττες με 59-120 γκολ. Το με-
γάλο αστέρι της ομάδας είναι ο Τζόρτζι Κέλι. 
Σε 24 ματς με τους Μποέμιανς έχει 15 γκολ 
και 3 ασίστ. Προπονητής της ομάδας είναι ο 
47χρονος Κιθ Λονγκ από τον Οκτώβριο του 
2014. Δεν έχει τεθεί αντιμέτωπη ποτέ στο πα-
ρελθόν με ελληνική ομάδα.
Όσο για τον ΠΑΟΚ έχει αντιμετωπίσει τη σεζόν 
2011-12 τη μεγάλη… εχθρό της Μποέμιαν, τη 
Σάμροκ Ρόβερς στο πλαίσιο της φάσης των 
ομίλων του τότε Europa League. Το πρώτο 
ματς διεξήχθη στην Τούμπα στις 20 Οκτωβρί-
ου, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί με 2-1 έχοντας 
ως σκόρερ τους Λαζάρ και Αθανασιάδη, ενώ 
στο δεύτερο ματς στο Δουβλίνο στις 3 Νοεμ-
βρίου επικράτησε με 3-1. Δύο γκολ πέτυχε ο 
Δημήτρης Σαλπιγγίδης και ένα ο Φωτάκης.
«Τα λέμε την Τρίτη», ήταν το σχόλιο του 
ΠΑΟΚ στην Μποέμιαν στα σόσιαλ μίντια, δί-
νοντας συγχαρητήρια στην ιρλανδική ομά-
δα. Ο «δικέφαλος» θα ταξιδέψει την Κυριακή 
για το Δουβλίνο με την αναμέτρηση να έχει 
ορισθεί για την προσεχή Τρίτη 3 Αυγούστου. 
Τα εισιτήρια της αναμέτρησης στο «Αβίβα 
Στάντιουμ» εξαφανίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ. 
Όπως ενημέρωσε χθες η Μποέμιαν στη δι-
άθεση των οπαδών υπήρχαν οκτώ χιλιάδες 
εισιτήρια, δεδομένων των περιορισμών που 
υπάρχουν για την covid-19, με τους ανθρώ-
πους της ιρλανδικής ομάδας να ανακοινώ-
νουν sold-out.

Σφιντέρσκι τριετίας!
Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ μέχρι το 2024 θα 
είναι ο Κάρολ Σφιντέρσκι, με την «ασπρό-
μαυρη» ΠΑΕ να ανακοινώνει χθες την επέ-
κταση της συνεργασίας των δύο πλευρών. 
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πλευρές τα είχαν 
βρει σε όλα κατά τη διάρκεια της προετοιμα-
σίας του «δικεφάλου» στην Ολλανδία και με 
την επιστροφή στη βάση η συμφωνία πήρε 
επίσημη μορφή.

SOLD OUT!
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Παραδοχή λάθους
Οργισμένοι είναι στον Αρη με την διαιτησία του Μίκα-
ελ Φάμπρι και τον βοηθών του στον επαναληπτικό με 
την Αστάνα. Υπήρξαν δύο περιπτώσεις πέναλτι. Στο 
4’ πάνω στον Μάνο και στο 90+7’ πάνω στον Μπερ-
τόγλιο. Επιπλέον υπήρξε και η υπερβολική αποβο-
λή του Ματέο Γκαρσία. Ο Άρης θεωρεί ότι ο Ιταλός 
διαιτητής και οι συνεργάτες του έπαιξαν καθοριστι-
κό ρόλο στην εξέλιξη του ματς. Πάντως πληροφορί-
ες αναφέρουν ότι ο 4ος διαιτητής του αγώνα, ο  επί-
σης Ιταλός, ο Χουάν Λούκα Σάτσι, ζήτησε συγγνώμη 
από τους ανθρώπους των «κίτρινων», για το πέναλ-
τι στον Μπερτόγλιο που δεν καταλογίστηκε. Ουσι-
αστικά παραδέχθηκε την λανθασμένη απόφαση 
του Φάμπρι.

Με τον άδικο αποκλεισμό να παραμένει θέμα συζήτη-
σης ο Αρης προχωράει δυναμικά τις κινήσεις για την ενί-
σχυση του. Ετσι προχώρησε στην ανακοίνωση της από-
κτησης του Λούμορ. Ο Γκανέζος αριστερός μπακ είναι μια 
ακόμα δυνατή προσθήκη για τους «κίτρινους» που αναμ-
φίβολα πρωταγωνιστούν στις μεταγραφές. Μέχρι στιγμής 
έχουν φέρει μεγάλα ονόματα και έχουν κάθε δικαίωμα να 
ονειρεύονται μια καλή πορεία και στο νέο πρωτάθλημα.  
Ωστόσο λίγο μετά την υπογραφή έφυγε για Γκάνα. Έμα-
θε πως κατέληξε το νεογέννητο μωρό του. Ήταν σε θερ-
μοκοιτίδα με αναπνευστικά προβλήματα. 

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ
«Αφήνοντας πίσω τα όσα συνέβησαν με την Αστάνα, 
όπου βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση. Ο Λούμορ 
σε ηλικία 18 χρονών, άφησε την πατρίδα του την Γκάνα, 
για να δοκιμάσει την τύχη του στην Πορτογαλία. Σε Πόρ-
το Β’ και Πορτιμονένσε πραγματοποίησε εξαιρετικές εμ-
φανίσεις, κάνοντας γνωστό το όνομά του στο ευρωπαϊ-
κό ποδόσφαιρο. Αφού πέρασε και από την Μόναχο 1860, 
η Σπόρτινγκ Λισαβόνας αποφάσισε να επενδύσει στον 
Lumor τον Ιανουάριο του 2018 (δαπάνησε 2,5 εκατ. ευρώ 
για να τον αποκτήσει) και ο διεθνής Γκανέζος κατέγραψε 
25 συμμετοχές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Μετά από 
δύο δανεισμούς στην τουρκική Γκοζτέπε και την ισπανική 
Μαγιόρκα (23 συμμετοχές στη La Liga) ο 24χρονος αρι-
στερός μπακ (γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου 1996 στην 
Άκρα) είναι πλέον έτοιμος για τη νέα πρόκληση της καριέ-
ρας του στον ΑΡΗ. Με την εθνική ομάδα της Γκάνας έχει 
13 συμμετοχές», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση. 

Η ΠΡΏΤΗ ΔΗΛΏΣΗ
«Έρχομαι σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελ-
λάδας, που τα τελευταία χρόνια παίζει πρωταγωνιστι-
κό ρόλο στο πρωτάθλημα. Έχω συλλέξει τις καλύτερες 
πληροφορίες για τη νέα μου ομάδα και είμαι πολύ χαρού-
μενος που από αποτελώ μέλος αυτής της οικογένειας», 

είπε μεταξύ άλλων.

Τελειώνει με Ιτούρμπε
Την έλευση του Χουάν Ιτούρμπε περιμένει ο Αρης 
για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του. Ο Ουρου-
γουανός μεσοεπιθετικός παραμένει στην πατρίδα 
του αφού βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Πάντως 
ο μάνατζερ του είναι στην Θεσσαλονίκη. Η μετα-
γραφή του ταλαντούχου Παραγουανού μεσοεπιθε-
τικού έρχεται ολοένα και πιο κοντά στην ολοκλή-
ρωσή της. Οι άνθρωποι του Άρη είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με τον ατζέντη του, Σέρχιο Ιμπάνιεθ  Ο 
οποίος το βράδυ της Πέμπτης (29/7) βρέθηκε στα 
επίσημα του «Κλεάνθης Βικελίδης» και έτσι τα πά-
ντα βρίσκονται στην τελική ευθεία τους.

AΡΗ
Σ

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ
Ο ΛΟΥΜΟΡ ΑΝΑΚΟΙΝΏΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΗ 
ΑΛΛΑ ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ ΑΝΑΧΏΡΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΚΑΝΑ  
ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑ
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Κάπου το... χάσαμε
Από τη στιγμή που αποκάλυψε το 
Sportime.gr το ενδιαφέρον του Απόλ-
λωνα Σμύρνης για τον Φλορεντίν Μα-
τέι, γράφτηκαν διάφορα. Το καλύτερο 
ήταν ότι δεν έχει ιδιαίτερα υψηλό κασέ. 
Στο 180άρι ήταν το συμβόλαιό του στην 
Κύπρο και στα πρώτα τηλεφωνήματα 
από τη Ριζούπολη ζητούσε μίνιμουμ 
150. Αν αυτό θεωρείται χαμηλό κασέ, 
εμείς πάμε πάσο.

ΤΖΟΓΑΡΙΣΜΑ  
ΓΙΑ... ΜΙΣΟ «ΧΑΡΤΙ»
ΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΦΕΡΑΝ ΠΙΡΣΜΑΝ - ΣΑΛΙΑΚΑΣ  
ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΕΟΝ

SUPER 
LEAGUE

Ολα συνδέονται
Ο Ιωνικός έκανε την υπέρβασή του και όπως 
αποκάλυψε το Sportime.gr, έφερε στην Ελ-
λάδα τον Ροτζέριο Τουράμ. Πολύ μεγάλο το 
συμβόλαιο που δόθηκε. Εξήγηση για το πώς 
πείστηκε ο Βραζιλιάνος, υπάρχει. Αν ψάξει 
κανείς ποιος πέρασε εκεί και ποιον δρόμο... 
ακολούθησε, θα καταλάβει πολλά. Γενικά στη 
Νίκαια το έχουν πάει σε άλλο επί-
πεδο φέτος στο να... μένουν 
ικανοποιημένοι οι πά-
ντες σε μία μετα-
γραφή.

Τα έχουν αυτά οι μεταγραφές. Ποντάρεις με 
κάθε σου επιλογή. Μπορεί να δικαιωθείς, μπο-
ρεί όμως και να εκτεθείς στο φινάλε. Ο ΠΑΣ 
Γιάννινα έριξε τη ζαριά του και στο φινάλε θα 
μάθουμε πόσο καλή ήταν τελικά. Αναφερόμα-
στε στους Μάρβιν Πίρσμαν και Μανώλης Σά-
λιακη.
Ενδιαφέρον υπήρξε και για τους δύο. Είχαμε 
αποκαλύψει πως για τον πρώτο ενδιαφέρθη-
κε η Καρταχένα. Ώρα να αποκαλύψουμε και 
την ομάδα που έκανε πρόταση στον δεύτερο. 
Ήταν η κροατική Χάιντουκ. Το αφεντικό ήθε-
λε τουλάχιστον 250.000 ευρώ για τον καθέ-
να, για να μην πούμε την αρχική του επιθυμία 
για 300.000 ευρώ. Κοινώς φιλοδοξούσε πως 
θα μαζέψει από τα δύο πλάγια μπακ του μίνι-
μουμ μισό «χαρτί».
Ας κάνουμε άλλη μία αποκάλυψη. Για τον Πίρ-
σμαν ενδιαφέρθηκε και ο Άρης. Διίστανται οι 
φήμες για το πόσο το προχώρησε το θέμα του. 
Για διάφορους λόγους, πάντως, στο τέλος άλ-
λαξε άποψη και σε αυτό έπαιξε ρόλο και η όλη 
στάση του Γιώργου Χριστοβασίλη. Ο τελευταί-
ος βέβαια τζογάρει. Γιατί έχει δύο παίκτες που 
μένουν ελεύθεροι σε έναν χρόνο και από τον 
Ιανουάριο υπογράφουν όπου θέλουν. Και εάν 
φύγουν χωρίς να αφήσουν ευρώ στο ταμείο, 
θα μιλάμε για πλήρη αποτυχία της διοίκησης 
στη διαχείριση των υποθέσεών τους. Προτά-
σεις ανανέωσης θα γίνουν και στους δύο. Το 
ενδιαφέρον είναι το τι θα απαντήσουν εκείνοι. 
Ειδικά ο ένας διαρρέει από εδώ και από εκεί 
πως την επόμενη σεζόν θα παίζει αλλού.
Κλείνοντας, κάτι μας λέει πως θα το αγαπή-
σουν πολύ το e-Sportime στην Παμβώτιδα. Σύ-
ντομα θα θίξουμε και άλλα θέματα, όπως το τι 
λέγεται στα αποδυτήρια τελευταία για τον με-
ταγραφικό σχεδιασμό.
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ΚΟΠΕΛΙ 
ΣΤΟ ΝΒΑ
ΟΙ ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ   
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ 
ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ 
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΣΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 
60 ΤΩΝ ΝΤΡΑΦΤ 

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης 
επιλέχθηκε από τους Μιλγού-
οκι Μπακς στο Νο. 60 του φε-
τινού ντραφτ του ΝΒΑ και η 
παρέα των Ελλήνων μεγαλώ-
νει στα «ελάφια».
Ο Καλαϊτζάκης ενημερώθηκε 
από τους Μπακς ότι θα του 
δώσουν συμβόλαιο κι έτσι 
ετοιμάζει τις βαλίτσες του για 
να βρει τον Γιάννη και τον Θα-
νάση στο Μιλγουόκι.

ΤΟ B UY OUT 
Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης είχε 
στο συμβόλαιο με τον Πα-
ναθηναϊκό όρο για NBA buy 
out και από τη στιγμή που οι 
Μπακς του δίνουν νέο συμ-
βόλαιο θα πρέπει να κατα-
βάλουν στο «τριφύλλι» 300 
χιλιάδες δολάρια, δηλαδή πε-
ρίπου 350 χιλιάδες ευρώ.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης γεν-
νήθηκε στις 2/1/1999 στο 
Ηράκλειο της Κρήτης. Ξεκί-
νησε τον αθλητισμό στα 8 του 
χρόνια. Δεν έκανε όμως, τα 
πρώτα αθλητικά του βήματα 
στα παρκέ. Στο νερό τα έκα-
νε. Ξεκίνησε να κάνει κολύμ-
βηση.
Τελικά άλλαξε γνώμη. Είναι 
και το DNA, βλέπετε… Ο πα-
τέρας του έπαιζε μπάσκετ. 
Έτσι εκείνος και ο δίδυμος 
αδελφός του Γιώργος απο-
φάσισαν να ακολουθήσουν 
τα χνάρια του πατέρα τους 
και αγάπησαν το μπάσκετ.

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΣΤΗ 
EUROLEAGUE
Ντεμπούτο με τον Παναθη-
ναϊκό έκανε στην Euroleague 
στις 19/12/2017. Ο τότε προ-
πονητής της ομάδας, ο Τσάβι 
Πασκουάλ τον έριξε στο παρ-
κέ στο ματς με τη Μακάμπι 
στο ΟΑΚΑ.
Ενώ ντεμπούτο στην Basket 
League είχε κάνει στις 
18/2/2016 στο εντός έδρας 
ματς με τον Αρκαδικό. Εκεί 
έσπασε και το ρόδι.
Ο Καλαϊτζάκης μετά τον Πανα-
θηναϊκό βρέθηκε στη Λιθου-
ανική Νεβέζις, ενώ την προ-
ηγούμενη σεζόν επέστρεψε 
και πάλι στο «τριφύλλι».
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Η αντίδραση του Ολυμπιακού Αγ. Στεφά-
νου στην αποχώρηση του Θαλή Τσιριμώ-
κου ήταν άμεση! Με κινήσεις αστραπιαί-
ες, εξασφάλισε την επιστροφή του Γιάννη 
Μαγγίνα, ενός προσώπου, που όπως απο-
δείχθηκε χαίρει της εκτίμησης όλων των 
«ερυθρολεύκων». Και κυρίως που άμεσα 
θα μπει στο πνεύμα του συλλόγου και θα 
σηκώσει μανίκια, χωρίς να χαθεί πολύτιμος 
χρόνος. Ο ίδιος και σε σχετική ερώτηση 
που του έγινε, δεν έκρυψε την ικανοποίη-
σή του, που επιστρέφει πίσω στο σύλλο-
γο, που ήταν και πριν λίγο, ενώ αποκάλυψε 
πως η ομάδα ξεκινά από την αρχή, μετά την 
αποχώρηση κάποιων παικτών. Συγκεκρι-
μένα είπε τα εξής: «Επιστρέφω σε γνώρι-
μα λημέρια και σε πρόσωπα που τα οποία 
γνωρίζω και με γνωρίζουν. Δυστυχώς η 
μοίρα των προπονητών αυτή είναι και δεν 
πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Πρέπει να είμα-
στε στην υπηρεσία των ομάδων και πάντα 
έτοιμοι, να αντιμετωπίζουμε κάθε πρόκλη-

ση είτε είναι νέα είτε είναι παλιά. Η προ-
πονητική ζωή δεν είναι και τόσο εύκολη, 
έχει πολλές δυσκολίες. Χαίρομαι που επι-
στρέφω σε μια ομάδα, που έχει βάζει πά-
ντα υψηλούς στόχους και από τη μεριά μου 
θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ, όπως 
κάνω πάντα. Ξεκινάμε από την αρχή και θα 
προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο 
κι αυτό που πρέπει για την ομάδα, ώστε 
στο ξεκίνημα να είμαστε έτοιμοι».

ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΔΟΡΑΤΟΣ Ο ΜΑΚΡΙΔΗΣ
Με ανακοίνωσή της η διοίκηση του Ολυ-
μπιακού Αγ. Στεφάνου, γνωστοποιεί την 
προσθήκη του Νίκου Μακρίδη. Πιο αναλυ-
τικά: «Ο Νίκος Μακρίδης το νέο μεταγραφι-
κό απόκτημα για την ομάδα μας. Ο, μέχρι 
πριν λίγες μέρες, σέντερ φορ του Εθνικού 
Πειραιά, αφού ενημερώθηκε για το σχεδι-
ασμό της ομάδας από τον προπονητή μας 
Γιάννη Μαγγίνα, συμφώνησε με τη διοίκη-
ση σε όλα, καθώς υπήρχε ταύτιση απόψε-
ων στους στόχους που έχει θέσει η ομάδα 
μας! Ο έμπειρος σέντερ φορ με παραστά-
σεις από εθνικά πρωταθλήματα έχοντας 
αγωνιστεί σε Εθνικό, Ηράκλειο, Παναργει-
ακό, Πανηλειακό, Καλλονή κ.α., θα βοηθή-
σει από την μεριά του στην υλοποίηση των 
στόχων που έχει βάλει η ομάδα μας. Νίκο 
καλώς ήρθες στον Άγιο Στέφανο, να είσαι 
υγιής και να έχεις πολλές επιτυχίες!».

ΘΗΣΕΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Για μια φορά ακόμη ο Θησέας Ν. Μάκρης 
και οι άνθρωποί του, δείχνουν το πραγμα-
τικό τους πρόσωπο. Απόδειξη αποτελεί η 
περίπτωση του Λευτέρη Οικονόμου, με την 
ανακοίνωση να τα λέει όλα: «Μαζί μας και 
τη νέα χρονιά ο Λευτέρης Οικονόμου, ότι 
να πούμε για τον Λευτέρη είναι λίγο ένας 
ποδοσφαιριστής με πολλές παραστάσεις, 
ένας ποδοσφαιριστής πραγματικά στρατι-
ώτης, ένας ποδοσφαιριστής με αδαμάντι-
νο χαρακτήρα. Παρόλο τον τραυματισμό 
που είχε η ομάδα μας είναι δίπλα του, σή-
μερα έκανε την επέμβαση και τον περιμέ-
νουμε πίσω στην αγωνιστική δράση. Εί-
μαστε πάντα δίπλα στους ποδοσφαιριστές 
μας. Λευτέρη, σιδερένιος και καλή ποδο-
σφαιρική χρονιά».

«ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ»
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΓΙΝΑ  
ΣΤΟ ΜΠΟΓΙΑΤΙ ΘΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΕΙ  
ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

Ο Θεοδωρακόπουλος  
βάζει πλάτη

Εν τέλει τα Πετράλω-
να είναι εδώ και… 
βασιλεύουν. Κάποιοι 
είχαν προτρέξει και 
είπαν την κακία τους 
πως τάχα θα διαλυ-
θούν! Όμως να που 
τα πράγματα δεν έγι-
ναν ακριβώς έτσι. Κι 
αυτό έχει πολύ μεγά-
λη σημασία για έναν 
σύλλογο του μεγέ-
θους των Πετραλώ-
νων. Και βεβαίως 
εγώ κρατάω τη με-
γάλη προσπάθεια 
που έγινε, την τελευ-
ταία ακριβώς στιγ-
μή, ένα βήμα πριν 
τον γκρεμό! Κι όμως 
με Γιάννη Θεοδωρα-
κόπουλο και κάποια 
σπουδαία ονόμα-
τα της Πετραλωνίτι-
κης επιχειρηματικής 
ζωής, η ομάδα κα-
τεβαίνει και μάλιστα 
δείχνει πως στα δύ-
σκολα, υπάρχει συ-
νέχεια. 
* Χθες στα υπέροχα 
πλατάνια των Φου-
σιανών που με φιλο-
ξενούν αυτή την πε-
ρίοδο, πέρασε και 
ο Δήμαρχος Αλέξης 
Καρδαμπίκης! Τα εί-
παμε για λίγο, ενώ 
μεταξύ άλλων δε-
σμεύτηκε πως θα κά-
νει την προσπάθειά 
του, ώστε τουλάχι-
στον στην πλατεία 
και με την αποδο-
χή των Μπάμπη και 
Κώστα Μαραγκού-
λα, τα Φουσιανά στο 
επόμενο κοντινό 
χρονικό διάστημα θα 
έχουν ΚΑΙ ίντερνετ! 
* Δεν θέλω να πιστέ-
ψω πως το Γραμμα-
τικό δεν θα κατέβει 
στο νέο πρωτά-
θλημα! Καταλαβαί-
νω τον Γερασιμάτο, 
αλλά και τον Δήμαρ-
χο! 
* Επειδή το πληρο-
φορήθηκα από το φι-
λαράκι μου τον Ευγέ-
νη, μάλλον ισχύει και 
το αναδημοσιεύω… 
Οι δυο πρώτες ομά-
δες που δήλωσαν 
συμμετοχή στο νέο 
πρωτάθλημα είναι τα 
δυο… «αδελφάκια» 
της Αλεπότρυπας, 
όπως λέει ο γάτος! 
Και τα δυο «αδελφά-
κια» είναι ο Αστέρας 
Εξαρχείων και ο Γκυ-
ζιακός! Αναμφίβολα 
η συνέχεια θα είναι 
ανάλογη και στο τέ-
λος θα έχουμε το επι-
θυμητό αποτέλεσμα.

Τα πράγματα στον Σαρωνικό δεν 
είναι ευχάριστα. Μετά την απο-
χώρηση του Βαγγέλη Γερασιμά-
του, ύστερα από πέντε χρόνια, 
που έβαλε πλάτη, ώστε η ομά-
δα αυτή να σταθεί με αξιοπρέ-
πεια στο δύσκολο πρωτάθλημα 
της ΕΠΣΑΝΑ, όλα δείχνουν πως 
κινδυνεύει η ομάδα να μη συμμε-
τάσχει στο νέο πρωτάθλημα! Με 
μεγάλο απόντα τον ίδιο το Δήμο, 
αλλά και με παρόντα στη ΓΣ μό-
νον τον Σπύρο Ζάγαρη, όλα φω-
τογραφίζουν αυτό το αποτέλε-
σμα! Αναμφίβολα αν συμβεί κάτι 
τέτοιο, το βάρος αυτής της εξέλι-
ξης, σίγουρα θα το επωμιστούν 
όλοι και επίσης ΚΑΙ ο Δήμος, 
που δεν πήρε θέση, τώρα στα 
δύσκολα.

ΕΠΣΑΝΑ
Στο πλαίσιο της ελάφρυνσης 
των σωματείων η ΕΠΣΑΝΑ, ανα-
κοινώνει τα εξής: «Το Δ.Σ. της 
Ένωσης κατά τη συνεδρίαση της 
27.07.2021 αποφάσισε τα κάτω-
θι: Προκειμένου να συνδράμει 
στα σωματεία για την κάλυψη 
του extra εξόδου που προέκυψε 
από τις αποφάσεις της Ε.Ε. της 
ΕΠΟ σχετικά με τις επανεκδόσεις 
των δελτίων ποδοσφαιριστών, 
με την έναρξη των πρωταθλημά-
των τα σωματεία θα επιχορηγη-
θούν με τα κάτωθι ποσά: 400 € 
για σωματεία που συμμετέχουν 
στα αντρικά πρωταθλήματα και 
σε τουλάχιστον 3 πρωταθλήμα-
τα υποδομών της Ένωσης 250 
€ για όλα τα υπόλοιπα σωματεία 
150 € για τα γυναικεία σωματεία 
και όσα σωματεία συμμετέχουν 
ΜΟΝΟ στα πρωταθλήματα υπο-
δομών της Ένωσης». Ενώ για 
την κλήρωση των πρωταθλη-
μάτων τα εξής: «Οι κληρώσεις 
των πρωταθλημάτων και του κυ-
πέλλου θα διεξαχθούν την Δευτέ-
ρα 06.09.2021 στο Plaza Resort 
Hotel, 52o Χλμ Αθηνών – Σου-
νίου, Παλαιά Φώκαια Ανάβυσ-
σος».

ΡΑΜΝΟΥΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

Κινδυνεύει  
ακόμη και  
με αποχώρηση

ΑΤΤΙΚΟΣ

Με Πάσχο και Φωτοπούλου 
οι ακαδημίες
Οι κινήσεις που γίνονται στα ενδότερα του 
ποδοσφαιρικού στρατοπέδου, στα πρώτα 
στάδια της επανεκκίνησης του συλλόγου, εί-
ναι ουσιαστικής σημασίας. Το νερό μπαίνει 
στο αυλάκι κι αυτό, εκτιμάται δεόντως. Το γε-
γονός πως τεχνικός διευθυντής της ακαδημί-
ας και υπεύθυνη αυτής, αναλαμβάνουν ο Αυ-
γέρης Πάσχος και η Φωτεινή Φωτοπούλου, 
είναι ο τέλειος συνδυασμός. Σχετική είναι και 
η ανακοίνωση που το γνωστοποιεί: «Ο Αττι-
κός δεν κάνει κινήσεις μόνο για το ανδρικό 
τμήμα. Ρίχνει ιδιαίτερο βάρος στις ακαδημί-
ες αφού στόχος είναι μέσω αυτών (ακαδημι-
ών) η ενίσχυση της πρώτης ομάδας!!! Έτσι 
συμφώνησε με τον Αυγέρη Πάσχο να αναλά-
βει τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας του 
Αττικού και παράλληλα προπονητής στην 
Κ8-Κ10. Και δεύτερη κίνηση να συνεργαστεί 
με την Φωτεινή Φωτοπούλου ως υπεύθυνη 
ακαδημιών. Ένα αντικείμενο πού το γνωρίζει 
πολύ καλά αφού τα τελευταία 8 Χρόνια ασχο-
λείται με το αντικείμενο με μεγάλη επιτυχία!!! 
Το δίδυμο αυτό είναι μαζί τα τελευταία χρό-
νια με πολύ καλή συνεργασία και πολλές επι-
τυχίες. .Η οικογένεια του Αττικού τους εύχε-
ται καλή επιτυχία!». Παράλληλα αποκτήθηκε 
ο Μιχάλης Βασιλικός που έχει αγωνιστεί σε 
ΑΟ Περιστερίου Άφοβο Ιάσωνα Μυθριδιατη 
και Λαρισαικό. 

This is Athens

҂ Ο Γιάννης Μαγγίνας.
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ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 17:30
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΝΑΠΟΛΙ

GOAL+OVER 2,5 1,72
Το πρώτο της δυνατό τεστ δίνει σήμερα η Νάπολι του Λουτσιάνο 
Σπαλέτι. Αντίπαλος η παντοδύναμη Μπάγερν που έχει ως 

στόχο φέτος την επιστροφή στη κορυφή της Ευρώπης.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Oλα μάς 

οδηγούν στα 
γκολ.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 17:00
ΛΕΙΨΙΑ-ΑΓΙΑΞ

GOAL+OVER 2,5 1,70
Για τη νέα σεζόν ετοιμάζονται Λειψία και Αγιάξ με τις 
δύο ομάδες να βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της 

προετοιμασίας. Αμφότερες με μεγάλη επιθετική ποιότητα 
και αναμένω ένα ματς με πολλά γκολ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Φιλικά και 
γκολ πάνε 

μαζί.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 11:20
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

OVER 168,5 1,72
Ματς τελικός για την πρόκριση ανάμεσα σε Αυστραλία και 
Γερμανία. Το φαβορί είναι τα καγκουρό που έχουν βλέψεις 

ακόμα και για μετάλλιο. Αν υποτιμήσουν, όμως, τους 
Γερμανούς σίγουρα θα το πληρώσουν ακριβά.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το over θα 

πάρει σημείο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 04:00
ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ

ΙΡΑΝ-ΓΑΛΛΙΑ
OVER 155,5 1,72

Με φορά από τη νίκη επί της Αμερικής η Γαλλία συνέτριψε 
και την Τσεχία, εξασφαλίζοντας τη πρώτη θέση στον 

όμιλο. Αδιάφορη κόντρα στο αδύναμο Ιράν αναμένεται να 
χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους παίχτες.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αδιάφορο 
ματς, πάμε 
στο over.

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 αναμένω.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε τα 
γκολ, πολλά 

γκολ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 07:40
ΙΤΑΛΙΑ-ΝΙΓΗΡΙΑ

ΝΙΓΗΡΙΑ +8,5 1,70
Με μεγάλες βλέψεις ήρθε η Νιγηρία στο Τόκιο, αλλά με 0/2 
στο ξεκίνημα τα πράγματα έχουν ζορίσει. Πλέον ψάχνει 

ένα θαύμα για να προκριθεί και θέλει μόνο νίκη απέναντι 
στην εξαιρετική Ιταλία.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Συντηρητικό 
ποντάρισμα 
στο διπλό.

ΈΞΙ ΈΠΙΛΟΓΈΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΈΙΣΟΥΜΈ  
ΤΟΝ ΜΉΝΑ ΜΈ ΚΈΡΔΉ

www.xosetips.com
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ΒΑΣΙΛΗ, 
ΧΑΣΑΜΕ!  
Η ΣΕΛΤΙΚ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ  
ΤΗΣ, ΠΑΙΡΝΕΙ ΝΕΟ Νο1 ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ 
ΤΟΝ ΜΠΑΡΚΑ ΝΑ ΒΡΕΙ CLUB  

Ας μη μιλήσουμε καλύτερα 
για την περυσινή του χρονιά! 
Από transferrecord στην ιστορία 
της ΑΕΚ και Νο1 στην Εθνική Ελ-
λάδας κατέληξε να μην είναι στην 
3άδα στο μυαλό του Φαν΄τ Σιπ. Σε 
13 αγώνες στην Πρέμιερ Λιγκ Σκοτί-
ας μάζεψε 10 φορές την μπάλα από 
τα δίχτυα, αλλά στα παιχνίδια της 
Ευρώπης εκτέθηκε ανεπανόρθω-
τα. Η Σέλτικ σε μία χρονιά-όνειδος 
δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερη 
ανασφάλεια στο status του Βασί-
λη Μπάρκα. Ο άνθρωπος που τον 
επέλεξε, ο Νικ Χάμοντ, ήδη αποτελεί 
παρελθόν. Η εξέδρα και ο Τύπος της 
Σκοτίας ήδη τον έχει «φωτογραφή-
σει». Μοναδική αχτίδα ελπίδας για 
την ανατροπή ένας ντόπιος! Ο Αγ-
γελος Ποστέκογλου, ο οποίος ανέ-
λαβε τα ηνία των «Κελτών». Στήριξη, 
ψυχοθεραπεία, boost και «γάντια» 
βασικού με αντίπαλο τη Μίντιλαντ. 
Πάλι, μη επαρκής. Στη ρεβάνς τον 
άφησε στον πάγκο. Ο αποκλεισμός 
από τη συνέχεια του Τσάμπιονς Λιγκ 
δημιούργησε ξανά θέμα κάτω από 
τα δοκάρια της Σέλτικ. Η απόφα-
ση, πλέον, ΟΡΙΣΤΙΚΗ. Ο Τζόε Χαρτ 
είναι ο Νο1 candidate μεταγραφι-
κός στόχος. Το board λόγω κόστους 
και εντοπιότητας στηρίζει τον Σκοτ 
Μπέιν (28 ετών) που είναι ζήτημα να 
αμείβεται με 100.000 ευρώ!  Εκτός 
κάδρου, πια, ο «δικός μας», ο Βα-
σίλης Μπάρκας. Ατύπως το ́ χει πά-
ρει χαμπάρι πως πάει για 3ος μέχρι 
νεοτέρας. Οπότε μετά τη συμβατι-
κή περυσινή χρονιά είναι υποχρε-
ωμένος, ένα μήνα πριν το φινάλε 
των μεταγραφών, να βγει στη γύρα 
για εργοδότη. Η Σέλτικ αξιώνει ένα 
500άρικο loan fee. Οι εποχές είναι 
δύσκολες, οι ομάδες που ψάχνουν 
τερματοφύλακα, έχουν ήδη ολοκλη-
ρώσει την έρευνά τους, διαμορφώ-
νοντας και την ανάλογη shortlist. 
Ακόμη και ο Ποστέκογλου που δεν 
πρόκειται να ΄χει την ασυλία του 
προκατόχου του, Νιλ Λένον δεν ση-
κώνει άλλο το ρίσκο. Ενέδωσε στα 
«θέλω» της διοίκησης, αφήνοντας 
στο περιθώριο τον Μπάρκα. Τώρα, 
ξεκινάει το πιο δύσκολο παιχνίδι για 
τον 27χρονο πορτιέρο…   

Παρασκήνια

➠





Ο ΜΠΑΡΚΑΣ, ΠΕΡΥΣΙ,  
ΣΕ 13 ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ ΣΚΟΤΙΑΣ 
ΔΕΧΘΗΚΕ 10 ΤΕΡΜΑΤΑ.

Η ΣΕΛΤΙΚ ΦΕΡΕΤΑΙ  
 ΝΑ ΑΞΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ 
500ΑΡΙΚΟ LOAN FEE  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ.  

No money, no party!   
«Κύριοι, ξοδέψαμε μέχρι 
και το τελευταίο διαθέ-
σιμο ευρώ του ταμείου 
μας για τη μεταγραφή 
του Τράουνερ (σ.σ.: 
στόπερ της Lask, κό-
στισε 1,5 μύριο)». 
Τάδε έφη, Φρανκ Άρ-
νεσεν. Ο απόλυτος 
κουμανταδόρος της 
Φέγενορντ. Ο άνθρω-
πος που από τον πε-
ρασμένο Ιανουάριο έχει 
στο μυαλό του το case Για-
κουμάκης! Του πρώτου σκόρερ 
της Eredivise με 26 τέρματα (σε 30 
αγώνες). Του ανθρώπου που η Φέν-
λο έχει εναποθέσει ολάκερες τις ελ-
πίδες της για να καλύψει το φετινό 
μπάτζετ στη Βου Ολλανδίας. Μπο-
ρεί οι αρχικές αξιώσεις να έφθαναν 
τα 7 μύρια, αλλά πλέον με 4 ακατέ-
βατα το deal γίνεται. Το ζήτημα εί-
ναι πως η Φέγενορντ ΠΡΕΠΕΙ να 
πουλήσει παίκτη μια και η μοναδι-
κή εκκρεμότητα στο ρόστερ είναι 
το Νο9.    

ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ STATUS  
Δεν ξεκίνησε προετοιμασία! Δεν 
πήγε καν στο βασικό στάδιο στην 
Αυστρία. Μέχρι και 3-4 ημέρες πριν 
τον (πρώτο) αγώνα με τη Νέφτσι 
έκανε προπόνηση σε διαφορετική 
ώρα με την ομάδα. «Γεννήθηκε» 
θέμα! Μπήκε από το παράθυρο στη 
λίστα για τους αγώνες του Τσάμπι-
ονς Λιγκ. Η αποβολή του Καμαρά 
τον πέταξε στο γήπεδο. Στο Μπακού 
σε ρόλο αριστερού μπακ (!!!) πήρε 
άριστα. Στο μεσοδιάστημα γαλλι-
κή ομάδα (σ.σ.: όχι η Τρουά) ρώτη-
σε για το status του Παπέ Σισέ. «6-7 
μύρια, κύριοι…», η απάντηση από 
τον Ολυμπιακό. Ο 27χρονος στό-
περ μπορεί να (ξέ)μεινε στους πρω-
ταθλητές, αλλά η γνώμη του Πέδρο 
Μαρτίνς για χάρη του δεν αλλάζει: 
5η επιλογή ή αποχώρηση! Οσονού-
πω, τα νεότερα…  



ΣΤΟ ΣΦΥΡΊ…   
Ο ΟΦΗ μολονότι έχει τρομερό balance στα συμβό-
λαιά του (σ.σ.: 140 χιλιάρικα το μεγαλύτερο στον 
Ντε Γκουζμάν) συνεχίζει να βγάζει την… ανάγκη 
για deal πώλησης! Μπορεί οι Κρητικοί να γλυκά-
θηκαν από την περυσινή σεζόν με τον Φιγκεϊρέ-
δο, μπορεί πραγματικά να το ΄χουν ανάγκη. Μετά 
το casting που έγινε για τον Διαμαντή (δίχως από-
κριση ακόμη), ο Στάρτζεον (33 ματς/6 γκολ) φέρεται 
να βγαίνει στη βιτρίνα.   
 

ΑΛΉΘΕΊΑ,  ΓΊΑΤΊ;  
Βλέποντας τον Βιγιαφάνες να κόβει βόλτες και πε-
ρισσότερο να μιλάει με τον Μακέντα και λιγότερο να 
παίζει μπάλα. Αντικρίζοντας την όψη του almost πα-
λαίμαχου, Αγιούμπ να ταλαιπωρείται. Και έχοντας 
υπόψιν πως ακόμη ο Μπουζούκης δεν έχει «κερδί-
σει» το credit του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είναι να απορεί 
κανείς γιατί (μέχρι νεοτέρας) ο Κολοβός δεν πήρε την 
ευκαιρία να «ιδρώσει» στην Ολλανδία. Αλήθεια, ξέ-
ρει κανείς;  

Στην Τρίπολη ακόμη δεν έχουν εντοπίσει 
τον διάδοχο του Κώτσιρα στο δεξί άκρο της 

άμυνας. Ενδεχομένως και να πάνε με εσωτερική 
λύση μια και ήδη έχουν «λοκάρει» έναν εν Ελλά-
δι στόχο που ΄χει συμβόλαιο μέχρι το 2022. 





Αγκιμπου Καμαρά. Ηρθε, έπαιξε, έβγαλε 
προσδοκίες, αλλά ακόμη ο βαθμός ετοιμό-

τητάς του απαιτεί και την ανάλογη διαχείριση. 
Ήδη, στον Ολυμπιακό τον έχουν βάλει σε πρό-
γραμμα μυϊκής και όχι μόνο ενδυνάμωσης.  
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ΉΘΕΛΕΣΤΑ & ΠΑΘΕΣΤΑ…  
Να, τα λέμε όλα και όλα! Ο Δήμαρχος «έκο-
ψε» κάθε Έλληνα ποδοσφαιριστή που του 
προτάθηκε. Οι… αυλικοί του δημιούργησαν 
μία αίσθηση ξενομανίας με ό,τι όφελος είχαν 
οι ίδιοι. Ο Βόλος που πήρε πάνω από ένα 
μύριο για Δουβίκα, Μήτογλου, φέτος δεν έχει 
ντόπιο για δείγμα στο ρόστερ, τρώει καρπα-
ζιές στα φιλικά και ήδη το αφεντικό σκέφτε-
ται να ξηλώσει τη μισή ομάδα…  

ΑΝΑΤΡΟΠΉ…   
Περασμένος Ιανουάριος! Ο Πέδρο Μαρ-
τίνς δεν τον «έβλεπε» μια και υπήρχαν τα… 
πουλέν ονόματι Πέπε (το απόλυτο flop), 
Τιάγκο Σίλβα. Του ζήτησε να αποχωρήσει 
για να «κερδίσει» παιχνίδια. Η πρόταση 
του club ήταν ο Λεβαδειακός! Ο μικρός τα 
στύλωσε. Δεν δέχθηκε να πάει. Τιμωρήθη-
κε σιωπηρά. Έμεινε κανένα 10ήμερο εκτός 
προπονήσεων. Έξι μήνες μετά μιλάμε για 
το profile του «σύγχρονου box to box». Μα-
γκιά του Σουρλή! Η αλήθεια είναι αυτή. ΚΑ-
ΜΙΑ άλλη… 

ΠΡΟΕΔΡΕ, «ΜΠΟΥΚΏΣΑΜΕ»!  
Τρίτη και φαρμακερή. Μόλντε, Κόλος και τώρα 
Αστάνα. Η ομάδα έχει απομυθοποιηθεί στην Ευ-
ρώπη, χάνοντας σε reputation στη διεθνή αγορά 
και συνάμα σε υπεραξία παικτών. Κάθε χρόνο, 
όμως, η ίδια ιστορία. Η ομάδα πιάνει Αύγουστο 
για να ξεκινήσει μεταγραφές. Βαδίζει με τη λογική 
της «φανέλας» και όχι των αναγκών του εκάστο-
τε ευρωπαϊκού αγώνα. Ακόμη και φέτος! Ο Αρης 
πήγε προετοιμασία με 14-15 εν δυνάμει παίκτες 
και έπαιξε χωρίς 9άρι και ΒΑΣΙΚΟ στόπερ, την 
ώρα που ο κόουτς «φώναζε» από μέσα Ιουνί-
ου. Κοινώς, η λειτουργία ανάμεσα σε scouting, 
προπονητικό επιτελείο και president δεν βγάζει 
αποτέλεσμα. Ήδη, το ταμείο είναι μείον από πέ-
ρυσι. Ήδη, το αφεντικό έχει «πνιγεί» στην ιδέα 
πώς θα αντέξει φέτος το καράβι…   

ΑΝΑΣΦΑΛΕΊΑ…  
Η Βέρντερ Βρέμης μετά από 50 ολάκερα χρό-
νια έπεσε κατηγορία. Το απόλυτο timing για 
τον Στέφανο Καπίνο που ανέμενε καρτερικά 
3 χρόνια για να πάρει γάντια βασικού από 
τον Παβλένκα. Τελικά, ο Νο1 των Γερμανών 
όχι μόνο δεν πουλήθηκε, αλλά στην πρεμιέ-
ρα όντας τραυματίας, τη θέση του κάτω από 
τα δοκάρια έλαβε ο (θεωρητικά Νο3) Τσέτε-
ρερ! Την ίδια στιγμή που το περιβάλλον του 
Καπίνο ΔΕΝ είχε καμία ανάλογη ενημέρω-
ση!!! Ένα μήνα πριν το φινάλε των μετα-
γραφών. Άγχος, «τρέξιμο» και έμφαση στην 
Τσβάιτε Λίγκα για ανεύρεση εργοδότη…   

ΑΛΉΘΕΊΑ, ΤΊ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΓΊΝΕΊ ΓΊΑ  
ΝΑ ΠΡΟΧΏΡΉΣΕΊ ΣΕ ΑΠΟΚΤΉΣΉ  
(ΚΑΊ) ΔΕΞΊΟΥ ΜΠΑΚ Ή ΑΕΚ;  

quizTime




