
Η ΑΕΚ «τελείωσε» τους Λόπες και 
Νταντσένκο. Στα ραντάρ ο Ποπόφ. 

Επιμένει για Ελιάσον. Στην Αθήνα ο 
Χατζισαφί. Διάψευση για Εντσάμ

ΑΣΥΛΛΗΠΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ ΣΤΟ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΧΑΣ VIVA ITALIA ΜΕ ΦΟΒΕΡΟ ΜΑΡΣΕΛ ΤΖΕΪΚΟΜΠΣ ΣΤΑ 100Μ.ΣΤΗΝ 5η ΘΕΣΗ Ο ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ

Ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε νέα 
βελτιωμένη πρόταση από τη 
Νόριτς για τον Τζόλη. Παιχνίδι 
υπομονής και επιμονής με 
Μπάμπα Ραχμάν

«Χοντραίνει» το μεταγραφικό παιχνίδι για τον χαφ από τη 
Γουινέα. Εφτασε Ελλάδα ο Ονιεκούρου

«ΟΧΙ» ΣΕ 11 ΕΚΑΤ.!

ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΚΑΜΑΡΑ!

Τα βασικά 
συμπεράσματα από 
την προετοιμασία 
του Παναθηναϊκού 
στην Ολλανδία 

ΑΥΤΑ ΜΑΘΑΜΕ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ!

ΩΣ ΕΔΩ 
Στην έξοδο ο 
Μήτρογλου. Φεύγει και 
ο Μπρούνο από τον Αρη. 
Κανένα θέμα με Ματίγια

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 300 - 410C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 290 - 400C ΟΣΙΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ Β' ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΝΙΓΗΡΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 

ΜΙΛΤΟΣ
Άλμα εις 
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Όλοι ξέρουν τα σπαγγέτι γουέστερν και πολλοί έχουν 
δει τις ταινίες που εμφανίστηκαν στα μέσα της δεκα-
ετίας του 1960. Λίγο από εκείνα τα γουέστερν θύμισε 
την Κυριακή το Ολυμπιακό Στάδιο στο Τόκιο. Η ημέρα 
των αγώνων έκλεισε με την κούρσα της μιας ανάσας, 
που είχε ιταλική σφραγίδα. Δράστης ο Μαρσέλ Τζέι-
κομπ. Ο εντυπωσιακός Ιταλός σπρίντερ έσπασε δύο 
φορές το ρεκόρ Ευρώπης, μια στις ημιτελικές σειρές 
και τη δεύτερη το συνδύασε με το χρυσό μετάλλιο. Το 
πρώτο στην ιστορία της χώρας στο αγώνισμα από 
καταβολής Ολυμπιακών Αγώνων. 
Δεν πρόλαβε να το πανηγυρίσει και δέχθηκε τις 
αγκαλιές του συναθλητή του Τζιανμάρκο Ταμπέρι, 
που λίγα λεπτά νωρίτερα πανηγύρισε με τη σειρά 
του το χρυσό μετάλλιο στο ύψος. Πιο πάνω στις κερ-
κίδες υπήρχαν μέλη της ιταλικής αποστολής που εί-
χαν σημαίες και φώναζαν και προσπαθούσαν να δώ-
σουν ρυθμό. Λίγο πιο πέρα, στα δημοσιογραφικά 
μερικοί Ιταλοί δημοσιογράφοι ξέσπασαν σε πανη-
γυρισμούς. Είναι να μην σκέφτεται κανείς σπαγγέτι 
γουέστερν; Σε ένα άδειο στάδιο, λόγω του Covid-19, 
έσπαγε η μονοτονία, σαν τις ταινίες του Σέρτζιο Λεό-
νε, η νεκρική σιγή στην αρχή πριν αρχίσει το πιστο-
λίδι. Και ήταν σίγουρα γρήγορα πιστόλια, ο Ταμπέρι 
πετώντας στα 2,37μ., αλλά περισσότερο ο Τζέικομπς 
που έτρεξε τα 100μ. σε 9.80.

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ιανουάριος 2020. Ο Ντανιέλ Ποντένσε, ένας από τους 
παίκτες-βαρόμετρα της ομάδας του Ολυμπιακού σε 
Ελλάδα και Ευρώπη, αφήνει το λιμάνι για χάρη της 
Γουλβς και παράλληλα ένα μεγάλο κενό στη θέση του 
εξτρέμ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στοιχεία όπως η τα-
χύτητα, η κοφτή ντρίμπλα, η κίνηση στον χώρο, η δη-
μιουργία και η εκτέλεση, όλα και... νοικοκυρεμένα σε 
ένα πρόσωπο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν 
στους αντικαταστάτες του Πορτογάλου. Το δεύτερο 
μισό εκείνης της χρονιάς βγαίνει με τον Λάζαρ Ραντζέ-
λοβιτς, ενώ η επόμενη βρίσκει τον Μπρούμα, να αντα-
πεξέρχεται μεν, αλλά όχι στον ίδιο, απόλυτο βαθμό 
στο άκρο της επίθεσης. Και φτάνει ο Αύγουστος του 
2021. Ο Χένρι Ονιεκούρου, έπειτα από πολλές εβδομά-
δες διαπραγματεύσεων και μεταγραφικών ανακατατά-
ξεων, φοράει τα ερυθρόλευκα και (μάλλον) ο Ολυμπι-
ακός βρίσκει αυτό το... κάτι που θέλει στον εξτρέμ του. 
Έναν παίκτη που κυνηγά μια εξαιρετική σεζόν και έχει 
όλες τις προϋποθέσεις για να την πετύχει ως παίκτης 
των πρωταθλητών Ελλάδος. Ο 24χρονος Νιγηριανός 
δεν αποτελεί «λαχείο», αλλά μια σίγουρη επένδυση. 
Διαθέτει τις αρετές του σύγχρονου εξτρέμ, έχει παρα-
στάσεις από ένα πρωτάθλημα αρκετά κοντινό στο δικό 
μας (τουρκική Super League) και επομένως συγκε-
ντρώνει αρκετές πιθανότητες, έτσι ώστε ο κόσμος των 
Πειραιωτών να σταματήσει να αναπολεί τον ποδο-
σφαιριστή που με ιδιαίτερη λύπη αποχαιρέτησε πριν 
ενάμιση χρόνο. 

ΑΥΤΟ ΤΟ... 
ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αποψη

ΣΠΑΓΓΕΤΙ 
ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ!

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
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Eκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε εκείνη τη 
στιγμή, έδωσε τον αγώνα του με καρδιά 
και ψυχή. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. 
Κι ας μην συνοδεύτηκε από ένα μετάλλιο, 
όπως ήλπιζε, πίστευε, αλλά και μπορούσε 
(ο 2ος και ο 3ος είχαν χρόνους κάτω από 
το πανελλήνιο ρεκόρ του, 21.44). Ο Κρι-
στιάν Γκολομέεβ τερμάτισε 5ος τον τελικό 
των 50 μέτρων ελεύθερο, με χρόνο 21.72. 
Πρόκειται για ισοφάριση της καλύτερης 
εμφάνισης Έλληνα κολυμβητή σε ολυμπι-
ακά τουρνουά. Κάτι που από μόνο του δεί-
χνει πόσο σπουδαίο είναι αυτό που κατά-
φερε. Κι ας μην ήταν ικανοποιημένος μετά, 
λογικό, δεν θα είχε φτάσει τόσο ψηλά αν 
δεν απαιτούσε από τον εαυτό του πάντα το 
καλύτερο δυνατό. «Είμαι λίγο απογοητευ-
μένος. Προσπάθησα για το μετάλλιο. Δεν 
ξέρω τι πήγε στραβά. Ίσως να πίεσα λίγο 
παραπάνω από όσο έπρεπε. Δεν πειρά-
ζει. Την ευχαριστήθηκα την κούρσα, αλλά 
είμαι λίγο στενοχωρημένος», είπε πριν θέ-
σει τον επόμενο στόχο του: τους Ολυμπι-
ακούς του 2024, στο Παρίσι. Με το καλό. 
Κι άλλωστε, το... χρυσότερο των μεταλλί-
ων έρχεται γι’ αυτόν: τον προσεχή Οκτώ-
βριο θα γίνει πρώτη φορά μπαμπάς!

ΕΝΑΤΗ Η ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
Είχε καλλιεργήσει προσδοκίες για βάθρο 
κάποια στιγμή, δεν τα κατάφερε, εννοείται 
βέβαια ότι η επίδοσή της παραμένει άξια 
επαίνων και χειροκροτήματος. Η Βασι-
λεία Καραχάλιου τερμάτισε στην 9η θέση 
στη γενική κατάταξη Laser Radial με 112 
βαθμούς ποινής, ήταν 3η στην τελευταία 
κούρσα μεταλλίων. Στη 12η θέση της κα-
τάταξης στα Finn κατετάγη ο Ιωάννης Μι-
τάκης. Επίσης στην ιστιοπλοΐα, στην 8η 
θέση της γενικής κατάταξης στα 470 αν-
δρών ανέβηκαν οι Παναγιώτης Μάντης 
και Παύλος Καγιαλής. Στη 15η θέση στα 
470, με 83 βαθμούς ποινής, ανέβηκαν οι 
Αιμιλία Τσουλφά και Αριάδνη Σπανάκη. 
Και τα δύο αυτά ζευγάρια συνεχίζουν σή-

μερα τους αγώνες τους. 

Ο «άρχοντας»  
είναι εδώ! 
Για τον Μίλτο Τεντόγλου ξενυχτή-
σαμε, για τον Λευτέρη Πετρούνια 
ξύπνιοι θα ‘μαστε! Στις 9:00 (2/8) 
αρχίζει η προσπάθεια για τον «άρ-
χοντα των κρίκων». Είναι το με-
γάλο φαβορί, περιμένουμε πώς 
και πώς την ώρα που θα το επιβε-
βαιώσει και στην πράξη. Στο πρό-
γραμμα και η εθνική μας πόλο, 
κλασική αξία, αντιμετωπίζει τις 
ΗΠΑ και κυνηγάει τη νίκη που θα 
την φέρει πιο κοντά στην πρωτιά 
του Α΄ ομίλου. Στο στίβο αγωνί-
ζονται οι Αναστασάκης Φραντζε-
σκάκης στον προκριματικό της 
σφυροβολίας ανδρών, η Ραφαέλ 
Σπανουδάκη στα 200μ. γυναικών 
και οι Κατερίνα Στεφανίδη, Νικόλ 
Κυριακοπούλου και Ελένη Πόλακ 
στον προκριματικό του επί κοντώ 
γυναικών.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ  
ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Ο ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΣΤΗΝ 5η ΘΕΣΗ ΣΤΑ 50 ΜΕΤΡΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ, ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΘΗΚΕ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ
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ΜΑ ΠΟΥ ΠΗΓΕ
Η ΡΟΧΑΣ!

Το Πουέρτο 
Ρίκο είναι κοντά στην 

κατάκτηση ενός χρυσού 
μεταλλίου στο Τόκιο. Η 
ελπίδα ακούει στο όνομα 

Γιάσμιν Καμάτσο- Κου-
ίν και έδειξε τις διαθέσεις 
της στα ημιτελικά της 
Κυριακής. Έτρεξε τα 
100μ. εμπόδια σε 

12.26, πετυχαίνοντας 
ολυμπιακό ρεκόρ. 

Ο Τζιανμάρκο 
Ταμπέρι με τον 

Μουτάζ Εσά Μπαρσίμ 
μοιράστηκαν την κορυφή 

στο ύψος, αφού ισοβάθμησαν 
στον τελικό με άλμα στα 2,37μ. 

Πάντως, έδειξαν πως το χάρηκαν 
δεόντως, το μοίρασμα. Φίλοι, 
αγκάλιαζε ο ένας τον άλλον 

στις περισσότερες 
προσπάθειες…

Η Γιούλιμαρ Ρόχας, η 
γαζέλα με το 1,92μ. ύψος και 

τους απίστευτους διασκελισμούς 
με τα ατελείωτα πόδια, έκανε αυτό 

που περίμενε η ίδια, αλλά και πολλοί 
φίλαθλοι: Να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ στο 

τριπλούν! Και το έκανε όσο πιο εντυπωσιακά 
γινόταν. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με το 
χρυσό μετάλλιο για συνοδεία! Σίγουρα η άλτρια 
η Βενεζουέλα θα ήθελε να έχει ένα Ολυμπιακό 
Στάδιο του Τόκιο κατάμεστο, όμως είχε τη δική… 
της κερκίδα που έκανε ό,τι μπορούσε για 
να της δώσει ρυθμό. Και τα… κατάφερε!  

Στα 15,67μ. «προσγειώθηκε» η 25χρονη 
από τη Βαρκελώνη της Βενεζουέλας. 

Άχαρη η στιγμή της 
απονομής των μεταλλίων 

στον στίβο στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Αξιωματούχοι, που είναι 

μεγάλες μορφές του αθλητισμού, 
όπως ο Βαλερί Μπορζόφ που ήταν 
στα 100μ. γυναικών, πάνε τον δίσκο 
και φορώντας μπλε κουστούμι 

είναι λες και σερβίρουν σε 
καλό εστιατόριο! 
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Η αποστολή του «τρι-

φυλλιού» πήγε απευθείας 
χθες από το αεροδρόμιο στο προ-

πονητικό κέντρο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς 
έδωσε ρεπό στους ποδοσφαι-

ριστές του για σήμερα. Η 
επιστροφή στις προ-
πονήσεις είναι προ-
γραμματισμένη 

για αύριο το 
απόγευμα.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΚΟΙΤΑ ΤΙ 
ΜΑΘΑΜΕ

Ολλανδία, τέλος. Ο Παναθηναϊκός επέ-
στρεψε χθες στην Αθήνα, έχοντας ολοκλη-
ρώσει το βασικό στάδιο της προετοιμασί-
ας του. Πού βρίσκεται η ομάδα σε σχέση με 
τότε που έφυγε; Έγινε καλύτερη; Έγινε σο-
φότερη; Οι απαντήσεις δεν μπορεί παρά να 
είναι... φλου. Όπως είναι όλη η κατάσταση 
στο «τριφύλλι» όσο το ρόστερ δεν παίρνει 
την τελική του μορφή. Αυτό, βέβαια, δεν ση-
μαίνει και ότι δεν βγήκαν κάποια πολύτιμα 
συμπεράσματα. Το πρώτο και κύριο έχει να 
κάνει με τη σχέση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με 
τους παίκτες. Ακόμα τους μαθαίνει και τους 
μαθαίνουν. Είναι μια ευχάριστη, ποδοσφαι-
ρική, διαδικασία, αλλά θέλει το χρόνο της. 
Δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. 
Κάθε μέρα που περνά πάντως, φέρνει και 
πιο κοντά το συγκέρασμα φιλοδοξιών και βι-
ωμάτων. Ελπιδοφόρο. Οι ποδοσφαιριστές 
άλλωστε εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιη-
μένοι από τον Σέρβο κόουτς. Από αυτά που 
τους διδάσκει, από τον τρόπο που κάνει τις 
προπονήσεις, από το πώς θέλει να παίξει η 
ομάδα. Είναι χαοτική η διαφορά σε σύγκρι-
ση με την εποχή Λάζλο Μπόλονι. Σημαντι-
κό επίσης ότι φέτος έγινε προετοιμασία στο 
εξωτερικό, ενώ πέρυσι λόγω COVID-19 είχε 
διεξαχθεί στο Κορωπί. Οι παίκτες πήραν ευ-
ρωπαϊκό αέρα (να θυμούνται το πραγματι-
κό DNA του συλλόγου που παίζουν...) και 
κυρίως δούλεψαν υπό καλύτερες κλιματο-
λογικές συνθήκες, καμία σχέση με τον εδώ 
καύσωνα. Από πλευράς ατομικού ελέγχου, 
κρατάμε την πολύ καλή παρουσία από Σι-
δερά, Ενγκμπακοτό και ομαδικά, το πρώτο 
μέρος από το τελευταίο φιλικό, κόντρα στη 
Φένλο. Το βασικότερο όμως από όλα είναι 
ότι πρέπει να τρέξουν επειγόντως τα μετα-
γραφικά. Μπήκε ο Αύγουστος, τελείωσε το 
βασικό στάδιο προετοιμασίας και ακόμα δεν 
έχουν λυθεί δύο σοβαρές «εκκρεμότητες»: 
στα εξτρέμ και το σκοράρισμα. Είναι ξεκάθα-
ρο και μεγάλο το πρόβλημα. Η έκβασή του 
είναι τόσο σημαντική ώστε να (μπορεί να) 

κρίνει τη σεζόν που έρχεται. 

Μικρή ανάσα σήμερα
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ΑΠΟ ΤΗ... ΝΙΓΗΡΙΑ 
ΜΕ ΑΓΑΠΗ
Ο ΧΕΝΡΙ ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ ΗΡΘΕ 
ΚΑΙ ΤΟ SPORTIME ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ 
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΦΟΡΕΣΑΝ
ΤΗ ΦΑΝΕΛΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Το κεφάλαιο «Χένρι Ονιεκούρου» άνοιξε 
κι επίσημα για τον Ολυμπιακό. Ο 24χρονος 
κατέφθασε στην Αθήνα και θα αγωνιστεί την 
επόμενη σεζόν με τα ερυθρόλευκα ως δανει-
κός από τη Γαλατάσαραϊ με οψιόν αγοράς. 
Ενας παίκτης που έρχεται να καλύψει τη 
θέση του εξτρέμ, που τόσο πολύ είχαν ανά-
γκη οι «ερυθρόλευκοι». Επίσης, ο Ονιεκού-
ρου είναι ο 6ος Νιγηριανός που φοράει τη 
φανέλα των Πειραιωτών. Οι πέντε προηγού-
μενοι συμπατριώτες του, όλοι τους επιθετι-
κοί και εκείνος καλείται ως ακραίος να κάνει 
τη διαφορά. Αλλοι πέτυχαν, άλλοι άφησαν 
ανάμεικτα συναισθήματα και άλλοι πέρασαν 
και δεν ακούμπησαν. Το Sportime λοιπόν 
έκανε μια βουτιά στον χρόνο και σας θυμί-
ζει τους παίκτες από τη Νιγηρία που αγω-

νίστηκαν για τον Ολυμπιακό.


 

γρ
α

φ
ει

 ο
 Σ

Π
ΥΡ

Ο
Σ 

ΓΙ
Α

Ν
Ν

Ο
Π

Ο
ΥΛ

Ο
Σ

ΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΝΥΧΤΑ
Οι εκκινήσεις όλων, εκπληκτικές. Οι φίλοι του 
Ολυμπιακού θυμούνται το φιλικό του Αρούνα 
Μπαμπαγκίντα με τη Βαλένθια στην καλοκαιρινή 
προετοιμασία του 2005. Εκπληκτικές εμφανίσεις, 
γερό βιογραφικό (Μπαρτσελόνα), αλλά ο «Μπά-

μπα» δεν δικαίωσε τα προγνωστικά. 
Το ίδιο συνέβη και με τον Εμάνουελ Εμενίκε, ο οποίος 

είχε σκοράρει στα προκριματικά του Champions League 
κόντρα στην Παρτιζάν (1-3) δημιουργώντας προσδοκί-

ες για τον νέο Ιντέγιε. Ωστόσο, αυτή ήταν και η μοναδική 
στιγμή λάμψης του εν λόγω παίκτη. 
Last but not least, που λένε και οι Αγγλοι, ο Ρασίντ Γιεκί-

νι. Ο επιθετικός που ήρθε με προίκα τα 95 γκολ με τη Σε-
τούμπαλ σε 155 εμφανίσεις και έχοντας κάνει μεγά-

λες εμφανίσεις στο Μουντιάλ του 1994 «έγραψε» 
μόλις 4 συμμετοχές και δύο τέρματα στους 

«ερυθρόλευκους». 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ «ΚΡΙΜΑ»
Ενας από τους Νιγηριανούς που σί-

γουρα θα μπορούσε να δώσει περισσό-
τερα αλλά η κατάσταση της υγείας του δεν 

του το επέτρεψε, ήταν ο Μάικλ Ολαϊτάν. Πέ-
ρασε δανεικός αρκετές σεζόν και την περίοδο 
2013-2014 που είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη 
του Μίτσελ, παθαίνει καρδιακό επεισόδιο κό-
ντρα στον Παναθηναϊκό. Ευτυχώς βγήκε νι-
κητής, αλλά μέχρι σήμερα παραμένει ένα 

μεγάλο «κρίμα», καθώς ήταν ένας ποδο-
σφαιριστής που σε μόλις 16 συμμε-

τοχές σκόραρε 8 γκολ.

ΤΟ «ΚΑΝΟΝΙ»
Εκείνος που άφησε ανεξίτη-

λο το στίγμα του ήταν ο Μπράουν 
Ιντέγε, ο οποίος ήρθε με τη λήξη της 

μεταγραφικής περιόδου, το καλοκαίρι 
του 2015 από τη Γουέστ Χαμ. Η επόμε-
νη διετία και τα 25 τέρματά του σε 43 
συμμετοχές, τον ανέδειξε ως έναν 

από τους πιο αξιόπιστους επιθε-
τικούς των «ερυθρολεύκων» 

τα τελευταία χρόνια. 
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ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΕΛΙΑΣΟΝ
Στο ματς της Νιμ με τη Ντιζόν, ο Νίκλας 

Ελιάσον έμεινε εκτός αποστολής. Σημάδι του 
ότι ο παίκτης θέλει να αφήσει τη γαλλική ομά-

δα και να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. 
Παρά τον οδυνηρό και πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλει-

σμό, η ΑΕΚ ξεχωρίζει τον 26χρονο Σουηδό ως βασικό στό-
χο για τη θέση του εξτρέμ. Οι «κιτρινόμαυροι» επιμένουν 

καθώς βρίσκονται σε επαφή τόσο με τον παίκτη, όσο και με 
τους Γάλλους. Πλέον έχουν ως απρόσμενο «σύμμαχο» 

τον αρκετό χρόνο που απομένει για την έναρξη των εγχώριων 
υποχρεώσεών τους, ώστε να περιμένουν τις εξελίξεις στην 

περίπτωσή του.
 

ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΣΑΜ
Κατηγορηματικά διέψευσε η ΑΕΚ το ενδεχόμενο να 
ασχοληθεί με την περίπτωση του Ολιβιέ Εντσάμ, ο 
οποίος αποτελεί παρελθόν από την Σέλτικ. «Δεν 

υπάρχει Εντσάμ για την ΑΕΚ, όπως έχει ξε-
καθαριστεί εδώ και καιρό», ήταν η το-

ποθέτηση της ομάδας. 

ΞΕΣΚΑΡΤΑΡΙΣΜΑ

AΕΚ

H ΑΕΚ ΑΡΧΙΣΕ THN
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΤΟ ΡΟΣΤΕΡ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΤΑΝΤΣΕΝΚΟ-ΛΟΠΕΣ
Η πολυαναμενόμενη συνάντηση των 
Παπαδημητρίου-Κονέ με παίκτες και 
το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο στα 
Σπάτα έγινε και έφερε τις πρώτες αλ-
λαγές στην ΑΕΚ. 
Επειτα από τον αποκλεισμό από τη 
Βελέζ, ήταν βέβαιο ότι θα υπάρξουν 
ανακατατάξεις στο ρόστερ και το πρώ-
το ξεσκαρτάρισμα φαίνεται να έγινε. 
Τα δύο πρόσωπα που ενημερώθηκαν 
ότι δεν υπολογίζονται είναι οι Ελντερ 
Λόπες και Ολεγκ Νταντσένκο. 
Το κλίμα για τον Πορτογάλο ήταν 
«βαρύ» εδώ και αρκετό καιρό, ωστό-
σο η κατάσταση έγινε μη αναστρέψι-
μη, ύστερα από τις αποκαρδιωτικές 
του εμφανίσεις και φυσικά το χαμένο 
πέναλτι κόντρα στους Βόσνιους, στο 
ΟΑΚΑ. Πλέον, ξεκινάει η διαδικασία 
να βρει ομάδα για να συνεχίσει την 
καριέρα του.
Ανάλογη τύχη θα έχει και ο Ουκρα-
νός δεξιός μπακ, ο οποίος συνεχίζει 
μεν μέχρι νεωτέρας, ωσότου βρεθεί 
λύση και με το δικό του συμβόλαιο, 
αλλά θα προπονείται με τη Β’ ομάδα 
των «κιτρινόμαυρων».
Συνολικά οι αποχωρήσεις είναι τρεις, 
καθώς υπάρχει και η γνωστή περί-
πτωση του Σιμάο, ο οποίος δεν βρί-
σκεται στα πλάνα του Βλάνταν Μιλό-
γεβιτς. Ενα επιπλέον φιλτράρισμα 
του έμψυχου δυναμικού θα γίνει και 
μέσα στην εβδομάδα, όταν και θα ξε-
κινήσει η Β ομάδα την προετοιμασία 
της. Πέρα από τις παραπάνω διαφαι-
νόμενες αποχωρήσεις, δεν αποκλεί-
εται η εκκαθάριση στο ρόστερ να συ-
νεχιστεί μέχρι τις 31 Αυγούστου και 
να αφορά περισσότερους παίκτες, 
αν κριθεί απαραίτητη.  Ολα αυτά, πα-
ράλληλα με την όποια μεταγραφική 
ενίσχυση της Ενωσης. 

ΣΤΑ ΡΑΝΤΑΡ Ο ΠΟΠΟΦ
Η θέση του δεξιού οπισθοφύλακα, 
όπως έχει διαμηνύσει και ο τεχνικός 
της Ενωσης, αποτελεί «μέτωπο» που 
χρήζει ενίσχυσης και ένας από τους 
παίκτες που εξετάζεται από τους «κι-
τρινόμαυρους» είναι και ο Βούλγαρος 
Στραχίλ Ποπόφ της Χατάισπορ (την 
τριετία 2016-2019 αγωνίστηκε στην 
Κασίμπασα). Οι Τούρκοι αντιμετω-
πίζουν σοβαρά οικονομικά προβλή-
ματα και δεν αποκλείεται ο 31χρονος 
να μείνει ελεύθερος και έτσι το έργο 
της ΑΕΚ να γίνει ακόμα πιο εύκολο 
για να τον αποκτήσει. Την περασμέ-
νη σεζόν, μέτρησε συμμετοχές στο 
τουρκικό πρωτάθλημα και μοίρασε 
τρεις ασίστ.

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  
Ο ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ 
H μεταγραφή του Εχ-

σάν Χατζισαφί στην ΑΕΚ μπαίνει 
στην τελική ευθεία για την ολοκλή-
ρωσή της και τυπικά. Ο παίκτης έφτα-
σε την Κυριακή στην Αθήνα και σήμερα 
αναμένεται να περάσει από τις απα-
ραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφό-

σον αυτές είναι ικανοποιητικές, 
τότε ο Ιρανός θα υπογράψει 

το συμβόλαιό του με 
την Ενωση.

p
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«ΟΧΙ» ΣΤΗΝ 11ΑΡΑ! 
Ο ΠΑΟΚ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΕΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΙΤΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΖΟΛΗ

Επιμένει η Νόριτς για την απόκτηση του Χρήστου 
Τζόλη καθώς όπως αποκάλυψε το sportime.gr, η 
αγγλική ομάδα κατέθεσε πρόταση που υπό προϋ-
ποθέσεις φτάνει στα έντεκα εκατομμύρια ευρώ. Ο 
ΠΑΟΚ όμως αρνήθηκε!
Τα «Kαναρίνια» θέλουν πάση θυσία να εντάξουν 
στο δυναμικό τους τον νεαρό ποδοσφαιριστή και 
επανήλθαν με νέα πρόταση, προσφέροντας στον 
Δικέφαλο 8 εκατομμύρια ευρώ συν 3 εκατομμύρια 
ευρώ μπόνους.
Η πρόταση συζητήθηκε πολύ σοβαρά στη Μικράς 
Ασίας και έφτασε μέχρι τα υψηλά κλιμάκια της ΠΑΕ. 
Τελικά, οι «ασπρόμαυροι» αρνήθηκαν την προσφο-
ρά των Άγγλων, αλλά το σήριαλ αυτό δεν μοιάζει 
να έχει φτάσει στο τέλος του!

ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ... 
Το καλό πράγμα αργεί να γίνει; Αυτό ελπίζουν στον 
ΠΑΟΚ. Γι’ αυτό και ρισκάρουν να περιμένουν τον 
Μπάμπα Ραχμάν. Θέλουν πρώτα να εξαντλήσουν 
τις πιθανότητές τους για τον 26χρονο αμυντικό, κα-
θώς αυτός είναι το Νο1 στη λίστα τους με τα αριστε-
ρά μπακ. Το e-Sportime σας έχει ενημερώσει πως 
υπάρχουν βάσιμες ελπίδες για την απόκτηση του 
παίκτη. Ο Δικέφαλος παρακολουθεί τις εξελίξεις με 
την Τσέλσι προκειμένου να κάνει την οριστική κίνη-
σή του. Στο μεσοδιάστημα, έχουν γίνει οι απαραί-
τητες κινήσεις ώστε η ομάδα να είναι καλυμμένη σε 
περίπτωση που το θέμα δεν έχει αίσιο τέλος. Θυμί-
ζουμε πως το όνομα του Πέδρο Ρεμπότσο βρίσκεται 
ανάμεσα στους παίκτες που ενδιαφέρουν και μά-
λιστα, οι «ασπρόμαυροι» έχουν συμφωνήσει μαζί 
του προφορικά. Τον έχουν στην αναμονή. Ακριβώς 
λόγω του Μπάμπα. Αυτός άφησε τις καλύτερες των 
εντυπώσεων κατά το δανεισμό του. Αγωνιστικά και 
ανθρώπινα. Τα αισθήματα είναι αμοιβαία, αφού και 
αυτός πέρασε καλά στην Τούμπα και θα ήθελε να 
επιστρέψει. Ωστόσο, δεν είναι ελεύθερος. Η Τσέλ-
σι έχει τον έλεγχο της υπόθεσης, αυτή θα κρίνει τι 
θα συμβεί. Αν έρθει μια πρόταση πολλών εκατομ-
μυρίων από άλλη ομάδα, τότε θα είναι λογικό αυτό 
το σενάριο να κερδίσει. Όσο πάντως αυτό δεν συμ-
βαίνει, ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στο «παιχνίδι».

Ο ΠΑΟΚ πέταξε για Ιρλαν-
δία, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο 

την Μποέμιανς (21.45) στο πλαίσιο του 
τρίτου προκριματικού γύρου του Conference 

League. Θα είναι το πρώτο επίσημο φετινό ματς 
της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου. Οι προσδοκίες 

είναι μεγάλες για το Δικέφαλο, ενώ το βάρος που πέ-
φτει πάνω του είναι και εθνικό, καθώς μετά τους αποκλει-

σμούς των ΑΕΚ και Άρη, είναι ο μοναδικός εκπρόσωπός 
μας στην εν λόγω ευρωπαϊκή διοργάνωση. 
Η αποστολή για την Ιρλανδία αποτελείται από τους: Πα-
σχαλάκη, Ζίβκοβιτς, Ταλιχμανίδη, Βαρέλα, Μιχαηλίδη, 
Μιχάι, Λύρατζη, Ροντρίγκο, Τέιλορ, Βιεϊρίνια, Περέι-
ρα, Εσίτι, Σβαμπ, Κούρτιτς, Τσιγγάρα, Καγκάβα, 
Μπίσεσβαρ, Ελ Καντουρί, Τζόλη, Μουργκ, Α.

Ζίβκοβιτς, Σφιντέρσκι, Ολιβέιρα, Κούτσια. ΠAO
K

Η αποστολή για Ιρλανδία
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ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ!
Πριν πεινάσει μαγειρεύει. Σε ενδεχόμενο 
ban, o Άρης δεν θα μπορεί να κάνει μετα-
γραφές για μια ή δύο μεταγραφικές περι-
όδους. Αριστερό μπακ υπάρχει ο Γκανέα 
και ο Λούμορ. Ο Ρουμάνος δεν πείθει και 
αργά ή γρήγορα θα αποχωρήσει. Ο Κα-
ρυπίδης θέλει να είναι καλυμμένος στο 
αριστερό άκρο και δεν αποκλείεται να 
πάρει έναν ακόμα ακραίο αριστεροπό-
δαρο αμυντικό.

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ ΜΕ ΜΑΤΙΓΙΑ!
Θέμα αποχώρηση του Χαβιέ Ματίγια 
δεν έχει τεθεί και ούτε θα τεθεί. Ο Ισπα-
νός χαφ ανανέωσε τον Αύγουστο του 
2020, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο 
μέχρι το καλοκαίρι του 2022. Η απόκτη-
ση του Εντιαγέ δεν αλλάζει την κατά-
σταση. Ο Μάντζιος θέλει τέσσερις παί-
κτες για το 6-8. Εντιαγέ, Σάσα, Ματίγια 
και Τζέγκο. Αυτός που περισσεύει εί-
ναι ο Ντουάρτε. Πολλά τα 200 χιλιάρι-
κα που παίρνει και ο Καρυπίδης ψά-
χνει τρόπο να τον... στείλει.  
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ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΗ  
Ο ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ!

Σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα επικαιρό-
τητας. Οι λόγοι -αμιγώς ποδοσφαιρικοί - που ο 
Άρης κατάφερε να αποκλειστεί από την Αστά-
να, μπορούν να περιμένουν. Έρχονται λοιπόν 
αποχωρήσεις στον Άρη. Ο Κώστας Μήτρογλου 
είναι και πάλι στην έξοδο. Ο 32χρονος φορ 
δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο στα 120 
λεπτά του επαναληπτικού με την Αστάνα και 
μάλιστα μετά το τέλος της αναμέτρησης στο 
«Βικελίδης» ακούστηκαν και κάποιες αποδο-
κιμασίες προς το πρόσωπο του.
Η αλήθεια είναι ότι ο Μήτρογλου δεν «κόλλη-
σε» ποτέ στους Θεσσαλονικείς, το καλοκαί-
ρι έγινε πάλι κουβέντα για αποδέσμευση δεν 
προχώρησε, αλλά το θέμα επανήλθε και πάλι 
στο προσκήνιο.
Πληροφορίες του e-Sportime αναφέρουν ότι 
ήδη ενημερώθηκε εκ νέου πως δεν υπολογί-
ζεται από τον Άκη Μάντζιο και διοίκηση και 
ποδοσφαιριστής αναζητούν φόρμουλα για να 
λυθεί το συμβόλαιο του.
Και δεν είναι ο μόνος που βρίσκεται στην έξο-
δο. Μετά το πρώτο ματς με την Αστάνα, το 
Sportime αποκάλυψε ότι «σκάει» έκτακτη απο-
χώρηση από τον Άρη.
Ο Μπρούνο Φελίπε επίσης δεν έχει ικανοποι-
ήσει και ο εκπρόσωπος του έχει ήδη ενημε-
ρωθεί για την πρόθεση της διοίκησης να λυ-
θεί η συνεργασία των δύο πλευρών.
O Βραζιλιάνος εξτρέμ έχει συμβόλαιο μέχρι το 
2023 με τον Άρη, αλλά τα συμβόλαια είναι για 
να σπάνε.
Στα «φτερά» της επίθεσης έχουν μαζευτεί πολ-
λοί (Γκάμα, Γκαρσία, Ιτούρμπε, Μαντσίνι, Χαϊ-
ροβιτς) και ο Μπρούνο δύσκολα θα βρει χρό-
νο συμμετοχής.
Ο Ατρόμητος σύμφωνα με πληροφορίες του 
e-Sportime είναι μια προοπτική, δοκιμασμέ-
νη και αρέσει στον Βραζιλιάνο. Δεν αποκλεί-
εται να επιστρέψει στο Περιστέρι.

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ  
Ο 32ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ, 
ΦΕΥΓΕΙ ΚΑΙ Ο ΜΠΡΟΥΝΟ!
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ΙΩΝΙΚΟΣ

Ο Μαχαίρας και το εξωτερικό!
Στις 30 Μαΐου είχε γράψει το Sportime.gr τους ποδο-
σφαιριστές της ΑΕΚ που ήθελαν να πάρουν ως δα-
νεικούς στη Νίκαια. Μόνο του Ιατρούδη «έκατσε». Στη 
λίστα ήταν και ο Μαχαίρας. Ο νεαρός επιθετικός από 
τότε γνωρίζει για το ενδιαφέρον του Ιωνικού, αλλά είχε 
θέσει ως προτεραιότητα το εξωτερικό. Από τότε έχουν 
περάσει δύο ολόκληροι μήνες και το διαβατήριο του 
παραμένει στο συρτάρι. Δεν αποκλείεται όσο περνούν 
οι μέρες να δει με πιο θετικό μάτι την προοπτική της 
Νίκαιας. Ποτέ δεν ξέρεις!

OΦΗ... 
OFF BALANCE!
ΤΡΕΙΣ 11ΑΔΑΤΟΙ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ,  
ΕΝΑ 6ΑΡΙ ΚΑΙ... ΜΙΣΟ ΦΟΡ!

SUPER 
LEAGUE

ΛΑΜΙΑ

Ο Μανούσος, ο Τουράμ και ο Κόντε!
Ο Μανούσος και στα δύο φιλικά που έχει δώσει η Λαμία έχει 
αγωνιστεί και ως ακραίος επιθετικός, με τον Καραμάνο να 
παίζει στην κορυφή. Λέτε να επιβεβαιωθεί το Sportime που 
έγραφε ότι οι «κυανόλευκοι» μπορεί να μην κινηθούν για 
εξτρέμ αλλά για έναν ακόμα σέντερ φορ; Τίποτα δεν απο-
κλείεται. Για τον Τουράμ που πήγε στον Ιωνικό και τον ξέ-
ρουν, δεν ψάχτηκαν πάντως. Για τον Κόντε λέτε 
να γίνει κίνηση;

H... περιπέτεια στην Ολλανδία για τον ΟΦΗ ολοκληρώθη-
κε το Σάββατο. Οι Κρητικοί μετά από 20 μέρες στη χώρα 
της τουλίπας και έξι φιλικά, επέστρεψαν στη βάση τους. 
Θα ξεκουραστούν και σήμερα και την Τρίτη ξανά στα βά-
σανα. Ο Νίκος Νιόπλιας και συμπεράσματα έβγαλε και με-
γάλες... αλήθειες είπε.
Η μεγαλύτερη, που ενόχλησε -αλλά έτσι είναι οι αλήθειες, 
πονάνε- μετά την ήττα από την Άλκμααρ, στο προτελευ-
ταίο τεστ.
«Χρειαζόμαστε βοήθεια σε ποδοσφαιριστές. Σε κάποιες 
θέσεις, έχουμε λίγους και σε άλλες πάρα πολλούς. Εκεί 
πρέπει να βρούμε το balance», ανέφερε ο τεχνικός του 
ΟΦΗ.
Οff balance στο μεταγραφικό σχεδιασμό ο ΟΦΗ μέχρι στιγ-
μής. Η Κρητική ομάδα έχει δημιουργήσει τεράστιο αντα-
γωνισμό (και μουρμούρες) σε κάποιες θέσεις, ενώ σε άλ-
λες δεν υπάρχει καμία εναλλακτική.
Ο... κακός χαμός στη θέση του τερματοφύλακα. Τρεις στο 
ρόστερ, χωρίς ξεκάθαρη θέση στο βάθρο. Σωτηρίου και 
Βάτερμαν μοιράστηκαν τα παιχνίδια την περσινή σεζόν 
και αποκτήθηκε και ο Ντεβίς Επασί. Μοιραία, αν δεν προ-
κύψει αποχώρηση, ένας εκ των τριών δεν θα μπαίνει ούτε 
στην 20άδα! Εκτός αποστολής! Με ότι αυτό συνεπάγεται 
για το... balance των αποδυτηρίων.
Στο «6» πάλι, το απόλυτο contrast. Ο Μιγκέλ Μεγιάδο και 
μετά το... χάος. Ο Αργεντίνος μετά την αποχώρηση του 
Σακόρ νιώθει την απόλυτη μοναξιά στη θέση του.  Στο... 
βάθος υπάρχει ο Στάικος, με τους Κρητικούς να ψάχνουν 
τον... ενδιάμεσο.
Στη θέση του φορ υπάρχει ο Γιάννου που δεν υπολογίζε-
ται, ο Καστάνιος που πέρυσι έπαιξε σε 9 ματς και έκανε ένα 
γκολ, ο νεοαποκτηθείς Φαν Ντάινεν που σε 24 παιχνίδια 
με την Τσβόλε πέρσι βρήκε τρεις φορές δίχτυα και ο Σαρ-
δινέρο που ήρθε ως εξτρέμ αλλά ελλείψει επιλογών έγι-
νε 9αρι πετυχαίνοντας 7 γκολ σε 32 παιχνίδια. Ουσιαστι-
κά το... 9 το καλό δεν το έχει στη φαρέτρα του ο Νιόπλιας.
Δικαίως λοιπόν έκανε λόγο για ανισορροπίες στο ρόστερ.
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ 
ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ
ΟΙ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ 
ΗΡΘΑΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΠΑΙΟ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Η άφιξη του Γιάννη και του Θανά-
ση Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα είχε 
τη λάμψη του πρωταθλητισμού. Όχι 
μόνο στο μπάσκετ ή στον αθλητισμό 
αλλά και στη ζωή. Κάτι για το οποίο 
δε χρειαζόταν η κατάκτηση του τρο-
παίου στο NBA καθώς ο πρωταθλη-
τισμός στη ζωή έχει κατακτηθεί εδώ 
και χρόνια…
Το πιο σημαντικό είναι να μη ξεχνάς 
από πού ξεκίνησες. Αλλά και τι έχεις 
περάσει. Ο Γιάννης και ο Θανάσης 
αναφέρθηκαν στον Θοδωρή Ιακω-
βίδη και σε όσα συγκλονιστικά είπε: 
«Τώρα φέραμε το τρόπαιο είμαστε 
χαρούμενοι, αλλά όταν ήμουν τραυ-
ματίας στο Μιλγουόκι, ήμουν μόνος 
μου. Είναι βαρύ όλο αυτό που περ-
νάς όταν είσαι επαγγελματίας αθλη-
τής. Πολλοί δεν μιλάνε γι’αυτό, γιατί 
λένε “εντάξει παίρνεις τόσα εκατομ-
μύρια, σκάσε”. Εγώ χάρηκα που βγή-
κε και έκλαψε. Ξέρω πόσο δύσκο-
λο είναι όλο αυτό που περνάει. Δεν 
τον γνωρίζω προσωπικά τον Θο-
δωρή Ιακωβίδη, μιλήσαμε λίγο στο 
Instagram. Είμαστε μαζί του» είπε ο 
Γιάννης. 
Ο Θανάσης ήταν ακόμα πιο αυστη-
ρός: «Πρέπει να πούμε μια τεράστια 
συγγνώμη στον Θοδωρή. Όχι μόνο 
σε αυτόν, σε όλους. Δεν μπορεί να 
σηκώσει όλα τα βάρη μόνος του. Εί-
μαστε όλοι μαζί του»…
Τα δύο παιδιά δε ξέχασαν. «Είμαι χα-
ρούμενος που είμαι πίσω και που φέ-
ραμε ένα από τα μεγαλύτερα τρόπαια 
στην Ελλάδα. Είναι κάτι απίστευτο. 
Δεν ξέρω πόσες μέρες θα μείνουμε, 
αλλά θα το πάμε στου Ζωγράφου, 
στα Σεπόλια» είπε ο Γιάννης… Πίσω 
στις γειτονιές που μεγάλωσαν, που 
δοκιμάστηκαν οι αντοχές τους αλλά 
κι άρχισαν να φτιάχνουν τα όνειρά 
τους. 
«Όταν βλέπεις ότι οι γονείς σου έκα-
ναν τα πάντα για σένα, με χαμόγελο 
και θετική διάθεση, αυτό σου μένει. 
Είναι στη φύση μας. Από το να μην 
έχεις να φας στο να μην μπορείς να 
βάλεις μία βολή, δεν είναι τίποτα. Θα 
την βάλεις αύριο την βολή» είπε ο 
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΣ Θανάσης! Δίνο-
ντας νέα μαθήματα ζωής…
Διότι ποτέ δεν ξέχασαν που βρίσκο-
νταν πριν από χρόνια… Ακόμα και 
τώρα που βρίσκονται τόσο ψηλά… 
Και πλέον «επόμενη διάκριση με την 
Εθνική» όπως λέει ο Γιάννης.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Ο Βαγγέλης Δημητρίου σπάνια μιλά 
για τους παίκτες του κυρίως γιατί θέλει 
να κρατήσει τις ισορροπίες στο ποδο-
σφαιρικό στρατόπεδο. Όμως κάτι τέ-
τοιο δεν συνέβη και στην περίπτωση 
του Αλέξη Αλεξίου. Αφού η πρόκληση 
είναι μεγάλη και ο ικανός προπονητής 
της Δόξας Κορωπίου θέλει με τον τρό-
πο αυτό να δώσει έμφαση στη νέα προ-
σθήκη, στην οποία και ο ίδιος έβαλε το 
χεράκι του. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε 
τα εξής: «Ήταν μία προσωπική επιλο-
γή από την περασμένη σεζόν να είναι 
ο Αλέξης στο ρόστερ της Δόξας. Ο Αλέ-
ξης Αλεξίου είναι και προπονητής στις 
ακαδημίες της δόξας Κορωπίου, και 
αυτό δείχνει το οικογενειακό κλίμα και 
την πρόθεση του ποδοσφαιριστή να 
βοηθήσει στα μέγιστα στην προσπά-
θεια που κάνουμε όλοι μας στην Δόξα 
Κορωπίου. Η διοίκηση, με σταθερές κι-
νήσεις, εκπλήρωσε αυτό που ήθελα. 

Και στέκεται δίπλα μου και δίπλα σε 
όλους προπονητές και με πλάνο. Θέ-
λει να υπάρχει ποδοσφαιρική εξέλιξη 
σε όλα τα τμήματα με διπλωματούχους 
προπονητές στις ακαδημίες, και ο στό-
χος της είναι η δόξα Κορωπίου να παί-
ζει και να βγάζει Κορωπιώτες ποδο-
σφαιριστές. Ο Αλέξης Αλεξίου είναι ένας 
καταξιωμένος ποδοσφαιριστής. Γενικά 
όλα αυτά τα χρόνια έχει δώσει τα δια-
πιστευτήρια του στους αγωνιστικούς 
χώρους, για μένα είναι ένας ποδοσφαι-
ριστής – προπονητής μέσα στο γήπε-
δο. Είναι πολυτέλεια να έχουμε ποδο-
σφαιριστές στο ρόστερ μας όπως είναι 
ο Βασίλης Ντούνης, ο Σκέρντι Πλάκα, 
ο Στέλιος Αλεξίου κι άλλα παιδιά, ώστε 
η ομάδα να διατηρήσει το αγωνιστικό 
της προφίλ και να διακριθεί στο φετι-
νό πρωτάθλημα. Υπόσχεσή μας είναι 
να παίξουμε πιο ελκυστικό ποδόσφαι-
ρο, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να 
μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τους 
στόχους».

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Σήμερα το απόγευμα στις 18.00 στο 
γήπεδο Βουλιαγμένης έχει δοθεί το 
πρώτο ραντεβού της διοίκησης, του 
Σωτήρη Κατράνα και των παικτών, με 
τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει 
τα εξής: «Τη Δευτέρα 2 Αυγούστου και 
ώρα 18:00 στο Δ.A.K. Βουλιαγμένης 
θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος 
αγιασμός και η πρώτη προπόνηση του 
αντρικού τμήματος ποδοσφαίρου για 
την αγωνιστική σεζόν 21-22.
Η νέα σεζόν θα βρει την ομάδα μας αγω-
νιζόμενη στο πρωτάθλημα της B’ ΕΠΣΑ-
ΝΑ, μια σεζόν που ξεκινά με όνειρα και 
φιλοδοξίες ανάλογα της ιστορίας του 
συλλόγου μας. Όλοι οι ποδοσφαιριστές 
που αποτέλεσαν το ρόστερ της περα-
σμένης αγωνιστικής περιόδου με συ-
νοπτικές διαδικασίες ανανέωσαν τη συ-
νεργασία τους με τους ανθρώπους της 
διοίκησης ενώ αποκτήθηκαν οι Σπύρος 
Παπανικολάου (μεσοεπιθετικός από 
Αστέρα Βάρης) και Χρήστος Βειόγλου 
(ακραίος αμυντικός από το Κορωπί)».

«ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΞΑ»
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΟΛΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΙΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΙΟΥ Ο 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Οι περισσότεροι 
μπήκαν στο 
χορό και 
χόρεψαν
Πάντως θα πρέπει να 
πούμε και του στρα-
βού το δίκιο, πως οι 
περισσότερες ομά-
δες, μπήκαν στο 
χορό των μεταγρα-
φών και χόρεψαν, 
ανάλογα βέβαια με τα 
βαλάντια που έριξαν 
στα όργανα (παίκτες). 
Το ότι όμως μπήκαν 
σ’ αυτή την περιπέ-
τεια αν μη τι άλλο εί-
ναι ένα δείγμα προς 
τη θετική κατεύθυν-
ση. * Θέλω να κρατή-
σω το μεγάλο πάθος 
του Βαγγέλη Δημη-
τρίου, του προπονη-
τή της Δόξας Κορω-
πίου. Και τι δεν κάνει 
για την ομάδα του… 
Αν με ρωτούσε κά-
ποιος θα του έλεγα τα 
πάντα. Αυτή λοιπόν 
η απάντηση, έρχεται 
ακριβώς να κουμπώ-
σει στον νεαρό αυτό 
προπονητή. Γι’ αυτό 
και είναι ιδιαίτερα 
αγαπητός, τόσο στη 
διοίκηση και στον 
πρόεδρο του συλ-
λόγου Γιώργο Γκίκα, 
όσο και στους φίλους 
της Δόξας. Και όταν 
φτάνει σε σημείο να 
παραδεχθεί πως έβα-
λε πλάτη, ώστε να 
αποκτηθεί ο Αλέξης 
Αλεξίου, δείχνει ακρι-
βώς αυτό που είναι… 
* Σήμερα το απόγευ-
μα δυο από τις ομά-
δες που ξεκινούν 
προετοιμασία είναι ο 
Αστέρας Βάρης και 
η Βουλιαγμένη, αλλά 
και ένα σωρό άλλες. 
Γράφω μόνον γι αυ-
τές τις δυο, διότι είναι 
οι τελευταίες με τις 
οποίες επικοινώνησα 
κι έμαθα τα νέα τους. 
Και το έχω πει για να 
μην παρεξηγηθού-
με. Επειδή ο αριθμός 
των ομάδων είναι τε-
ράστιος και όπως γί-
νεται αντιληπτό, δεν 
γίνεται όλοι να μπουν 
μέσα, γι αυτό οι πιο 
τυχεροί είναι οι τελευ-
ταίοι! Είναι η μοναδι-
κή περίπτωση, που 
ισχύει το αντίθετο. 
* Από τις Αλυκές με 
πήρε τηλέφωνο για 
να μάθει τα νέα μου, 
ο επίτιμος πρόεδρος 
του Θριάμβου Αθη-
νών, Θοδωρής Κού-
τρας, τον οποίο και 
ευχαριστώ!

Την μεταγραφική της αντεπίθε-
ση συνεχίζει με αμείωτη έντα-
ση η Αγία Παρασκευή. Τα άτο-
μα που απαρτίζουν το διοικητικό 
κορμό της «Σάντα» σε άμεση συ-
νεννόηση με τον τεχνικό ηγέτη 
Σήφη Βενάκη εξετάζουν με ιδι-
αίτερη προσοχή κάθε ενδιαφέ-
ρουσα περίπτωση που υπάρχει 
στον ορίζοντα. Έτσι, λοιπόν και 
μετά από συντονισμένες ενέρ-
γειες οι «μελανόλευκοι» προ-
χώρησαν στην απόκτηση ενός 
ιδιαίτερα αξιόλογου και ταλα-
ντούχου τερματοφύλακα. Ο λό-
γος για τον υψηλόσωμο πορ-
τιέρο Κώστα Καταχανάκη, ο 
οποίος στο εξής θα υπερασπί-
ζεται την εστία της Αγίας Παρα-
σκευής. Ο έμπειρος γκολκίπερ 
αγωνιζόταν στον Παλλαυρεω-
τικό, ενώ έχει παίξει επίσης σε 
ΑΟ Περιστερίου, Θύελλα Αγίου 
Δημητρίου, Αθηναϊκό, Ηλιούπο-
λη, Οπούντιο, Γλυκά Νερά και 
Παναργειακό και αναμένεται 
να αποτελέσει σημαντική λύση 
στην νευραλγική θέση κάτω από 
τα δοκάρια για τον κόουτς Σήφη 
Βενάκη.
 
ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Αφού έκανε ένα πέρασμα από 
διάφορες ομάδες, εν τέλει ο Άγ-
γελος Πέπας, αποφάσισε να 
μπει στη μεγάλη αθηναϊκή σχο-
λή ποδοσφαίρου και φορώντας 
τη φανέλα του ΓΣ Καισαριανής, 
να απολαύσει το μεγάλο και 
όμορφο αυτό ταξίδι. Την από-
κτησή του οι κιτρινόμαυροι της 
Καισαριανής γνωστοποίησαν 
μέσω ανακοίνωσης που ανα-
φέρει τα εξής: «Ο ΓΣ Καισαρια-
νής, με μεγάλη χαρά ανακοινώ-
νει την έναρξη της συνεργασίας 
του με τον ποδοσφαιριστή Άγγε-
λο Πέπα. Ο Άγγελος γεννήθηκε 
στις 8/1/2002 και αγωνίζεται ως 
πλάγιος επιθετικός. Προηγού-
μενες ομάδες ήταν η Καλλιθέα 
Κ16, ο Απόλλων Σμύρνης Κ17 
αλλά και ο Απόλλων Λάρισας 
Κ20. Η οικογένεια του ΓΣ Κσι-
σαριανής εύχεται στον Άγγελο 
καλή σεζόν με υγεία και πολλές 
επιτυχίες!».

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ενίσχυση στον «άσο» 
με Καταναχάκη 

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Αίσθηση με τον Καλαμοτουσάκη
Τίποτε δεν φαντάζει ικανό να ανακόψει την 
ξέφρενη μεταγραφική εξόρμηση του Θριάμ-
βου Χαϊδαρίου, ο οποίος πλέον δημιουργεί 
ένα αρκετά ισχυρό σύνολο, ικανό να διεκδική-
σει μία αξιόλογη πορεία στο νέο πρωτάθλη-
μα της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Σε μια ακόμη ση-
μαντική μεταγραφή προχώρησε ο Θρίαμβος 
Χαϊδαρίου, που ανακοίνωσε την απόκτηση 
του έμπειρου μέσου Πολυχρόνη Καλαμοτου-
σάκη που έπαιζε στον Ιπποκράτη. Αναλυτι-
κά η ανακοίνωση: «Οι μηχανές έχουν πάρει 
για τα καλά μπροστά στα μεταγραφικά του 
Θριάμβου Χαϊδαρίου. Η διοίκηση Μαλαπά-
νη με τους συνεργάτες του σε συνεργασία 
με τον προπονητή Ζαφειριάδη και το τεχνικό 
τιμ κάνουν προσεκτικές και επιλεγμένες κι-
νήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ. Το νέο 
μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας εί-
ναι ο Πολυχρόνης Καλαμοτουσάκης ο οποί-
ος έρχεται να προσφέρει εμπειρία στη με-
σαία γραμμή. Ο… Διόσκουρος του Μουράτη 
σε Φοίνικα και Ιπποκράτη Περιστερίου συμ-
φώνησε σε όλα και έρχεται να ενισχύσει τον 
Θρίαμβο στη νέα του προσπάθεια. Ο Καλα-
μοτουσάκης έχει αγωνιστεί σε Φοίνικα Περι-
στερίου, ΑΟ Περιστερίου, Αρμενική.»

This is Athens

҂ Ο Αλέξης Αλεξίου
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΜΙΑ ΝΙΚΗ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΟΥΛΙΑΝ ΝΑΓΚΕΣΛΜΑΝ 
ΣΤΗΝ ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΚΑΚΗ ΑΡΧΗ  
(ΚΑΙ ΜΟΝΟ;)

Για την Μπάγερν Μονάχου συνιστά επανά-
σταση και μόνο το ότι αποφάσισε να εμπι-
στευτεί τη θέση του προπονητή σε έναν 
34χρονο. Ικανότατος ο Γιούλιαν Νάγκελ-
σμαν, εννοείται, αλλά σε παλαιότερες επο-
χές η ηλικία του θα ήταν αποτρεπτικός πα-
ράγοντας. Με το ιερό και τόσο πετυχημένο 
δίδυμο των Ούλι Χένες και Καρλ-Χάιντς 
Ρουμενίγκε να κάνει διακριτικά στην άκρη 
και τους Ολιβερ Καν – Χέρμπερτ Χάινερ να 
παίρνουν τα ηνία της διοίκησης, δόθηκε ο 
χώρος για μια τόσο ριζοσπαστική για τις 
συνήθειες του κλαμπ, κίνηση. Ο νεαρός κό-
ουτς κομίζει στο Μόναχο κάτι εντελώς φρέ-
σκο. Θα είναι αρκετό να τον οδηγήσει στην 
επιτυχία; 
Τα φιλικά, αν τα δούμε ως οιωνό, μόνο καλά 
δεν ήταν. Τέσσερα ματς, καμία νίκη. Ήττα 
με 3-2 από την Kολωνία, ισοπαλία 2-2 με 
τον Αγιαξ και δύο «off» από Γκλάντμπαχ 
(2-0) και Νάπολι (3-0). Σημειωτέο ότι τα 
τρία τελευταία τεστ ήταν εντός έδρας. Ναι, 
υπάρχουν δικαιολογίες. Με κυριότερη την... 
απλή. Ότι μιλάμε δηλαδή για φιλικά. Ο Νά-
γκελσμαν δοκιμάζει πρόσωπα και πράγ-
ματα, μαθαίνει και τον μαθαίνουν, το αποτέ-
λεσμα περνάει εντελώς σε δεύτερη μοίρα. 
Κι έπειτα, δεν είδαμε την πραγματική Μπά-
γερν. Όσοι έπαιξαν στο Euro 2020 ενσωμα-
τώθηκαν με καθυστέρηση και σε διαφορά 
χρονικά πλαίσια, αρκετοί εξ αυτών «ξεμού-
διασαν» πρώτη φορά στο α’ ημίχρονο κό-
ντρα τους «παρτενοπέι» (το οποίο έληξε 
δίχως τέρματα). Οι αναπληρωματικοί έπαι-
ξαν κατά βάση.
Η νέα Μπάγερν, ειδικά με βάση σύγκρισης 
το πόσο καλή ήταν επί Χάνσι Φλικ, θα χρει-
αστεί υπομονή για να στηθεί, να διαμορφω-
θεί. Μέχρι τώρα, ο Νάγκελσμαν έχει πάντα 
και παντού καταφέρει να προσαρμοστεί και 
να «μεγαλώσει» στο timing και στον πήχη 
των απαιτήσεων.  Ξέρει καλά ότι ανέλαβε 
τη μεγαλύτερη ευκαιρία-πρόκληση της κα-
ριέρας του, ένα «τικ» περισσότερο επειδή 
είναι γέννημα-θρέμμα Βαυαρός. Βασικά ζει 
το όνειρό του. Και (θα) κάνει τα πάντα για 
να πετύχει. Δουλεύει γι’ αυτό. Πολύ. Φτά-
νει στο προπονητικό κέντρο νωρίς το πρωί 
(μεταξύ 07:30 και 08:00) και δεν φεύγει πριν 
περάσουν 12-13 ώρες. Ουδόλως ανήσυχος 
έδειξε για τα άσχημα αποτελέσματα στα φι-
λικά. Συνέστησε υπομονή και παράπεμψε 
στο (κοντινό) μέλλον. Ακούσαμε και περι-
μένουμε!  
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ 21:30
ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ-ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΚΛΙΝΤΣΕΝΙ

OVER 2 1,80
Παρά τα μεγάλα προβλήματα που έχει η Ντιναμό παρουσιάζεται 
ανταγωνιστική στο ξεκίνημα της σεζόν. Χωρίς βαθμό ακόμα 
η Κλιντσένι θα τα δώσει όλα για το θετικό αποτέλεσμα στο 

Βουκουρέστι. ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανοιχτό 

ματς πάμε στα 
γκολ.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 17:00
ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ-ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ

2 1,90
Με την ψυχολογία στα ύψη η Μποέμιανς μετά την εμφατική 

πρόκριση κόντρα στην Ντουζελάνζ για το Conference. Την 
ευκαιρία να πλησιάσει τις πρώτες θέσεις θα έχει σήμερα 

απέναντι στη κακή φέτος Φιν Χαρπς.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανώτερη η 

Μποέμιανς θα 
τη στηρίξουμε.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 15:00
ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ
OVER 147,5 1,75

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα πάρουν ξανά την προτίμηση μας. 
Πέφτει η αυλαία στη φάση των ομίλων και η Αυστραλία 

θέλει μόνο τη νίκη για να ελπίζει σε πρόκριση στα νοκ 
άουτ. Το αδύναμο Πουέρτο Ρίκο θα παίξει μόνο για το 

γόητρο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το over θα 

πάρει σημείο.

ΚΙΝΑ 15:00
ΣΕΝΤΖΕΝ-ΓΚΟΥΑΝΓΚΖΟΥ ΣΙΤΙ

OVER 2,5 1,70
Στην Ασία θα ταξιδέψουμε για να παίξουμε μπάλα στο 
πρωτάθλημα της Κίνας. Θα τα δώσει όλα για το τρίποντο 

η Σεντζέν, που θα την κρατήσει στη κορυφή της 
βαθμολογίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 
σκοράρουν 
με άνεση.

ΓΑΛΛΙΑ Β 21:45
ΟΣΕΡ-ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ

OVER 2,25 1,75
Με το δεξί  μπήκε η ιστορική Οσέρ στο πρωτάθλημα 

φεύγοντας με το διπλό από την έδρα της Αμιάν. Από την 
άλλη η Γκρενόμπλ ήταν απογοητευτική στη πρεμιέρα 

γνωρίζοντας βαριά εντός έδρα ήττα από την Παρί με 4-
0!Με επιθετικό πλάνο για το τρίποντο θα παραταχθούν 

οι δύο ομάδες.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το 

ποντάρισμα 
ξανά στα 

γκολ.

ΚΙΝΑ 13:00
ΓΚΟΥΑΝΓΚΖΟΥ-ΚΑΝΓΚΖΟΥ ΜΑΙΤΙ

OVER 2,5 1,70
Την επιστροφή στις νίκες θα ψάξει η ομάδα του Φάμπιο 

Καναβάρο μετά και την ήττα στο ντέρμπι από την Σεντζέν. 
Απόλυτο φαβορί οι γηπεδούχοι, δύσκολα θα τους 

προκαλέσει προβλήματα η αδύναμη Κανγκζού.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η αγορά 

σύμμαχός μας 
στα γκολ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ 

www.xosetips.com



www.sportime.gr ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 202115

ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΟΝΤΑΡΕΙ 
ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ, ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΣΕ ΣΙΓΟΥΡΗ 
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΑΦ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

Εξαιρετικός συνάδελφος με πολλά με-
γάλα deals στο ενεργητικό του λέει: «Έφυ-
γε ο μήνας των ομάδων ο Ιούλιος και ήρθε 
ο μήνας των ατζέντηδων, ο Αύγουστος». 
Δε θα μπορούσε μην αντικατοπτρίζει κα-
λύτερα την υπόθεση του Μαντί Καμαρά.
Ήδη γίνεται χαμός.
Νάπολι, Premier League, Μπουντεσλί-
γκα. Δεν τα λέω εγώ, το Sportime τα λέει. 
Το ζήτημα είναι πως όλος ο κόσμος έχει 
πέσει πάνω στον χαφ από τη Γουινέα και 
πλέον ο Ολυμπιακός γίνεται καθημερινά 
δέκτης των εξελίξεων.
Έχουν μεγάλη πείρα στον Ολυμπιακό και 
ξέρουν πως αν και κατάφεραν να κρατή-
σουν πέρυσι τον Καμαρά, φέτος θα είναι 
μάλλον απίθανο να το πετύχουν.
Θα πόνταρα λοιπόν σε μεταγραφή του 
Καμαρά. Σχεδόν σίγουρα. Γιατί ποτέ μη 
λες ποτέ αλλά θα έδινα 1% να μη φύγει.
Μένουν 29-30 ημέρες hot για τον παίκτη.
Και ο ίδιος αν και αγαπά την Ελλάδα αντι-
λαμβάνεται πως μάλλον ήρθε η στιγμή να 
κάνει το upgrade στην καριέρα του όσον 
αφορά τη Λίγκα. Να βρει δηλαδή καλύτε-
ρη από την ελληνική.
Ο Ραϊόλα τη δουλεύει πολύ τη μεταγραφή 
και για να τη δουλεύει ο ειδήμων Ιταλός 
ατζέντης μάλλον θα έχει και αποτέλεσμα.

Agent Greek

ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… 

Μόνο αν πέσουν  
οι υπογραφές! 
Μεταξύ δύο κεντρικών ο Απόλ-
λων Σμύρνης. Αμφότεροι Λατίνοι. 
Ο ένας Βραζιλιάνος, ο άλλος εξ Ου-
ρουγουάης. Τελικά ο Γιάννης Πε-
τράκης επέλεξε τον δεύτερο, αλλά 
δεν πήρε κανέναν! Ο συμφωνημέ-
νος Ουρουγουανός την τελευταία 
στιγμή άλλαξε προορισμό και αντί 
για Ελλάδα, πήγε αλλού. Ούτε όνο-
μα ξέρω, ούτε ομάδα. Το αποτέλε-
σμα ήταν η μεταγραφή «χάλασε». 
Αν δεν πέσουν οι μεταγραφές τίπο-
τα δεν έχει τελειώσει.

ΤΟ ΕΙΠΕ Ο ΡΑΖΒΑΝ  
ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΡΑ

Θέλει να μείνει 
Κάθε παιδί του κλαμπ αποτελεί 
ένα στοίχημα και ο Χάρης Τσιγγά-
ρας φαίνεται να το κερδίζει. Πέρυ-
σι έφτασε τις 25 συμμετοχές συνο-
λικά. Ηρθε καλοκαίρι αποφάσεων. 
Το συμβόλαιό του λήγει σε έναν 
χρόνο. Μνηστήρες από έξω υπάρ-
χουν, αλλά ο Ραζβάν μίλησε. Τον 
θέλει στον ΠΑΟΚ. Οσονούπω λοι-
πόν έρχεται το νέο συμβόλαιο.

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΜΜΑΝΟΥHΛΙΔΗ

Βέιλε, το selling club
Αποκάλυψη του… μαγαζιού μας η Βέιλε και 
ο «γάμος» με τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη. 
Ας αναλύσει ο ατζέντης τα «50ράκια». Κίνη-
ση με παρόν, αλλά κυρίως μέλλον. Η ομάδα 
της Δανίας εξελίσσεται σε πολύ σημαντικό 
selling club και γενικώς λειτουργεί σαν προ-
θάλαμος πώλησης. Τέτοιο είναι το project/
πρόγραμμα και για τον πρώην άσο του Πα-
ναθηναϊκού. Αρκεί να σας πω πως η Αϊντρα-
χτ είναι έτοιμη να αγοράσει από εκεί τον Ου-
αχόντ Φακίρ (19 ετών φορ) με ποσό άνω των 
τριών εκατ. ευρώ…

ΤΟΣΑ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΝΙΚΟ

Μπαμ - μπαμ με Τουράμ! 
Το «δούλευαν» μέρες το project Τουράμ στη Νίκαια. Πριν ακό-
μα μείνει ελεύθερος από την Τουρκία ο βραζιλιάνος επιθετικός. 
Κινήθηκαν στο... μπαμ, κάτι που γενικότερα δεν το συνηθί-
ζουν στα μεταγραφικά τους. Ο Τουράμ ήρθε την προηγούμε-
νη Πέμπτη βράδυ στην Ελλάδα, την Παρασκευή το πρωί πέ-
ρασε από ιατρικά και το μεσημέρι της ίδιας μέρας υπέγραψε 
και ανακοινώθηκε. Πάνω από 150 χιλιάρικα το συμβόλαιο 
του, χωρίς τα μπόνους εννοείται.

➠

➠
➠

➠
ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ
ΓΙΑ ΚΑΜΑΡΑ





ΧΡΥΣΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ
Ο ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ!

Απίστευτο άλμα στην 6η και 
τελευταία του προσπάθεια, που 
από 4ο τον έφερε 1ο!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ: ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Χαλάλι το ξενύχτι στην Ελλάδα. Ο 
Μίλτος Τεντόγλου κράτησε την Ελλάδα 
καθηλωμένη στις οθόνες και τους 
αποζημίωσε κατακτώντας το χρυσό 
μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Σε ένα σπουδαίο τελικό το μήκος 
ανδρών ο Έλληνας πρωταθλητής 
έδειχνε να μην βρίσκεται σε θέση να 
διεκδικήσει την πρώτη θέση, αλλά δεν 
υπολόγισαν στον τσαμπουκά και την 
ηρεμία που έχει δείξει σε όλους τους 
αγώνες τους. Μπήκε αποφασισμένος 
στο διάδρομο για την έκτη και τελευταία 
του προσπάθεια και απογειώθηκε και 
προσγειώθηκε στα 8,41μ.! Άλμα που 
τον έφερε στην πρώτη θέση, αφού οι 
Κουβανοί αντίπαλοί του είχαν τεθεί νοκ 
άουτ. Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι 
το πανηγύρισε και μαζί όλη η ελληνική 
αποστολή που είχε κάνει κερκίδα στην 
πλευρά του τελικού του μήκους ανδρών, 
προσπαθώντας να του δώσει ρυθμό. 
Και τα κατάφεραν και το πανηγύρισαν 
όλοι μαζί, όπως τρελά και ο Γιώργος 
Πομάσκι, που μέχρι εκείνη τη στιγμή 
είχε τις δικές του αγωνίες. Όμως ο Μίλ-
τος Τεντόγλου είναι τελικά ατσαλένιος! 
Το παιδί από τα Γρεβενά που ξεκίνησε 
τις γειτονιές κάνοντας παρκούρ και 
τον είδε ο πρώτος προπονητής του ο 
Βαγέλλης Παπανίκος και τον έπεισε να 
ασχοληθεί με το μήκος δικαιώθηκε. Όλοι 
δικαιώθηκαν. Ο Μίλτος Τεντόγλου στο 
Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο έγραψε 
ιστορία. Έγινε ο πρώτος Έλληνας 
αθλητής που κατακτάει μετάλλιο και 
μάλιστα, χρυσό στο μήκος ανδρών. 
Επίσης, έγινε ο μόλις τέταρτος 
ολυμπιονίκης στους άνδρες μετά τον 
Σπύρο Λούη, τον Κώστα Τσικλητήρα 
και τον Κώστα Κεντέρη. 
Σε ό,τι αφορά τον αγώνα του ο Μίλτος 
Τεντόγλου ξεκίνησε με ένα άλμα στα 
8,11μ. που τον έφερνε στα μετάλλια 
και μπορεί να βελτιώθηκε στην 5η 
προσπάθεια με 8,15μ., αλλά είδε να 
μένει εκτός μεταλλίων, καθώς ο Ισπανός 
Εουσέμπιο Κάθερες πήδηξε 8,15μ. 
Δεν είχε πει όμως την τελευταία του 
κουβέντα. Και ήταν 8,41μ. (+0,1). Στο 
πάνθεον ο 23χρονος. Δεύτερος ήταν ο 
Κουβανός Χουάν Μιγκέλ Ετσεβαρία με 
8,40μ. και τρίτος ο επίσης, Κουβανός 
Μαϊκέλ Μάσο με 8,21μ. 


