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Ο Ολυμπιακός ψάχνει καθαρό προβάδισμα για τα πλέι οφ 
του Champions League, κόντρα στη Λουντογκόρετς

Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει στο 
Conference από την Ιρλανδία, 
κόντρα στην Μποέμιαν

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΊΑ»:  
ΤΊ ΕΧΕΊ ΑΛΛΑΞΕΊ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

ΕΠΊΣΗΜΑ ΧΑΤΖΗΣΑΦΊ ΣΤΗΝ ΑΕΚ

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΊΑ-«ΒΑΡΊΔΊΑ»  
ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΊ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΊ Ο ΑΡΗΣ

ΤΟ «ΚΟΛΛΗΜΑ» ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΠΟΥΜΠΑΚΑΡ ΚΑΜΑΡΑ 

ΟΝΊΕΚΟΥΡΟΥ ΚΑΊ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΑ

ΜΕ ΜΑΛΜΕ ή ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ ΑΝ ΠΡΟΚΡΊΘΕΊ
ΜΕ ΛΊΝΚΟΛΝ ή ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΊΣΛΑΒΑΣ 
ΑΝ ΣΥΝΕΧΊΣΕΊ ΣΤΟ EUROPA LEAGUE 

ΜΕ ΧΊΜΠΕΡΝΊΑΝ ή ΡΊΕΚΑ ΑΝ ΠΕΡΑΣΕΊ

 Τ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Απέναντι στον εαυτό της

 Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Να γίνουν Ίακωβίδηδες

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ΣΕΠΟΛΊΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ ΚΑΊ ΤΟ ΤΡΟΠΑΊΟ ΤΟΥ ΝΒΑ!

22:00 MEGA/NS1

21:45 OPEN TV
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Ένα από τα πρόσωπα των ημερών λόγω Ολυμπιακών 
Αγώνων είναι ο Θοδωρής Ιακωβίδης, ο αρσιβαρίστας 
που συγκλόνισε το Πανελλήνιο.
Έβαλε τα κλάματα on air, ξέσπασε δημοσίως με το γε-
γονός ότι δεν έχει λάβει την απαιτούμενη στήριξη από 
τους φορείς και προανήγγειλε την αποχώρησή του 
από τη δράση.
Αμέσως οι φίλοι του Παναθηναϊκού (έχει την τύχη να 
είναι αθλητής της συγκεκριμένης ομάδας) συσπειρώ-
θηκαν και άρχισαν να συγκεντρώνουν χρήματα (μαζί 
με χιλιάδες άλλους φιλάθλους), προκειμένου να αναι-
ρέσει την απόφασή του.
Από πέρυσι, όταν δημιουργήθηκε η σελίδα «Σύλλο-
γος πιο Μεγάλος» στο Facebook, οι υποστηρικτές του 
«τριφυλλιού» ενισχύουν αρκετά τμήματα που δεν απο-
λαμβάνουν την οικονομική-γενική στήριξη των απα-
νταχού φορέων.
Αυτό θα πει αγνή αγάπη για την ομάδα. Περισσότε-
ροι από 6.000 άνθρωποι στηρίζουν έμπρακτα αθλητές 
που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν καν. Έχουν πάρει 
στις πλάτες τους κάποια ερασιτεχνικά σπορ, στέλνο-
ντας το πραγματικό μήνυμα. Έρχονται και τίτλοι, αλλά 
είναι δευτερευούσης σημασίας.
Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού θα πρέπει να 
γίνουν Ιακωβίδηδες. Αυτοί θα κερδίσουν. Και δεν εννο-
ούμε χρήματα. Εννοούμε να τα δίνουν όλα για το άθλη-
μα και τη φανέλα. Η αγάπη που θα λάβουν από τον κό-
σμο δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ τα «άκουσαν» για τα καλά 
από τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς την Παρασκευή. Την Κυ-
ριακή… μία από τα ίδια από τον Παναγιώτη Κονέ. Το αν 
αυτό αλλάζει εν πολλοίς την κατάσταση και βελτιώνει 
την εικόνα της ΑΕΚ δεν το ξέρω. Το αμφισβητώ έντονα 
όμως βάση εμπειρίας τόσων ετών. Η διοίκηση της ΠΑΕ 
αυτή τη στιγμή είναι απέναντι σε ένα κρίσιμο σταυρο-
δρόμι. Μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις. Για πρόσω-
πα που βρίσκονται χρόνια στην ΑΕΚ, παίκτες βασικούς, 
στελέχη-κλειδιά στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ή θα αλλάξει 
και θα προχωρήσει με νέους και καλύτερους, ή θα πάει 
όπως έχει συν τις μεταγραφές που έχει αποφασίσει να 
κάνει. Προφανώς και η κοινωνία της ΑΕΚ απαιτεί αλλα-
γές, αποχωρήσεις, μεταγραφές. Η διοίκηση, όμως, πρέ-
πει να δει με σοβαρότητα την κατάσταση, μα το βασι-
κότερο με σχέδιο και στόχευση. Αν δεν το κάνει, θα βρει 
ό,τι αποφασίσει μπροστά της σε 3-6 μήνες. Με μαθημα-
τική ακρίβεια. Ο Δημήτρης Μελισσανίδης, τονίζεται ότι 
δεν έχει δώσει στίγμα των σκέψεων του ακόμη. Αναρω-
τιέμαι τι στίγμα να δώσει, εφόσον υπάρχει ο Παναγιώ-
της Κονέ και ο Γιάννης Παπαδημητρίου σε θέσεις-κλει-
διά. Έχουν αρμοδιότητες, έχουν πλάνο και σχέδιο στα 
χέρια τους ή… πάμε και βλέπουμε κάθε μήνα με βάση τα 
αποτελέσματα. Όσο και να αλλάζει πρόσωπα η ΑΕΚ, αν 
δεν αλλάξει νοοτροπία δεν θα καταφέρει και πολλά τελι-
κά. Και είναι λυπηρό για ό,τι ξοδεύει, για την ψυχολογία 
όλων γύρω της και για την αποξένωση που προκαλεί. 
Επικίνδυνα πράγματα.

Η ΑΕΚ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ

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

ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΙΑΚΩΒΙΔΗΔΕΣ

Αποψη
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Όταν ήταν μικρός μαγεύτηκε από τις εντυ-
πωσιακές εικόνες επιδείξεων στο παρκούρ. 
Όνειρό του πιτσιρικά -τότε- Μίλτου Τεντόγλου 
να γίνει διάσημος τρασέρ σε αυτή την τέχνη 
της κίνησης. Μαζευόταν με τους φίλους του 
στη γειτονιά του στα Γρεβενά για να κάνει δι-
αγωνισμούς. Βιντεοσκοπούσαν τις εντυπω-
σιακές φιγούρες τους και τις δημοσιοποιού-
σαν στα σόσιαλ μίντια.
Κάποια στιγμή ο προπονητής στίβου Βαγγέ-
λης Παπανίκος τον παρακολούθησε με ενδι-
αφέρον και είδε τον νεαρό Μίλτο να έχει εξαι-
ρετικές για την ηλικία του αλτικές ικανότητες. 
«Εσύ έχεις ταλέντο για στίβο. Γιατί δεν δοκι-
μάζεις άλματα στο μήκος;» του είπε και κά-
πως έτσι τον έπεισε.
Ο Τεντόγλου γράφτηκε στη Γυμναστική Ένω-
ση Γρεβενών και στην αρχή πήγαινε στις 
προπονήσεις «για πλάκα» όπως έχει πει. 
Ο Παπανίκος δεν τον πίεσε. Τον άφησε να 
απολαμβάνει τις προπονήσεις, σαν παιχνί-
δι. «Όταν έρθει η ώρα, θα το πάρει στα σο-
βαρά» σκέφτηκε. Και έτσι έγινε. Ο Τεντόγλου 
άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι απλά 
ένας καλός αθλητής του άλματος εις μήκος, 
αλλά ένας αθλητής διεθνών προδιαγραφών. 
Παγκοσμίου επιπέδου. Ήταν η σεζόν 2013-
14  που κατέκτησε ένα ασημένιο μετάλλιο 
στη Θεσσαλονίκη, στην κατηγορία των Πα-
μπαίδων. Πήδηξε 6μ.40. Από εκείνη τη στιγ-
μή αρχίζουν οι διακρίσεις να διαδέχονται η 
μία την άλλη. Μετάλλια στα Πανελλήνια και 
Παγκόσμια Πρωταθλήματα Εφήβων, πανελ-
λήνια ρεκόρ Εφήβων και αργότερα Ανδρών 
και χρυσά μετάλλια πλέον και στους Άνδρες 
για να φτάσει στο υψηλότερο σκαλί του βά-
θρου στους Ολυμπιακού αγώνες.
Χαλαρός όπως πάντα δεν σταματάει να κάνει 
πλάκα, είτε στην κοπελιά του που του «σπά-
ει τα νεύρα» είτε στους δημοσιογράφους και 
να τους ρωτάει τι ώρα είναι η απονομή! Εί-
ναι πλέον ο αγαπημένος αθλητής των οπα-
δών της anime κουλτούρας, αφού κατά την 
παρουσίαση στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τό-
κιο εμφανίστηκε με γυαλιά ηλίου, έσκυψε 
και ακούμπησε το χέρι του στο πάτωμα, κά-
νοντας την κίνηση Gear Second του Luffy, 
ο οποίος είναι ο κεντρικός χαρακτήρας στο 
anime και manga One Piece. Είναι ο καπε-
τάνιος των Straw-Hat Pirates και διακρίνε-
ται για τη χρυσή του καρδιά και την απεριό-
ριστη πείνα του.
Χρυσή καρδιά… Αυτό αποδεικνύει ότι έχει ο 
Μίλτος Τεντόγλου.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΖΟΥΛΙΑ
ΣΤΑ ΣΚΑΜΜΑΤΑ
Ο ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΤΑΝ  
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟΥΡ, ΑΛΛΑ  
ΕΓΙΝΕ -ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ- ΧΡΥΣΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ
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ΈΔΩΣΑΝ
ΡΑΝΤΈΒΟΥ!

Η Κατερίνα Στεφανίδη με τη Νικόλ 
Κυριακοπούλου είναι ανάμεσα στις 
κορυφαίες άλτριες στον κόσμο και 
το απέδειξαν τη Δευτέρα στον προ-
κριματικό του επί κοντώ. Οι δύο 
Ελληνίδες πρωταθλήτριες πήραν 
το εισιτήριο πρόκρισης για τον τε-
λικό, σε έναν αγώνα που κράτησε 
πάνω από τρεις ώρες και ο λόγος 
ήταν η βροχή. Η Νικόλ Κυριακο-
πούλου όταν μπήκε από τις πρώ-
τες της προσπάθειες στα 4,55μ. πέ-
ρασε το ύψος και ξαφνικά άνοιξαν 
οι ουρανοί και ο αγώνας διακόπη-
κε. Ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέ-
ρηση και όταν μπήκαν οι επικο-
ντίστριες έγινε… μακελειό. Όχι 
όμως για την Κατερίνα Στεφανί-
δη που άρχισε τα άλματα μετά τη 
βροχή και πέρασε με τη δεύτε-
ρη τα 4,55μ. Αρκούσε για τις 
δύο να δώσουν ραντεβού 
την Πέμπτη στον τελικό. 

Η Κλαούντια- 
Ελένη Πόλακ δεν κα-

τάφερε να προκριθεί στον 
τελικό και έμεινε με καλύτερη 

προσπάθεια στα 4,40μ. και απέ-
τυχε τρεις φορές στα 4,55μ. Με τα 
προβλήματα όμως που είχε αντιμε-
τωπίσει, το πάλεψε και ήταν πολύ 
σημαντικό ότι μετείχε στους Ολυ-

μπιακούς Αγώνες. 

Η βροχή άλ-
λαξε πολλά δεδομένα 

στον προκριματικό στο επί 
κοντώ γυναικών. «Θύμα» του 

έπεσε ένα από τα φαβορί, η Αμε-
ρικανίδα Σάντι Μόρις που αποκλεί-
στηκε από τον τελικό και περίλυπη 
αποχώρησε… Στους σημα-
ντικούς αποκλεισμού 

της Καναδής Αλί-
σα Νιούμαν.

Η Λευκορωσίδα 
Κριστίνα Τσιμανούσκα-

για που αρνήθηκε να επιβι-
βαστεί σε πτήση, λέγοντας πως 

οδηγήθηκε στο αεροδρόμιο παρά 
τη θέλησή της από την ομάδα της 
πατρίδας της και ζήτησε άσυλο μπαί-
νοντας στην πολωνική πρεσβεία 
στο Τόκιο, έχει τρέξει πολλές φο-

ρές στην Ελλάδα και φέτος έκα-
νε 100μ. στο «Γκαλά» στη 

Φιλοθέη. 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΟΦΙΑ!

Ξεπέρασε ένα σωρό εμπόδια. Ξεπέρασε και τον εαυ-
τό του σε πολλές περιπτώσεις μέχρι να φτάσεις 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και στο Τόκιο 
ήταν και πάλι πρωταγωνιστής. Με μία εξαι-
ρετική παρουσία στους κρίκους βαθμολο-
γήθηκε με 15.200 και κατέκτησε το χάλκι-
νο μετάλλιο πίσω από τους Κινέζους Λιου 
Γιανγκ και Χάο Γιόου. Ίσως αν είχε κα-
λύτερη έξοδο (αχ, αυτό το μικρό αλμα-
τάκι) να τους είχε προσπεράσει και να 
ανέβαινε και πάλι στην κορυφή του 
βάθρου όπως είχε κάνει το 2016.
«Αφιερώνω το μετάλλιο στην Ελ-
λάδα και τις κόρες μου. Αισθά-
νομαι πολύ γεμάτος, ήταν ένας 
εξαιρετικός τελικός, ένας πολύ 
δύσκολος τελικός. Η διαχείρισή 
του ήταν τρομακτικά δύσκολη. 
Είναι πολύ ανάμεικτα τα συναι-
σθήματα, είμαι πολύ χαρούμε-
νος που είμαι ξανά στα μετάλλια 
σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από 
πανδημίες και χειρουργεία, μετά απ’ όσα 
έχω περάσει, δήλωσε ο τεράστιος αυτός αθλη-
τής.
Ο Πετρούνιας έγινε ο 2ος Έλληνας μετά από τον Δη-
μοσθένη Ταμπάκο (χρυσό, ασημένιο) με 2 μετάλλια 
στους κρίκους και υποσχέθηκε το χρυσό στο Παρί-
σι: «Έχω γλυκόπικρη γεύση, γιατί μου αρέσει να 
κερδίζω, γιατί δεν μου αρέσει να έχω δεύτερη και 
τρίτη θέση. Να είστε σίγουροι ότι θα κάνω τα πάντα 
για να κερδίσω ξανά», τόνισε.

Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟ 
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟΥΣ ΚΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΦΙΕΡΩΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ

Η Ευαγγελ ία 
Πλατανιώτη με την Εβε-

λίνα Παπάζογλου ρίχνονται 
στη μάχη στο Ντουέτο του τεχνικού 

προγράμματος στην 
καλλιτεχνική κολύμβηση 

στις 13:30. Στην ιστιοπλοΐα 
όπου χθες δεν έγιναν 
ιστιοδρομίες λόγω άπνοιας 
στα 470 γυναικών οι Αιμιλία Τσουλφά - Αριάδνη 
Σπανάκη μετέχουν στις 06:05 στις ιστιοδρομίες 
9-10 και λίγο αργότερα στις 08:35 στα 

470 ανδρών Παναγιώτης Μάντης - 
Παύλος Καγιαλής αγωνίζονται στις 

ιστιοδρομίες 9-10.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

ΣΗΜΕΡΑ

ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΟ
Την πρώτη θέση και αήττητη στον όμιλο του Ολυμπιακού τουρνουά κατέ-
κτησε η Εθνική ομάδα πόλο, καθώς διέλυσε με 15-4 τις ΗΠΑ την τελευταία 
αγωνιστική. Στους «8» η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το 
Μαυροβούνιο με στόχο την πρόκριση στα ημι-
τελικά. Η Ευαγγελία Πλατανιώτη και η Ευαγ-
γελία Παπάζογλου κατέλαβαν τη δέκατη 
θέση στο ελεύθερο πρόγραμμα και θα 
συνεχίσουν αύριο την προσπάθειά 
τους στο τεχνικό.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΗΡΩΑ ΣΤΟΝ ΝΤΟΥΣΚΟ 
ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης στην 
κωπηλασία, Στέφανος Ντούσκος, 
γνώρισε την αποθέωση από τους 
συντοπίτες του στα Ιωάννινα, κατά 
την επιστροφή του από τους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Οι κά-
τοικοι της πόλης των Ιωαννίνων επι-
φύλαξαν εντυπωσιακή υποδοχή στον 
24χρονο, ο οποίος ήταν τυλιγμένος με την 
ελληνική σημαία, πάνω στο 
στρατιωτικό όχημα που 
τον μετέφερε σε κεντρικό 
δρόμο.
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ΞΕΚΑΘΑΡΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ 
ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΣΤΗ ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ ΠΟΙΟΣ 
ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΝΩ ΧΕΡΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΕΪ ΟΦ 
ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE

Oλυ
μπι
ακό

ς

Το πρώτο βήμα. Ξεκάθαρο. Αποφασιστικό. 
Αυτό αναζητά απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα 
στη Λουντογκόρετς ώστε να κάνει πιο εύκολη 
τη ζωή του στη ρεβάνς στη Βουλγαρία. Είναι το 
προτελευταίο εμπόδιο πριν τους ομίλους του 
Champions League. Ξέρει ήδη ποιο θα είναι το 
τελευταίο, αν με το καλό προκριθεί: Μάλμε (Σου-
ηδία) ή Ρέιντζερς (Σκωτία). Δεν (θα) είναι εύκο-
λο, αλλά κάθε πράγμα στον καιρό του και περι-
σπασμοί δεν ωφελούν. Για να μην γίνει κάποιο 
ατύχημα και προκύψει ένα σενάριο που κανείς 
το λιμάνι δεν διανοείται. Το Europa League. Επί-
σης έγινε γνωστό από ποιο ζευγάρι θα προκύψει 
ο αντίπαλος σε περίπτωση που ο μη γένοιτο οι 
Πειραιώτες δεν συνεχίσουν στα «αστέρια». Κό-
ντρα σε Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) ή Σλόβαν 
Μπρατισλάβας (Σλοβακία). Αλλά αυτά είναι υπο-
θέσεις και όχι της παρούσης. Ο Πέδρο Μαρτίνς 
το έκανε σαφές. Διαμηνύοντας με κάθε τόνο ότι 
αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο η Λουντογκόρετς 
και τίποτε άλλο. Πάντως το πώς ακριβώς σκο-
πεύει να παρατάξει την ομάδα του , σε πρόσω-
πα και πράγματα, είναι κάτι το αρκετά αινιγμα-
τικό. Το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Πορτογάλος 
κόουτς. Καταγράφονται σημαντικές επιστροφές, 
όπως αυτές των Καμαρά, Εμβιλά, Παπασταθό-
πουλου, Ρέαμπτσιουκ. Αλλά είναι ένα βάσιμο 
ερώτημα το σε τι φάση ετοιμότητας βρίσκονται, 
χώρια ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικές απου-
σίες, όπως αυτή του Μπουχαλάκη. Η 11άδα εί-
ναι συνεπώς ένας γρίφος για δυνατούς λύτες 
και υπάρχουν περισσότερο ενδείξεις παρά κάτι 
άλλο. 
Η αποστολή του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Βά-
τσλικ, Καραργύρης, Λαλά, Ανδρούτσος, Σεμέδο, 
Παπασταθόπουλος, Μάρκοβιτς, Σισέ, Ουσεϊνού 
Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Αποστολόπουλος, Σουρλής, 
Μαντί Καμαρά, Αγκιμπού Καμαρά, Εμβιλά, Κού-
ντε, Μασούρας, Ραντζέλοβιτς, Βρουσάι, Βαλ-
μπουενά, Ελ Αραμπί, Χασάν.

ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ

Κατευθείαν (για) 
δουλειά! 
Ηρθε, υπέγραψε (ως το 2025), 
φωτογραφήθηκε και έτρεξε στο 
γήπεδο, όπου και έκανε κατευθείαν 
την πρώτη του προπόνηση. Ο Χέν-
ρι Ονιεκούρου είναι επίσημα «ερυθρό-
λευκος» και στα πρώτα του βήματα έδειξε 
να έρχεται πιο κοντά με τον επίσης νιόφερτο 
και Αφρικανό, Πιέρ Κουντέ. Όπως είναι λογι-
κό, δεν υπολογίζεται για το αποψινό παιχνίδι. 
Αλλά θα είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς. Δη-
λώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα, παίρνοντας 

τη θέση του Κρίστινσον. 

ΠΙΘΑΝΗ 11ΑΔΑ

ΤΖΟΛΑΚΗΣ

ΛΑΛΑ

ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ

ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ

ΚΑΜΑΡΑ ΚΟΥΝΤΕ

ΕΜΒΙΛΑ

ΣΕΜΕΔΟ ΜΠΑ (ΣΙΣΕ)
ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ

4-3-3

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ             ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣVS          
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ

22:00 MEGA/NS1
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Αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί 
σε βάρος της Μποέμιανς 
θα αντιμετωπίσει στα πλέι 
οφ το νικητή του ζευγαριού 
Χιμπέρνιαν – Ριέκα. Ο «δικέφα-
λος» στο παρελθόν έχει αντιμετω-
πίσει από τη Σκωτία τη Ρέιντζερς από 
την οποία είχε ηττηθεί στη Γκλασκώβη με 
2-0, ενώ είχε φέρει «λευκή» ισοπαλία στην 
Τούμπα. Κόντρα σε Κροάτες ο ΠΑΟΚ με-
τράει τρεις νίκες και μία ήττα. Έχει νική-
σει δύο φορές την Ντιναμό Ζάγκρεμπ 
με το ίδιο σκορ (1-0) και την Λοκο-
μοτίβα Ζάγκρεμπ με 6-0 από την 
οποία έχει ηττηθεί με 2-1 στην 
Κροατία. 
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BOHEMIAN 
RHAPSODY
Ο ΠΑΟΚ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΑΠΟΨΕ 
ΣΤΙΣ 21:45 ΤΗΝ ΜΠΟΕΜΙΑΝ ΣΤΟ 
ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ 
ΕΠΙΣΗΜΟ ΦΕΤΙΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Η φετινή ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ αρχίζει 
από το Δουβλίνο στον 3ο προκριματικό γύρο του 
Κόνφερενς Λιγκ. Εκεί όπου απόψε στις 21:45 θα 
αντιμετωπίσει την Μποέμιαν. Στόχος της ομάδας 
του Ραζβάν Λουτσέσκου ένα θετικό αποτέλεσμα, 
ώστε να αποκτήσει ο «δικέφαλος» προβάδισμα 
εν όψει του επαναληπτικού στην Τούμπα για την 
πρόκριση στα πλέι οφ της νεοσύστατης διοργά-
νωσης της UEFA.
Ο Ρουμάνος τεχνικός φαίνεται πως έχει καταλήξει 
στην ενδεκάδα που θα χρησιμοποιήσει στο προ-
σεχές ματς, με τον Πασχαλάκη στο τέρμα, τους 
Ροντρίγκο, Βιεϊρίνια, Βαρέλα και Μιχαηλίδη ως 
τετράδα στην άμυνα, τους Σβαμπ Εσίτι στα αμυ-
ντικά χαφ, ενώ πιο μπροστά οι Καγκάβα, Ζίβκο-
βιτς, Ελ Καντουρί και Ολιβέιρα.
«Για μας τα δύο παιχνίδια είναι σαν τελικοί. Έτσι 
τους αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να μείνουμε στο 
150% προσηλωμένοι στο αυριανό ματς και να 
μην κοιτάμε ποιος είναι ο επόμενος αντίπαλος», 
δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ και συμπλή-
ρωσε: «Ίσως υπάρχει λιγότερο άγχος για την 
ομάδα που παίζει εντός έδρας. Θεωρώ είναι ένα 
προβάδισμα για τους Ιρλανδούς, που δε θα έχου-
με εμείς στη ρεβάνς. Είναι το πιο δίκιο που μπο-
ρεί να υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Το πρώτο στοι-
χείο που κάνει  την Μποέμιαν να ξεχωρίζει είναι 
ο αγωνιστικός ρυθμός και τα τέσσερα ευρωπαϊ-
κά παιχνίδια. Πειθαρχημένη και σκληροτράχηλη 
ομάδα που στηρίζεται στο δυνατό παιχνίδι, όπως 
όλες οι βρετανικές ομάδες. Έχει παίκτες με ποιό-
τητα, όπως ο Μπαρτ, ο Τίερνι και ο Κόουτ, που θα 
πρέπει να περιορίσουμε αυτούς τους παίκτες».
Από την πλευρά του ο Αντελίνο Βιεϊρίνα δήλω-
σε: «Ξέρουμε ότι δεν είχαμε παράλληλα επιτυχη-
μένη πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έχουμε ένα 
μεγάλο και ποιοτικό ρόστερ. Η συγκέντρωση και 
βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι θα μας βοηθήσει 
να πάμε καλά σε όλες τις διοργανώσεις. Πρέπει 
να συγκεντρωθούμε στο αυριανό παιχνίδι».
Ο «δικέφαλος» θα παραταχθεί στον αγωνιστικό 
χώρο της «Dublin Arena» με την άσπρη κι άκρως 
οικολογική εμφάνισή του. Οι γηπεδούχοι θα παί-
ξουν με την κλασική τους εντός έδρας εμφάνιση, 
με κόκκινες και μαύρες ρίγες, ενώ το γήπεδο εί-
ναι sold out.

ΠAO
K

ΠΙΘΑΝΗ 11ΑΔΑ

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ

ΡΟΝΤΡΙΓΚΟ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ

ΒΑΡΕΛΑ

ΣΒΑΜΠ

ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ ΕΛ ΚΑΝΤΟΥΡΙ

ΚΑΓΚΑΒΑ

ΟΛΙΒΕΪΡΑ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΕΣΙΤΙ

4-2-3-1

ΜΠΟΈΜΙΑΝ                ΠΑΟΚVS          
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ

21:45 OPEN TV
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Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΡΑΝΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΕΚ

AΕΚ

ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ 

Ο 8ος 
Ο Εσχάν Χατζησαφί είναι και επίσημα από χθες 
παίκτης της ΑΕΚ. Ο διεθνής Ιρανός πέρασε με 
επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, στη συνέχεια επι-
σκέφθηκε τα γραφεία της ΠΑΕ και υπέγραψε συμ-
βόλαιο δύο ετών, έως το 2023, με την Ένωση, η 
οποία ανακοίνωσε τη μεταγραφή. «Είμαι πάρα 
πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι πάλι στην Ελ-
λάδα μετά από τρία χρόνια. Είναι μεγάλη μου τιμή 
που είμαι μέλος στο μεγαλύτερο κλαμπ στην Ελ-
λάδα, όπως είναι αυτό της ΑΕΚ και ελπίζω να βρί-
σκομαι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, ώστε να 
βοηθήσω κι εγώ όσο θέλω από την πλευρά μου 
την ομάδα της ΑΕΚ», υπογράμμισε αρχικά, ενώ 
στη συνέχεια υποστήριξε: «Ελπίζω για την επό-
μενη χρονιά να μπορέσω να βοηθήσω την ομά-
δα μου να κατακτήσει τους στόχους της. Θέλω 
να γίνουμε πρωταθλητές, να μπορέσουμε να το 
γιορτάσουμε μαζί με τον κόσμο μας και να είμα-
στε ικανοί να διεκδικήσουμε μια θέση στο Τσά-
μπιονς Λιγκ».
Ο Χαζτζησαφί πήρε τη φανέλα με το Νο 26 και 
προπονήθηκε χθες με την υπόλοιπη ομάδα. Εί-
ναι η 3η φορά που έρχεται στην Ελλάδα, καθώς 
στο παρελθόν έχει αγωνισθεί στον Πανιώνιο και 
τον Ολυμπιακό. 
Η ΑΕΚ ενισχύεται με τον Ιρανό στο αριστερό άκρο 
της άμυνας, καθώς ο έλντερ Λόπεζ δεν υπολο-
γίζεται και έχει ενημερωθεί να βρει ομάδα, ενώ 
δεύτερο αριστερός οπισθοφύλακας είναι ο Μιτάι.
Η ΑΕΚ δεν υπολογίζει ούτε τον Όλεγκ Νταντσέν-
κο, ο οποίος θα προπονείται με τη Β’ ομάδα μέ-
χρι να βρεθεί λύση και με το δικό του συμβόλαιο, 
το οποίο έχει ισχύ ως το 2024 και οι «κιτρινόμαυ-
ροι» θα ψάξουν στην αγορά και για δεξιό μπακ.
Στην ΑΕΚ Β’ θα ενταχθούν κι άλλοι παίκτες από 
το κιτρινόμαυρο ρόστερ, κάτι που θα ξεκαθαρί-
σει μέσα στην εβδομάδα.
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Τέρμα το διάλειμμα 
Μετά το χθεσινό ρεπό, οι «πράσινοι» έχουν 
σήμερα το απόγευμα ραντεβού για να επι-
στρέψουν στις προπονήσεις. Ερωτηματι-
κό ο Βιγιαφάνιες, που έφυγε από την Ολ-
λανδία με ενοχλήσεις στο γόνατο και δεν 
είχε παίξει στο τελευταίο φιλικό, απένα-

ντι στη Φένλο.

ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΕΧΕΙ 
ΦΤΙΑΞΕΙ ΠΟΛΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ ΚΑΙ 
ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» 

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΑΡΜΟΝΙΑ  
ΚΑΙ ΔΕΣΙΜΟ

Επιμένουμε συχνά στην ανάλυση της 
τακτικής στο ρεπορτάζ μιας ομάδας. Και 
καλά κάνουμε, εννοείται. Αλλά είναι το 
μοναδικό. Δεν πρέπει, ποτέ, να παρα-
γνωρίζουμε το ψυχολογικό. Το ποδό-
σφαιρο είναι και αυτό. Βασικά είναι τόσο 
σημαντικό κομμάτι όσο το αγωνιστικό. 
Κανείς δεν έφτασε ψηλά με παίκτες σκο-
τωμένους μεταξύ τους. Κανένας προπο-
νητής δεν είδε φως έχοντας «χάσει τα 
αποδυτήρια». Μόνο όταν το «εγώ» μπαί-
νει αρμονικά κάτω από την ομπρέλα του 
«εμείς» δημιουργείται μια καλή ομάδα. 
Μια πραγματική ομάδα. Και από τη... θε-
ωρία, πάμε και στην πράξη: Πόσο κοντά 
είναι ο Παναθηναϊκός στο να χτίσει δυ-
νατές σχέσεις μεταξύ των μελών του; 
Ακόμα είναι προφανώς πολύ νωρίς για 
να απαντηθεί το ζήτημα οριστικά, ωστό-
σο τα πρώτα δείγματα μας επιτρέπουν 
να εξάγουμε ευοίωνα συμπεράσματα. 
Αρχικά, οι παίκτες έχουν πολύ περισ-
σότερη διάθεση εν συγκρίσει με την πε-
ρασμένη σεζόν. Γιατί νιώθουν πως απέ-
ναντι έχουν έναν προπονητή που τους 
ακούει, τους καταλαβαίνει. Ο Ιβάν Γιοβά-
νοβιτς δεν είναι φίλος τους. Και δεν πρέ-
πει να είναι. Οι ρόλοι πρέπει να είναι δι-
ακριτοί. Αλλά ως φύσει και θέσει ηγέτης 
αυτού του γκρουπ έχει παγιώσει την πα-
ρουσία του φυσιολογικά και αρμονικά. 
Με την πειθώ, με το σεβασμό. Στους πο-
δοσφαιριστές αρέσει η φιλοσοφία «έχου-
με την μπάλα στα πόδια, πρεσάρουμε, 
φιλοδοξούμε να είμαστε οι κυρίαρχοι». 
Είναι κάτι που είχαν ξεχάσει πώς είναι 
με τον Λάζλο Μπόλονι. Γενικώς με τον 
Ρουμάνο κόουτς απουσίαζε εντελώς ο 
παράγοντας «ζεστασιά». Κι είδαμε όλοι 
ποια (δεν) ήταν τα αποτελέσματα με τον... 
βούρδουλα.
Στο «εντός» κάθε ομάδας είναι βεβαίως 
και ο κόσμος της. Η ψυχή της. Υπό αυτό 
το πρίσμα, οι παίκτες γνωρίζουν ότι από 
φέτος θα παίζουν ξανά με κόσμο στο γή-
πεδο, επομένως έχουν ένα σοβαρό κί-
νητρο για να αποδώσουν καλύτερα. Και 
κάτι ακόμα άκρως σημαντικό: η σεζόν 
αρχίζει στη Λεωφόρο και όχι στο αχανές 
ΟΑΚΑ, όπως πέρυσι, με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται για την αλληλεπίδραση με την 

εξέδρα...
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ΤΡΕΛΌ «ΚΌΛΛΗΜΑ»  
ΜΕ ΚΑΜΑΡΑ!
Το ταξίδι του Καρυπίδη στην 
Αγγλία δεν έχει καμία σχέση 
με τον Σουηδό στόπερ, Φραντς 
Μπρόρσον. Ο Σκανδιναβός έχει 
«κλείσει». Ο «Κάρυ» πήγε αυ-
τοπροσώπως στο Νησί για τον 
φορ. Η ιστορία με τον Αμπου-
μπακάρ Καμαρά δεν έχει τε-
λειώσει. Πόντιος γαρ και αν του 
καρφωθεί κάτι στο μυαλό, δεν 
του βγαίνει με τίποτα. Δίνει τρία 
εκατ. ευρώ στη Φούλαμ, άλλα 
τρία στον Μαυριτανό επιθετι-
κό για τέσσερα χρόνια και ένα 
300άρι στον μάνατζέρ του για 
να υπογράψει το συμβόλαιο ο 
πελάτης του. Με τη Φούλαμ τα 
έχει βρει. Ο Καμαρά κάνει... σχέ-
δια. Ο «Κάρυ» τον θέλει και κά-
νει μια τελευταία προσπάθεια. 
Αλλιώς θα προχωρήσει του Ιά-
πωνα Μούτο.

AΡΗ
Σ

«ΒΑΡΙΔΙΑ» ΥΨΌΥΣ
1,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ!

«Ευαγγέλιο» το e-Sportime. Στο χθεσινό φύλ-
λο έγραψε για Μπρούνο και Μήτρογλου, ότι 
αμφότεροι δεν υπολογίζονται και ενημερώθη-
καν να λύσουν τα συμβόλαιά τους. Με κάθε λε-
πτομέρεια. Στο παρά πέντε οι ειδήσεις. Στο... 
και πέντε, τις αναπαρήγαγαν και οι υπόλοιποι.
Πλην του Μητρο -που δεν έγινε ποτέ- γκολ 
και του Βραζιλιάνου, ο Θόδωρος Καρυπίδης 
προσπαθεί να ξεφορτωθεί άλλα δύο συμβό-
λαια. Δύο ακόμα ποδοσφαιριστές που δεν... 
ακούμπησαν στο «Βικελίδης». Ντουάρτε και 
Λόπεθ απλά υπάρχουν. Δεν υπολογίζονται. 
Απλά πληρώνονται! Και πληρώνονται αδρά!
Τα πρόσωπα τα αναλύσαμε. Πάμε να τα κά-
νουμε και... ευρουλάκια τώρα!
Λοιπόν. Ο πλέον «αλμυρός» σε σχέση από-
δοσης - τιμής πάντα, ο Κώστας Μήτρογλου. 
Το ετήσιο συμβόλαιο του για τη σεζόν 2021-22 
προβλέπει αποδοχές που ξεπερνούν τις 600 
χιλιάδες ευρώ. Το μεγαλύτερο συμβόλαιο μέ-
χρι... χθες, τρίτο πλέον, μετά από εκείνα τον 
Ιτούρμπε και Εντιαγέ.
Στα έξι κατοστάρικα στο σύνολο και λίγο πα-
ρακάτω, τα συμβόλαια των Ντουάρτε και Λό-
πεθ. Στον πρώτο μάλιστα έχει γίνει και μια σχε-
τική μείωση!
Τελευταίος ο Μπρούνο Φελίπε. Πάνω από 200 
χιλιάρικα τα χρήματα που θα πάρει φέτος, αν 
δεν φύγει από τον Άρη, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ.
Στο... ταμείο, η σούμα «γράφει» ένα νούμερο 
κοντά στο 1,5 «χαρτί». Ποσό που έχει να κάνει 
με το net των συμβολαίων. Χωρίς έξτρα πα-
ροχές, μπόνους, ΙΚΑ κ.τ.λ. Βάλτε κι αυτά 
και τα πιάσαμε τα 2 εκατ. ευρώ!
«Βαρίδι» που θέλει - και 
καλά κάνει και θέλει 
- να ξεφορτωθεί ο 
Καρυπίδης.

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΥΜΒΌΛΑΙΑ 
ΠΌΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΞΕΦΌΡΤΩΘΕΙ 
Ό ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΌ... 
ΜΠΑΤΖΕΤ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΌΜΕΣΑΙΑΣ 
ΌΜΑΔΑΣ ΤΗΣ SUPER LEAGUE 1!
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Τον έβγαλε «μπαλκόνι»!
Τον «έκοψε» και τον «έδωσε». Προ ημερών 
προέκυψε θέμα με ποδοσφαιριστή ομάδας της 
Super League 1 που αντιμετωπίζει την κατηγο-
ρία της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ο Αχιλλέ-
ας Μπέος με επίσημη δήλωση του, τόνισε ότι 
αν και έχει... καψούρα τον Αμρ Ουάρντα, απο-
σύρει το ενδιαφέρον του. «Είναι γνωστή η πο-
δοσφαιρική αδυναμία που έχω στον Χαμπίμπι, 
όμως η ποδοσφαιρική αξία δεν μου είναι αρ-
κετή, αν δεν συνοδεύεται από αρχές, αξίες και 
μια πλήρως αποδεκτή κοινωνικά συμπεριφο-
ρά. Περιπτώσεις σαν κι αυτή πιστεύω ότι δεν 
έχουν θέση στο παγκόσμιο και το ελληνικό, ιδι-
αίτερα, ποδόσφαιρο», ανέφερε μεταξύ άλλων, 
βγάζοντας... μπαλκόνι τον Αιγύπτιο!

PLAN B
O ΤΖΕΡΟΜ ΣΙΝΚΛΕΡ!
ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ 
ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΚΟΜΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΤΟΥ ΛΕΝΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΓΛΟΤΖΑΜΑΪΚΑΝΟΣ 
ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ


 

γρ
α

φ
ει

 ο
 Ν

ΙΚ
Ο

Σ 
Μ

Α
ΡΚ

ΑΤ
Ο

Σ

SUPER 
LEAGUE

Άλλοι έρχονται, άλλοι  
«παίζει» να φύγουν!
Καταντάει πρόκληση, αλλά τι να κάνουμε; Το 
Sportime αποκάλυψε τις διαπραγματεύσεις των αν-
θρώπων της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» με τον Φλορε-
ντίν Ματέι. Πρόκειται για 28χρονο Ρουμάνο μέσο, 
με τον οποίο ο Γιάννης Πετράκης συνεργάστη-
κε στον Απόλλωνα Λεμεσού. Έρχεται σήμερα 
Ελλάδα για τα διαδικαστικά. Ιατρικά, υπο-
γραφές, ανακοινώσεις. Θα έρθει και στό-
περ στη Ριζούπολη. Η... είδηση είναι ότι 
ενδέχεται να προκύψει και αποχώρη-
ση. Μπορεί μια, ίσως και δύο!

Κάτι από την «κόμισσα της Κέρκυρας» η φάση με τον 
Ρεϊνάλντο Λενίς. Για τους μη... μυημένους στον Ελλη-
νικό Κινηματογράφο, η Αλίντα Ρίτσι (Ρία Δελούτση), 
τραγουδίστρια ενός συγκροτήματος, είχε στο περίμε-
νε τους ιδιοκτήτες νυχτερινού κέντρου, που επί καθη-
μερινής βάσεως πηγαινοέρχονταν στο αεροδρόμιο, 
αλλά έμεναν με την ανθοδέσμη υποδοχής αμανάτι.
Κάπως έτσι και ο Κολομβιανός εξτρέμ. Σήμερα, αύριο, 
μεθαύριο και μπήκαμε Αύγουστο και ακόμα τον περι-
μένουν.
Πρώτη απόπειρα να έρθει στην Ελλάδα την προηγού-
μενη Παρασκευή. Βγήκαν αεροπορικά εισιτήρια, αλλά 
οι άνθρωποι του Ιωνικού τα άλλαξαν. Νέα ημερομηνία 
άφιξη η 3η Αυγούστου. Σήμερα δηλαδή.
Στη Νίκαια θα βγάλουν άλλη μια «κούρσα» για αερο-
δρόμιο και δεν θα το... κουράσουν άλλο. Θα πάνε πα-
ρακάτω.
Το plan b σε περίπτωση που «τσακίσει» του Λενίς έχει 
βρεθεί. Το Sportime δεν θα πρωτοτυπήσει! Έχει και 
αυτό το όνομα! Όπως και τα 14 από τους 16 που έχουν 
αποκτηθεί αυτό το καλοκαίρι από τους «κυανόλευ-
κους».
Ποιος είναι; Ο Τζερόμ Σινκλέρ. Αποκλειστικό εννοείται! 
25χρονος επιθετικός που παίζει και ως εξτρέμ, γεννη-
μένος στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, με ρίζες από Τζα-
μάικα. 
Το βιογραφικό του; Εννοείται πως κυρίως έχει παίξει 
ποδόσφαιρο στην Αγγλία με... guest και στην Premier 
League με τη φανέλα της Γουότφορντ. Πριν αγωνί-
στηκε σε όλες τις μικρές ομάδες της Λίβερπουλ (U18, 
U21, U23). Μέχρι το καλοκαίρι του 2016 που μετακόμι-
σε στη Γουότφορντ. Έκτοτε ο δανεισμός έχει πάει... 
σύννεφο! Μπέρμιγχαμ, Σάντερλαντ και Γουότφορντ 
οι εντός νησιού. Τον Ιούλιο του 2019 βγήκε για πρώτη 
φορά εκτός Αγγλίας, για λογαριασμό της Φένλο, πάλι 
με τη μορφή δανεισμού. Τελευταίος του «σταθμός» η 
ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
Αρέσει, αλλά ως plan b. Αν δεν τελειώσει άμεσα του 
Λενίς που έχει αρχίζει να κουράζει.
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Ο ΧΑΡΙ ΚΕΪΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ 
«ΜΕΤΩΠΙΚΗ» ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΤΕΝΑΜ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗ 
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 

Ο,ΤΙ ΑΡΧΙΖΕΙ 
ΩΡΑΙΑ...

Το πάει στα άκρα; Κάνει απλώς μια πρώτη 
προειδοποιητική κίνηση, συμβολικά και 
πρακτικά, κάνοντας όσο το δυνατόν πιο 
ξεκάθαρο από νωρίς πως είναι αποφασι-
σμένος να φύγει; Ουσία είναι ότι ο Χάρι 
Κέιν δεν εμφανίστηκε χθες στην προπό-
νηση της Τότεναμ. Ως όφειλε δηλαδή να 
κάνει μετά το πέρας της άδειας του μετά 
το Euro 2020. Θέλει να πάει στη Μάντσε-
στερ Σίτι. Και ζητάει από τα «σπιρούνια» 
να μην του κόψουν το δρόμο. Το να ψά-
χνεται ο Άγγλος επιθετικός να αλλάξει πε-
ριβάλλον είναι θεμιτό. Κυρίως επειδή εί-
ναι κατανοητή η αγωνία του να παίζει σε 
μια ομάδα που θα του δώσει περισσό-
τερες πιθανότητες να φτάσει σε τίτλους. 
Δεν είναι μικρό παιδί πια. Έφτασε τα 28. 
Κι ακόμα προκοπή δεν είδε στο παλμαρέ 
του. Καλώς ή κακώς έχει καταλήξει πως 
αυτό δεν θα αλλάξει αν μείνει στο βόρειο 
Λονδίνο. Ενώ η Σίτι είναι συνυφασμένη 
πια με την επιτυχία. 
Το θέμα όμως είναι και ο τρόπος. Συνιστά 
έλλειψη σεβασμού προς το κλαμπ που 
τον «έφτιαξε» να αντιδράει επιλέγοντας 
τη μετωπική σύγκρουση; Η’ δικαιούται να 
αντιδρά έτσι βλέποντας να μην τηρείται 
η υπόσχεση που του είχε δώσει ο πρό-
εδρος Ντάνιελ Λέβι ότι θα τον αφήσει να 
φύγει αν έρθει καλή πρόταση; Δεν πρέπει 
να παραγνωρίζουμε πάντως ότι η Τότεναμ 
έχει νόμιμο δικαίωμα να ψάχνει να πά-
ρει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήμα-
τα για το πιο γερό περιουσιακό της στοι-
χείο. Σε κάθε περίπτωση, θα είναι κρίμα 
αν το διαζύγιο έρθει και δεν είναι βελού-
δινο. Το σύγχρονο επαγγελματικό ποδό-
σφαιρο κάνει όλο και πιο δύσκολο, σχε-
δόν αδύνατο, το να νικάει ο ρομαντισμός, 
του συναισθήματος, της φανέλας. Φαίνε-
ται και από το πώς ο συνυφασμένος με 
την Αστον Βίλα, Τζακ Γκρίλιτς ετοιμάζεται 
κι αυτός να κινήσει προς «Ετιχάντ» μεριά. 
Η δύναμη του χρήματος όλα τα νικά. Κά-
πως έτσι, η Σίτι ετοιμάζεται να δώσει περί 
τα 250 εκατ. ευρώ για το πακέτο Χάρι Κέιν 
– Τζακ Γκρίλις. Γιατί μπορεί. 
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ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 21:00
ΓΚΕΝΚ-ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ (-0,25)

2 1,80
Η κλήρωσε έβαλε δύσκολα στην Γκενκ που καλείται να 

αντιμετωπίσει την πανίσχυρη Σαχτάρ. Οι Ουκρανοί 
έχουν ποιότητα και φαντάζουν δυνατοί στο 
ξεκίνημα της σεζόν. Δεν πείθουν οι Βέλγοι 

παραμένοντας χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανώτερη η 

Σαχτάρ, πάμε 
μαζί της.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 21:00
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ

OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 1,72
Έτοιμη για μεγάλα πράγματα έδειξε ότι είναι κόντρα 

στη Γαλατάσαραϊ η Αϊντχόφεν. Η αποχώρηση του 
Μάλεν περιορίζει τις επιλογές στην επίθεση, αλλά η 

Μίντιλαντ δεν φοβίζει με τη  δυναμική της.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Θα 

κυνηγήσουμε 
τα κόρνερ.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ

ΚΟΡΝΕΡ ΠΡΙΝ ΤΟ 10’ 1,72
Πέρασε εύκολα από το Μπακού ο Ολυμπιακός παρά 

τις σημαντικές απουσίες που είχε. Τώρα καλείται 
να ξεπεράσει το εμπόδιο της πρωταθλήτριας 

Βουλγαρίας και αν παρουσιαστεί σοβαρός δεν θα 
συναντήσει μεγάλες δυσκολίες.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Πίεση 

αναμένω και 
ποντάρω σε 
ένα γρήγορο 

κόρνερ.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 20:00
ΜΑΛΜΕ-ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ

1Χ 1,72
Η Ρέιντζερς επιστρέφει στο Τσάμπιονς Λιγκ με 

στόχο φυσικά την είσοδο στους ομίλους. Πρώτο 
εμπόδιο η πρωταθλήτρια Σουηδίας Μάλμε, που 
αν υποτιμηθεί, μπορεί εύκολα να κάνει τη ζημιά. 
Κλειστό αλλά και σκληρό παιχνίδι αναμένω στο 

Μάλμε.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Συντηρητικό 
ποντάρισμα 
στην έδρα.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 20:00
ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ-ΜΟΝΑΚΟ

1Χ 2,00
Η Μονακό επιστρέφει στις μεγάλες ευρωπαϊκές 

διοργανώσεις, με την ομάδα φυσικά να διψάει για 
διάκριση. Ταξιδεύει στην Πράγα, με στόχο φυσικά 

να κάνει βήμα πρόκρισης, αλλά το έργο μόνο 
εύκολο δεν θα είναι.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Συντηρητικό 
ποντάρισμα 
στην έδρα.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ

1 1,70
Το μεγάλο βήμα για τα πλέι οφ θέλει να κάνει σήμερα 

η ομάδα του Μάρτινς. Σημαντικές επιστροφές στους 
«ερυθρόλευκους» που λύνουν τα χέρια του 
Πορτογάλου τεχνικού. Με αμυντικό πλάνο θα 

παραταχθούν οι Βούλγαροι.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Στήριξη 
ξεκάθαρα στην 

ελληνική 
ομάδα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΡΙΉΜΕΡΌ ΜΕ ΤΌ ΤΣΑΜΠΙΌΝΣ ΛΙΓΚ  
ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ ΞΑΝΑ

www.xosetips.com

Τις βάσεις για την πρόκρισή τους στα 
play off των Κυπέλλων Ευρώπης θέ-
λουν να βάλουν απόψε ο Ολυμπιακός 
και ο ΠΑΟΚ. Στις 22:00, στο Καραϊσκάκη, 
ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λουντογκό-
ρετς στην πρώτη αναμέτρησή τους για την 
τρίτη προκριματική φάση του Champions 
League. 
Στις 21:45, στο Δουβλίνο, ο ΠΑΟΚ δίνει το 
πρώτο του παιχνίδι στο Europa Conference 
League, κόντρα στην Μποέμιανς. 
Στόχος και των δύο ελληνικών ομάδων εί-
ναι η νίκη, ώστε να κάνουν το πρώτο βήμα 
για την πρόκριση, εν όψει των αγώνων ρε-
βάνς της επόμενης εβδομάδας. 
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά ειδι-
κά στοιχήματα για τους αγώνες Ολυμπι-
ακός-Λουντογκόρετς και Μποέμιανς Δου-
βλίνου-ΠΑΟΚ. 
Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι παί-
κτες του Πάμε Στοίχημα είναι για την πρό-
κριση, τα πολλαπλά σκορ, το στοίχημα χω-
ρίς ισοπαλία, τον πρώτο παίκτη που θα 
σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, τη νίκη με 
μηδέν παθητικό, την ομάδα που θα εκτε-
λέσει τα περισσότερα κόρνερ, το σύνολο 
των κόρνερ του 1ου ημιχρόνου, το ακρι-
βές σκορ 1ου και 2ου ημιχρόνου, τα μονά/
ζυγά γκολ, το ημίχρονο με τα περισσότε-
ρα γκολ κάθε ομάδας.

ΜΑΚΡΌΧΡΌΝΙΑ ΣΤΌΙΧΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΌΥΣ ΝΙΚΉΤΕΣ 
ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑΤΩΝ
Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για 
την έναρξη των μεγάλων ευρωπαϊκών 
πρωταθλημάτων. 
Την Παρασκευή 6 Αυγούστου θα γίνει η σέ-
ντρα στη Ligue 1 και την Championship, 
ενώ μία εβδομάδα αργότερα, την Παρα-
σκευή 13 Αυγούστου θα ξεκινήσουν η 
Premier League, η Bundesliga και η La 
Liga.
Το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει μακρο-
χρόνια ειδικά στοιχήματα για τα ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα. Οι παίκτες του Πάμε Στοίχη-
μα μπορούν να ποντάρουν από τώρα στους 
νικητές των ακόλουθων πρωταθλημάτων: 
Super League, Bundesliga, Premier League, 
Championship, Serie A, La Liga, Ligue 1, Α’ 
Ρωσίας, Α’ Πορτογαλίας, Α’ Ολλανδίας, Α’ 
Βελγίου, Α’ Τουρκίας, Β’ Γερμανίας. 

ΠΌΛΛΕΣ ΣΤΌΙΧΉΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΌΓΕΣ  
ΓΙΑ ΤΌΥΣ ΌΛΥΜΠΙΑΚΌΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Πολλές είναι οι στοιχηματικές επιλογές του 
Πάμε Στοίχημα και για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. 
Στον στίβο προσφέρονται στοιχήματα για 
τους άνδρες, στα 110 μέτρα με εμπόδια, στα 
200 μέτρα, στον ακοντισμό, στη σφαιρο-
βολία, στα 1.500 μέτρα, στη σφυροβολία, 
στα 400 μέτρα, στο άλμα εις τριπλούν, στον 
Μαραθώνιο, στις σκυταλοδρομίες 4Χ100 
και 4Χ400, στα 800 μέτρα, στα 5.000 μέτρα, 
στα 20 χιλιόμετρα βάδην και για τις γυναί-
κες, στο άλμα επί κοντώ, στα 400 μέτρα, 
στον ακοντισμό, στα 400 μέτρα με εμπό-
δια, στο άλμα εις ύψος, στις σκυταλοδρο-
μίες 4Χ100 και 4Χ400, στα 3.000 μέτρα στι-
πλ, στα 1.500 μέτρα, στον Μαραθώνιο και 
στα 10.000 μέτρα. 
Πλήθος ειδικών στοιχημάτων προσφέρει 
το Πάμε Στοίχημα και για τον αυριανό αγώ-
να της Εθνικής Ομάδας Πόλο με το Μαυ-
ροβούνιο, για την προημιτελική φάση του 
Ολυμπιακού τουρνουά.  

ΠΡΩΤΌ ΒΉΜΑ  
ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΡΌΚΡΙΣΉ  
Ό ΌΛΥΜΠΙΑΚΌΣ  
ΚΑΙ Ό ΠΑΌΚ
ΠΌΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΌΙΧΉΜΑΤΑ ΑΠΌ 
ΤΌ ΠΑΜΕ ΣΤΌΙΧΉΜΑ ΓΙΑ ΤΌΥΣ 
ΑΠΌΨΙΝΌΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΌΛΥΜΠΙΑΚΌΣ-
ΛΌΥΝΤΌΓΚΌΡΕΤΣ ΚΑΙ ΜΠΌΕΜΙΑΝΣ 
ΔΌΥΒΛΙΝΌΥ-ΠΑΌΚ 
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ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΣΤΑ... 
ΣΕΠΟΛΙΑ

Τι κι αν έξω ο τόπος βράζει ο Γιάν-
νης Αντετοκούνμπο θα κάνει πρά-
ξη την υπόσχεσή του και απόψε 
το βράδυ, στις 20:00, το τρόπαιο 
του ΝΒΑ θα βρίσκεται εκεί που 
ξεκίνησαν όλα. 
Πού αλλού; Μα φυσικά στα Σεπό-
λια. Εκεί που ο Γιάννης και ο Θα-
νάσης έκαναν τα πρώτα τους βή-
ματα στο μπάσκετ. 
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι 
από τους λίγους… ρομαντικούς 
υπεραθλητές και η ταπεινότητά 
του είναι αξεπέραστη. 
Άλλοι μπορεί να «έριχναν» μαύρη 
πέτρα πίσω τους και να μη γυρ-
νούσαν στην παλιά τους γειτο-
νιά, που πέρασαν δύσκολα παι-
δικά χρόνια. 
Όχι όμως η οικογένεια Αντετο-
κούνμπο, που μπορεί να βρίσκε-
ται στην άλλη άκρη του Ατλαντι-
κού, αλλά ένα μέρος της καρδιάς 
της βρίσκεται στην Αθήνα. Στα Σε-
πόλια.
Ο «Greek Freak» φέροντας το 
τρόπαιο που κατέκτησε με τους 
Μπακς στην Ελλάδα και τα Σεπό-
λια, θα αποδώσει… φόρο τιμής 
εκεί που γεννήθηκε η αγάπη του 
για το μπάσκετ.
Οι αυξημένες θερμοκρασίες δεν 
μπορούν να αποτρέψουν τον κό-
σμο από το να αποθεώσει τον 
Γιάννη και τον Θανάση.
Οι πρωταθλητές του NBA θα πάνε 
το βαρύτιμο τρόπαιο σε όλα τα 
αγαπημένα τους μέρη. 
Το είχε υποσχεθεί και γινόταν να 
αθετήσει τα λεγόμενά του. Όπως 
το τρόπαιο βρέθηκε στους δρό-
μους του Μιλγουόκι, έτσι θα βρε-
θεί και στην καρδιά της Ελλάδας, 
στην Αθήνα. 
Το γήπεδο έχει φρεσκαριστεί και 
είναι όλα έτοιμα για την υποδοχή 
των πρωταθλητών.
Νερό, καπέλο, μάσκα (έχουμε και 
έναν κορονοϊό να μη μας αφήνει 
σε ησυχία…) και το ραντεβού εί-
ναι για τις 20:00 στα Σεπόλια. 
Να μη λείψει κανείς. Γιατί αξίζει 
η αποθέωση σε αυτά τα παιδιά 
που με τις πράξεις και τα λεγό-
μενά τους κάνουν περήφανη την 
Ελλάδα. 
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ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 20:00 
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ 
ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ  
ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ  
ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΠΑΙΟ  
ΤΟΥ ΝΒΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 
ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΣΑΝ
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ΚΑΤΙ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΓΑΛΛΙΑ  
ΓΙΑ ΤΖΟΛΗ ΚΑΙ ΝΙΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ… 

Μην τα ξαναλέμε. Ο Χρήστος Τζόλης εί-
ναι σε mood μεταγραφής. Τώρα αν είναι 
και ο ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι που θα πρέπει 
να το δένουμε κιόλας. Θα έχει μεγάλο εν-
διαφέρον το πως θα εξελιχθεί όλο αυτό 
το πόκερ, όπως είναι όλες οι μεταγραφι-
κές υποθέσεις. 
Το ζήτημα με τη Νόριτς είναι σοβαρό, για 
την 2η πρόταση που ήρθε από την ομάδα 
της Premier League ενημερωθήκατε από 
το Sportime αλλά τι γίνεται μετά το «όχι» 
του ΠΑΟΚ είναι ακόμα πιο σοβαρό. 
Από αυτή εδώ τη γωνιά απλά θα κατα-
γραφεί μια φήμη αλλά και… πως μάλλον 
δε θα γίνει τίποτα. Από τη Γαλλία τα τε-
λευταία 24ώρα είχε βγει μια φήμη πως με 
τον Τζόλη θα ασχοληθεί η Νις, μια από τις 
ομάδες με τα μεγάλα πορτοφόλια. 
Ψαχτήκαμε, ρωτήσαμε και το αποτέλεσμα 
είναι πως: Όντως για κάποιο διάστημα η 
Νις είχε σε μια πρώτη μεγάλη λίστα τον 
Τζόλη. 
Αλλά στο ξεσκαρτάρισμα ο δικός μας ο 
διεθνής μάλλον δεν πέρασε στο τελικό 
report. 
Εξάλλου, μόλις πριν λίγο καιρό η Νις έκλει-
σε τη θέση του αριστερού winger με τον 
Τζάστιν Κλάιφερτ από τη Ρόμα. Και πρό-
σφατα αυτή του δεξιού με τον Στενγκς από 
την Αλκμάαρ. 

Agent Greek

ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ… 

Την άκουσαν γερά
Και κάτι ακόμα σοβαρό από Πα-
ναθηναϊκό. Μη μου πείτε ότι χά-
σατε την ανακοίνωση της Θύ-
ρας 13 τις προάλλες. Ακόμα 
συζητιέται στα αποδυτήρια του 
Παναθηναϊκού. Και δύο και τρεις 
και τέσσερις φορές τη διάβασαν 
κάποιοι. Η πίεση μεγαλώνει, η 
υπομονή στερεύει και κάποιους 
τους ζώνουν τα φίδια. Έρχονται 
πολύ δύσκολες στιγμές και το 
νόημα το έπιασαν όσο έπρεπε. 
Πού να αρχίσουν και τα επίση-
μα ματς...

Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΟΦΗ 

Πάει για 6άρι 
Κατά πολλούς ο ΟΦΗ έχει κενά 
που ακόμα δεν έχουν καλυφθεί 
όσον αφορά τον αγωνιστικό σχε-
διασμό. Και αν θα καλυφθούν. 
Τέλος πάντων χρόνος υπάρχει, 
το θέμα είναι να δοθούν και οι 
λύσεις. Προτεραιότητα πάντως 
στην Κρήτη αν είναι σωστές οι 
πληροφορίες είναι η απόκτηση 
ενός 6αριού. Εκεί έχει διαγνώ-
σει το μεγαλύτερο ζήτημα ο Νιό-
πλιας. Έναν παίκτη που θα δί-
νει μια ασφάλεια μπροστά από 
τα στόπερ εκεί στο κέντρο να κό-
βει και λίγο.

ΤΟ «ΑΓΚΑΘΙ» ΠΕΠΕ

Προτείνεται, αλλά…
Ολυμπιακός και Πέπε είναι κοινό μυστι-
κό πως θέλουν να προχωρήσουν… χωρι-
στά. Δεν βγήκε η συγκεκριμένη μεταγραφή 
σε καλό για καμία από τις δύο πλευρές. Οι 
«ερυθρόλευκοι» θέλουν να τον παραχωρή-
σουν αλλά να πάρουν πίσω και μέρος των 
χρημάτων που έδωσαν. Η Γκιμαράες όντως 
ενδιαφέρεται. Τιμή εκκίνησης; Τρία εκατ. 
ευρώ. Ένα λιγότερο από όσα έδωσε η ομά-
δα του Πειραιά. Το πολύ να πέσει στα 2,5. 
Πολλά… Προτάθηκε και στην Μπράγκα. Τί-
ποτε κι εκεί… 

ΚΑΡΛΙΤΟΣ - ΜΑΚΕΝΤΑ  
ΤΟΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΖΟΥΝ

Όσο μένουν ακούνητοι…
Πολλά θέλει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πάρα πολλά. Χαφ, τερματο-
φύλακα, εξτρέμ και φορ περιοχής. Το θέμα είναι πως ναι μεν 
από τη μία ο Γιάννης Αλαφούζος είναι διατεθειμένος να κάνει 
υπέρβαση φέτος, αλλά για τη γραμμή κρούσης υπάρχει και 
μια απορία. Τι θα γίνει αν μείνουν στα συμβόλαιά τους Καρ-
λίτος και Μακέντα; Πρόβλημα. Οικονομικό και αγωνιστικό. Γι 
‘ αυτό και η απόκτηση φορ πάει για τελευταία στην ουρά…

➠

➠
➠

➠
ΦΗΜΗ ΚΑΙ
ΤΕΛΕΙΩΣΕ 





Τη μεγάλη επιτυχία 
του Μίλτου Τεντόγλου 
το Sportime την κάλυψε μέσα 
από τη διαδικτυακή του εφημε-
ρίδα. Με αποτέλεσμα να γίνει η 
πρώτη εφημερίδα που είχε στο 
πρωτοσέλιδό της (όπως και στην 
περίπτωση της κατάκτησης του πρω-
ταθλήματος του NBA 
από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο) την κατάκτηση 
του χρυσού μεταλλίου. 
Ο Τεντόγλου μπορεί να αντιμετώπισε λίγο διαφορετι-
κά την επιτυχία του σε σχέση με άλλους χρυσούς Ολυ-
μπιονίκες, παρόλα αυτά ήταν δεδομένο πως πήγαινε 
ως ένα από τα φαβορί στον τελικό. 
Αν όχι το γκραν φαβορί, μια και φέτος είχε 
καταγράψει άλμα στα 8.60μ. Μόλις στα τέλη του 
περασμένου Μαΐου. 
Οι αντιδράσεις φάνηκαν περισσότερο να βγάζουν το 
άγχος που είχε μια και δεν είναι εύκολο πράγμα να 
κερδίζεις τη μεγαλύτερη των διακρίσεων στο τελευ-
ταίο άλμα. Αλλά αν μη τι άλλο καταγράφεται ως ξεχω-
ριστή και μέσα στα ολυμπιακά ιδεώδη η παραδοχή του 
(η άποψή του καλύτερα) πως ο Ετσεβερία έκανε κα-
λύτερο αγώνα. Εδώ για να κλειστεί το κεφάλαιο Μίλ-
τος Τεντόγλου θα πρέπει να τονιστεί πως είναι μόλις ο 
5ος Ευρωπαίος που κατακτά το χρυσό μετάλλιο στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. 
Το μήκος ανδρών είναι από τα αγωνίσματα που άρχι-
σε την ιστορική του διαδρομή από το 1896. Κάτι που 
σημαίνει πως έχουν διεξαχθεί 29 τελικοί. 
Στο αγώνισμα που ο Καρλ Λιούις έχει 4 χρυσά μετάλ-
λια, ο Μπομπ Μπίμον έκανε το ιστορικό παγκόσμιο 
ρεκόρ (8.90μ.) το 1968 και ο Τζέσε Όουενς νίκησε το 
1936 στο Βερολίνο, ο Τεντόγλου έβαλε το όνομά του 
δίπλα στους Ευρωπαίους που έχουν νικήσει. 
Οι υπόλοιποι 4 είναι ο Σουηδός Γουίλιαμ Πέτερσον 
στην Αμβέρσα το 1920, ο Βρετανός Λιν Ντέιβις το 1964 
στο Τόκιο, ο Λουτζ Ντομπρόβσκι από την Ανατολική 
Γερμανία το 1980 στη Μόσχα και ο σπουδαίος Βρετα-
νός Γκρεγκ Ράδερφορντ το 2012 στο Λονδίνο. 
Εκεί όμως που τα επίθετα της πλούσιας ελληνικής 
γλώσσας δεν φτάνουν είναι στην περίπτωση 
του Λευτέρη Πετρούνια. 
Δεν είναι θέμα άποψης. Το χάλκινο μετάλλιο που κα-
τέκτησε στους κρίκους είναι μυθική επιτυχία. Γυμνα-
στής που κάνει επέμβαση στον ώμο και καταφέρνει να 
προκριθεί στους Ολυμπιακούς στον τελευταίο αγώνα, 

δεν είναι δυνατό να αντιμετωπίζεται η 
επιτυχία του ως άλλη 

μία μέρα στη δουλειά. 
Ο Πετρούνιας, όμως, είναι τόσο 

μεγάλος αθλητής που αυτό που 
τόνισε πρώτα πρώτα 
είναι πως δεν του αρέσει 
να είναι δεύτερος ή τρίτος. 
Έτσι είναι οι αθλητές αυτού του 
επιπέδου. 

Το καλύτερο νέο όμως το άφησε 
για το τέλος ο Πετρούνιας. Πως 

θα είναι και στο Παρίσι. Θα είναι 34 
ετών. Δεν είναι καθόλου απαγορευτι-

κή η ηλικία του για διάκριση. Η στόφα του 
άλλωστε και το ταλέντο του δεν θα επιτρέψει 

σε κανέναν να τον υποτιμήσει. Έως τώρα 
άλλωστε το βιογραφικό του έχει γράψει 

1 χρυσό και 1 χάλκινο στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες, 5 χρυσά σε Ευρωπαϊκά 
Πρωταθλήματα και 3 σε Παγκόσμια. 
Σεβασμός λοιπόν, σε έναν από τους 
κορυφαίους όλων των εποχών… 

ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ 
ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ

Λόγια εχθρικά
 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Η Εθνική ομάδα του γουότερ πόλο 
έχει μπροστά της τη μεγαλύτερη 
ευκαιρία για πρόκριση στα ημιτε-
λικά μετά το 2004. Να βρεθεί ένα 
βήμα από αυτό που δεν κατόρθω-
σε η μεγάλη γενιά των Αφρουδά-
κηδων, του Χατζηθεοδώρου, του 
Μάζη, του Δεληγιάννη, του Θωμά-
κου, του Θεοδωρόπουλου, του Βλο-
ντάκη, του Σχίζα, του Κοκκινάκη και 
των άλλων σπουδαίων του ελλη-
νικού γουότερ πόλο. Με βάση την 
εικόνα στους ομίλους η Ελλάδα εί-
ναι ανώτερη ομάδα από το Μαυρο-
βούνιο. 


