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Στροφή 
ενδιαφέροντος 
στον Ολυμπιακό 
για αριστερό μπακ. 
Τι λένε οι Γάλλοι 
για Τρουά-Σισέ

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 06.08.2021 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1. 240

 Ανακοινώθηκε ο  
Μισελέν. ΘΕΜΑ:  
Η ΑΕΚ και οι Γάλλοι

Στην Τουρκία ο 
Σανκαρέ, τάσεις  
φυγής για Αϊτόρ. 
Σήμερα το φιλικό 
του Παναθηναϊκού 
με την ΝΚ Λοκομοτίβα

Τα «σπρώχνει» χοντρά  
ο Αρης για Καμαρά 
και Μπρόρσον 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΚΙΟ: 
ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

 
ΤΕΛΟΣ!
Mes(si) que un club…

BET   
ΣΕΛΙΔΕΣ2
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ΠΥΡΙΝΟΣ 
ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ

Πύρινος εφιάλτης χωρίς τέλος για την Αττική μετά τις χθεσινές αναζωπυρώσεις 
στη Βαρυμπόμπη. Εκκενώθηκαν Κρυονέρι Αφίδνες, Κοκκινόβραχος, Ιπποκράτει-
ος Πολιτεία και Δροσοπηγή. Κινδύνεψαν ξανά τα πρώην βασιλικά ανάκτορα του 
Τατοΐου ενώ η φωτιά συνέχισε το καταστροφικό της έργο σε πολύ μεγάλη έκταση 
δάσους. Συνολικά πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν με ελαφρά εγκαύματα και δι-
ακομίστηκαν στο Νοσοκομείο ΚΑΤ. Πρόκειται για τρεις εγκαυματίες από την περι-
οχή της Δροσοπηγής και δύο από την περιοχή του Κρυονερίου.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργει-
ας στο Κρυονέρι, ώστε να εξεταστούν τα διαφορετικά σενάρια όσον αφορά στην 
εξέλιξη των μετώπων της πυρκαγιάς και την πιθανή επίδρασή τους στη λειτουρ-
γία του Συστήματος Μεταφοράς. Κυλιόμενες ήταν οι διακοπές ρεύματος σε πολ-
λές περιοχές της Αττικής.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
Σε μία προσπάθεια να προστατευτούν οι πολίτες αλλά και να διευκολυνθεί το έργο 
της Πυροσβεστικής, αποφασίστηκε χθες κλείσιμο των πάρκων και των αλσών της 
Περιφέρειας Αττικής. Μεταξύ αυτών το Πάρκο Τρίτση, το Πεδίον του Άρεως, ο λό-
φος Φινοπούλου και το Αττικό Άλσος ενώ η κατάσταση θα αξιολογείται ανάλογα 
με τα νέα δεδομένα.

ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ
Ανεξέλεγκτα κινούνται οι φλόγες στα πύρινα μέτωπα της Εύβοιας. Η φωτιά κύκλω-
σε χθες το χωριό Κούλουρος που εκκενώθηκε ενώ συνέχισε την πορεία της για το 
χωριό Μαρούλι που και αυτό εκκενώθηκε. Εκκενώθηκε επίσης η Αγία Άννα.

ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση με τις φωτιές και στη Μεσσηνία. Πύρινη λαίλα-
πα στη Μέλπεια Μεσσηνίας όπου  καταλυτική ήταν η επέμβαση ενός πυροσβεστι-
κού ελικοπτέρου ενώ βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η εικόνα στην Αρχαία Ολυμπία.

ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΦΩΚΙΔΑ
Μεγάλες διαστάσεις πήρε η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χορτολιβαδι-
κή έκταση στην περιοχή Ελαία Δωρίδος Φωκίδας. Εκκενώθηκαν τα χωριά Ελαία 
και Καλλιθέα. 

ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ
Πυρκαγιά σε πευκοδάσος, ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα και στους Πάδες Κό-
νιτσας. Στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσαν δυο πεζοπόρα τμήματα της πυρο-
σβεστικής με 7 οχήματα.

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ 
Για μία «εξαιρετικά κρίσιμη», όπως την χαρακτήρισε κατάσταση, έκανε λόγο ο 
πρωθυπουργός, σε τηλεοπτικό του μήνυμα προς τους πολίτες. «Αντιμετωπίζουμε 
στην πατρίδα μας μια εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Όπως, δυστυχώς συμβαίνει 
και σε πολλές άλλες χώρες. Μετά από 10 ημέρες καύσωνα καλούμαστε να διαχει-
ριστούμε ταυτόχρονα δεκάδες δασικές πυρκαγιές. Τρεις από αυτές, στην Αττική, 
στην Εύβοια και στην Ηλεία είναι τεραστίων διαστάσεων και έντασης», ανέφερε. 
«Η προτεραιότητα μας είναι πάντα η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ακολου-
θεί η προφύλαξη των περιουσιών, του φυσικού περιβάλλοντος και των κρίσιμων 
υποδομών» τόνισε. «Δυστυχώς, στις συνθήκες αυτές, η ταυτόχρονη επίτευξη 
όλων αυτών των στόχων είναι απλά ανέφικτη», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον πρω-
θυπουργό «ο κρατικός μηχανισμός και ειδικά οι γυναίκες και οι άνδρες της Πυρο-
σβεστικής, έχουν καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες»

ΕΞΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως με την Πολιτική Προστασία «έχουμε κατα-
στρώσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης, τοποθετώντας 6 περιφέρειες, συμπεριλαμβα-
νομένης και της Αττικής, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού». «Σας ζητώ να πε-
ριορίσετε τις άσκοπες μετακινήσεις και να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Αν δοθεί 
εντολή εκκένωσης από κάποια περιοχή, σας παρακαλώ να συμμορφωθείτε. Τα 
σπίτια ξαναχτίζονται και τα δέντρα θα ξαναφυτρώσουν αλλά η ανθρώπινη ζωή δεν 
αναπληρώνεται», υπογράμμισε. Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως σε αυτή την 
έκτακτη κατάσταση, «πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι». . Κλείνοντας, ο πρωθυ-
πουργός ανέφερε πως «έχουμε χρέος να θωρακίσουμε την πατρίδα μας απένα-
ντι στην πραγματικότητα της Κλιματικής Αλλαγής».

ΤΣΙΠΡΑΣ: ΤΑΧΙΣΤΑ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ ΤΑ ΚΑΜΜΕΝΑ 
«Να κηρυχθούν τάχιστα αναδασωτέες οι καμένες εκτάσεις, μη δούμε να ξεφυτρώ-
νουν επενδύσεις real estate. Με σχεδόν άπνοια είχαμε πύρινα μέτωπα σε ολόκλη-
ρη τη χώρα», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Αλ. Τσίπρας από την βόρεια 
Εύβοια και τις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Βοήθεια σε πυροσβεστικά μέσα από την Κύπρο και τη Γαλλία έφτασε χθες στην 
Ελλάδα, ενώ σήμερα αναμένεται συνδρομή από Ρουμανία, Σουηδία και Ελβετία.

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ Ο ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΔΑΣΟΥΣ 
Το αδίκημα του εμπρησμού δάσους θα μετατραπεί σε κακουργηματική πράξη και 
οι δράστες θα τιμωρούνται με ποινή κάθειρξης, δηλαδή ποινή άνω των πέντε ετών, 
ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, σε ανάρτησή του στο twitter. 
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ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΙΤ!

Το δεύτερο ή τρίτο μετάλλιο για 
την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες στο Τόκιο δεν ήρθε! Υπήρ-
χαν προσδοκίες από την Κατερίνα 
Στεφανίδη και την Νικόλ Κυριακο-
πούλου στον τελικό του επί κοντώ 
γυναικών. Το πάλεψαν, αλλά διά-
φοροι παράμετροι δεν βοήθησαν 
και η πρώτη κατέλαβε την 4η θέση 
και η δεύτερη την 8η. Διόλου ευκα-
ταφρόνητες θέσεις!
Η ολυμπιονίκης του Ρίο, άγγιξε κά-
ποια στιγμή το χάλκινο, όταν πέρα-
σε τα 4,80μ., αλλά η Βρετανίδα Χόλι 
Μπράντσο υπερέβη τα 4,85μ. και 
πήρε εκείνη την τρίτη θέση. Από 
την άλλη, η Νικόλ Κυριακοπούλου 
πέρασε τα 4,50μ., αλλά το ανέβα-
σμα του πήχη στον τελικό απευθεί-
ας μετά στα 4,70μ. δεν της βγήκε.

Την Πέμπτη το βράδυ ολοκλή-
ρωσαν τον αγώνα τους οι υπερα-

θλητές! Ο Καναδός Ντέιμιαν Γου-
όρνερ ήταν ο νικητής στο δέκαθλο 
συγκεντρώνοντας 9.018 βαθμούς 
σημειώνοντας ολυμπιακό ρεκόρ 

και η Βελγίδα Ναφισάτου Τιάμ 
επικράτησε στο έπταθλο 

με 6.791β.

Το ένα μετά το 
άλλο τα μέλη της Εθνι-

κής Ομάδας επιστρέφουν 
στην Αθήνα από το Τόκιο. Την 

Πέμπτη γύρισαν ο Εμμανου-
ήλ Καραλής, ο Κώστας Φιλιππί-
δης με τον προπονητή του Δημή-
τρη Κυτέα και τους υποδέχθηκε 
η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία 

Σακοράφα και ο γ.γ. Γιώργος 
Γιατρουδάκης. 

Με τη συμμε-
τοχή της Κατερίνας 

Στεφανίδη και της Νικόλ 
Κυριακοπούλου στον τελικό 

του επί κοντώ γυναικών ολο-
κληρώθηκαν στο Ολυμπιακό Στά-
διο του Τόκιο οι ελληνικές συμμε-
τοχές. Το ενδιαφέρον περνάει 

στο Σαπόρο, με τέσσερις και 
τελευταίες ελληνικές πα-

ρουσίες. 
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Είναι η μόνιμη παρέα μας στα ολυ-
μπιακά τουρνουά. Από το 1980 πά-
ντα εκεί. Δεν έχει μείνει εκτός ούτε μια 
φορά. Μια ζηλευτή διάρκεια. Μια από-
δειξη της σωστής δουλειάς που γίνε-
ται διαχρονικά. Έχει γερές βάσεις το 
γουότερ πόλο στην Ελλάδα. Και έχει 
και λαμπρή προοπτική. Το μετάλλιο 
είναι μια ανάσα μακριά. Η εκπλήρωση 
του μεγάλου απωθημένου. Μια νίκη 
απέχει. Με αντίπαλο αρχικά, στα ημι-
τελικά, την Ουγγαρία. Μια πάντα με-
γάλη σχολή, αλλά όχι αχτύπητη, σαν 
άλλοτε. Την κερδίσαμε άλλωστε στην 
πρεμιέρα. Το πρώτο σημάδι ότι κάτι 
μεγάλο ερχόταν...
Είναι η δεύτερη φορά που η χώρα 
μας αγγίζει ένα μετάλλιο στο πόλο 
ανδρών. Το 2004, εντός έδρας, είχε 
φτάσει μέχρι τα ημιτελικά ωστόσο είχε 
ηττηθεί από την Σερβία - Μαυροβού-
νιο στον ημιτελικό και από τη Ρωσία 
στη συνέχεια. Τόσο κοντά και όμως 
τόσο μακριά. Αυτή τη φορά ελπίζουμε 
πως η απόσταση μέχρι το βάθρο θα 
καλυφτεί. Και έχουμε κάθε λόγο να το 
πιστεύουμε. Η Ελλάδα δεν έχει ακό-
μα χάσει στο Τόκιο, στους 8» διέλυ-
σε το Μαυροβούνιο (10-4), παρότι η 
πρόσφατη μεταξύ μας παράδοση δεν 
ήταν με το μέρος μας. Οκτώ οκτάλε-
πτα έχουν μείνει. Αλλά ας μη βιάζομα-
στε. Βήμα βήμα. Στις 09:30 αρχίζει το 
σημερινό παιχνίδι, ανυπομονούμε... 

ΕΙΝΑΙ  
Η ΣΤΙΓΜΗ ΣΟΥ 
Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ ΤΗΣ

Ευχάριστη έκπληξη; Ο 
ορισμός! Ο Αλκης Κυνηγάκης τερ-

μάτισε 5ος στον τελικό των 10 χλμ ανοιχτής 
θαλάσσης, μια εξαιρετική εμφάνιση που ελάχι-

στοι είχαν δει να έρχεται κι αυτό την κάνει πιο γλυκιά. 
Μπορεί όπως είπε μετά και κάνοντας έναν παραλληλι-

σμό με τα όσα είχε πει πρόσφατα συγκλονίζοντας ο Θοδω-
ρής Ιακωβίδης, να παλεύει χωρίς στήριξη όλα αυτά τα χρόνια 

(«Είμαστε μόνοι μας στο σκοτάδι μας» η χαρακτηριστική ατάκα 
του), αλλά για μία μέρα τα ξέχασε όλα. «Είμαι τρελά χαρούμενος», 

όπως δήλωσε μετά. 
Στον εναρκτήριο αγώνα της ελευθέρας πάλης, για τη φάση των «16» 
στα 53 κιλά, η Μαρία Πρεβολαράκη έχασε με 11-4 από τη Λουϊζα Ελί-
ζαμπεθ Μελέντρες Βαλβέρδε, ενώ στην τελική κατάταξη κατέκτησε 
τη 12η θέση.
Στην ποδηλασία πίστας ο Χρήστος Βολικάκης δεν ολοκλήρωσε 
τον αγώνα του όμνιουμ και κατετάγη 17ος, σε αγώνα σκρατς και 
αγώνα ρυθμού (tempo race). Στον αγώνα αποκλεισμού κα-

τετάγη 14ος, ωστόσο εγκατέλειψε τον αγώνα πόντων. Ο 
33χρονος πρωταθλητής ποδηλασίας ήταν συντετριμμέ-

νος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και 
να αποχωρήσει απ’ τη δράση. Ας ελπίσου-

με να ανακαλέσει, όλοι έχουν δικαίω-
μα σε μια κακιά στιγμή...

«ΕΛΑΜΨΕ» Ο ΑΛΚΗΣ ΚΥΝΗΓΑΚΗΣ!
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Με φόρα ο Ονιεκούρου
Εχουμε ακόμα λίγες μέρες μέχρι τη ρεβάνς με 

τη Λουντογκόρετς, αυτό δεν σημαίνει και 
ότι δεν είναι η απόλυτη προτεραιότητα 

στο μυαλό του Πέδρο Μαρτίνς και 
των συνεργατών του. Σύμ-

φωνα με τις ως τώρα 
ενδείξεις, κάτω 

από τα γκολ-
πόστ θα βρεθεί 
ο Τόμας Βάτσλικ, 

ενώ σοβαρή υπο-
ψηφιότητα για βασικός, 

άρα και ντεμπούτο, θέτει και 
ο Χένρι Ονιεκούρου. Παρεμπιπτό-

ντως, ο Νιγηριανός θα φοράει το Νο7 
στη φανέλα. Το είχε ο Κώστας Φορτούνης, 

αλλά ήταν διαθέσιμο από τη στιγμή που αυτός 
είναι εκτός και δεν θα γυρίσει πριν από το 2022.

ΣΤΡΟΦΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΖΟΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΥΠΟΜΟΝΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ, ΤΟ ΨΑΞΙΜΟ ΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Το ότι ο Ολυμπιακός θέλει μπακ είναι δεδομένο. Και όχι 
απαραίτητα μόνο αριστερό, όπως ξέρουμε. Και για δεξί 
υπάρχει κινητικότητα, αφού όπως ανέφερε και ο AGENT 
GREEK στη στήλη του ο Κένι Λαλά δεν έχει ακόμα πείσει ότι 
μπορεί να καλύψει με πληρότητα τις απαιτήσεις που έχει 
ο Πέδρο Μαρτίνς. Για το... αριστερό μέρος της υπόθεσης, 
τα πράγματα είναι όπως λίγο πολύ τα ξέρουμε. Ο Σέρχιο 
Εσκουδέρο είναι μια περίπτωση που δεν περπατάει. Έτσι 
κι αλλιώς, οι «ερυθρόλευκοι» απλώς διερευνητικές επαφές 
έκαναν. Ποτέ δεν προχώρησαν παρακάτω. Το ίδιο ισχύει 
και για τον Γιοάν Μοχίκα, η περίπτωση του οποίου μοιάζει 
να είναι ακόμα πιο… άγουρη μεταγραφικά, αφού ο Κολομ-
βιανός δεν είναι και τόσο ζεστός να παίξει στην Ελλάδα./ 
Στην ουσία και όπως σας έχει ήδη ενημερώσει το Sportime, 
ο Μπάμπης Λυκογιάννης είναι το Νο1 στη λίστα. Συγκεντρώ-
νει όλα όσα ψάχνουν στο λιμάνι και έχει το έξτρα αβαντάζ 
ότι δεν θα χρειαστεί τον παραμικρό χρόνο συμμετοχής. Εί-
ναι, όμως, μια δύσκολη περίπτωση, ανήκει στην Κάλιαρι 
και ο ίδιος δεν έχει ακόμα πειστεί ότι είναι το καλύτερο δυ-
νατό γι’ αυτόν να φύγει από ένα πολύ δυνατό πρωτάθλη-
μα όπως είναι το ιταλικό. Στον Ολυμπιακό έχουν θέσει όλα 
τα δεδομένα επί τάπητος και τρέχουν πολλαπλώς διάφο-
ρα ζητήματα. Κυρίως δεν βιάζονται. Οι μεταγραφές είναι 
και παιχνίδι υπομονής, με το timing να παίζει καθοριστι-
κό ρόλο. Και κοιτάνε και αλλού, σε παίκτες που ακόμα δεν 
έχουν διαρρεύσει τα ονόματά τους.... 

Φορτσάρει η Τρουά για Σισέ
Είναι γνωστό το ενδιαφέρον της Τρουά για τον 
Παπέ Αμπού Σισέ. Το έχουν από καιρό γράψει οι 
Γάλλοι. Ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού 
είχε παίξει πέρυσι, ως δανεικός, στη Σεντ Ετιέν. 
Μπορεί κάλλιστα να επιστρέψει στο Σαμπιονά. 
Η Τρουά τον θέλει πολύ και εμφανίζεται διατε-
θειμένη, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να φτάσει 
ως τα 8 εκατ. ευρώ. Ένα πόσο που σίγουρα δεν 
θα περάσει απαρατήρητο. Να δούμε βέβαια αν 
αυτό θα επιβεβαιωθεί και στην πράξη.
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Ωρα φιλικού
Κεκλεισμένων των θυρών, στις 21:00, στο γή-
πεδο της Καλλιθέας, ο Παναθηναϊκός αντιμε-
τωπίζει σήμερα τη NK Λοκομοτίβα σε φιλικό 
παιχνίδι. Αρκετές οι απουσίες για τον Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς ειδικά στην επίθεση, ενώ δεν 
αποκλείεται να δούμε για πρώτη φορά αγω-
νιζόμενο με την πράσινη φανέλα τον Ζβόνι-
μιρ Σάρλια, ακόμα περισσότερο λόγω των 
προβλημάτων (και) στην άμυνα. 

Δύσκολο(τατο)...
Σενάριο για τον Γερμανό μέσο Μαξ Μάιερ, 
που είδε το φως της δημοσιότητας μοιάζει 
πολύ δύσκολο να είναι κάτι παραπάνω από... 
σενάριο. Και ακριβός είναι και παίζει σε θέση 
που η ενίσχυση δεν είναι προτεραιότητα 
αυτή τη στιγμή στο «τριφύλλι». 

Ο ΓΙΟΥΝΟΥΣ ΣΑΝΚΑΡΕ ΣΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ 
ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ, ΠΑΙΡΝΕΙ 
ΣΕΙΡΑ Ο ΑΪΤΟΡ;

Παν
αθη

ναϊκ
ός

Η μεταγραφή του Γιουνούς Σανκαρέ 
στην Γκιρεσουνσπόρ έχει μπει στην 
τελική της ευθεία. Ο Σενεγαλέζος μέ-
σος μετέβη στην Τουρκία προκειμέ-
νου να καλυφτούν και τα τελευταία 
«τικ» των λιγοστών εκκρεμοτήτων 
που απομένουν ώστε να ξεκινήσει 
μετά και επίσημα το νέο αυτό κεφά-
λαιο στην καριέρα του. Το «τριφύλλι» 
είναι «ΟΚ» αφού εξ αρχής είχε βάλει 
τον παίκτη στη λίστα με τους «πω-
λούνται». Μένει να τα βρει κι αυτός 
με την ομάδα, αλλά δεν προκύπτει 
πληροφόρηση για κάτι τέτοιο – ίσα 
ίσα. Ο Σανκαρέ βλέπει θετικά το εν-
δεχόμενο να συνεχίσει εκεί την κα-
ριέρα του. 
Όπως φαίνεται αυτή δεν θα είναι η 
μοναδική αποχώρηση από το ρό-
στερ των «πρασίνων» τις προσεχείς 
ημέρες. Κοντά στην πόρτα της εξό-
δου βρίσκεται ο Αϊτόρ Κανταλαπιέ-
ντρα. Ο Ισπανός εξτρέμ συμμετέχει 
κανονικά στην προετοιμασία, σημεί-
ωσε μάλιστα και γκολ στο τελευταίο 
φιλικό της ομάδας επί ολλανδικού 
εδάφους, κόντρα στην Φένλο. Όμως 
όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει 
σύντομα παρελθόν. Εξέλιξη που σί-
γουρα δεν θα δυσαρεστήσει τον Πα-
ναθηναϊκό, αφού επίσης είναι ένας 
παίκτης που στην ομάδα δεν θα εί-
χαν ιδιαίτερο πρόβλημα αν έφευγε. 
Κλαμπ από Ισπανία και Ολλανδία 
έχουν δείξει ένα πρώτο ενδιαφέρον 
και μένει να δούμε τι θα συμβεί ή τι 
άλλο μπορεί να βγει στην πορεία. Τη 
σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Αϊτόρ 
πραγματοποίησε συνολικά 24 συμ-
μετοχές με απολογισμό 3 γκολ και 2 
ασίστ.

ΤΑΣΕΙΣ 
ΦΥΓΗΣ
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ΟΛΟ ΚΑΙ 
ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ
ΤΗΝ ΜΠΑΝΚΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΙΝΑΞΕΙ Η ΝΟΡΙΤΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 12 ΕΚΑΤ. ΚΑΙ 5ΕΤΕΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΤΖΟΛΗ 

ΠAO
K

Η πιο ακριβή μεταγραφή
Το ρεκόρ της πιο ακριβής πώλησης στην 
ιστορία του ΠΑΟΚ κατέχει ο Αλεξάντερ 
Πρίγιοβιτς. Δέκα εκατ. ευρώ πήρε ο 
Δικέφαλος για να τον δώσει στην Αλ 
Ιτιχάντ. Είναι δεδομένο ότι ο Τζόλης 
θα το σπάσει. Και ίσως είναι η καλύ-
τερη στιγμή για να το πράξει. Όπως 
προκύπτει από το περιβάλλον του, 
αλλά και από τη γλώσσα του σώμα-
τός του, είναι περισσότερο «εκτός» 
παρά «εντός». Με άλλα λόγια, στο 
μυαλό του φαίνεται πως έχει ήδη 
αρχίσει να φαντάζεται αλλού τον 
εαυτό του. Και σε αυτές τις 
περιπτώσεις, κανείς δεν 
θα βγει κερδισμένος 
αν πιέσει καταστά-
σεις προς την αντί-
θετη κατεύθυνση. 

Οι εξελίξεις τρέχουν πολύ γρήγορα στη 
μεταγραφική υπόθεση του Χρήστου 
Τζόλη καθώς η Νόριτς επανήλθε με νέα 
μεγάλη πρόταση και πλέον προσφέρει 
12 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ.
Η αγγλική ομάδα θέλει διακαώς τον 
νεαρό επιθετικό και δεν αποκλείεται 
να γίνει σύντομα ξανά συμπαίκτης με 
τον Δημήτρη Γιάννουλη, αφού η Νό-
ριτς ανέβασε κι άλλο την προσφορά 
της στους «ασπρόμαυρους».
Τα «Kαναρίνια» πλέον δίνουν 10 εκα-
τομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ άμεσα και 
2 ακόμα σε μορφή μπόνους όπως επί-
σης και ποσοστό μεταπώλησης.
Η Νόριτς «χρυσώνει» τον γεννημένο το 
2002 ποδοσφαιριστή, προσφέροντάς 
του τουλάχιστον τετραπλάσιες απο-
δοχές από αυτές, που έχει στον ΠΑΟΚ 
σήμερα ενώ του προσφέρουν και συμ-
βόλαιο διάρκειας 5 ετών. Του δίνουν 
δηλαδή μακροχρόνιο ορίζοντα και προ-
οπτική, του κάνουν σαφές πόσο τον θέ-
λουν και τον πιστεύουν. Ο Δημήτρης 
Γιαννούλης έχει έρθει σε επαφή μαζί 
του όσο η ομάδα του «Κάροου Ρόουντ» 
πιέζει για την απόκτησή του. 
Η συγκεκριμένη πρόταση είναι πολύ 
καλή και φαίνεται πως ο ΠΑΟΚ θα εί-
ναι δύσκολο να αρνηθεί από τη στιγ-
μή ειδικά, που δεν υπάρχει άλλη ομά-
δα να προσφέρει αντίστοιχα ποσά. Η 
μοναδική άλλη πρόταση, που έχει έρ-
θει στα γραφεία της Μικράς Ασίας είναι 
από την Κλαμπ Μπριζ, η οποία προ-
σέφερε 7,5 εκατομμύρια, προσφορά, 
που απορρίφθηκε χωρίς δεύτερη σκέ-
ψη από τους ιθύνοντες του Δικεφάλου. 
Η βελγική ομάδα αναμενόταν να επα-
νέλθει, αλλά τελικά αυτό δεν συνέβη. 
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Η πρώτη του προπόνηση
Ο Κλεμάν Μισελέν αμέσως μετά την ανακοίνωση της 
μεταγραφής του, μετέβη στα Σπάτα για την πρώτη του 
προπόνηση. Δεν είναι απίθανο μάλιστα να πάρει χρό-
νο συμμετοχής στο αυριανό φιλικό με τον Απόλλωνα 
Σμύρνης στα Σπάτα (20:00) Βρίσκεται σε φουλ ρυθ-
μό, καθώς έπαιζε με την ολυμπιακή ομάδα της Γαλλί-
ας στο Τόκιο μέχρι και τα τέλη Ιουλίου, ενώ ο Βλάνταν 
Μιλόγεβιτς τον χρειάζεται άμεσα, με δεδομένο (και) 

τον τραυματισμό του Μιχάλη Μπακάκη.
AΕΚ

ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΕΚ, ΑΛΛΑ ΚΛΕΜΑΝ ΜΙΣΕΛΕΝ ΚΑΙ 
ΝΤΑΜΙΑΝ ΛΕ ΤΑΛΕΚ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
ΑΕΚ-Γαλλία συμμαχία; Ιστορικά μόνο κάτι τέτοιο 
δεν ισχύει. Ξεσκονίζοντας τα βιβλία της ιστορίας 
η σύνδεση της Ένωσης με την εν λόγω αγορά εί-
ναι πρακτικά ανύπαρκτη. Θα μπορούσε να ‘ναι 
αλλιώς αν δεν είχε προκύψει ολική ανατροπή και 
ναυάγιο με τον Φιλίπ Μοντανιέ, το 2016; Κανείς 
δεν μπορεί να ξέρει. Τα λίγα, πάντως, πρότερα 
δείγματα περισσότερο σαν... ανέκδοτο μοιάζουν: 
Ερίκ Ραμπεσαντρατανά και Ολιβιε Ενσιαμπα-
φούμου λέμε και κλαίμε! Δύο ονόματα, μία ιστο-
ρία, για γέλια και για κλάματα. Αυτή τη φορά πά-
ντως, όλα δείχνουν ότι η ΑΕΚ θα αλλάξει τη σχέση 
της με τους Γάλλους ποδοσφαιριστές. Έχοντας 
πραγματοποιήσει δύο προσθήκες που υπόσχο-
νται πολλά. Ο Νταμιάν Λε Ταλέκ, εν αρχή. Στο βρα-
χύβιο διάστημα που φοράει τα κιτρινόμαυρα, ο 
31χρονος μέσος καλλιεργεί ισχυρές προσδοκί-
ες. Ήταν επίσης ο μόνος διασωθείς από το ναυ-
άγιο κόντρα στη Βελέζ. Πλέον θα έχει συμπαίκτη 
τον συμπατριώτη του, Κλεμέν Μισελέν. Ο 24χρο-
νος δεξιός μπακ υπέγραψε 4ετές συμβόλαιο, ενώ 
εντυπωσίασε στα εργομετρικά, αφήνοντας έκπλη-
κτους τους ανθρώπους της Ένωσης με τα απο-
τελέσματά του. Τόσο ο Μισελέν – που θα φορά-
ει το Νο19- όσο και ο Λε Ταλέκ, είναι παίκτες με 
ισχυρή παρουσία σε ένα από τα τοπ ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα (Ligue 1) και αυτό από μόνο του 
λέει πολλά για την προοπτική τους.  

Η στροφή  
στη γαλλική αγορά 

Το Sportime σας είχε, από τον περασμένο 
Μάρτιο ήδη, ενημερώσει για την απόφαση 
της ΑΕΚ να ρίξει το βάρος στη γαλλική αγο-
ρά και να προχωρήσει για πρώτη φορά στην 
7ετία του Δημήτρη Μελισσανίδη στο κλαμπ 
σε μεταγραφή από τη Ligue 1. Παίρνοντας 
έτοιμους ποδοσφαιριστές που θα μπουν και 
θα δώσουν άμεσα λύσεις σε επίπεδο 11άδας. 
Λε Ταλέκ και Μισελέν επιβεβαίωσαν του λό-
γου το αληθές. Ο πρώτος ήρθε με προσω-
πικές κινήσεις του Βλάνταν Μιλόγεβιτς, εί-
χαν συνεργαστεί στον Ερυθρό Αστέρα και 
ο ένας είχε την καλύτερη γνώμη για τον άλ-
λον. Ο δεύτερος έρχεται μετά από ενέργει-
ες του Παναγιώτη Κονέ, που αξιοποίησε τις 
επαφές που είχε κρατήσει με τη Λανς μετά 
το πέρασμά του από εκεί ως παίκτης. Να 
σημειώσουμε επίσης ότι τη γαλλική αγορά 
γνωρίζει άρτια και ο scout της ομάδας, Στά-
θης Ταυλαρίδης, ενώ εξετάστηκαν σοβαρά, 
πριν τον Μιλόγεβιτς, δύο Γάλλοι προπονη-
τές, ο Κλοντ Πιέλ και ο Ζουλιάν Στεφάν. Για 
την ιστορία, τον πρώτο είχε προσπαθήσει 
κάποτε να τον φέρει στην Ένωση ο Ντέμης 
Νικολαΐδης, ως αντικαταστάτη του Φερνά-
ντο Σάντος. Εν συνεχεία, έκλεισε συμφωνία 
με τον Λορέντσο Σέρα Φερέρ.

➦

ΝΑ ΓΙΝΕΙ... 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ



ΛΟΥΜΟΡ

Πότε επιστρέφει 
Ο διεθνής Γκανέζος αμυντικός έζησε και ζει ένα δρά-
μα.  Λίγο πριν υπογράψει το συμβόλαιο του με τον 
Άρη ενημερώθηκε για τον θάνατο του 4 εβδομάδων 
μωρό του! Αναχώρησε για την πατρίδα του, ώστε να 
βρεθεί κοντά στη γυναίκα του και την οικογένειά του 
που έχουν βυθιστεί στο πένθος. Oι άνθρωποι του Άρη 
έχουν καθημερινή επικοινωνία μαζί του και σύμφω-
να με τα όσα τους μετέφερε ο ποδοσφαιριστής επι-
στρέφει στη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει προπο-
νήσεις. Ίσως και σήμερα. Το αργότερο μέσα στο 
Σαββατοκύριακο.

ΙΤΟΥΡΜΠΕ

Περιμένουν το τεστ
Χθες, Πέμπτη, ήταν τελικά να υποβληθεί σε νέο 
τεστ covid o Χουάν Ιτούρμπε. Ο Παραγουανός εξ-
τρέμ αν βγει αρνητικός μπαίνει «καπάκι» στο αε-
ροπλάνο και πάει Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει 
προπονήσεις. Ήδη έχει καθυστερήσει αρκετά η 
άφιξή του. Μέχρι να υπογράψει ο Καμαρά, ο Ιτούρ-
μπε θα είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο στον φετι-
νό Άρη. Κοντά στα 900 χιλιάρικα οι ετήσιες απο-
λαβές του. 

AΡΗ
Σ

ΤΑ... ΣΠΡΩΧΝΕΙ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΟΛΝΤΕ! 

Σε πολλά ταμπλό και αρκετά τα ανοι-
χτά μέτωπα. Οι άνθρωποι του Άρη 
και για να θέτουμε τα πράγματα στην 
σωστή τους διάσταση, ο Θόδωρος 
Καρυπίδης ασχολείται παράλλη-
λα με δύο μεταγραφικά ζητήματα.  
Αμπουμπακάρ Καμαρά και Φρανζ 
Μπρόρσον. Ο πρώτος είναι ο δια-
καής του πόθος. Ο δεύτερος είναι ο 
κεντρικός αμυντικός που θα πλαι-
σιώσει τον Φαμπιάνο στην 11άδα.  
Ο Μαυριτανός είναι κοντά, πολύ 
κοντά, αλλά όσο δεν υπογράφει 
και μακριά παράλληλα. Μιλάμε για 
μια μεταγραφή που θα στοιχίσει 
στον Άρη πάνω από έξι εκ. ευρώ. 
Μεταγραφή και ο Σουηδός κεντρι-
κός αμυντικός. Προτεραιότητα κι 
αυτός, αλλά και για αυτή την πε-
ρίπτωση, χρειάζεται να μπει το 
χέρι στη τσέπη. Όχι τόσο βαθιά, 
όσο για τον Καμαρά, αλλά θα μπει. 
Ο Σκανδιναβός στόπερ δεν είναι ελεύ-
θερος και ο Καρυπίδης θα τα... σκάσει 
και στη Μάλμε για να τον πάρει στον 
Άρη. Κοντά στα 200 χιλιάρικα θέλουν 
οι Σουηδοί για να τον αφήσουν να φύ-
γει από τώρα και όχι τον Γενάρη. Οι 
διαπραγματεύσεις δεν έχουν ολο-
κληρωθεί. Οπότε κι αυτός κοντά μεν, 
αλλά μέχρι να υπογράψει όλα ρευστά.  
Και για τους δύο, οι διαπραγματεύ-
σεις είναι λίγο πριν τις υπογραφές. 
Οι «κίτρινοι» είναι αισιόδοξοι ότι και 
τα δύο deals θα κλείσουν θετικά πριν 
το Σαββατοκύριακο. 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 200ΑΡΙ, ΤΑ 
ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ 
ΣΤΟΥΣ ΣΟΥΗΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΜΠΡΟΡΣΟΝ, Ο ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

www.sportime.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20219



www.sportime.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 202110

Δεν «κόλλησε»
«Καψούρα» του Δημήτρη Σπανού ο Γιάν-
νης Ιατρούδης, αλλά ο φορ της ΑΕΚ δεν 
«κόλλησε». Δεν έπεισε τον Αιγιώτη τεχνι-
κό και επέστρεψε στην Ένωση. Το αντίθε-
το δρομολόγιο ακολούθησε ο Θεοδόσης 
Μαχαίρας. Ο νεαρός επιθετικός ενημερώ-
θηκε πριν τον επαναληπτικό με την Βέλεζ 
οτι θα παραχωρηθεί δανεικός στους Νικαι-
ώτες. Πριν ακόμα ενημερωθούν οι Νικαιώ-
τες ότι θα τον πάρουν!

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΌ 
ΠΡΩΤΌ ΦΙΛΙΚΌ ΤΌΥ «ΑΓΙΑΞ» ΤΗΣ 
ΗΠΕΙΡΌΥ - Η ΔΌΥΛΕΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ 
Η ΑΡΜΌΔΙΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΌΙΚΗΣΗΣ

SUPER 
LEAGUE

Ό Ντερλάν και ο «μάγος» 
Τουτουαρίμα!
O Φλορεντίν Ματέι ανακοινώθηκε από τον 
Απόλλωνα Σμύρνης, αλλά ακόμα υπάρχουν 
ανοιχτά «θέματα» στο ρόστερ της «Ελαφράς Τα-
ξιαρχίας». Οπωσδήποτε στόπερ θέλει ο Γιάν-
νης Πετράκης. «Κόπηκε» ο Βραζιλιάνος Ντερ-
λάν της Σαπεκοένσε, αλλά «χάθηκαν» και 
οι Ουρουγουανοί! Και αριστερό 
μπακ έχει ζητήσει ο Κρητι-
κός προπονητής. Αυτός 
ο Τουτουαρίμα, από 
ότι μαθαίνουμε, 
τους έχει «θα-
μπώσει»!

Πρώτο φιλικό προετοιμασίας μετά από 35 μέρες! 
Ο ΠΑΣ Γιάννινα έδειξε τα πρώτα δείγματα γρα-
φής του, σε συνθήκες αγώνα, κόντρα στη Λαμία 
το βράδυ της Τετάρτης στο ΔΑΚ. 
Πρώτο φιλικό, πρώτα συμπεράσματα και μοι-
ραία σύγκριση με τον περσινό ΠΑΣ Γιάννινα.
Σε τίτλους, πριν μπούμε στα επί μέρους, οι Γιαν-
νιώτες ήταν καλοί, αλλά όχι καλύτεροι από πέρ-
σι. Ούτε καν στα ίδια επίπεδα. Λογικό σε μεγά-
λο βαθμό, για πολλούς και διάφορους λόγους. 
Η ομάδα έχει καινούργιο προπονητή, άλλη φι-
λοσοφία που χρειάζεται χρόνος για να την αφο-
μοιώσουν οι ποδοσφαιριστές.
Σε σχέση με πέρυσι, μόνο η αμυντική γραμμή 
είναι η ίδια. Λοντίγκιν, Πίρσμαν, Σάλιακας, Ερα-
μούσπε και Κάργας θα είναι οι πέντε στα μετό-
πισθεν.
Από το... 6 και μπροστά ξεκινούν τα προβλή-
ματα για τους Ηπειρώτες. Με τις μεταγραφές να 
μην έχουν ολοκληρωθεί ακόμα και τον Περέα να 
φαντάζει ο μόνος έως τώρα που θα κάνει τη δι-
αφορά, τα κενά των Κάστρο, Καρτάλη, Παμλίδη 
και Ελευθεριάδη, παραμένουν... κενά. 
Κόντρα στη Λαμία, ο ΠΑΣ είχε ένα καλό 30λεπτο, 
αλλά μέχρι εκεί. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν κα-
ταγράφει τελική άξια αναφοράς, δεν απειλεί και 
γενικότερα, δείχνει ότι ακόμα η ομάδα είναι αμο-
ντάριστη. Αυτό είναι κομμάτι του προπονητή.
Παράλληλα, ότι χρειάζεται και ενίσχυση με πο-
δοσφαιριστές βιτρίνας και όχι... βάθους. Αυτή 
είναι αρμοδιότητα της διοίκησης. 

ΚΑΛΌΣ, 
ΑΛΛΑ ΌΧΙ ΌΠΩΣ ΠΕΡΣΙ!
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ΓΑΛΛΙΑ Vs ΗΠΑ

ΚΑΙ ΤΩΡΑ  
ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΥΣ

Το ζευγάρι που έκλεισε την πρώτη αγωνιστι-
κή ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 
έμελλε να είναι αυτό που θα βρίσκεται στον τελι-
κό του τουρνουά. Η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πο-
λιτείες Αμερικής έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς 
και τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 5:30 (ώρα 
Ελλάδας) θα παλέψουν για το χρυσό μετάλλιο.
Πρώτα όμως οι δύο φιναλίστ, Γαλλία και ΗΠΑ, 
προσπέρασαν τα εμπόδια των Σλοβενία και Αυ-
στραλία αντίστοιχα. 
Στον πρώτο ημιτελικό οι Αμερικάνοι ανέτρεψαν 
διαφορά 15 πόντων και σάρωσαν την Αυστρα-
λία 97-78, παίρνοντας εν τέλει εύκολα την πρό-
κριση για τον τελικό. Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν ο 
παίκτης που οδήγησε την Team USA με 23 πό-
ντους και 9 ριμπάουντ.
Ο δεύτερος κατά σειρά ημιτελικός, Γαλλία- Σλο-
βενία (90-89), «έσπασε» καρδιές και οι Γάλλοι με 
τον Νικολά Μπατούμ «ως από μηχανής θεό» πα-
νηγύρισαν την παρουσία τους στον τελικό των 
Ολυμπιακών Αγώνων. 
Ο Λούκα Ντόντσιτς για ακόμη μια φορά ήταν μυ-
θικός, κάνοντας triple double με 16 πόντους, 10 
ριμπάουντ και 18 ασίστ  (ο τρίτος παίκτης στην 
ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων που το κατα-
φέρνει). Ο Μπατούμ στα 2,5’’ για το τέλος έκοψε 
το λέι απ του Πρέπελιτς και στο τέλος του αγώνα 
έτρεξε να παρηγορήσει τον Σλοβένο σταρ των 
Μάβερικς. 
ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟ
Η Γαλλία με τις ΗΠΑ έχουν… ανοιχτούς λογα-
ριασμούς από την πρεμιέρα του τουρνουά στο 
Τόκιο. Η ομάδα του Κολέ έκανε την έκπληξη και 
υποχρέωσε σε ήττα την Team USA. Κάτι που 
είχε ξανακάνει το 2019 στον ημιτελικό του Μου-
ντομπάσκετ. 
Οι Αμερικάνοι όμως δεν είναι διατεθειμένοι να… 
τριτώσει το κακό και να ανέβουν αυτοί στο υψη-
λότερο σκαλί του βάθρου. 
Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που η Γαλλία και οι 
ΗΠΑ θα διασταυρωθούν σε τελικό Ολυμπιακών 
Αγώνων, μετά από το 1948 στο Λονδίνο και το 
2000 στην Ατλάντα (δύο χρυσά για τους Αμερι-
κάνους).
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Ο Γιάννης, ο Θανάσης και ο Κώστας αντί να περάσουν το πρω-
ινό τους κάτω από μια ομπρέλα, αποφάσισαν να ανέβουν στον 
Ιερό Βράχο της Ακρόπολης μαζί με τη μητέρα τους. Φυσικά δεν 
ανέβηκαν με άδεια χέρια, αφού κουβαλούσαν το βαρύτιμο τρό-
παιο του ΝΒΑ και αυτό που κέρδισε ο Γιάννης, του MVP των 
τελικών. Ο Έλληνας σταρ και η οικογένεια του είναι από μόνοι 
τους ένα «Υπουργείο Τουρισμού» και με κάθε τους κίνηση δια-
φημίζουν την Ελλάδα στα πέρατα αυτού του κόσμου.

Οι πρωταθλητές του ΝΒΑ, με το τρόπαιο στην Ακρόπολη
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ΤΟ ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΣΥΝΕΒΗ:  
Η ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ 
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ 
ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ – ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ; ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ; 

ΘΥΜΑ ΕΝΟΣ 
ΑΚΗΡΥΧΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

“Συγνώμη, είσαι ο θρύλος μας, αλλά δεν 
μπορούμε να σε σηκώσουμε οικονομικά». 
Δεν το είπε έτσι η Μπαρτσελόνα, αλλά αυτό 
σημαίνει το «οικονομικά και δομικά εμπό-
δια δεν μας επιτρέπουν να υπογράψουμε 
νέο συμβόλαιο παρά τη συμφωνία που εί-
χαμε με τον παίκτη». Λιονέλ Μέσι και Μπαρ-
τσελόνα, τέλος. Το γράφουμε και πάλι δεν 
μπορούμε να το πιστέψουμε. Μετακόμισε 
στη Βαρκελώνη στα 13 του, παιδάκι μικρό 
και τρομαγμένο. Είναι πλέον 34, στη δια-
δρομή έγινε (ο) κορυφαίος χωρίς να κοιτά-
ξει αλλού. Ο Μέσι είναι η Μπάρτσα. Και η 
Μπάρτσα είναι Μέσι. Με 10 πρωταθλήματα, 
4 Τσάμπιονς Λιγκ, 778 ματς και 673 γκολ, 
με 35 συνολικά τρόπαια. Κι όμως αυτό τε-
λειώνει. Έτσι ξαφνικά, άδοξα, σαν ψέμα,
Πόσο φταίνε όμως οι Καταλανοί γι’ αυτό; 
Πόσο ανεξάρτητη είναι η υπόθεση από τα 
γύρω γύρω; Ένας ψυχρός και ακήρυχτος, 
δημόσια τουλάχιστον, πόλεμος μαίνεται 
υπόγεια όλο αυτόν τον καιρό στο ισπανι-
κό ποδόσφαιρο. Ο πρόεδρος της Λίγκας, 
Χαβιέρ Τέμπας, υπέγραψε πρόσφατα μία 
συμφωνία με επενδυτικό fund (CVC) εξα-
σφαλίζοντας ένα δάνειο 2,7 δισ. ευρώ, κάτι 
που έχουν τρομερή ανάγκη τα κλαμπ της 
χώρας μετά την πρωτοφανή οικονομική 
κρίση που γέννησε ο κορονοϊός. Ρεάλ Μα-
δρίτης και Μπαρτσελόνα διαφώνησαν με 
όλο τους το «είναι». Επειδή έτσι μεν παίρ-
νουν ανάσα, αλλά θα πρέπει παράλληλα  
να παραχωρήσουν στην CVC το 10,95% 
των τηλεοπτικών δικαιωμάτων τους για τα 
επόμενα 50 χρόνια! Για τη La Liga όμως 
δεν είναι μόνο το οικονομικό, αλλά ότι με 
αυτόν τον τρόπο «δένει» τους δύο γίγα-
ντες με την πλευράς της, μιας και δεν θα 
μπορούν να φύγουν για καμία European 
Super League. Εκεί είναι που παίζεται όλο 
το παιχνίδι.
Ρεάλ και Μπάρτσα θεωρούν ότι η European 
Super League είναι μονόδρομος για να μεί-
νουν στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαί-
ρου. Δεν υπάρχει plan b γι’ αυτές. Η La Liga 
πάλι θέλει να «σκοτώσει» αυτήν την ιδέα 
τώρα που ακόμα είναι νωρίς και έχει το 
πάνω χέρι. Δεν είναι τυχαίο ότι λίγο μετά 
την ανακοίνωση-σοκ της Μπάρτσα, η «Βα-
σίλισσα» έβγαλε μια άλλη, με στόχο την 
CVC. Είναι μια ενορχηστρωμένη επίθεση. 
Να που οι δύο αιώνιοι συμμαχούν, παίζουν 
στο ίδιο γήπεδο. Όταν μιλάει το χρήμα, ε; 
Ο Μέσι αποτελεί παράπλευρη απώλεια. Σο-
καριστική, ιστορική, συγκλονιστική; Ναι. 
Αλλά παράπλευρη. Κυνικό κι αν ακούγεται. 
Δεν (πρέπει να) το περίμενε ούτε ο ίδιος. 
Είχε βασικά συμφωνήσει να μείνει, είχε δε-
χτεί γενναία μείωση απολαβών. Και τώρα 
τι για τον Αργεντινό θρύλο; Πέραν MLS, 
μόνο Μάντσεστερ Σίτι και Παρί Σεν Ζερ-
μέν μοιάζουν ικανές να σηκώσουν το βά-
ρος του συμβολαίου του. Και η πρώτη μό-
λις έδωσε 118 εκατ. ευρώ στην Αστον Βίλα 
για τον Τζακ Γκρίλις, Η πιο ακριβή μεταγρα-
φή όλων των εποχών στο αγγλικό ποδό-
σφαιρο πέρασε σε εντελώς δεύτερη μοί-
ρα. Timing να σου πετύχει, ε; 
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ΙΑΠΩΝΙΑ 13:00
ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ-ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ

OVER 2,75 1,80
Στην Ασία θα παίξουμε μπάλα και πιο συγκεκριμένα στο 

πρωτάθλημα της Ιαπωνίας. Σε εξαιρετική κατάσταση 
αμφότερες έρχονται από συνεχόμενες νίκες. Το 
φαβορί πάντως είναι ξεκάθαρα η τρομερή φέτος 

Γιοκοχάμα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Με την αγορά 

στο πλευρό μας 
ποντάρουμε στα 

γκολ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 14:00

ΙΑΠΩΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ
2 1,65

Αναμέτρηση με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο 
τελικό αλλά και την εξασφάλιση ενός μεταλλίου. 

Η έκπληξη, αλλά και οικοδέσποινα Ιαπωνία, 
κοντράρεται με την Γαλλία που έρχεται από την 

μεγάλη νίκη κόντρα στην Ισπανία.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Θα 

στηρίξουμε τις 
Γαλλίδες.

ΑΥΣΤΡΙΑ 2 19:30
ΑΜΣΤΕΤΕΝ-ΒΟΡΒΑΡΤΣ ΣΤΙΟΥΡ

OVER 2,75 1,70
Με εμφατικό τρόπο πέρασε από την Ντόρνμπερν η 
Αμστέτεν και το κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό. 

Για το τρίποντο θα παίξει σήμερα απέναντι στην 
Βόρβαρτς που θα ψάξει τους πρώτους της 

βαθμούς.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η αγορά 

σύμμαχός μας 
στα γκολ.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:30
ΜΠΡΕΪ-ΟΥΕΞΦΟΡΝΤ

OVER 2,5 1,78
Σταθερά στις θέσεις των πλέι οφ η Μπρέι και φυσικά 

εκεί θέλει να παραμείνει. Υποδέχεται σήμερα την 
τελευταία Ουέξφορντ που αποτελεί σάκο του μποξ 

στο πρωτάθλημα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Γκολ 

παίζουμε στην 
Ιρλανδία.

ΓΑΛΛΙΑ 22:00
ΜΟΝΑΚΟ-ΝΑΝΤ (1,0)

1 1,80
Ικανή για μεγάλα πράγματα δείχνει και φέτος η Μονακό 

με την ομάδα να μπαίνει με το δεξί στο Τσάμπιονς Λιγκ. 
Στόχος τώρα να κάνει το ίδιο και στο πρωτάθλημα 

με το τρίποντο απέναντι στην αδύναμη Ναντ να 
επιβάλλεται.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ασο με 

χάντικαπ 
παίζουμε.

ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΕΝΤΡΑ  
ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΕΜΙΖΕΙ ΑΡΚΕΤΑ 

www.xosetips.com

Η σεζόν ξεκινάει στην Αγγλία με το 
Σούπερ Καπ. Η κυπελλούχος Λέστερ 
και η πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι 
διεκδικούν το πρώτο τρόπαιο της νέας 
περιόδου, το Community Shield. Αύ-
ριο, στις 19:15, στο Wembley θα διεξα-
χθεί το μεγάλο παιχνίδι, για το οποίο 
το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολ-
λές στοιχηματικές επιλογές. 

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΚΟΡ
Ανάμεσα στις επιλογές που προσφέ-
ρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ για τον 
αγώνα Λέστερ-Μάντσεστερ Σίτι είναι 
και οι ακόλουθες:
• Κατάκτηση τροπαίου
• Μέθοδος κατάκτησης (κανονική διάρ-
κεια, πέναλτι)
• Πολλαπλά σκορ
• Πρώτος παίκτης που θα σκοράρει
• Τελευταίος σκόρερ
• Παίκτης που θα σκοράρει 2+ γκολ
• Παίκτης που θα πετύχει χατ-τρικ
• Παίκτης που θα δεχτεί την πρώτη 
κάρτα
• Παίκτης που θα σκοράρει και θα κερ-
δίσει η ομάδα του
• Ακριβές σκορ 1ου/2ου ημιχρόνου
• Μονά/Ζυγά γκολ
• Σύνολο κόρνερ
• Ομάδα που θα εκτελέσει τα περισσό-
τερα κόρνερ
• Στοίχημα χωρίς ισοπαλία
• Διαφορά νίκης
• Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal

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

ΛΕΣΤΕΡ ΚΑΙ 
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΤΡΟΠΑΙΟ
ΠΟΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟ COMMUNITY SHIELD 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45
ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ-ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ 

OVER 2,5 1,70
Σταθερά στη κορυφή η Σέλμπουρν συνεχίζει να 

διατηρεί απόσταση ασφαλείας από τους διώκτες της. 
Ταξιδεύει σήμερα στην έδρα της Γιου Σι Ντι που 

δίνει μάχη για μια θέση στα πλέι οφ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Δύο 

ομάδες που 
σκοράρουν με 

άνεση.
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ΦΟΡΤΣΆΡΟΥΝ 
ΟΙ ΜΗΧΆΝΈΣ 
Ίσα βάρκα ίσα πανιά, πρακτικά. Κλαμπ Μπριζ 
και Σπόρτινγκ Λισαβόνας μας δικαίωσαν για την 
εμπιστοσύνη που τους δείξαμε, αλλά Αννόβερο 
και Παρί Σεν Ζερμέν δεν μας τα είπαν όπως τα 
περιμέναμε. Συνεχίζουμε με ανανεωμένη αυτο-
πεποίθηση, δεν είχαμε ξεκινήσει καλά, δεν εί-
χαμε ξεκινήσει όπως συνηθίζουμε. Ωστόσο, εί-
μαστε ξανά στο σωστό δρόμο. Επειδή ακριβώς 
δεν παρασυρόμαστε από τυχόν άσχημες περι-
όδους ούτε και ενθουσιαζόμαστε υπερβολικά 
όταν «μας θέλει».
Έχουμε, άλλωστε, ενδιαφέροντα ματς για να δια-
λέξουμε και αυτήν την εβδομάδα, καθώς όλο και 
πλησιάζουμε στα μέσα Αυγούστου, όταν και θα 
κάνουν σέντρα και τα υπόλοιπα μεγάλα πρω-
ταθλήματα της Ευρώπης, πέραν της Γαλλίας 
που ξεκινάει σήμερα. Βέβαια, όλα τα λεφτά, κυ-
ριολεκτικά και μεταφορικά αυτό το Σαββατοκύ-
ριακο, είναι το Λέστερ- Μάντσεστερ Σίτι για το 
Community Shield. Το παραδοσιακά πρώτο πιά-
το κάθε νέας σεζόν στην Αγγλία. Με το καλό! 

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  65

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 60,5

ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ: -4,5

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ:  -112,6

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ: -117,1

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ: 65 μονάδες

ΤΈΛΙΚΟ ΆΠΟΤΈΛΈΣΜΆ 

ΣΕΖΟΝ 2016-17 +277 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2017-18 +97,44 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2019-20 +214,4 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2020-21 +114 μονάδες

3,444,15
Να μην προκύψει 

νικητής στο Μονπελιέ – 
Μαρσέιγ, στην πρεμιέρα 

της φετινής 
Ligue 1

Πληρώνει 
ο «άσος» της Μπέερσχοτ 

απέναντι στην Ουνιόν, 
για το πρωτάθλημα 

Βελγίου 

ΣΤΗ ΣΙΤΙ Η 
ΠΡΩΤΗ ΚΟΥΠΆ

Να πούμε «καλό χειμώνα»; Δεν θα το κάνουμε 
από τώρα (είπαμε!), αλλά μπαίνουμε σιγά σιγά 
στο κλίμα του τι μας περιμένει. Το Λέστερ – Μά-
ντσεστερ Σίτι για το Community Shield θα μας 
βάλει ακόμα περισσότερο στο πνεύμα. Πού θα 
καταλήξει η πρώτη κούπα της σεζόν; Στηρίζου-
με τους «πολίτες». Κι ας μην έχουν ακόμα πολ-
λούς από τους βασικούς διαθέσιμους. 
Ούτε οι «αλεπούδες» είναι έτοιμες, το έδειξαν 
και με τα άσχημα αποτελέσματα στα φιλικά, ακό-
μα και σε θεωρητικά εύκολα. Περιμένουμε ότι 
η στέψη της ομάδας του Πεπ Γκουαρντιόλα θα 
επιβεβαιωθεί σε παραγωγικό κάδρο, με γκολ 
εκατέρωθεν. 

ΡΈΝ ΚΆΙ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΓΙΆ ΆΡΧΗ
Η Ligue 1 ξεκινά. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 
πρωταθλήματα της Ευρώπης. Για αρχή στηρί-
ζουμε τη Ρεν απέναντι στη Λανς. Η ομάδα της 
Βρετάνης φιλοδοξεί να αποκτήσει εκ νέου ρόλο 
πρωταγωνιστή και θέλει να το δείξει με το κα-
λημέρα απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο, θα 
είναι ένα ηχηρό μήνυμα προθέσεων. 
Σέντρα και στην Πορτογαλία, εκεί η προτίμη-
σή μας πηγαίνει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Με 
φόρα από την κατάκτηση του Σούπερ Καπ απέ-
ναντι στην Μπράγκα και ως ενεργεία πρωτα-
θλήτρια θέλει κάτι εμφατικό για εκκίνηση και 
σαφώς μπορεί να το κάνει πράξη ως γηπεδού-
χος απέναντι στη Βιζέλα, που επιστρέφει στην 
ελίτ μετά από 36 ολόκληρα χρόνια.

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

 ΝΈΈΣ ΈΠΙΛΟΓΈΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/7 14:30 ΑΝΝΟΒΕΡΟ –  
ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ

1 1,82 15 μονάδες 
0

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/ 22:45 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. –
ΜΠΡΑΓΚΑ

1 2,57 10 μονάδες 
25,7

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/8 14:30
ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-

ΓΚΙΛΟΥΑΖ – ΚΛΑΜΠ 
ΜΠΡΙΖ

2 1,74 20 μονάδες 
34,8

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

0

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/8 22:15 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. – 
ΒΙΖΕΛΑ

1+OVER 2,5 1,95 10 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/8 19:15 ΛΕΣΤΕΡ – ΜΑΝ. ΣΙΤΙ
GOAL+OVER 

2,5 1,95 20 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/8 19:15 ΛΕΣΤΕΡ – ΜΑΝ. ΣΙΤΙ

ΜΑΝ. 
ΣΙΤΙ ΣΤΗΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1,94 20 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/8 14:00 ΡΕΝ – ΛΑΝΣ 1 1,98 15 μονάδες
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Η ΝΟΡΙΤΣ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΤΟΥ ΝΕΑΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ 

Η Wasserman δυσκολεύτηκε φέτος με 
τον Τζόλη. Ήθελε να έχει στο καλοκαι-
ρινό της bio πως έγινε η πώληση του 
19χρονου διεθνούς του ΠΑΟΚ. 
Όχι τόσο για τα λεφτά μια και είχαν αντι-
ληφθεί στο agency πως δε θα φτάσει στα 
15 εκατομμύρια που θέλει/ήθελε ο ΠΑΟΚ. 
Απλά επειδή πρόκειται για παίκτη με 
τρομερά προσόντα και μπορεί να εξε-
λιχθεί σε ακόμα καλύτερο. 
Και στη συνέχεια να πωληθεί με ακόμα 
περισσότερα. 
Την πρόταση που θα κινητοποιήσει 
όλους τους μηχανισμούς, η Νόριτς την 
έκανε. Στα 12 εκατομμύρια ευρώ. 
Ο παίκτης που ήταν σε mood μεταγρα-
φής τώρα είναι σε mood αεροπλάνου, 
ότι και να λένε οι περί τον ΠΑΟΚ. 
Το ζήτημα είναι πως και στον «Δικέφα-
λο του Βορρά» υπάρχουν οι φωνές που 
έχουν αντιληφθεί πως πέρυσι έδωσαν 
τον Γιαννούλη στη Νόριτς που ήταν ομά-
δα Τσάμπιονσιπ. 
Τώρα πάνε να δώσουν τον Τζόλη στη 
Νόριτς που όμως είναι ομάδα Premier 
League. 
Για ρωτήστε και την Wasserman που 
βρήκε τοίχο σε Ατλέτικο Μαδρίτης, Έβερ-
τον, Μπρέντφορντ, Γκλάντμπαχ, η Μπριζ 
τον κοστολόγησε κοντά στα 8-10 εκατομ-
μύρια ευρώ μαξ, Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ και Ντόρτμουντ ουδέποτε συγκινή-

θηκαν. 

Agent Greek

ΠΕΡΙ ΜΑΝΤΑΛΟΥ… 

Όποιος φέρει πρόταση 
Περίεργη η κατάσταση και με 
τον Πέτρο Μάνταλο. Επίσημα 
αλλά και γύρω γύρω από την 
ΑΕΚ κανείς δεν του έχει πει 
«φύγε». Ο ίδιος είναι πολλά 
χρόνια στην ομάδα και κάπτεν 
και το έχει αντιληφθεί το έργο. 
Αυτό που φαίνεται στον ορίζο-
ντα είναι πως έχουν δραστηριο-
ποιηθεί κάποιοι ατζέντηδες και 
το ψάχνουν για πρόταση. Και 
όποιος την φέρει και ικανοποι-
ήσει ΑΕΚ και παίκτη θα πάριε 
και το ανάλογο fee. 

Ο ΚΛΟΠ ΔΕΝ ΣΚΕΦΤΟΤΑΝ 
ΔΑΝΕΙΣΜΟ 

Ήταν σίγουρος ο «Τσίμι» 
Παρά τη φημολογία ο Γιούρ-
γκεν Κλοπ ουδέποτε μέχρι τώρα 
που… γράφουμε 6 Αυγούστου 
είχε στο μυαλό του να δώσει τον 
Κώστα Τσιμίκα. Με μεταγραφή ή 
δανεισμό. Ενδιαφέρον από σο-
βαρά κλαμπ υπήρξε. Η Νάπο-
λι μάλιστα ενόχλησε τουλάχι-
στον δύο φορές σοβαρά. Αλλά ο 
«Τσίμι» δεν κουνιόταν και τώρα 
κάνει εντυπωσιακή pre season 
έχοντας κερδίσει το χειροκρό-
τημα. Ακόμα και από τους πιο 
απαιτητικούς μέσα στη Λίβερ-
πουυλ. 

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΓΙΑ ΚΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΑΡΗ 

Πολλά τα 4 εκατομμύρια 
Πάνω από ένα σοβαρά media στην Αγγλία 
έχουν γράψει πως ο Άρης πάει να πάρει 
τον Καμαρά της Φούλαμ για 4 εκατομμύρια 
λίρες. Χμ… πολλά μου φαίνονται. Όντως ο 
Καρυπίδης θέλει να κάνει την μεταγραφι-
κή υπέρβαση με τον στράικερ της αγγλικής 
ομάδας αλλά σαν πολλά μας τα λένε οι Άγ-
γλοι. 
Πάντως, αν ο Άρης πάρει τον επιθετικό της 
Φούλαμ μάλλον θα το κάνει το ρεκόρ μετα-
γραφής. 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΕΛΕΝ 

Λεφτά και η Τουλούζ 
Κοντά στο εκατομμύριο πήγε η μεταγραφή του Μισελέν 
από τη Λανς στην ΑΕΚ. Τώρα αν έδωσε πολλά ή αν είναι 
μια value for money μεταγραφή θα φανεί μέσα στο γήπε-
δο. Πάντως από τη μεταγραφή του Γάλλου μπακ λεφτά θα 
πάρει και άλλη μια ομάδα. Ο λόγος για την Τουλούζ που 
έχει ένα 15% από τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή και θα 
καρπωθεί ένα ποσό κοντά στις 150.000 ευρώ. 

➠

➠
➠

➠
ΕΧΕΙ ΦΥΓΕΙ 
Ο ΤΖΟΛΗΣ





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

Για άλλη μία μέρα δεκάδες χιλιάδες 
στρέμματα δασών και περιουσίες σε 
όλη την Ελλάδα έγιναν στάχτη. Η φω-
τιά στην Βαρυμπόμπη αναζωπυρώ-
θηκε  και συνέχισε το καταστροφικό 
της έργο, με τους πολίτες για άλλη 
μία φορά να παρακολουθούν ανή-
μποροι να αντιδράσουν. Το ίδιο και 
στην Εύβοια, το ίδιο και στη Μεσση-
νία και την Κόνιτσα και τη Φωκίδα και 
τα Γρεβενά και την Ηλεία και ποιος ξέ-
ρει σε πόσες άλλες περιοχές σήμερα, 
αύριο και μεθαύριο και την επόμενη 
εβδομάδα. Στην Ελλάδα ένα πράγ-
μα είναι σίγουρο. Ότι κάθε καλοκαί-
ρι θα καίγονται τα δάση μας. Κάθε κα-
λοκαίρι όμως. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια. 
Τα ίδια λόγια από τους κυβερνώντες, 
από τους αρμόδιους, οι ίδιες υποσχέ-
σεις. Οι ίδιες θλιμμένες φωτογραφίες 
πρωθυπουργών, αρχηγών της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, πολιτικών 
αρχηγών, υπουργών, υφυπουργών, 
αρχηγών της Πυροσβεστικής και της 
Αστυνομίας. Οι ίδιες εικόνες στα δελ-
τία ειδήσεων, ανθρώπων με μαυρισμέ-
να πρόσωπα από τον καπνό να θρη-
νούν για τις καμένες περιουσίες τους. 
Και αφού περάσει ο πόνος, αραιώ-
σουν οι εικόνες από τα δελτία ειδήσε-
ων και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
γυρίζουμε πάλι στη γνωστή θεματο-
λογία της καθημερινότητας.  Το βλέ-
πετε και εσείς ότι κάτι γίνεται λάθος 
έτσι;  Το βλέπει ο καθένας με «γυμνό 
μάτι». Όμως αφού κάτι γίνεται λάθος 
γιατί δεν αλλάζει αυτό το κάτι;  

ΤΡΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΑΓΜΑ Κ 
ΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Λέγεται πως είναι «τρέλα να κάνεις το 
ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και να πε-
ριμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα». 
Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις των 
πυρκαγιών στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο, 
για εννιά μήνες κάνουμε όλοι τα ίδια 
και περιμένουμε διαφορετικό αποτέ-
λεσμα τους τρεις μήνες του καλοκαι-
ριού. Περιμένουμε ως δια μαγείας να 
μην καούμε για άλλη μία χρονιά. Κάθε 
φορά οι δικαιολογίες πολλές. Κλιματι-
κή αλλαγή, οικονομική κρίση, εγκλη-
ματικές ενέργειες, ατυχήματα, δυστυ-
χήματα. Όμως ένα σοβαρό κράτος, με 
αξιοπρεπή κρατικό μηχανισμό οφείλει 
να προβλέπει και να προετοιμάζεται 
για όλα τα νέα δεδομένα, για όλα τα 
ενδεχόμενα. Προετοιμαστήκαμε για το 
φετινό καλοκαίρι; Οι αρμόδιοι θα πουν 
«ναι», αλλά θα συμπληρώσουν πως 
«δυστυχώς ήταν ακραία τα φαινόμε-
να». Αφού περιμέναμε ακραία φαινό-
μενα χρειαζόταν να γίνουν περισσότε-
ρα. Δεν έγιναν ή όσα έγιναν δεν ήταν 
αρκετά. Γι’ αυτό καήκαμε και γι’ αυτό 
θα καούμε και σήμερα, και αύριο και 
την επόμενη εβδομάδα. Καταδικασμέ-
νοι να καούμε λόγω ανεπάρκειας. 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΙ 
ΝΑ ΚΑΟΥΜΕ 
ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
 γραφει ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ 


