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ΓΙΑ ΔΎΟ ΑΚΟΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΕΙ Ο ΑΡΗΣ

Πολλά τα περιστατικά που κάνουν τον ΠΑΟΚ  
να το ψάχνει συνέχεια στην επίθεση.  
Ξανά στο προσκήνιο ο Ακπομ

Τα «έσπασε» στα εργομετρικά ο 26χρονος επιθετικός 
που ανακοινώθηκε με 4ετές συμβόλαιο

Η ΦΑΝΕΛΑ ΜΕ ΤΟ Νο9

ΘΗΡΙΟ Ο ΚΑΜΑΡΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕ…  
ΟΜΠΡΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ!
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Μπορεί να είναι και το καλοκαίρι της μεγάλης επι-
στροφής. Μπορεί και όχι. Ο Κώστας Μανωλάς πιο 
πολύ από ποτέ, θέλει να γυρίσει και να φορέσει 
ξανά την φανέλα του Ολυμπιακού. Στα 30 του, έχει 
βάλει στο μυαλό να επιστρέψει στην πατρίδα. Και 
να κλείσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους». 
Γνωστό πως οι δεσμοί του δεν κόπηκαν ποτέ. Ει-
δικά με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Τον οποίο θεω-
ρεί κομβικό στην καριέρα του. Οι δυο τους μιλούν 
συχνά στο τηλέφωνο. Και όποτε βρουν την ευκαι-
ρία και από κοντά. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα 
πως θα γυρίσει εύκολα. Το συμβόλαιο που έχει με 
την Νάπολι είναι ισχυρό. Αυτή έχει το μαχαίρι και 
το καρπούζι. Ξεκάθαρο. Η μόνη λύση στο θέμα είναι 
ο Μίνο Ραϊόλα, Να βρει την άκρη και να έρθει ο Μα-
νωλάς στον Ολυμπιακό. Με την μοναδική λύση να 
είναι ο δανεισμός. Η εφικτή. Υπάρχει και η αγορά. 
Αλλά να δώσει ο Ολυμπιακός 15 εκατ. ευρώ είναι 
εξαιρετικά δύσκολο. Δεν το έχει κάνει ποτέ για κανέ-
να παίκτη. Πόσο μάλλον τώρα που η πανδημία έχει 
μειώσει δραματικά τα έσοδα. Αλλά και να μην ήταν 
αυτή, πως θα μπορούσε ελληνική ομάδα να ξοδέ-
ψει ένα τέτοιο ποσό. Ακόμα και του βεληνεκούς του 
Ολυμπιακού. Θα πει κάποιος να δώσει τα χρήμα-
τα που είναι να πάρει από την πώληση του Σεμέδο. 
Αυτά όμως μπορεί να μην φτάσουν ούτε τα 10 εκατ. 
ευρώ. Το σίγουρο είναι πως ο Ολυμπιακός και Μα-
νωλάς έχουν μια ιδιαίτερη σχέση αγάπης. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Στην άμυνα η ΑΕΚ πήρε αυτό το καλοκαίρι τερματο-
φύλακα, δεξί και αριστερό μπακ και τρία στόπερ, εκ 
των οποίων τα δύο είναι το βασικό δίδυμο της. Στον 
άξονα η Ενωση απέκτησε «κόφτη», ενώ στην επίθεση 
πήρε τον βασικό φορ και βασικό περιφερειακό επιθε-
τικό. Ετσι, κατά σειρά οι Στάνκοβιτς, Μισελέν, Χατζισα-
φί, Τζαβέλλας, Βράνιες, Λε Ταλέκ, Αραούχο και Αμρα-
μπατ είναι 8 μεταγραφές 11άδας. Και η ΑΕΚ ψάχνει 
και αριστερό χαφ εξτρέμ. Άρα πάμε σε 9 μεταγραφές 
με άρωμα βασικών. Δηλαδή, αλλάζει εξ’ ολοκλήρου 
η ΑΕΚ και δεδομένα δημιουργεί προσδοκίες για κάτι 
πολύ καλύτερο από την περσινή χρονιά που απογο-
ήτευσε.
Η ΑΕΚ έχει ανάγκη από αγώνες. Επίσημους και φι-
λικούς. Από ρυθμό, από απαιτητικό ρυθμό αγώνων 
για να «δέσει». Αυτό είναι η μεγάλη ευθύνη του Βλά-
νταν Μιλόγεβιτς, ο οποίος με άλλη ομάδα ξεκίνησε 
την προετοιμασία και άλλη ΑΕΚ έχει πλέον στα χέρια 
του ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος. Σαφώς 
και έχει δικαιολογίες, αλλά… δικαιολογίες δεν χω-
ρούν στην νέα ΑΕΚ. Η πίεση που αυξήθηκε θεαματικά 
μετά τον αποκλεισμό-σοκ από την Βελέζ, δημιουργεί 
δυσκολίες στο έργο και στο πλάνο του προπονητή. 
Και για να δέσει η ομάδα, να βρει ρυθμό, ταυτότητα 
στο γήπεδο, αλλά και στον τομέα της διαχείρισης των 
νέων παικτών, αλλά και αυτών που παρέμειναν από 
πέρυσι. Διόλου εύκολο…  

ΤΟ ΒΆΡΟΣ  
ΣΤΟΝ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ

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.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΆ 
EDITS & MAGS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΆΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΆ 

Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.grΥΠΕΥΘΥΝH ΆΤΕΛΙΕ 

Ρόιλα Κοράλλη
ΦΩΤΟΓΡΆΦΙΕΣ

INTIME ΆΤΕΛΙΕ 
Κατερίνα ΑβτζήΆΡΧΙΣΥΝΤΆΞΙΆ ΥΛΗΣ

Γιώργος Περιβολάρης

ΆΡΧΙΣΥΝΤΆΚΤΕΣ 
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

Η ΆΓΆΠΗ  
ΓΙΆ ΤΟΝ ΜΆΝΩΛΆ

Αποψη
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Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΟ 
COME BACK ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΜΠΕΝΦΙΚΑ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ

Με τον Ζόρζε Ζέσους ποτέ δεν μπο-
ρείς να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Μία 
στο καρφί και μια στο πέταλο είσαι. Από 
τη μία μπορεί αν σε αποθεώσει, από την 
άλλη να σε στείλει αδιάβαστο. Ο Οδυσ-
σέας Βλαχοδήμος όμως είχε ψυχραιμία, 
υπομονή και κέρδισε ξανά τη θέση του.  
Στο περυσινό δεύτερο μισό της σεζόν έμει-
νε να κοιτάζει από μακριά. Η ομάδα του βέ-
βαια «πάτωσε» με τον ίδιο να στον πάγκο. 
Η εκκίνηση φέτος εντυπωσιακή. Μηδέν πα-
θητικό στις δύο αναμετρήσεις για τον τρίτο 
προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ κό-
ντρα στη Σπαρτάκ Μόσχας. Το απόλυτο με 
2/2 στο πρωτάθλημα και μόλις ένα γκολ απέ-
ναντι στη Μορεϊρένσε. Παιχνίδι που κράτησε 
με νύχια και με δόντια ο ίδιος με τις επεμβά-
σεις του τη νίκη για τους «αετούς» που αγω-
νίστηκαν με παίκτη λιγότερο για περίπου 40 
λεπτά! Ο απολογισμός έχει ο εξής: Τέσσερα 
μας, ισάριθμες νίκες, μία πρόκριση στο Τσά-
μπιονς Λιγκ, μόλις ένα γκολ παθητικό. 
Ο πορτογαλικός σύλλογος είδε να έρχονται 
ένα σκασμό από προτάσεις στον «Οdy». Δύο 
από Γαλλία μεριά που ήταν άκρως δελεα-
στικές. Οι «αετοί» δεν θέλησαν να τον παρα-
χωρήσουν, ξεκαθαρίζοντας πως αποτελεί το 
νούμερο ένα για τη σεζόν που έρχεται. Φρο-
ντίζουν και να το δείχνουν, με την επιλογή 
που κάνει ο έμπειρος τεχνικός κάτω από τα 
δοκάρια. Τελευταίος… σκόπελος, η Αϊντχό-
φεν. Αν όλα πάνε καλά απόψε και στη ρεβάνς 
και η Μπενφίκα μπει στους ομίλους, θα είναι 
ακούνητος ο Βλαχοδήμος. Διότι όταν έρχε-
ται… κάζο, την πληρώνουν ακόμα κι αυτοί 

που δεν φταίνε.

Agent Greek

ΟΥΤΕ ΚΡΥΟ, ΟΥΤΕ ΖΕΣΤΗ  
ΣΤΟ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ

Τί γίνεται με Κούτρη; 
Εσείς δεν έχετε αναρωτηθεί για 
ποιο λόγο ο Ολυμπιακός δεν 
στράφηκε στη λύση Κούτρη από 
τη στιγμή που πουλήθηκε ο Τσιμί-
κας; Ήθελε να παίζει είναι η αλή-
θεια και δεν το είχε θέσει όμορ-
φα στον Πέδρο Μαρτίνς. Ωστόσο, 
έχασε ανεξήγητα τη θέση του και 
στη Φορτούνα. Βασικός στα δύο 
πρώτα ματς της σεζόν, πρόκριση 
στο Κύπελλο, πρεμιέρα με νίκη 
στο πρωτάθλημα, μία ασίστ. Στον 
πάγκο στα δύο επόμενα, ήττες 
για την ομάδα του Ντίσελντορφ… 

ΤΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΠΑΧΑΛΟ 
ΣΤΟ «ΤΡΙΦΥΛΛΙ» 

Δεν θα αλλάξει  
η τριάδα
Τρεις οι μεταγραφές που έχουν 
γίνει έως τώρα και διαβάζω πως 
άλλες τόσες ετοιμάζει ο Παναθη-
ναϊκός. Βλέπω, όμως, ένα μπέρ-
δεμα με τις θέσεις. Σίγουρος ο εξ-
τρέμ, συμφωνούμε. Φορ χωρίς 
να φύγει κάποιος δεν καταλαβαί-
νω πώς θα αποκτηθεί. Να πιά-
σουμε και το θέμα του τερματο-
φύλακα; Εγώ λέω πως η τριάδα 
θα μείνει ως έχει. Και στο τέλος 
βλέπουμε ποιος θα δικαιωθεί.

ΠΩΣ Ο ΜΟΥΤΟ ΕΓΙΝΕ… ΚΑΜΑΡΑ! 

Kαρυπίδης vs Mάντζιος… άσος! 
Μεταγραφάρες ο Άρης, αλλά κάποιες έχουν 
και το παρασκηνιάκι τους. Μεταξύ Καρυπίδη 
και Μάντζιου, αν και ο τελευταίος ήταν πολύ 
προσεκτικός όσον αφορά στα «θέλω» του, 
υπήρχαν και διαφωνίες. Ο Αρίμπας ήταν επι-
λογή του προπονητή. Ο «Κάρυ» του έκανε 
το χατίρι, αλλά του Ισπανού «χάλασε». Η δι-
αφωνία τους ήταν στον φορ. Εκεί κέρδισε ο 
Καρυπίδης. Μούτο προτιμούσε ο Μάντζιος. 
Τελικά έγινε του ιδιοκτήτη και αποκτήθηκε ο 
Καμαρά. Αν και ο Ιάπωνας ήταν συμφωνημέ-
νος και περίμενε ένα τηλέφωνο για να μπει 
στο αεροπλάνο.

Ο ΠΡΙΓΙΟΒΙΤΣ ΔΕΝ «ΠΕΦΤΕΙ»

Είναι πολλά τα λεφτά…
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως και ο Πρίγιοβιτς και  ο ΠΑΟΚ εί-
χαν μια αρμονική σχέση. Ίσως και κάτι παραπάνω. Αυτή τη 
στιγμή ο Σέρβος επιθετικός χρειάζεται μία νέα ομάδα και ο 
Δικέφαλος του Βορρά έναν αξιόπιστο φορ. Μόνο που καμιά 
φορά χρειάζονται και αμοιβαίες υποχωρήσεις για να υπάρ-
ξει επανασύνδεση σε μία σχέση. Εδώ, δεν προβλέπεται. Ο 
Πρίγιο ζητάει ένα «χαρτί». Δεν φτάνει μέχρι εκεί η ομάδα της 
Θεσσαλονίκης. 

➠

➠

➠

➠

ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ
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Το Θέμα
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ
ΕΝΤΟΝΕΣ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΕ ΤΗ 
ΝΑΠΟΛΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΝΩΛΑ ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ 
ΣΤΟ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ

Ξεκίνησε σαν φήμη. Συνέχισε σαν 
σενάριο. Μετεξελίχθηκε σε πολύ δύ-
σκολη περίπτωση. Και πλέον ζητεί-
ται η φόρμουλα για να γίνει η μεγά-
λη επιστροφή. Ο Κώστας Μανωλάς 
και ο Ολυμπιακός θέλουν να βρεθούν 
ξανά μαζί. Κάτι που μπορεί να αποτε-
λέσει και το μπαμ των τελευταίων ετών. 
Στα 30 του ο Ναξιώτης στόπερ έχει βά-
λει για τα καλά στο μυαλό του την επι-
στροφή, που ήξερε πως κάποια στιγμή 
θα γίνονταν. Σίγουρα αυτό θα είχε ση-
μάδια ωρίμανσης σε δύο χρόνια από 
τώρα. Αλλά όλες οι πληροφορίες συ-
γκλίνουν πως δεν αποκλείεται να γί-
νει αυτό το καλοκαίρι. Η Νάπολι θέλει 
να βγάλει από πάνω της το βαρύ του 
συμβόλαιο. Της κοστίζει 4 εκατ. ευρώ 
τον χρόνο. Χωρίς την εφορία. Ωστόσο 
οι «παρτενοπέι» έδωσαν και 35 εκατ. 
ευρώ στην Ρόμα, πριν δύο χρόνια, για 
να τον πάρουν. Ποσά που δεν μπο-
ρούν να ειπωθούν καν για ελληνική 
ομάδα. Ωστόσο μπορεί να γίνει το εξής. 
Να έρθει με την μορφή του δανεισμού. 
Και να καλύψει ο Ολυμπιακός μεγάλο 
μέρος από το ετήσιο κόστος του συμ-
βολαίου του. Στην Ιταλία αυτό αναφέ-
ρουν τα ΜΜΕ, κάνοντας λόγο και στον 
Μίνο Ραϊόλα. Που μπορεί να φέρει εις 
πέρας το συγκεκριμένο θέμα. Ο διάση-
μος ατζέντης όμως, «μπλέκει» τη συ-
γκεκριμένη υπόθεση με αυτή του Μα-
ντί Καμαρά. Για την οποία δεν θέλει να 
κάνει καν κουβέντα ο Ολυμπιακός. Δη-
λαδή έχει επισημάνει πως είναι κάτι το 
διαφορετικό. Αλλά αργά χθες το βρά-
δυ υπήρξαν σενάρια, πως ο Μανωλάς 
και ο Καμαρά έχουν σχέση. Ό,τι μπο-
ρεί να υπάρξει μια συμφωνία που να 
περιλαμβάνει και τους δύο. Και από 
αυτή να βγει κερδισμένος ο Ολυμπια-
κός αλλά και η Νάπολι. Το σίγουρο σε 
όλη αυτή την ιστορία είναι πως ο Μα-
νωλάς φέρεται να έχει βρει σε όλα με 
τον Ολυμπιακό. Δεν θα μπορούσε να 
γίνει διαφορετικά. Καθώς οι δύο πλευ-
ρές έχουν άριστες σχέσεις. Ο Μανωλάς 
μιλάει τακτικά με τον Βαγγέλη Μαρινά-
κη. Για διάφορα θέματα που έχουν να 
κάνουν με το ποδόσφαιρο. Ο 30χρονος 
άσος έχει εκφράσει ανοικτά την εκτί-
μηση που έχει στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ 
Ολυμπιακός. Παράλληλα το Sportime 
έχει αναφέρει πως ο Φρανσουά Μο-
ντέστο συναντήθηκε με τον Μανωλά 
στην Ιταλία, σε ένα ταξίδι που είχε κά-
νει τον Απρίλιο. Οι δυο τους τα είπαν, 
αλλά αυτό ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε. 
Ολα αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια, 
με τις πληροφορίες, που υπάρχουν 
τελευταία, αναφορικά με το έντονο εν-
διαφέρον των «ερυθρόλευκων». Δεν 
αποκλείεται οι διεργασίες να έχουν αί-
σιο τέλος. Και ο Μανωλάς να γυρίσει 
στο λιμάνι του.
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ΕΝΑ… ΕΓΓΡΑΦΟ
Ο ΡΟΥΜΠΕΝ ΣΕΜΕΔΟ ΟΔΕΥΕΙ 
ΠΡΟΣ ΓΟΥΛΒΣ ΑΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΕΜΠΟΔΙΟ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Κοινό μυστικό δεν ήταν. Πως ο 
Ρούμπεν Σεμέδο ήταν προς πώλη-
ση. Και πως από την στιγμή που 
πλέον έχει για ατζέντη τον Ζόρζε 
Μέντες, η Γουλβς θα ήταν ένας κα-
λός προορισμός. Η δυσμένεια που 
έπεσε τελευταία έφερε και περισ-
σότερες εξελίξεις. Από την Πορ-
τογαλία βγήκε πως ο Ολυμπιακός 
έχει έρθει σε συμφωνία με τους «λύ-
κους». Μάλιστα αναφέρθηκε πως η 
μεταγραφή μπορεί να πάει και στα 
10 εκατ. ευρώ. Ποσό που μπορεί 
να είναι λίγο πιο κάτω. Μπορεί και 
λίγο πιο πάνω. Το δεδομένο είναι 
πως οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζο-
νται για την πώληση του Ρούμπεν 
Σεμέδο. Οι επαφές έχουν προχω-
ρήσει. Και με βάση τις πληροφορί-
ες το θέμα έχει «σκαλώσει» σε ένα 
έγγραφο. Λέγεται πως αυτό έχει 
να κάνει με την δικαστική απόφα-
ση, που υπήρξε με τα θέματα που 
είχε στην Ισπανία. Αυτή που δεν 
του επιτρέπει να αγωνιστεί στην 
συγκεκριμένη χώρα. Αυτό δυσκο-
λεύει, όμως και την παρουσία του 
στην Αγγλία. Σχετικά με τη νομοθε-
σία που υπάρχει για την άδεια βί-
ζας και εργασίας. Είναι κάτι σημα-
ντικό και όσοι αναφέρουν, ελαφρά 
την καρδία, πως μπορεί να ξεπε-
ραστεί, δεν γνωρίζουν. Στην Αγ-
γλία οι νόμοι αφορούν τους πάντες 
και δεν υπάρχουν παράθυρα. Κι 
έτσι αναζητείται η φόρμουλα που 
θα μπορέσει να ξεπεραστεί αυτή 
η ιστορία. Οι νομικοί της Γουλβς 
είναι αυτοί που έχουν πιάσει δου-
λειά. Για να βρουν την κατάλλη-
λη λύση, ώστε να ξεπεραστεί όλο 
αυτό. Στο παρελθόν έχουν «χαλά-
σει» πολλές μεταγραφές και για 
τον λόγο αυτό όλοι κρατούν τις 
επιφυλάξεις τους. 

Ανακοινώθηκε  
ο Ρόνι Λόπες
Τα διαδικαστικά ολοκληρώθη-
καν την Δευτέρα το βράδυ. Και 
αφού όλα έγιναν όπως έπρεπε 
χθες ο Ολυμπιακός προχώρησε 
και στην ανακοίνωση της από-
κτησης του Ρόνι Λόπες. Ο Βραζι-
λιάνος με το πορτογαλικό διαβα-
τήριο, ήρθε με μονοετή δανεισμό 
από την Σεβίλλη. Ο Ολυμπιακός 
θα πληρώσει 2 εκατ. ευρώ, από 
τα 4 που έχει να παίρνει κάθε 
χρόνο από την ομάδα της Ανδα-
λουσίας. Σήμερα θα κάνει και την 
πρώτη του προπόνηση με τη νέα 
ομάδα και θα γνωρίσει τους νέ-

ους του συμπαίκτες.

Νέα σενάρια για 
τον Δημήτρη Σιόβα ήρ-

θαν από την Ισπανία και έχουν 
να κάνουν με τον Ολυμπιακό. Ανα-

φέρθηκε πως έχει πρόταση από Ελ-
λάδα. Η αλήθεια είναι πως ετοιμάζε-

ται να φύγει από την Ουέσκα. Αλλά θέλει 
να μείνει στην Ισπανία. Ο Ολυμπιακός, 

στην παρούσα φάση είναι κοντά να πάρει 
τον Μανωλά και δύσκολα θα προχωρή-
σει σε απόκτηση άλλου στόπερ. Γιατί 

υπάρχει ο Σωκράτης, υπολογίζεται 
ο Μάρκοβιτς και είναι και ο Μπα 

Πέραν του Σισέ που οδεύει 
προς αποχώρηση.

Περί Σιόβα
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Στην αγορά για την 
απόκτηση ενός εξτρέμ κι 

ενός χαφ είναι ο Παναθηναϊ-
κός. Για την πρώτη περίπτωση 

υπάρχουν πληροφορίες που ανα-
φέρουν πως οι «πράσινοι» έχουν 
επικεντρωθεί σε δύο ποδοσφαι-

ριστές. Με τους οποίους είναι 
σε επαφές και δεν αποκλεί-

εται να υπάρξουν άμεσα 
κάποιες εξελίξεις. 

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΚΑΝΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΤΟΝ 20ΧΡΟΝΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ  
ΣΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ  
ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΕΠΕΝΔΥΣΗ  
ΜΕ ΜΑΡΤΙΝΗ

Ο Παναθηναϊκός είναι γνωστό 
πως κάνει προσεκτικές κινήσεις 
στο μεταγραφικό παζάρι. Με τους 
παίκτες που παίρνει να τους έχει 
μελετήσει πολύ. Ο Ιβάν Γιοβάνο-
βιτς τους περνάει όλους από… κό-
σκινο πριν γίνει οτιδήποτε. Θέλει 
να είναι όλα ελεγμένα πριν παρ-
θεί η απόφαση να προχωρήσει 
ο Παναθηναϊκός στην απόκτηση 
κάποιου παίκτη. Η αλήθεια είναι 
πως έτσι έχει καθυστερήσει αρκε-
τά. Από την άλλη πάλι πάει βάση 
του σχεδίου του. Να υπάρξει το μι-
κρότερο δυνατό ρίσκο. Πέραν αυ-
τού όμως υπάρχει και ο σχεδια-
σμός για το μέλλον. Που «τρέχει» 
παράλληλα. Και αυτό έχει να κάνει 
με ελληνικό κορμό. Με παιδιά που 
έχουν να προσφέρουν πολλά. Εί-
ναι ένα ακόμα «βάρος» που δέχθη-
κε να αναλάβει με χαρά ο Γιοβά-
νοβιτς. Σε έναν Παναθηναϊκό που 
έχασε πολλά ταλέντα, τα τελευταία 
δύο χρόνια. Θέλει ωστόσο να κά-
νει την… επιστροφή. Σε αυτό το 
πλαίσιο έγινε, κάτω από άκρα μυ-
στικότητα, η κίνηση με τον Από-
στολο Μαρτίνη. Αποκλειστικές 
πληροφορίες του Sportime, ανα-
φέρουν πως οι «πράσινοι» έκαναν 
δικό τους τον 20χρονο αριστερό 
μπακ. Ο οποίος πέρσι πήγε στον 
Άρη, φεύγοντας ως ελεύθερος 
από τον Ολυμπιακό. Εκεί όμως 
δεν έτυχε της ανάλογης προσο-
χής. Και δεν κατάφερε ποτέ να βγει 
από την αφάνεια. Ο Παναθηναϊ-
κός ήταν αυτός που του κέντρισε 
την προσοχή. Το «τριφύλλι» έχο-
ντας σκανάρει τον Μαρτίνη πήρε 
την απόφαση να κάνει την κίνηση 
του. Και να τον φέρει στην ομάδα 
για να πλαισιώσει τους Χουάνκαρ, 
Χατζηθεοδωρίδη και να παλέψει 
ακόμα και να βγει μπροστά στην 
ιεραρχία. Γιατί ο Γιοβάνοβιτς πι-
στεύει πολύ σε αυτόν. Πως μπορεί 
να κάνει το ξεπέταγμα που χρειά-
ζεται και να κερδίσει την θέση του.

Η αναζήτηση εξτρέμ

Φιλικό με Παναιτωλικό
Από τη στιγμή που το πρωτάθλημα 
δεν θα ξεκινήσει στην ώρα του, ο Πα-

ναθηναϊκός ήταν αναγκασμένος να κλείσει 
φιλικό τις επόμενες μέρες. Τελικά οι «πράσι-
νοι» θα δώσουν το πρώτο τους φιλικό με άρω-
μα Super League 1 για αυτό το καλοκαίρι. Αντί-
παλος ο Παναιτωλικός το Σάββατο (21/8). Το 
ματς θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο στις 19:30. 
Μία μέρα αργότερα να δοθεί φιλικό και 
με τον Παναθηναϊκό Β’.

➦
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Η όρεξη για ενίσχυση φαίνεται ότι έχει... 
ανοίξει για τα καλά στην ΑΕΚ. Η Ενωση 
θα εκμεταλλευτεί τις τελευταίες δύο εβδο-
μάδες της μεταγραφικής περιόδου για 
να κλείσει τα τελευταία μέτωπα σε καί-
ριες θέσεις του ρόστερ. Στο επίκεντρο η 
προσθήκη ενός ακόμα εξτρέμ. 
Μπορεί η απόκτηση του Νορντίν Αμρα-
μπάτ να ήταν μια σπουδαία κίνηση, αλλά 
ο Μαροκινός λογίζεται από τον Βλάνταν 
Μιλόγεβιτς και ως παίκτης με ευχέρεια 
να αγωνιστεί στον άξονα. Επομένως, οι 
«κιτρινόμαυροι» όχι μόνο δεν κλείνουν 
τη συζήτηση για απόκτηση ενός ακό-
μα ακραίου μεσοεπιθετικού, αλλά φου-
λάρουν για να την πραγματοποιήσουν 
σύντομα. 
Οι περιπτώσεις που υπάρχουν, αρκε-
τές. Εκείνη του Ελιάσον, παρά τις όποιες 
αντικειμενικές δυσκολίες δεν φεύγει από 
το προσκήνιο. Η ΑΕΚ όμως δεν μπορεί 
να περιμένει επ’αόριστον τη Νιμ και στα 
ραντάρ της αρχίζουν να αποκτούν πιο 
περίοπτη θέση άλλοι ποδοσφαιριστές. 
Ενας από αυτούς, είναι και ο 31χρονος 
άσος της Τορίνο, Ιάγο Φάλκε. Ο Ισπανός, 
που έγινε γνωστός από την καριέρα του 
στην πατρίδα του και στην Ιταλία, βρί-
σκεται αρκετό καιρό στη λίστα της Ενω-
σης. Βέβαια, η διάψευση από την ΠΑΕ 
περί ενδιαφέροντος για τον συγκεκρι-
μένο ποδοσφαιριστή έγινε, αλλά όπως 
ενημερωθήκατε από το sportime.gr, το 
προφίλ του Φάλκε δεν περνάει απαρα-
τήρητο από τον σύλλογο.
Ακόμα όμως κι αν δεν προχωρήσει η πε-
ρίπτωση του 31χρονου, οι «κιτρινόμαυ-
ροι» θα αναζητήσουν έναν παίκτη σαν 
κι εκείνον. Δηλαδή να έχει την ικανότη-
τα να ξεδιπλώνεται τόσο από τ’αριστε-
ρά όσο και από τα δεξιά. Ετσι, η ενίσχυ-
ση για τη μεσοεπιθετική γραμμή θα έχει 
ολοκληρωθεί σε εξαιρετικό βαθμό. 

ΤΟ «ΑΝ» ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΦ
Την ίδια στιγμή, μια ακόμα μεταγραφή 
θα μπορούσε να δρομολογηθεί και αυτή 
αφορά τον άξονα. Οπως είχατε ενημε-
ρωθεί από τη eSportime, από τις 2 Αυ-
γούστου, στην ΑΕΚ δεν θα έπρεπε να 
αποκλειστεί ο ερχομός ενός «οχταριού» 
μέχρι το τέλος του μήνα. Μέχρι στιγμής 
δεν έχουν διαρρεύσει ονόματα, αλλά σε 
ένα ιδανικό σενάριο, όπου το προφίλ του 
υποψήφιου χαφ θα ανταποκρίνεται τόσο 
στα απαιτούμενα αγωνιστικά χαρακτηρι-
στικά (να πατάει περιοχή και να σκορά-
ρει), αλλά και στην τιμή, το κλαμπ θα επι-
διώξει ένα μεταγραφικό buzzer beater.

AΕΚ

Η ΑΕΚ ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ 
ΕΞΤΡΕΜ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΜΡΑΜΠΑΤ 
ΦΟΥΛΑΡΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΚΟΜΑ

Πρόβλημα με Λιβάι
Για τρεις με τέσσερις εβδομάδες αναμένεται να 
μείνει στα «πιτ» ο Λιβάι Γκαρσία, μετά τον απρόο-

πτο τραυματισμό που είχε στην προπόνηση της Τρίτης. 
Ο άσος από το Τρινιντάντ υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αρι-
στερό γόνατο και σήμερα θα υποβληθεί σε αρθροσκοπι-
κό καθαρισμό αντί σε συντηρητική θεραπεία, ώστε να εί-
ναι έτοιμος με την έναρξη του πρωταθλήματος, αν αυτή 
πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβρη.

ΣΤΟ ΚΑΔΡΟ 
Ο ΦΑΛΚΕ

➦
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Τον Ιανουάριο του 2019 ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς 
αποχώρησε για την Αλ Ιτιχάντ. Και από εκεί και 
μετά άρχισαν τα… όργανα. Η θέση στην γραμ-
μή κρούσης πέρασε πολλά. Και μέχρι στιγμής 
κανείς δεν στέριωσε. Οι «ασπρόμαυροι» ταλαι-
πωρήθηκαν και το έψαξαν πολύ. Με διάθεση να 
«σπρώξουν» χρήμα, αλλά μάταια. Πέρσι ήρθε ο 
Τσόλακ. Που δεν έλυσε το θέμα. Ο οποίος πήγε 
στην Μάλνε και τα… σπάει! Ο Σφιντέρσκι, το πά-
λεψε, αλλά και πάλι κάτι του έλειπε. Το δεύτερο 
εξάμηνο ήρθε ο Κρμέντσικ. Ο Τσέχος πρόσφε-
ρε ένα κύπελλο. Αλλά δεν έμεινε. Η έλευση του 
Ραζβάν Λουτσέσκου έφερε και τον Νέλσον Ολι-
βέιρα. Ο Πορτογάλος άσος ξεκίνησε καλά. Και 
φάνηκε πως επιτέλους θα έδινε τις λύσεις στην 
πολύπαθη θέση. Αλλά η ατυχία του χτύπησε 
την πόρτα. Με τον Ολιβέιρα να μπαίνει στα… 
πιτς. Και θα μείνει εκεί αρκετούς μήνες. Έτσι ο 
ΠΑΟΚ βρίσκεται ξανά στην αγορά για επιθετι-
κό. Και 1,5 χρόνο τώρα παλεύει για τον εκλε-
κτό, που θα τον κρατήσει χρόνια και θα του βά-
ζει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Πρίγιοβιτς θα ήταν 
μια εξαιρετική λύση. Αλλά το θέμα του δεν ανα-
μένεται να προχωρήσει. Τουλάχιστον με βάση 
τα όσα διαρρέονται και από Σερβία μεριά. Τα σε-
νάρια αναφέρουν πως ο ΠΑΟΚ στράφηκε ξανά 
στην λύση του Τσούμπα Άκπομ. Που αναμένε-
ται να φύγει από την Μίντλεσμπρο. Η αγγλική 
ομάδα είναι κοντά στο να πάρει τον Σποράρ από 
την Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Και με βάση τα όσα 
αναφέρουν σε Πορτογαλία και Αγγλία ο Άκπομ 
αναμένεται να αποχωρήσει με τους κυπελλού-
χους Ελλάδας να έχουν κάνει την κίνηση τους. 
Για δανεισμό με οψιόν αγοράς.

Πάνω στον Σφιντέρσκι
Επιλογή άλλη δεν υπάρχει. Ο Κάρολ Σφιντέρσκι 
είναι αυτός που θα ηγηθεί της επίθεσης στα ματς 
με την Ριέκα. Ο Πολωνός επιθετικός έχει μιλήσει 
πολλές φορές με τον Λουτσέσκου. Που τον προε-
τοιμάζει κατάλληλα για τις συγκεκριμένες αναμε-
τρήσεις. Και για τον ίδιο είναι μια μεγάλη ευκαιρία 
να δείξει πως μπορεί να είναι το πρώτο βιολί, παρά 
το γεγονός πως ζητείται στην αγορά παίκτης που 
θα έρθει για να γίνει ο Νο1 στην ιεραρχία. 

ΠAO
K

Η Ριέκα έκανε γνω-
στό πως δεν θα επιτρα-

πεί παρουσία φίλων του ΠΑΟΚ 
στον επαναληπτικό. Ενημέρωσε 

επίσημα για την απόφαση της. Ώστε 
να σταματήσει κάθε κίνηση για αγορά 

εισιτηρίων από τους φίλους του ΠΑΟΚ. 
Αναφέρεται στο γεγονός λέγοντας πως 
είναι απόφαση της UEFA, να μην επι-
τρέπονται φίλαθλοι των φιλοξενού-

μενων ομάδων. Κι έτσι δεν μπο-
ρούν να αγοράσουν εισιτήρια 

όσοι δεν έχουν κροατι-
κό διαβατήριο.

Χω
ρί

ς 
κό

σμ
ο σ

την
 Κροατία

Η «ΚΑΤΑΡΑ» 
ΜΕ ΤΟ 9!
Ο ΠΑΟΚ ΨΑΧΝΕΙ ΞΑΝΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ, 
ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΣΕΙ ΠΟΛΛΑ  
– ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΓΙΑ ΑΚΠΟΜ
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ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ...

Ανανεώνουν κι άλλοι!
Ο Μαντσίνι ανανέωσε. Ήταν δεδομένο. Υπό τον φόβο 
του ban, ο Καρυπίδης θα τρέξει κι άλλες ανανεώσεις 
άμεσα. 14 συμβόλαια λήγουν το επόμενο καλοκαί-
ρι. Κουέστα, Μπεναλουάν, Γκάνεα, Σάκιτς, Ματίγια, 
Ντουάρτε, Τζέγκο, Τσαγκαλίδης, Σούντγκρεν, Μπερ-
τόγλιο, Γκάμα, Μάνος Μήτρογλου, Λόπεθ, μένουν 
ελεύθεροι το 2022. Οι περισσότεροι θα κουνήσουν... 
μαντήλι.Οκτώ μίνιμουμ.  Δεδομένα θα γίνει συζήτη-
ση με Μπερτόγλιο, Τζέγκο για να παραμείνουν.

«Το θηρίο έρχεται»! Αυτό 
ανέφερε στο ποστάρισμα της η 
ΠΑΕ Άρης, προλογίζοντας την 
άφιξη του Αμπουμπακάρ Κα-
μαρά στην Ελλάδα. Και έπεσαν 
διάνα οι «κίτρινοι». Ο Μαυριτα-
νός επιθετικός, υπέγραψε τε-
τραετές συμβόλαιο, ανακοινώ-
θηκε, φωτογραφήθηκε και τα 
σχετικά. Αυτά είναι γνωστά της 
πάσης. «Έπαιξαν» παντού. Σε 
όλα τα ΜΜΕ. Αυτό που δεν έχει 
γίνει ευρέως γνωστό, αλλά γι’ 
αυτό είμαστε εδώ, είναι οι επι-
δόσεις του Καμαρά στα εργο-
μετρικά. Χωρίς ίχνος υπερβο-
λής, ο γεννημένος στη Γαλλία, 
φορ το... τερμάτισε! Τα «έσπα-
σε» πως το λένε. Τα αποτελέ-
σματα ήταν μαγικά. Οι γιατροί 
κάνουν λόγο για μια κανονική 
«φωτοβολίδα».
Μένει να τα δείξει και στο χορ-
τάρι. Και δεν θα αργήσει. Μπο-
ρεί χθες να μην έκανε προπό-
νηση, να μην ξέρει ακόμα ούτε 
ονόματα συμπαικτών, ούτε του 
προπονητή του, όμως είναι 
πολύ πιθανό να πάρει χρόνο 
συμμετοχής, στο φιλικό που 
κλείστηκε το Σάββατο (20.30) 
με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο «Βικε-
λίδης». Και γι’ αυτό όπως λέει 
και το διαχρονικό σλόγκαν: 
«Όσοι πιστοι προσέλθετε»!
Πριν το φιλικό ματσάκι, η ΠΑΕ 
έχει κανονίσει παρουσίαση 
όλων των νέων μεταγραφικών 
αποκτημάτων. Χαϊροβιτς, Ντε-
νίς, Φαμπιάνο, Εντιαγέ, Ιτούρ-
μπε, Λούμορ, Καμαρά. Αυτοί οι 
επτά μέχρι στιγμής, γιατί έχει 
και συνέχεια η ιστορία. Πολύ 
πιθανό μέχρι τότε να έχει έρθει 
και ο Ραφίκ Γκιτάν, αλλά και ο 
στόπερ. Πιθανότατα ο Μπρόρ-
σον. Επτά και δύο εννιά! Και 
έπεται και πάλι συνέχεια! Δεν 
ξέρω τι γράφεται και τι λέγεται, 
αλλά ο Καρυπίδης θα πιάσει 
σίγουρα διψήφιο αριθμό με-
ταγραφών και πολύ πιθανό να 
συμπληρώσει και 11άδα.
Stay tuned....

AΡΗ
Σ

ONTΩΣ, ΘΗΡΙΟ!
ΣΤΟΝ... ΠΟΝΤΟ  
Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
ΤΗΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΜΑΡΑ, 
ΠΟΥ ΤΑ ΕΣΠΑΣΕ  
ΣΤΑ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΑ
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ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Απίστευτη «ατάκα» σε Πηλιό!
Μην τα ξαναγράφουμε και κουράζουμε. Ο Πηλιός 
δεν υπολογίζεται από τον προπονητή του. Ο Με-
ταξάς δεν τον «βλέπει». Αυτόν και πολλούς άλ-
λους ακόμα. Κυρίως νεαρούς σε ηλικία! Το υφά-
κι του νέου κόουτς δεν αρέσει σε αρκετούς. Και 
στη διοίκηση έχουν φτάσει διάφορα. Οπως η 
ατάκα που είπε στον Πηλιό. «Δεν κάνεις ούτε για 
Γ’ Εθνική»! Η οικογένεια Χριστοβασίλη, αλλιώς 

τα περίμενε, αλλιώς πάνε τα πράγμα-
τα! Υπάρχουν θέματα με το... 

καλημέρα της συνεργα-
σίας!

ΟΦΗ

Αναμονή και αισιοδοξία για Ντουρμισάι!
  
Οι Κρητικοί έχουν θέμα στο γκολ. Ολοφάνερο. Το έδειξε 
και στα φιλικά του. Ψάχνει σέντερ φορ. Έγινε κρούση 
στον Φιορίν Ντουρμισάι. Ο τελευταίος έχει προτεραιό-
τητα το εξωτερικό, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προκύ-
ψει κάτι σοβαρό. Τον κοιτάει και ο Παναιτωλικός, αλλά 
δύσκολα θα πάει στο Αγρίνιο. Αναμονή λοιπόν στο Ηρά-
κλειο και αισιοδοξία, όσο δεν υπογράφει αλ-
λού ο 25άχρονος φορ.

ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  
ΤΗΣ SUPER LEAGUE.  
ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ  
Η ΠΡΩΤΗ ΣΕΝΤΡΑ!

SUPER 
LEAGUE

Μάνα πάω γήπεδο! Ομπρέλα να πάρεις! 
Νέος γύρος φιλικών το προσεχές Σαββα-
τοκύριακο. Ουδείς έπεσε από τα σύννεφα, 
διαβάζοντας οτι οριστικά και αμετάκλη-
τα, δεν ξεκινάει το προσεχές Σαββατοκύ-
ριακο το πρωτάθλημα της Super League. 
Την ώρα που όλα τα κορυφαία ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα έχουν αρχίσει. Αλλά είπα-
με, τι σχέση έχουμε εμείς με τα κορυφαία. 
Από τους κεντρικούς εκείνα, από τα... στε-
νά η Super League! Μοιραία και δεν θα συ-
ναντηθούν ποτέ.  Φάνηκε άλλωστε και από 
τις ευρωπαϊκές «σφαλιάρες»! Γιατί, καλή η 
καζούρα, αλλά τα ποδοσφαιρικά «χωριά» 
στην Ευρώπη είναι στην Ελλάδα!
Προκήρυξη δεν ψηφίστηκε, κεντρική δια-
χείριση επίσης όχι, οπότε φιλικά και Άγιος 
ο Θεός! Νέα Γ.Σ. την Πέμπτη που και πάλι 
τζίφος και μετά άλλες τρεις την άλλη εβδο-
μάδα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Αν 
δεν βγει λευκός καπνός τη προσεχή Δευ-
τέρα (23/8), ότι κι αν γίνει στις επόμενες 
δύο, πρωτάθλημα δεν θα έχει ούτε το επό-
μενο ΣουΚου. Ο ΚΑΠ θέλει 96 ώρες, τέσ-
σερις μέρες πριν να γνωρίζουν οι ομάδες 
το πρόγραμμα.
Τι σημαίνει αυτό; Οτι αν και τη Δευτέρα δεν 
τα βρουν -που δεν θα τα βρουν- οι στεγα-
σμένοι τηλεοπτικά (Ολυμπιακός, Παναθη-
ναϊκός, Άρης, ΑΕΚ, ΟΦΗ, Ατρόμητος, ΠΑΣ 
Γιάννινα) με τους «άστεγους» (ΠΑΟΚ, Λα-
μία, Βόλος, Ιωνικός, Απόλλων Σμύρνης, 
Αστέρας Τρίπολης, Παναιτωλικός), τότε 
στην καλύτερη, το πρωτάθλημα θα ξεκι-
νήσει με τα... πρωτοβρόχια. Στις 11-12 Σε-
πτέμβρη, αφού την προηγούμενη εβδομά-
δα υπάρχει διακοπή (στα πρωταθλήματα 
που έχουν ξεκινήσει) λόγω υποχρεώσε-
ων των Εθνικών ομάδων. Μπορεί στα των 
επισήμων να είμαστε λίγο πίσω, αλλά από 
προετοιμασίες, δεν βλέπουμε κανέναν! 
Θα υπάρξουν ομάδες που θα συμπληρώ-
σουν τρίμηνο!

ΜΕ ΤΙΣ… 
ΟΜΠΡΕΛΕΣ!
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Ο Νάιτζελ Χέις οδεύει προς 
την Μπαρτσελόνα και ο Πα-
ναθηναϊκός κινείται προς 
την απόκτηση του έμπειρου 
Αμερικάνου φόργουορντ, 
Τζέρεμι Έβανς. Φαίνεται ότι 
ο Παναθηναϊκός βρήκε τον 
παίκτη που θα «κλείσει» την 
frontline του δίπλα στους 
Παπαγιάννη, Φλόιντ, Γου-
άιτ και Καββαδά. Ο Τζέρεμι 
Έβανς ετοιμάζεται να πάρει 
το δρόμο προς το ΟΑΚΑ και 
να υπογράψει στους «πρά-
σινους». Ο 34χρονος και 
ύψους 2,06μ. Αμερικανός, 
έκλεισε την περσινή χρονιά 
στην Αρμάνι Μιλάνο. Αγω-
νίστηκε μόνο στις αναμε-
τρήσεις της Euroleague και 
είχε 2,8 πόντους και 3,1 ρι-
μπάουντ σε 11 αγώνες. Οι 
5 ήταν στην Κανονική Πε-
ρίοδο και οι υπόλοιποι σε 
πλέι οφ και φάιναλ φορ. Ο 
Έβανς κουβαλάει εμπειρία 
250 αγώνων στο NBA και 
συγκεκριμένα σε Γιούτα (6 
σεζόν και 219 αγώνες), Ντά-
λας και Ατλάντα. Την περί-
οδο 2013-2014 είχε την κα-
λύτερη παρουσία του με 6,1 
πόντους και 4,7 ριμπάουντ 
με τους Τζαζ.
Μάλιστα το 2012 κατάφε-
ρε να νικήσει το διαγωνι-
σμό καρφωμάτων στο All 
Star Game του NBA. Από 
τη σεζόν 2018-2019 και μετά 
βρίσκεται σταθερά στην 
Euroleague. Πρώτα στην 
Νταρουσάφακα (9,7 πό-
ντοι- 5,9 ριμπάουντ και 1,2 
τάπες). Μάλιστα το καλοκαί-
ρι του 2019 είχε απασχολή-
σει έντονα τον Ολυμπιακό. 
Όμως κατέληξε στην Χίμκι 
όπου είχε κατά μέσο όρο 
8,5 πόντους- 4.4 ριμπάουντ. 
Σούταρε με 62% στα δίπο-
ντα και με 74% στις βολές 
ενώ είχε και 44% στα τρίπο-
ντα αλλά με 7/16 συνολικά 
σε 21 αγώνες.
Μάλιστα είχε το μοναδι-
κό του double-double κό-
ντρα στον Παναθηναϊκό στο 
ΟΑΚΑ (10 πόντοι και 11 ρι-
μπάουντ). Ενώ απέναντι 
στον Ολυμπιακό ισοφάρι-
σε το ρεκόρ σεζόν του με 17 
πόντους (όσους είχε και με 
τη Μπασκόνια). Οι πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι ο Πα-
ναθηναϊκός βρίσκεται στην 
τελική ευθεία των διαπραγ-
ματεύσεων και σύντομα θα 
κλείσει το θέμα.

Τζέρεμι Εβανς

basketball

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 34ΧΡΟΝΟ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ
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ΕΝΑΣ ΘΡΥΛΟΣ  
ΣΤΗ... ΓΥΡΑ
ΜΕ ΤΙΣ «ΕΥΛΟΓΙΕΣ» ΤΗΣ ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ, 
Ο ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ ΑΝΑΖΗΤΑ ΜΙΑ 
ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΡΙΝΟ

Πως είναι δυνατόν ένας από τους κορυφαίους 
ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος 
να νιώθει και ουσιαστικά να είναι ανεπιθύμη-
τος στην ομάδα του; Κι όμως, στην περίπτωση 
του Κριστιάνο Ρονάλντο, η εξήγηση υπάρχει 
και σχετίζεται με μια σειρά από διαφορετικούς 
παράγοντες. 
Δεν αποτελεί μυστικό ότι τις τελευταίες εβδο-
μάδες, ο Πορτογάλος έχει βρει στη... γύρα, ανα-
ζητώντας την καταλληλότερη πόρτα διαφυ-
γής από τη Γιουβέντους. Για την ακρίβεια, ο 
εκπρόσωπός του, Ζόρζε Μέντες έχει οργώ-
σει την Ευρώπη εστιάζοντας στα κλαμπ με τα 
πιο γερά «πορτοφόλια», ώστε να πετύχει κά-
ποιο deal για τον πελάτη του. Η πρόθεση του 
36χρονου σταρ για αποχώρηση από το Τορί-
νο συμπίπτει με εκείνη των «μπιανκονέρι», οι 
οποίοι έχουν δώσει ήδη τις «ευλογίες» τους, 
καθώς θέλουν να ελαφρύνουν το μπάτζετ και 
παράλληλα να κοιτάξουν με από διαφορετική 
σκοπιά την επόμενη μέρα. 
Σε αυτό παίζει ρόλο και το όραμα του Μασιμι-
λιάνο Αλέγκρι, στου οποίου τα πλάνα – όσο 
παράδοξο κι αν ακούγεται – δεν χωράει ο Κρι-
στιάνο. Η τετράδα Κιέζα, Μοράτα, Ντιμπάλα, 
Κουλουσέφκσι είναι το υλικό με το οποίο ο Ιτα-
λός τεχνικός θέλει να οικοδομήσει την επίθε-
ση της «Μεγάλης Κυρίας». 
Παίκτες που διψού για διάκριση, νέοι, εκρη-
κτικοί και πρόθυμοι να ακολουθήσουν κατά 
γράμμα τις οδηγίες του. Επίσης, με τα 31 εκατ. 
ευρώ που θα ελευθερωθούν από το μισθολό-
γιο του Ρονάλντο (κανείς από τους συμπαί-
κτες του δεν αμείβεται με πάνω από 10 εκατ. 
το χρόνο), ο προπονητής της Γιουβέντους θα 
μπορούσε να επικεντρωθεί και σε περαιτέ-
ρω ενίσχυση. Τα βλέμματα προς τον Ντούσαν 
Βλάοβιτς της Φιορεντίνα εξάλλου, δεν έχουν 
σταματήσει εν αναμονή και των εξελίξεων με 
Ατλέτικο Μαδρίτης και Τότεναμ.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
Σε όλα τα παραπάνω, έρχεται να προστεθεί 
και η έντονη φημολογία περί συνάντησης του 
Μέντες με ανθρώπους της Σίτι. Ο Πορτογά-
λος ατζέντης ταξίδεψε τη Δευτέρα στο Μάντσε-
στερ και τα σενάρια για μια πιθανή μεταγρα-
φή στους «πολίτες» έχουν οργιάσει. Βέβαια, 
ο Πεπ Γκουαρντιόλα δεν «καίγεται» να απο-
κτήσει τον οσονούπω 37χρονο Ρονάλντο, όσο 
μεγάλος παίκτης κι αν είναι. Ούτε βέβαια και η 
Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία διαμηνύει ότι ο στό-
χος της είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ.  

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΙ
Εκείνοι όμως που θα πετούσαν τη σκούφια 
τους για να καρπωθούν τις υπηρεσίες του 
άσου από τη Μαδέιρα είναι οι Καταριανοί της 
Παρί Σεν Ζερμέν. Η ενδεχόμενη συνύπαρξη Μέ-
σι-Ρονάλντο ιντριγκάρει τον Νάσερ Αλ Κελάι-
φι και για πολλούς στο γαλλικό κλαμπ και όχι 
μόνο είναι ονειρώδης. Ωστόσο, αυτή θα μπο-
ρούσε να αποκτήσει απτές βάσεις μόνο στην 
περίπτωση της πώλησης του Εμπαπέ. Εφό-
σον αυτή γίνει και ο Γάλλος μετακομίσει στη 
Μαδρίτη, τότε ίσως να ανοίξει ο δρόμος για 
κάτι το εντελώς πρωτόγνωρο στην ποδοσφαι-
ρική ιστορία. Μέχρι τότε, υπομονή. Ο Αύγου-
στος έχει ακόμα πολύ (μεταγραφικό) μέλλον.
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ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ 21:45
ΣΕΛΤΙΚ-ΑΛΚΜΑΑΡ OVER 2,5 1,70

Με όπλο την επιθετική της γραμμή η Σέλτικ έρχεται από σερί 4 
νικών.

Μεγάλος στόχος της ομάδας η πρόκριση στους ομίλους αλλά 
το εμπόδιο της Αλκμααρ δεν θα είναι εύκολο.

Αν υποτιμηθούν οι Ολλανδοί μπορούν εύκολα να 
κάνουν την ζημιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Με τα γκολ 
είμαστε στη 
Γκλασκώβη.

ΗΠΑ MLS 02:30
ΝΙΟΥ ΙΓΚΛΑΝΤ-ΝΤΙ ΣΙ Γ. OVER 2,5 1,66

Έχει εξασφαλίσει την 1η θέση το Νιού Ίγκλαντ και την απευθείας 
πρόκριση στα προημιτελικά.

Πλέον παίζουν με σαφώς λιγότερο άγχος οι γηπεδούχοι 
αποδίδοντας καλό ποδόσφαιρο σταθερά.

Βαθμούς στη μάχη των πλέι οφ ψάχνει η Ουάσινγκτον.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 

σκοράρουν με 
άνεση.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ-ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ ΚΟΡΝΕΡ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10’ 1,72

Στη Βέρνη η Γιούνγκ Μπόις κοντράρεται με την πρωταθλήτρια 
Ουγγαρίας Φερεντσβάρος.

Οι Ελβετοί είναι το φαβορί και θα κυνηγήσουν ένα γρήγορο 
γκολ που θα ανοίξει το δρόμο της πρόκρισης.ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Κυνηγάμε 
ένα γρήγορο 

κόρνερ.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΜΑΛΜΕ-ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 1 1,85

Έβγαλε ψυχή στο Αιμπροξ η Μάλμε και με πρωταγωνιστή τον 
Τσόλακ έκανε την μεγάλη ανατροπή.

Τώρα θα υποδεχθεί την Λουντογκόρετς με στόχο φυσικά 
να κάνει το μεγάλο βήμα για τους ομίλους.

Όπως έδειξε κόντρα στον Ολυμπιακό η Λουντογκόρετς 
μπορεί πολύ εύκολα να κάνει την ζημιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Οι Σουηδοί 

θα πάρουν την 
στήριξη μας.

ΗΠΑ MLS 02:00 
ΑΤΛΑΝΤΑ-ΤΟΡΟΝΤΟ OVER 2,5 1,70

Τρέχει για να προλάβει τα πλέι οφ η Ατλάντα με το τρίποντο 
απέναντι στο τελευταίο Τορόντο να είναι μονόδρομος.

Οι γηπεδούχοι δεν έχουν περιθώρια για απώλειες και είναι 
αναγκασμένοι να επιτεθούν για την νίκη.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Τα γκολ 

έχουν την 
τιμητική τους.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΑΙΝΤΧΟΒΕΝ 2/3 GOAL 2,00

Το μεγάλο ζευγάρι των προκριματικών είναι σίγουρα το 
Μπενφίκα-Αϊντχόβεν.

Οι Πορτογάλοι θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους 
και θα παραταχθούν με επιθετικό πλάνο στο Ντα Λουζ.

Στη κόντρα θα παίξει η Αϊντχόβεν με την ομάδα να ποντάρει 
πολλά στην επιθετική της γραμμή.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Στα γκολ η 

επιλογή μας.

ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΑ ΠΟΝΤΑΡΟΥΜΕ  
ΞΑΝΑ ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

www.xosetips.com
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Με ανακοίνωσή της η διοίκηση του Σαρωνι-
κού, γνωστοποιεί την απόκτηση του Χρήστου 
Βουλωμένου. Ο τελευταίος προτίμησε τον Σα-
ρωνικό, αφού τον επέλεξε ανάμεσα σε διάφο-
ρες ομάδες και ανάλογες προτάσεις που είχε, 
διότι ακριβώς κάτι είδε καλύτερο. Αναλυτικά η 
ανακοίνωση που αναφέρει τα εξής: «Το Δ.Σ. 
του Α.Ο Σαρωνικού βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του πο-
δοσφαιριστή Χρήστου Βουλωμένου. Ο Χρή-
στος αγωνίζεται στη θέση του σέντερ φορ και 
έχει σπουδαίο βιογραφικό καθώς έχει αγωνι-
στεί με μεγάλη επιτυχία σε Τριγλία Ραφήνας, 
ΠΑΟ Ρουφ, Ολυμπιακό Λιοσίων, Αιγάλεω, Πε-
ριστέρι, Εθνικό Αστέρα, Ηλιούπολη, Άτταλο 

Νέας Περάμου, Αγία Παρασκευή και Χολαργό. 
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Σαρωνικού 
προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν πέρσι με 
τον Ήφαιστο Περιστερίου, όπου πέτυχε 9 γκολ 
και ήταν ο πρώτος σκόρερ (μέχρι τη διακοπή) 
του πρωταθλήματος της Α’ Αθήνας, ενώ στη 
συνέχεια μεταγράφηκε στον Εθνικό Πειραιώς. 
Καλωσορίζουμε τον Χρήστο Βουλωμένο στην 
οικογένεια του Σαρωνικού και του ευχόμαστε 
καλή επιτυχία με νίκες και διακρίσεις!».

ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ
Με προσωπική του ανακοίνωση, ο αντιπρό-
εδρος του ΠΑΟ Κορωπίου, Γιάννης Κόλλιας 
αποσύρεται από τα ποδοσφαιρικά δρώμενα, 
δηλώνοντας τα εξής: «Μετά από 4 χρόνια πα-
ρουσίας μου στον Αθλητικό όμιλο Κορωπί-
ου,με διαφορετικές διοικήσεις, ήρθε η ώρα να 
αποσυρθώ από τα ποδοσφαιρικά δρώμενα 
της πόλης μας! Οι λόγοι είναι κυρίως επαγγελ-
ματικοί. Ελπίζω να μην αδίκησα κάποιον όλα 
αυτά τα χρόνια. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω 
όλους τους παράγοντες του συλλόγου που βο-
ήθησαν αυτά τα χρόνια στην σωστή λειτουρ-
γία του, στις οικονομικές υποχρεώσεις, καθώς 
δεν αφήσαμε καμία οικονομική εκκρεμότητα. 
Ωστόσο,θα στηρίξω οποιαδήποτε προσπά-
θεια είναι για το καλό του αθλητισμού στο Κο-
ρωπί. Η πόρτα μου θα είναι ανοικτή σε όλους

ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ
Από σήμερα το απόγευμα και συγκεκριμένα 
στις 18.30 ξεκινά ο γολγοθάς του ΑΟ Κορωπί-
ου, αφού διοίκηση και Θανάσης Σαβούρδος, 
περιμένουν τους παίκτες, νέους και παλιούς, 
προκειμένου να ξεκινήσει η προετοιμασία. 
Σχετική είναι και η ανακοίνωση που αναφέ-
ρει τα εξής: «Το ΔΣ του ΑΟ Κορωπίου βρίσκε-
ται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως 
, παρόλες τις αντιξοότητες, ξεκινάει την προ-
ετοιμασία της ανδρικής αμάδας του συλλό-
γου. Η συνάντηση έχει καθοριστεί για αύριο 
Τετάρτη 18/08/2021 και ώρα 18:30 στο γήπε-
δο «Αντώνης Πρίφτης» και η πρώτη προπό-
νηση της Ομάδας θα πραγματοποιηθεί αφού 
γίνει η απαραίτητη ομιλία από την Διοίκηση 
της Ομάδος και διανεμηθεί στους ποδοσφαι-
ριστές ο ιματισμός. Με την ευκαιρία της ανα-
κοίνωσης της έναρξης προετοιμασίας, σας 
παρουσιάζουμε και το ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ σήμα της 
Ομάδας μας. Ευχόμαστε σε όλες τις ομάδες 
υγεία και μια σεζόν χωρίς τραυματισμούς, με 
πολλές επιτυχίες! Μετά τιμής. Το ΔΣ του ΑΟ 
Κορωπίου». 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ
ΜΕ… «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ» ΚΙΝΗΣΕΙΣ  
Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕ  
ΤΟΝ ΦΟΡ ΧΡΗΣΤΟ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ

Η επιχείρηση 
«καθαρό 
Κορωπί» 
απέτυχε!
Εκεί στο Κορωπί κάτι 
δεν πάει καλά! Πληρο-
φορίες που έρχονται 
από δω κι από εκεί, 
δείχνουν πως η επι-
χείρηση… «καθαρό 
Κορωπί», δεν βγαί-
νει, έτσι όπως σχεδιά-
στηκε από την αρχή! 
Και όπως μου είπε 
και το «κακό πουλά-
κι», το ότι δημιουργή-
θηκε ο ΠΑΟ Κορωπί, 
μάλλον δεν προσφέ-
ρει τίποτε απολύτως 
και πως τζάμπα ο κό-
πος, διότι σε μια επι-
κείμενη συγχώνευση, 
η ομάδα παραμένει 
στη μεγάλη κατηγο-
ρία! Ο νόμος έχει αλ-
λάξει κι αυτό, όπως 
αποδείχθηκε δεν το 
γνώριζε καλά η πλευ-
ρά του ΠΑΟ Κορωπί, 
διότι αυτός που ρω-
τήθηκε, ήταν άσχε-
τος! Δεν είχε σχέση 
με την αθλητική δικαι-
οσύνη, δεν τα γνώρι-
ζε τα πράγματα καλά. 
Αυτό ως αποτέλεσμα 
σήμερα να υφίστανται 
τρεις ομάδες στο Κο-
ρωπί, χωρίς να υπάρ-
χει κανένας λόγος! 
* Από σήμερα ξεκι-
νούν και τα βάσανα 
για τον Θανάση Σα-
βούρδο, αφού στις 
18.30 περιμένει μαζί 
με τη διοίκηση τους 
παίκτες του, προκει-
μένου να ξεκινήσει 
η προετοιμασία. Πι-
στεύω καλώ ημερο-
μηνία, αφού θα έχουν 
επιστρέψει όλοι και 
δεν θα υπάρχει καμία 
δικαιολογία για απου-
σίες και άλλες δικαι-
ολογίες, που αρκετά 
παιχτρόνια βρίσκουν, 
ώστε να αποφύγουν 
την προετοιμασία. 
* Πάντως τα πράγμα-
τα δεν είναι και τόσο 
καλά, όσον αφορά 
τη συμμετοχή των 
ομάδων. Πληροφο-
ρίες θέλουν αρκε-
τές ομάδες, να μην 
δηλώνουν ούτε καν 
συμμετοχή στα πρω-
ταθλήματα, ακόμη 
και των μεγάλων κα-
τηγοριών! Προς το 
παρών στην Αθήνα, 
δεν έχουμε κανένα 
θέμα προς το παρών 
και ευχής έργο είναι 
να μην παρατηρη-
θεί ούτε και στη συνέ-
χεια! Ίδωμεν… 

Με την δίψα για διακρίσεις και τη 
αυτοπεποίθηση στα ύψη για μία 
πορεία αντάξια της δυναμικής 
που κουβαλάει ο σύλλογος αρ-
χίζει το απόγευμα της Τετάρτης 
(18/8. 19:15) η θερινή προετοιμα-
σία της Αλσούπολης ενόψει της 
ερχόμενης αγωνιστικής περιό-
δου. Ο τεχνικός ηγέτης Θανάσης 
Ψύλλιας και οι στενοί του συνερ-
γάτες έχουν δώσει το προσκλη-
τήριο στους ποδοσφαιριστές για 
την πρώτη συγκέντρωση ενόψει 
της καινούριας σεζόν. Η διοίκη-
ση καλεί όλους τους παίχτες να 
δώσουν το παρών, για να ενημε-
ρωθούν για το πρόγραμμα της 
προετοιμασίας από τον Θανά-
ση Ψύλλια και τους συνεργάτες 
του, ενώ θα ακολουθήσει και η 
πρώτη προπόνηση. Και φέτος 
η Αλσούπολη θα δώσει ιδιαίτε-
ρο βάρος στην αξιοποίηση των 
παιδιών που προέρχονται από 
τις ακαδημίες του συλλόγου, κάτι 
που αποτελεί σταθερή φιλοσο-
φία της ομάδας. Στόχος θα είναι 
να δημιουργηθεί ένα ανταγωνι-
στικό σύνολο, το οποίο θα μπο-
ρέσει να ανταπεξέλθει στις απαι-
τήσεις του νέου πρωταθλήματος.

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
Την προσπάθεια ουσιαστικής 
του ενίσχυσης με αρκετούς τα-
λαντούχους, αλλά και φερέλπι-
δες ποδοσφαιριστές συνεχίζει 
απτόητος ο Θρίαμβος Χαίδαρί-
ου θέτοντας τις υγιείς και στέρε-
ες βάσεις, που θα του επιτρέ-
ψουν να φανεί όσο το δυνατόν 
πιο ισχυρό γίνεται στο επερχό-
μενο πρωτάθλημα της Β’ Κατη-
γορίας ΕΠΣΑ. Πιστοί στη φιλο-
σοφίας τους οι «κυανόλευκοι» 
προχώρησαν σε ακόμη μία προ-
σθήκη που αποτελεί ενίσχυση 
για το παρόν αλλά και επένδυση 
για το μέλλον, καθώς ανακοίνω-
σαν την ένταξη του ιδιαίτερα τα-
λαντούχου μέσου Κώστα Μπα-
γετάκου. 

ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ

Ξεκινάει με πολλές 
φιλοδοξίες 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

Αντωνίου: Έμφαση στη 
διαχείριση των παικτών
Χθες δόθηκε το πρώτο ραντεβού για τη νέα χρο-
νιά. ́ Όπως αναλύει και ο προπονητής της Ελευ-
θερούπολης Πέτρος Αντωνίου, θα είναι μια χρο-
νιά πολύ δύσκολη σε όλους τους τομείς. Παρ’ 
όλα αυτά ο σύλλογος της Ν Ιωνίας έχει τον τρό-
πο και τη μέθοδο, ώστε πολλά να τα ξεπεράσει 
και να υλοποιήσει. Κάτι που και ο ίδιος δηλώνει 
σε σχετική ερώτηση που του έγινε, λέγοντας τα 
εξής: «Μια ακόμα ποδοσφαιρική χρονιά ,με τις 
ιδιαιτερότητες της αρχίζει, βρίσκοντας όλους 
μας που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, ανυ-
πόμονους να ανταποκριθούμε στις προσδοκί-
ες και στους στόχους που έχουν οριοθετηθεί. 
Η αποχή είναι μεγάλη αλλά οφείλουμε να είμα-
στε έτοιμοι! Ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο, εξέ-
λιξη ποδοσφαιριστών και χαρά του παιχνιδιού, 
συμπληρώνουν το τρίπτυχο μιας ανταγωνιστι-
κής ομάδας που θα παλεύει το κάθε παιχνίδι ξε-
χωριστά! Κύρια μας προτεραιότητα, η μεγάλη 
σημασία που θα δοθεί στην διαχείριση των πο-
δοσφαιριστών μας από την πολύμηνη απρα-
ξία λόγω της πανδημίας. Προέχει η σωματική 
και ψυχική ηρεμία των παικτών μας. Η «ενσυ-
ναίσθηση» είναι η λέξη αυτή την περίοδο , που 
αντιπροσωπεύει την φιλοσοφία της Ελευθε-
ρούπολης. Εύχομαι υγεία και καλή ποδοσφαι-
ρική χρονιά σε όλους».

This is Athens

҂ Ο Χρήστος Βουλωμένος





Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΕΞΕΦΡΑΣΕ  
ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ  
ΜΕ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ, ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ  
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΙΣΘΗΜΑ. 

ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ
ΤΟΝ ΤΕΝΙΣΤΑ 

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια φιλικά...

«Ελπίζω να μη φτάσουμε σε αυτό. Δεν θέλω να έρθω σε αυτό 
το δίλλημα, επειδή πιστεύω στην ελευθερία της επιλογής. 
Προτιμώ να κρατήσω την απόφασή μου για το αν θα εμβολι-
αστώ ή όχι για τον εαυτό μου. Είναι πολύ προσωπική υπό-
θεση. Δεν θα ήθελα να μπω στη διαδικασία διαχωρισμού εμ-
βολιασμένων και μη, κάτι το οποίο γίνεται κατά κόρον πλέον 
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης». 
Αυτά τα παραπάνω τα είχε πει τον περασμένο Μάιο ο Νόβακ 
Τζόκοβιτς. Ο κορυφαίος τενίστας του πλανήτη αυτή τη στιγμή, 
αυτός που έχει κατακτήσει 20 grand slam ως τώρα. Στη συνέ-
χεια το πήγε ένα βήμα ακόμα παραπέρα. Απείλησε. Για την 
ακρίβεια προειδοποίησε πως αν ο εμβολιασμός γίνει υποχρε-
ωτικός, τότε θα σκεφτεί πολύ σοβαρά να σταματήσει το τένις. 
Ο Σέρβος αθλητής αποτελεί ένα παγκόσμιο πρότυπο. Ένας 
αληθινός influencer, με την κανονική έννοια του όρου, όχι 
αυτή που έχουμε συνηθίσει. Επηρεάζει κόσμο και –τρόπον 
τινά- πήρε θέση. Κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Κα-
ταφέρθηκε μαινόμενος σε όποιον πάει κόντρα στην ελεύθε-
ρή βούλησή του. 
Οι κυβερνήσεις και συγκεκριμένα η ελληνική σφίγγει τη μέγ-
γενη προκειμένου όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας να 
εμβολιαστούν. Υποχρεωτικός δεν έχει γίνει ο εμβολιασμός, 
αλλά το οξυγόνο όσων επιθυμούν να μην εμβολιαστούν μοιά-
ζει να «στερεύει». 
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε συμμετάσχει στην καμπάνια του 
«Μένουμε Ασφαλείς» πριν από μερικούς μήνες. Ορθά έπρα-
ξε, ορθά επιλέχθηκε. Οι αποστάσεις και τα μέτρα ασφαλείας 
δεν είναι συνώνυμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Ούτε η 
στάση αυτή αποτελεί πράξη ικανή να είναι δακτυλοδεικτού-
μενη. Μπορεί αυτή τη φορά ο Τσιτσιπάς να μην έκανε δήλω-
ση για τα Harrods που δεν έχουμε στην Ελλαδα , μπορεί να 
μην πήγε στο Ντουμπάι για να περάσει καλά τα Χριστούγεν-
να, μπορεί να μην έκανε λόγο για τη μαστίχα Χίου και γι’ αυτό 
να ενόχλησε περισσότερο. Διότι μίλησε για το τι θα κάνει ο 
ίδιος, επί προσωπικού, για το εμβόλιο. 
Πολύ ευγενικά, ώριμα, με ψυχραιμία, χωρίς ίχνος ειρωνείας 
και έπαρσης, είπε πως όσο το εμβόλιο δεν είναι υποχρεωτι-
κό, άρα δεν το έχει κάνει. Όταν γίνει, θα το κάνει. Μέχρι εκεί. 
Τόσο, όσο. Μια κοστολογημένη απάντηση, άκρως μετρημένα 
και σοβαρά. Ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να είναι αντιδρα-
στικός, επαναστάτης, αλλά σύννομος. Όσο όμως το εμβόλιο 
δεν είναι υποχρεωτικό, διατηρεί την ελεύθερη βούλησή του.  
Αυτή στο δικό του μυαλό «γράφει» να μην το κάνει. 
Ένας κομψός και ευγενικός τρόπος από τον Στέφανο Τσιτσι-
πά να εκφράσει τη διαφωνία του στην υποχρεωτικότητα του 
εμβολίου. Σε ήπιους τόνους, με τον τρόπο που επιτάσσει η 
σοβαρότητα και η λεπτότητα ενός τέτοιου θέματος. Ο σχολια-
σμός αυτής της θέσης στα ελληνικά δελτία ειδήσεων ήταν, για 
μία ακόμα φορά, ειδεχθής. Έχει περάσει στη συνείδηση του 
κόσμου πως ο Τσιτσιπάς είναι ένα κακομαθημένο τυπάκι που 
αρέσκεται στον κωλοπαιδισμό. Λησμονεί πως μέχρι να φτά-
σει στην κορυφή, αυτός και η οικογένειά του ζούσαν με δανει-
κά και χρωστούσαν παντού, προκειμένου ο μικρός Στέφανος 
να πηγαίνει στο εξωτερικό για αγώνες και εξελιχθεί. Βρίσκου-
με βολικό όμως να  Καθηγητής που φιλοξενήθηκε ανέφερε με 
αφορμή το θέμα Τσιτσιπά: «δεν πρέπει να πετάξουμε στον Και-
άδα τους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας στον Καιάδα. Πα-
ρότι παίζουν με την υγεία μας…». Τι να πεις μετά από αυτό…


