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Θρίλερ με 
Τζιοβίνκο 
στον ΠΑΟΚ 

2-2

Πιέζει η ΑΕΚ για Ελιάσον 
και ανοίγει τα χαρτιά της

ΤΟ ΠΑΛΕΥΕΙ 
ΣΤΑΘΕΡΑ

ΣΥΝΝΕΦΑ

ΤΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ ΙΤΟΥΡΜΠΕ 
ΣΤΟΝ ΑΡΗ. ΘΟΛΩΝΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ Ο ΜΠΡΟΡΣΟΝ

ΟΣΦΠ
ΑΕΚ

ΠΑΟΚ

ΑΡΗΣ

ΘΡΙΑΜΒΟΣ 
(9-6) ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΑΥΡΙΟ, 
ΜΕ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΥΣΟ 
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ΤΡΟΜΟΣ! 
ΣΥΝΕΧΕΙΣ 
ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΙΣ  
ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ  
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ

Εξαιρετικά δύσκολη μέρα (και) η χθεσινή για τους πο-
λίτες της Βόρειας Αττικής, της Βόρειας Εύβοιας, της 
Μάνης, του Θεολόγου και του Πύργου, από τα τεράστια 
πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη. 
Μεγάλη αναζωπύρωση το απόγευμα της Παρασκευής 
στη Βαρυμπόμπη, ενώ εκκενώθηκαν οι Θρακομακε-
δόνες και ο Άγιος Στέφανος. Εκκενώθηκε προληπτικά 
και το προαναχωρισιακό κέντρο κράτησης στην Αμυ-
γδαλέζα. Πλήρες μέτωπο σε Αφίδνες και Ιπποκράτειο 
Πολιτεία ενώ αναζωπυρώσεις είχαμε σε Καπανδρίτι 
και Πολυδένδρι. Το πύρινο μέτωπο απλώθηκε περιμε-
τρικά της λίμνης Μαραθώνα προς Καλέτζι. Πυρκαγιά  
χθες το απόγευμα πάνω από το νεκροταφείο των Άνω 
Λιοσίων, στη βουνοκορφή του Ποικίλου όρους καθώς 
και στο Πεδίον του Άρεως, όπου η επέμβαση των αρ-
χών αποσόβησε τα χειρότερα. 

ΦΛΕΓΕΤΑΙ Η ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Στα πρώτα σπίτια της Λίμνης Ευβοίας έφτασαν χθες οι 
φλόγες με τους κατοίκους  να αναχωρήσουν με καρά-
βια προς την Αιδηψό. Αναζωπύρωση της φωτιά στις 
Ροβιές ενώ στο δήμο Ιστιαίας Αιδηψού ήδη εκκενώ-
θηκε η Τσαπουρνιά και η φωτιά έφτασε στην Κοκκινο-
μηλιά. Εκκενώθηκαν Προκόπι, Μαντούδι και τα γύρω 
χωριά.    

ΠΟΛΙΟΡΚΕΙ ΤΟ ΓΥΘΕΙΟ Η ΦΩΤΙΑ
Μάχη με τις φλόγες ώστε να μην μπει η φωτιά στην 
πόλη του Γυθείου. Η φωτιά πλησίασε την πόλη από 
την βορειοανατολική πλευρά. Μεγάλο πύρινο μέτω-
πο και στην περιοχή Νεμούτα, του δήμου της Αρχαίας 
Ολυμπίας,  που καίει πυκνό δάσος, ενώ δόθηκε εντο-
λή προληπτικής εκκένωσης.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΟΙ ΦΛΟΓΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 
ΣΤΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑ 
Υπεράνθρωπες ήταν οι προσπάθειες των πυροσβε-
στών και στο Θεολόγο της Μαλεσίνας, με τις δυνάμεις 
πυρόσβεσης να καταφέρουν να σβήσουν την φωτιά 
λίγο πριν φτάσει στις εγκαταστάσεις της γυναικείας Ιε-
ράς Μονής του Αγίου Γεωργίου και την κλειστή κατα-
σκήνωση του ΥΠΕΞ.

ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ
Πέθανε χθες από ανακοπή ενώ βρισκόταν στο γραφείο 
του στο Κρυονέρι ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντί-
νος Μίχαλος. Ο κ. Μίχαλος βρίσκονταν στο εργοστά-
σιο του εν μέσω της καταστροφικής πυρκαγιάς.

ΝΕΚΡΟΣ 38ΧΡΟΝΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
Νεκρός 38χρονος εθελοντής πυροσβέστης, στην Ιπ-
ποκράτειο Πολιτεία. Ο άνδρας, που κατέβαλε προσπά-
θειες για την κατάσβεση της φωτιάς, ήταν συνεπιβάτης 
σε μοτοποδήλατο όταν ήρθε σε επαφή με καλώδιο με-
γάλης τάσης  που είχε πέσει στον δρόμο. Ο εθελοντής 
πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, χωρίς ωστόσο οι 
γιατροί να μπορέσουν να τον επαναφέρουν, παρά τις 
υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική, 
ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή - απόδοση του 
περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, 
ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούμενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς 

Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
EDITS & MAGS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.grΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 

Ρόιλα Κοράλλη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

INTIME ΑΤΕΛΙΕ 
Κατερίνα ΑβτζήΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΥΛΗΣ

Γιώργος Περιβολάρης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιφιγενείας 47, Νέο Ηράκλειο Τ.Κ.: 142 31 Τηλ.: 210-6871137 Fax: 210-6871001 email: info@sportime.gr
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Η πιο μεγάλη στιγμή της καριέρας του(ς) – ελπίζουμε μέχρι, πολύ 
σύντομα, την επόμενη. Η εκπλήρωση ενός διαχρονικού απωθημέ-
νου. Το ολυμπιακό μετάλλιο στο στήθος τους. Ιστορικό. Με ακόμα 
μια μεγάλη εμφάνιση, η εθνική πόλο ανδρών νίκησε την Ουγγαρία 
με 9-6 και πέρασε στον τελικό του τουρνουά. Εκεί θα αντιμετωπίσει 
τη Σερβία (επικράτησε 10-9 της Ισπανίας). Αύριο, στις 10:30, με στό-
χο την απόλυτη αποθέωση, το χρυσό. Αλλά η χαρά είναι λειψή. Με 
τα λόγια του Γιάννη Φουντούλη, σε αυτό που βάζει σοβαρή υποψη-
φιότητα για δήλωση της χρονιάς: 
«Πίσω στην Ελλάδα κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, δεν πιστεύω ότι 
μια νίκη μπορεί να απαλύνει τον πόνο για ό,τι συμβαίνει. Μας θλί-
βει ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ευχόμαστε να μην κινδυνεύσει κα-
νείς. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ζητάμε προκαταβολικά ένα «συγ-
γνώμη» για τη χαρά και τον ενθουσιασμό μας. Με όλο τον σεβασμό, 
θα πανηγυρίσουμε αυτή την επιτυχία και θα σκεφτούμε όσα γίνονται 
πίσω στην Ελλάδα». 
Δεν μπορείς παρά να υποκλιθείς στο μεγαλείο του ανδρός. Στο ήθος 
που κομίζει. Στην ενσυναίσθηση. Ο αρχηγός της εθνικής πόλο, ενώ 
ζούσε κάτι το οποίο ονειρευόταν και για το οποίο αυτός και οι συ-
μπαίκτες του δούλευαν σκληρά επί σειρά ετών, βρήκε χώρο όχι μόνο 
να σκεφτεί, αλλά να δώσει προτεραιότητα σε άλλα. Καίγεται, μέρες 
ολόκληρες, η χώρα. Και ο μόνος που ζήτησε συγγνώμη γι’ αυτό εί-
ναι ο Γιάννης Φουντούλης.... Χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω; 
Κι όμως, θα πούμε. Οι Έλληνες στο Τόκιο μας κάνουν διπλά περή-
φανους. Γιατί αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση τόσο ως αθλητές 
όσο και ως άνθρωποι. Μικρή σημασία έχει αν πήραν ή όχι μετάλλιο.  
Η εθνική πόλο ανδρών πάντως, έχει σημασία, μεγάλη, το ότι επιβρα-
βεύεται. Για τη συνέπεια, τη συνέχεια που εκφράζει. Αυτή είναι η 16η 
της φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Από το 1980 κι έπειτα είναι πά-
ντα «παρούσα». Το 2004, στην Αθήνα, έχασε στο τσακ το μετάλλιο. 
Τώρα τα κατάφερε. Επιτέλους. Λυτρωτικο. Ελπίζουμε, όλοι, να πάρει 
το χρυσό. Και να «μην» πάντως, ουδόλως πειράζει. Και δεν το λέμε, 
καθόλου, με τον κλισέ τρόπο που συνήθως χρησιμοποιείται η φράση. 

ΘΛΙΜΕΝΟΙ ΣΤΗ 
ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥΣ
Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΟ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ, ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΑΛΛΑ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ, 
ΖΗΤΗΣΕ «ΣΥΓΓΝΩΜΗ» ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Ο Γιώργος Πιλίδης ηττή-
θηκε με τεχνική υπεροχή από 

τον Πολωνό Μαγκομεντμουράντ 
Γκαντζίεφ, στον πρώτο αγώνα του 

για τη φάση των «16» στα 65 κιλά της 
ελευθέρας πάλης, και αποκλείστηκε, 
ενώ κατετάγη 16ος στην κατηγορία. 
Κατά τα άλλα, χωρίς ελληνικές συμ-

μετοχές θα κυλήσει η σημερινή 
ημέρα, 16η και προτελευταία 

της διοργάνωσης του 
Τόκιο.

ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ Ο ΠΙΛΙΔΗΣ 
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ΒΑΔΙΣΕ 
ΨΗΛΑ
Η ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ!

Επιστρέφουν οι 
Έλληνες αθλητές από 

το Τόκιο και λαχταρούν να 
προσγειωθούν στην Ελλάδα, 
όμως όλοι τους είχαν να λένε για το 
θέαμα που αντίκρυσαν από το αε-
ροπλάνο. «Βλέπαμε την εικόνα 

της Αττικής και ανατριχιάσα-
με. Δεν υπάρχει αυτό που 

συμβαίνει»!

Στα 20χλμ. βά-
δην γυναικών, που διε-

ξήχθησαν στο Σαπόρο, είχαμε 
άλλες δύο ελληνικές συμμετο-

χές. Η Κυριακή Φιλτισάκου τερμά-
τισε στην 29η θέση με χρόνο 1:36.51 
και η Πένυ Τσινοπούλου στην 53η με 
1:47.19. Ολυμπιονίκης αναδείχθηκε 
η Ιταλίδα Αντονέλα Παλμισάνο.

Η Ελέιν Τόμπ-
σον- Έρα είναι το πρό-

σωπο του στίβου στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Τζα-

μαϊκανή θα φύγει από το Τόκιο 
με τρία χρυσά μετάλλια, καθώς 
μετά τα 100μ. και τα 200μ., επι-
κράτησε και στα 4x100μ. με την 

ομάδα της πατρίδας της. 

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη 
έκλεισε γλυκά τις ελληνικές 
συμμετοχές στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες στο Τόκιο και πε-
ρήφανα για την ίδια. Δεν είναι 
λίγο να ετοιμάζεσαι να επι-
στρέψεις στην Ελλάδα κου-
βαλώντας μια όγδοη θέση σε 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Με το 
πείσμα και την υπομονή που 
τη χαρακτηρίζει, η Ελληνίδα 
πρωταθλήτρια έκανε εξαιρετι-
κή κούρσα στα 20χλμ. βάδην 
και τερμάτισε σε 1:31.24. Μά-
λιστα, αν είχε καλύτερο ξεκί-
νημα να πήγαινε ακόμη ψη-
λότερα. Είναι χαρακτηριστικό 
πως στα πρώτα χιλιόμετρα 
ήταν κάτω από τις 30 πρώ-
τες και σταδιακά έφθασε στην 
όγδοη θέση! Ένα άλλο… πα-
ράσημο από τον αγώνα της 
ήταν πως ήταν η τρίτη καλύ-
τερη Ευρωπαία.
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ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ
Τον πρεσάρει μεταγραφικά η Αλτάι, αλλά με τέτοιες εμφανίσεις πουθενά αλ-
λού δεν πρέπει να πάει! Στο διάστημα που αγωνίστηκε κέρδισε τις εντυπώσεις. 
Και για τα δύο γκολ που πέτυχε, αλλά και για τη διάθεσή του. Ήταν μόνιμη πηγή 
κινδύνου για την άμυνα των Κροατών. 

ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΛΑΘΗ ΤΩΝ «ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ» ΤΟΥ ΔΕΝ 
ΑΦΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗ ΦΙΛΙΚΗ 
ΝΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΕ... 
ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ

Τώρα για... καλό τους απέκτησε αυτούς; ΟΚ, 
το πήραμε λίγο ανάλαφρα, ίσως δεν θα έπρεπε, 
αλλά είναι «κάπως» ότι ο Παναθηναϊκός έμεινε 
στο 2-2 με τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ εξαιτίας λα-
θών από δύο νεοαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές. 
Για το πρώτο γκολ φταίει ο Πέρεθ καθώς έχασε 
την μπάλα στο κέντρο. Το δεύτερο, το χρεώνε-
ται μάλιστα πολύ περισσότερο, ο Σάρλια. Δεν 
ξεκίνησε καλά ο Κροάτης στόπερ στους «πρά-
σινους», αυτή ήταν η πρώτη του εμφάνιση. Ακρι-
βώς όμως γι’ αυτό πρέπει και να είμαστε επιει-
κείς μαζί του. Δεν είναι έτοιμος, ψάχνει πατήματα. 
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εννοείται, κανέναν δεν θα 
«χαντακώσει» από ένα λάθος και δη σε φιλικό. 
Είδε σίγουρα ενθαρρυντικά πράγματα, η ομάδα 
του ήταν αρκετά βελτιωμένη επιθετικά, με μεγά-
λο πρωταγωνιστή τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, που 

σκόραρε δις. 

ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ
Ο Σέρβος κόουτς επανέλαβε για πολλοστή φορά αυτό που πρέπει να μείνει ως 
συμπέρασμα και από το χθεσινό ματς: «Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια και υπο-
μονή για να αποκτήσουμε ταυτότητα». Ναι, είναι ένας αγώνας δρόμου αυτός που 
πραγματοποιεί ο Παναθηναϊκός. Και το θέμα είναι ότι ακόμα δεν έχει όλα τα υλι-
κά ώστε να δουλέψει ακόμα πιο γρήγορα-ποιοτικά. Χρειάζεται σταθερά μεταγρα-
φική ενίσχυση....

ΖΒΟΝΙΜΙΡ ΣΑΡΛΙΑ
Στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τον Πανα-
θηναϊκό, ο Ζβόνιμιρ Σάρλιγια συστήθηκε 
με τον χειρότερο τρόπο. Παιδικό το λάθος 
που έκανε στο 87’ σε φάση που θεωρητικά 
έλεγχε και σίγουρα απαγορεύεται να παί-
ξει τόσο αφελώς. Ανησυχητικό μεν, αλλά 
ακόμα είναι πολύ νωρίς για να βγουν συ-
μπεράσματα για την αξία του. 

ΚΑΡΛΙΤΟΣ
Δεν πέτυχε γκολ, ναι. Αλλά ήταν κι-
νητικότατος, απείλησε πολύ. Πιστοποί-
ησε αυτό που βγαίνει ως αίσθηση σε 
όλη αυτήν την προετοιμασία, ότι δηλαδή 
είναι απελευθερωμένος ψυχολογικά, 
πολύ πιο ορεξάτος και ενταγμένος στην 
πράσινη επικαιρότητα. Πολύ καλός ήταν 
και ο Μαουρίσιο. Ο Βραζιλιάνος έλεγξε 
το τέμπο στη μεσαία γραμμή.

 UP   DOWN

  MVP

ΕΤΣΙ ΕΠΑΙΞΕ

ΔΙΟΥΔΗΣ

ΚΩΤΣΙΡΑΣ ΒΕΛΕΘ

ΠΕΡΕΘ

ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ ΕΝΓΚΜΠΑΚΟΤΟ

ΒΙΓΙΑΦΑΝΕΣ

ΚΑΡΛΙΤΟΣ

ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ

ΣΙΔΕΡΑΣ ΧΟΥΑΝΚΑΡ

4-2-3-1

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ                ΛΟΜΟΤΙΒΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠVS          

ΛΟΜΟΤΙΒΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 2
ΣΚΟΡΕΡ

ΑΛΛΑΓΕΣ

39’ ΠΕΝ., 42’ 
ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ

18’ ΚΑΤΣΑΒΕΝΤΑ  
87’ ΑΡΤΙΣΤΙΚΟ

ΔΙΟΥΔΗΣ (68’ ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ)
ΚΩΤΣΙΡΑΣ(68’ ΣΑΝΤΣΕΣ) 
ΒΕΛΕΘ (68΄ΣΑΡΛΙΑ)
ΣΙΔΕΡΑΣ (68’ ΣΕΡΠΕΖΗΣ)
ΧΟΥΑΝΚΑΡ  
(68’ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ)
ΠΕΡΕΘ (63’ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ)

ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ (62΄ΑΓΙΟΥΜΠ)
ΕΝΓΚΜΠΑΚΟΤΟ (68΄ΣΑΒΙΕΡ)
ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ  
(55 ‘ ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ)
ΒΙΓΙΑΦΑΝΕΣ 
(68’ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ)
ΚΑΡΛΙΤΟΣ (68 ΚΑΜΠΕΤΣΗΣ)
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ΠΡΕΣΙΝΓΚ  
ΓΙΑ ΕΛΙΑΣΟΝ

Μια περίπτωση που φαίνεται ότι ακόμα θα έχει 
αρκετά επεισόδια. Ο δρόμος για την απόκτηση του 
Νίκλας Ελιάσον μπορεί να μην είναι στρωμένος 
με ροδοπέταλλα, αλλά η ΑΕΚ όχι μόνο δεν πετάει 
λευκή πετσέτα, αλλά συνεχίζει να ασκεί πίεση σε 
κάθε εμπλεκόμενη πλευρά. 
Επειτα από την προσθήκη του Κλεμάν Μισλέν, 
οι «κιτρινόμαυροι» στρέφουν την προσοχή τους 
στον παίκτη που τους έχει κεντρίσει το ενδιαφέ-
ρον εδώ κι εβδομάδες. Ο 26χρονος Σουηδός της 
Νιμ παραμένει ως ο Νο1 στόχος για τη θέση του 
αριστερού εξτρέμ και η Ενωση προσπαθεί να βρει 
διάφορους τρόπους για να καρπωθεί τις υπηρε-
σίες του. 
Οπως έχετε ενημερωθεί από το Sportime, οι δια-
πραγματεύσεις θυμίζουν μια τεταμένη παρτίδα πό-
κερ, όπου ακόμα δεν έχουν ανοιχτεί όλα τα χαρτιά, 
τόσο από τη μεριά της ΑΕΚ, όσο και του γαλλικού 
κλαμπ.
Πλέον, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ανοίξει και κα-
ταθέσει όλα τους τα χαρτιά στο τραπέζι. Οι επιλο-
γές που δίνουν στους Γάλλους έχουν να κάνουν 
με αγορά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ συν τα μπόνους 
επίτευξης στόχων, αλλά και ποσοστό ιδιοκτησίας, 
το οποίο θα είναι χρήσιμο κυρίως σε περίπτωση 
μεταπώλησης. 
Η δεύτερη σχετίζεται με δανεισμό, όπου σε αυτή 
την περίπτωση μιλάμε για κάλυψη συμβολαίου 
στο ακέραιο, το ενοίκιο, αλλά και μια οψιόν αγο-
ράς, στο ενδεχόμενο που ο Ελιάσον πραγματο-
ποιήσει εξαιρετική σεζόν στην Ελλάδα. 
Οι δύο προτάσεις της ελληνικής ομάδας δείχνουν 
αφενός ότι επιμένουν για τον παίκτη και δεύτερον 
ότι μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της 
Νιμ, εφόσον αυτές παραμείνουν σε λογικό πλαί-
σιο. 
Το θετικό είναι ότι ο παίκτης θέλει να έρθει στην 
Ελλάδα. Το «αγκάθι» πάλι, είναι η... κωλοτούμπα 
των Γάλλων. Στην αρχή, ο πρόεδρος του συλλό-
γου διερρήγνυε τα ιμάτιά του ότι ο Σουηδός δεν 
πωλείται και ότι δεν έχει τιμή. Τώρα, οι άνθρω-
ποι της ομάδας διαμηνύουν ότι περιμένουν και 
τις υπόλοιπες προτάσεις που θα προκύψουν για 
τον Ελιάσον. 
Μια οφθαλμοφανής τακτική για να ανεβάσει την 
τιμή η ΑΕΚ, η οποία όμως μπορεί να «σκάσει» στα 
χέρια του επιτελείου της Νιμ. Το χρονικό περιθώ-
ριο που έχει δώσει η Ενωση είναι μέχρι τις 15 Αυ-
γούστου, όταν και οι Γάλλοι θα έχουν μια πλήρη 
εικόνα της ζήτησης του ομολογουμένως ταλαντού-
χου 26χρονου εξτρέμ. Ενα δεκαήμερο, στο οποίο 
οι «κιτρινόμαυροι» θα πρέπει να δουλέψουν κι άλ-
λες υποθέσεις, σε περίπτωση που η Νιμ συνεχί-
σει τα παιχνίδια.

AΕΚ

Η ΑΕΚ ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΗΣ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΟΥΗΔΟ ΕΞΤΡΕΜ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ 
ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΙΜ
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Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

 
Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡ 
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΑ «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Οι δυο τους έχουν χαρίσει αμέτρητα γκολ και στιγμές 
χαράς στους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Τόσο ο Γιου-
σέφ Ελ Αραμπί, όσο και ο Αχμέντ Χασάν αποτελούν ση-
μαντικά γρανάζια στη μηχανή του Πέδρο Μαρτίνς και 
από τους πιο αποτελεσματικούς επιθετικούς στην πρό-
σφατη ιστορία του συλλόγου. 
Ωστόσο, τα δύο «κανόνια» των πρωταθλητών Ελλάδος 
έχουν... σιγήσει στο ξεκίνημα της σεζόν. Κάτι που είναι 
νορμάλ όταν παίζουν δύο και πλέον χρόνια σερί αγώνες 
και φυσικά όταν η αγωνιστεί χρονιά δεν έχει καλά-καλά 
ανατείλει. Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι», χωρίς την 
αγωνιστική τους φόρμα και με τον Τικίνιο Σοάρες στα 
«πιτ» λόγω θλάσης τους χρειάζονται στη ρεβάνς με τη 
Λουντογκόρετς. 
Σύμφωνοι. Η άμυνα φέρνει τις προκρίσεις, αλλά εν προ-
κειμένω, στη Βουλγαρία ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί 
σκορ. Αυτό λοιπόν, μπορεί να το βρει εφόσον ο παρά-
γοντας «9» μπει στην εξίσωση. Ενόψει της ρεβάνς, ο 
κόουτς των Πειραιωτών έχει δεδομένα σκεφτεί πως να 
ενεργοποιήσει τα φορ της ομάδας.
Μπορεί το σύνολο του Μαρτίνς να υπερτερεί σε ικανότη-
τα, δύναμη και ταχύτητα των Βούλγαρων, αλλά καλώς ή 
κακώς, το πράγμα σοβάρεψε από το 1-1 στο «Γ. Καρα-
ϊσκάκης». Επομένως, όταν η μπάλα «καίει» και υπάρ-
χει το «πρέπει» της πρόκρισης, είναι προτιμότερον τα 
βαριά όπλα να βγαίνουν πρώτα από τη φαρέτρα. Γι’αυ-
τό και ίσως στο Ράζγκραντ να ακολουθηθεί διαφορετι-
κή τακτική προσέγγιση. Εξηγούμαστε.
Μέχρι τώρα, στα τρία ευρωπαϊκά ματς των «ερυθρολεύ-
κων», ξεκίνησε ως βασικός ο Χασάν. Κάτι που δεν είχε 
το αναμενόμενο αποτέλεσμα, καθώς τα τρία γκολ τα πέ-
τυχαν δύο μέσοι (Μαντί και Αγκιμπού Καμαρά) και ένας 
κυνηγός (Μασούρας). Ο Αιγύπτιος έχει πετύχει μεγάλα 
γκολ στο παρελθόν, αλλά προερχόμενος από τον πάγκο. 
Κάτι που μπορεί να κάνει ξανά. Συνεπώς, ο Ελ Αραμπί 
είναι πολύ πιθανό να αγωνιστεί ως βασικός και εν ολί-
γοις να γίνει ό,τι και την προηγούμενη διετία, με σαφή 
διαχωρισμό ρόλων ανάμεσα στους δύο. 
Αυτό θα είναι και το «κλειδί» για την πρόκριση στη Βουλ-
γαρία.Εφόσον ο Ολυμπιακός βρει γκολ από τους επιθε-
τικούς του, αυτομάτως θα έχει καπαρώσει και μια θέση 

στα Play-Off του Champions League. 

Αποστολή βοήθειας στη Β. Εύβοια
Σε μια κίνηση αλληλεγγύης προχώρησε η ΠΑΕ 
Ολυμπιακός στους πυρόπληκτους της Β. Εύβοιας. 
Συγκεκριμένα, με εντολή του προέδρου του συλ-
λόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, δωδεκαμελής αποστο-
λή των εθελοντών των «ερυθρόλευκων» μαζί με δύο 
νταλίκες ταξίδεψε στην πυρόπληκτη περιοχή του Μα-
ντουδίου για να μεταφέρει 70 παλέτες νερά, φυσι-
κούς χυμούς και μπισκότα και να ανυψώσει το 
ηθικό των κατοίκων που δοκιμάζονται τα τε-

λευταία εικοσιτετράωρα.

«9»
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Σενάριο για Ουάρντα  
από Γαλλία  
Σύνδεση Αμρ Ουάρντα και Τουλούζ προκύ-
πτει από γαλλικό δημοσίευμα, Μένει να φανεί 
αν έχει βάση ή όχι. Θυμίζουμε ότι ο Αιγύπτιος 
ποδοσφαιριστής δεν υπολογίζεται από τον 
Ραζβάν Λουτσέσκου και αποτελεί ξένο σώμα. 
Είναι, πάντως, ένα θέμα αν οι ιθύνοντες των 
«βιολετί» θελήσουν να ψωνίσουν ξανά από 
Ελλάδα. Δεν τους βγήκε η μεταγραφή του Ευ-
θύμη Κουλούρη και δεν το ξεχνούν...

ΣΥΝΝΕΦΑ ΓΙΑ 
ΤΖΙΟΒΙΝΚΟ
Ο ΙΤΑΛΟΣ ΑΝΕΒΑΣΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΕΤΡΕΨΕ ΣΕ ΘΡΙΛΕΡ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΠAO
K

Για τον Χρήστο Τζόλη και τη Νόριτς σας τα έχου-
με πει αναλυτικά εδώ και αρκετές ημέρες. Στο 
σημερινό δισέλιδο των παρασκήνιων μπορείτε 
να διαβάσετε και τα «πίσω από την κουρτίνα» 
(λίγες σελίδες πιο κάτω). Μία ή άλλη, κρατάμε 
ότι στον ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη 
πώληση της ιστορίας τους. Τα γρανάζια έχουν 
τεθεί σε κίνηση και τίποτα δεν δείχνει ικανό να 
χαλάσει το deal. 
Αντίθετα, δεν είναι και τόσο ευοίωνα τα νέα 
που έρχονται για μια άλλη καυτή μεταγραφική 
υπόθεση των «ασπρόμαυρων». Αναφορικά με 
τον Σεμπάστιαν Τζιοβίνκο. Είναι ο Νο1 στόχος 
της ομάδας, έμοιαζε να είναι πολύ κοντά στην 
Τούμπα αφού είχε πει το «ναι» επί προσωπι-
κού, αλλά τα τελευταία σημάδια δεν είναι εν-
θαρρυντικά. Ο Ιταλός ανέβασε τις οικονομικές 
του απαιτήσεις και όπως είναι λογικό αυτό κά-
νει δύσκολη την επίτευξη συμφωνίας. 
Τις προηγούμενες ημέρες, πρόκυπτε πως το 
μόνο που απέμενε για να ντυθεί ο Τζιοβίνκο στα 
ασπρόμαυρα ήταν να βρεθεί η λύση προκει-
μένου το λυθεί το συμβόλαιο του με την Αλ Χι-
λάλ. Όμως αυτό εν τέλει δεν είναι το μοναδικό 
εμπόδιο καθώς ο 34χρονος ποδοσφαιριστής 
αξιώνει πλέον από τον ΠΑΟΚ περισσότερα 
χρήματα από αυτά τα οποία του προσφέρονται 
και τα οποία τον είχαν κάνει σε πρώτη φάση 
να συμφωνήσει.
Κι αυτό παρότι η ομάδα από την Σαουδική Αρα-
βία έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του, στο 
πρόσωπο του Ματέους Περέιρα τον οποίο και 
ανακοίνωσε, αποκτώντας τον με μεταγραφή 
από την Γουέστ Μπρομ.

Βοήθεια στους πυρόπληκτους 
Δεν έμεινε αμέτοχη η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην τραγωδία που έχει 
χτυπήσει τη χώρα μας, η οποία σχεδόν ολόκληρη έχει 
μετατραπεί σε πύρινο μέτωπο. Ο Δικέφαλος έστειλε βο-
ήθεια σε ανθρώπους που παλεύουν στις φλόγες και τους 
διασώστες ανθρώπων και ζώων. «Αυτό είναι το λιγότερο 
που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Επίσης, 
είμαστε σε επαφή με τις Αρχές και τις επόμενες μέρες θα 
συμπαρασταθούμε και με ό,τι άλλο χρειαστεί», ανέφε-
ραν οι άνθρωποι της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
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ΚΙ ΕΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΡΟ!
Πιο αργά και από το... μέλι, οι πωλήσεις των εισι-
τηρίων διαρκείας! Αλλιώς τα περίμεναν στην ΠΑΕ, 
αλλιώς πάει το πράγμα! Ο Καρυπίδης δεν πτοείται 
και κάνει και... προσφορές. Με ένα εισιτήριο των 15 
ευρώ για τα φιλικά με ΑΕΛ και Βόλο, ένα διαρκείας 
στα VIP αξίας 1.400 ευρώ! Οι τρεις πρώτοι πή-
ραν το δώρο τους από την ΠΑΕ!

MΠΡΟΡΣΟΝ

Σουηδός, αλλά  
κάνει τον... Κινέζο!
«Θολούρα» στις δηλώσεις του 
Φρανζ Μπρόρσον. «Είμαι ενήμερος 
για το ενδιαφέρον, αλλά μιλάω και 
με ομάδα της Σαουδικής Αραβίας», 
ανέφερε ο Σουηδός με ρίζες... από 
Κίνα και το συνέχισε: «Δεν νομίζω 
όμως πως τα πράγματα είναι όπως 
ακριβώς τα παρουσιάζουν ορισμένα 
media. Όχι ότι δεν μπορεί να εξελι-
χθεί σε κάτι τέτοιο. Δεν το αποκλείω. 
Για την ώρα όμως δεν βρίσκομαι κο-
ντά στο να μετακομίσω σε άλλη ομά-
δα σε αυτό το σημείο». 

AΡΗ
Σ

Ο «ΜΙΔΑΣ» 
ΙΤΟΥΡΜΠΕ!

Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ο Χουάν Ιτούρ-
μπε αναμενόταν αργά το βράδυ της Παρα-
σκευής στη Θεσσαλονίκη. Άφιξη που πήγε 
λίγο πίσω, εξαιτίας της περιπέτειας του με 
τον κορονοϊό. 
Ο Παραγουανός εξτρέμ αφού ολοκληρώσει 
τα διαδικαστικά, θα υπογράψει διετές συμ-
βόλαιο συνεργασίας με τους «κίτρινους». 
Και τι συμβόλαιο; Πάνω από 1,5 εκ. το net 
ετησίως για τον νέο «Μίδα» του Άρη. Με 
μπόνους και τις έξτρα παροχές η παρου-
σία του στο «Βικελίδης» θα στοιχίσει πε-
ρισσότερα από 2 εκ. στον Θόδωρο Καρυ-
πίδη!
Με τις υπογραφές, ο Ιτούρμπε θα ανέβει 
στην πρώτη θέση στο μισθολόγιο της ΠΑΕ. 
Και λογικά θα την κρατήσει ανεξάρτητα, αν 
θα πει το «ναι» ο Αμπουμπακάρ Καμαρά.
Πρώτη θέση που μέχρι να πέσουν οι υπο-
γραφές με τον Ιτούρμπε, την έχει ο Μπα-
ντού Εντιαγέ. Ο Σενεγαλέζος μέσος υπέ-
γραψε τριετές συμβόλαιο με τον Άρη με τις 
ετήσιες απολαβές του, χωρίς τα μπόνους, 
να αγγίζουν τα 700 χιλιάρικα. Και κάτι πα-
ραπάνω. 
Δύο συμβόλαια που φτάνουν το 1,5 εκ. 
ευρώ. Αν αποκτηθεί και ο Καμαρά θα ξε-
περάσουν τα 2,2 εκατ. ευρώ. 
Ποσό που είναι πάνω από το μπάτζετ που 
έχουν αρκετές ομάδες της Super League 1. 
Αν προσθέσουμε και τα 350αρια, 300αρια 
και 250αρια των Ματέο Γκαρσία, Λούκας 
Σάσα, Μπρούνο Γκάμα και Ματίγια, το μπά-
τζετ για τους επτά ποδοσφαιριστές φτάνει 
τα 3,5 εκατ. Όσο προϋπολογισμό έχουν 
μαζί Ιωνικός και ΠΑΣ Γιάννινα. Και μένουν 
και κάτι... ρέστα!

Ο ΠΑΡΑΓΟΥΑΝΟΣ ΕΞΤΡΕΜ 
ΜΠΑΙΝΕΙ POLE POSITION 
ΣΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΗ!
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ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Σέντερ φορ και χαφ!
Επέστρεψε ο νεαρός Μπακαδήμας μετά το «αγρο-
τικό» του στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Επίση-
μο και του Τζόνοθαν Μόρσεϊ. Εξτρέμ ο Σουηδός. 
Αλλες δύο προσθήκες θα κάνει σίγουρα ο Πα-
ναιτωλικός. Έναν ακόμα χαφ θέλει ο Γιάννης 
Αναστασίου και οπωσδήποτε έναν σέντερ φορ. 
Τεράστιο πρόβλημα πέρσι στο γκολ τα «κανα-
ρίνια». Ούτε ο Καρέλης το έλυσε, ούτε ο Βέργος 
άντεξε το βάρος. Για τον Αζάντι ούτε λόγος. 

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 
ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΙΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΝΙΣ!

SUPER 
LEAGUE

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Σπιριντόνοβιτς με καθυστέρηση!
Ο Σρνταν Σπιριντόνοβιτς επέστρεψε στην Ελλάδα. 
Τον ανακοίνωσε επίσημα ο Ατρόμητος. Ο Αυστρι-
ακός εξτρέμ πάει Περιστέρι με 2,5 χρόνια καθυστέ-
ρηση. Οι Περιστεριώτες είχαν ψαχτεί με την πάρ-
τη του και τον Ιανουάριο του 2019. Τότε ο 
Σπιριντόνοβιτς είχε συμβόλαιο με 
τον Πανιώνιο. Και οι σχέσεις 
των δύο ομάδων δεν 
ήταν και οι καλύτε-
ρες. Απωθημένο 
μάλλον ο Αυ-
στριακός!

Πώς ήταν πέρσι ο Ιωνικός; Ε, καμία σχέση. Οι Νι-
καιώτες έχουν πάρει 18 ποδοσφαιριστές, μείον ο Ια-
τρούδης που επέστρεψε στην ΑΕΚ, 17. Τελευταίος 
ο Ρεϊνάλντο Λενίς. Μια ακόμα (από τις πολλές) επι-
βεβαίωση του Sportime.
Το «κυανόλευκο» παζλ, συμπληρώθηκε. Λείπει ου-
σιαστικά ένα ακόμα κομμάτι. 
Άλλη μια κίνηση θα γίνει. Ο Δημήτρης Σπανός θέλει 
έναν ακόμα ποδοσφαιριστή. Αν μπορεί να καλύψει 
δύο θέσεις (φορ και εξτρεμ) έχει καλώς. Σε διαφο-
ρετική περίπτωση θα προτιμηθεί «φουνταριστός». 
Αυτά μαθαίνω, αυτά μεταφέρω. 
Γενικούρες όμως και θέλετε ονοματάκια; Ο αναγνώ-
στης έχει πάντα δίκιο. Ιδανική περίπτωση ο Τζε-
ρόμ Σινκλέρ. Καλύπτει απόλυτα τα «θέλω» του Αι-
γιώτη προπονητή. Το θέμα «κολλάει» στο κασέ του 
Αγγλοτζαμαϊκανού. Θέλει πάνω από 120 χιλιάρικα. 
Το... πάτωμα του ποδοσφαιριστή, είναι πάνω από 
το... ταβάνι των Νικαιωτών που δεν θέλουν να δώ-
σουν συμβόλαιο πάνω από 100 χιλιάρικα. 
Οπότε, στη παρούσα φάση υπάρχει μια απόσταση 
που στις 7 Αυγούστου δεν καλύπτεται. Μπορεί σε 
10 μέρες να τα βρουν. Σήμερα με τίποτα. 
Οπότε πάμε και στις εναλλακτικές. Ένα όνομα που 
έχει προταθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό επανέρχε-
ται τις τελευταίες μέρες στο προσκήνιο. Ποιος είναι 
αυτός; Ο Μιχάλης Μανιάς (φωτό). Δεν έχει βρει ομά-
δα και πλέον έχει ρίξει και τις απαιτήσεις του. 
Το κασέ του τη δεδομένη στιγμή είναι στα... μέτρα 
του Ιωνικού που μπορεί να το καλύψει. 
Οι Νικαιώτες πάντως δεν βιάζονται. Θα περιμένουν 
μήπως προκύψει και κάτι άλλο. Αύγουστος είναι, 
ευκαιρίες σίγουρα θα βρεθούν...

Ο... ΑΛΜΥΡΟΣ 
ΣΙΝΚΛΕΡ ΚΑΙ 
Ο ΜΑΝΙΑΣ!
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Η διαδρομή μεταξύ Νέας Ιωνίας και Αγί-
ου Δημητρίου, αποδείχθηκε πως δεν εί-
ναι αρκετά μεγάλη. Απλά να υπάρχει θέ-
ληση, ώστε να την διαβεί κανείς. Και όπως 
αποδείχθηκε ο Γιάννης Σανταμούρης, την 
είδε… μικρή και ουσιαστική! Και όχι μό-
νον τη διάβηκε, αλλά ύστερα από την υπο-
γραφή που έβαλε στο νέο του δελτίο στη 
«Μπάρτσα», θα παραμείνει όλη τη χρονιά. 
Η διοίκηση και ο ηγέτης της Μανώλης Τζι-
νευράκης, έδειξαν με κάθε τρόπο πως ήθε-
λαν τον έμπειρο πορτιέρο, γι’ αυτό και δεν 
χρειάστηκε πολύς χρόνος, ώστε να οι δυο 
πλευρές να δώσουν τα χέρια τους και ο Σα-
νταμούρης, να γίνει μέλος της ποδοσφαι-
ρικής οικογένειας του Αγ. Δημητρίου. Σχε-
τική είναι και η ανακοίνωση που αναφέρει 
τα εξής: «Ο Αγ. Δημήτριος είναι στην ευ-
χάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη 
συνεργασίας με τον τερματοφύλακα Γιάν-
νη Σανταμούρη για την σεζόν 2021-2022. 
Μετά από συντονισμένες κινήσεις του τεχνι-
κού επιτελείου και της διοίκησης η ομάδα 

μας ενέταξε στο δυναμικό της έναν έμπει-
ρο τερματοφύλακα καθώς έχει να επιδείξει 
ένα πλούσιο βιογραφικό με προηγούμενες 
ομάδες όπως ΑΟ Επκισκοπή, ΑΕ Μυλοπο-
τάμου κ.α., τελευταίος σταθμός ήταν η ομά-
δα της Ν Ιωνίας. Ο πρόεδρος και η διοίκη-
ση καλωσορίζει τον Γιάννη στην ομάδα μας 
και του εύχεται υγεία και πάντα επιτυχίες».

ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Δυο δυνατά εργαλεία στην ποδοσφαιρική 
του μηχανή, εξακολουθεί να διατηρεί, αφού 
συμφώνησαν με τη διοίκηση Μόσχου, τόσο 
ο πορτιέρε Δημήτρης Καραγκούνης, όσο 
και ο κεντρώος Μωχάμεντ Κουρούμα. Σχε-
τική είναι και η ανακοίνωση της διοίκησης 
που αναφέρει τα εξής: «Δυο ακόμα ανανε-
ώσεις για την ομάδα μας!!! Πιο συγκεκριμέ-
να, ανανέωσε και ο έτερος τερματοφύλακας 
της ομάδας μας ο Δημήτρης Καραγκού-
νης καθώς και το εξαιρετικό αμυντικό χαφ 
Kourouma Mohamed. Να ευχηθούμε και σε 
αυτούς καλή ποδοσφαιρική σεζόν!!!»
 
ΑΟ ΒΥΡΩΝ
Ο Παναγιώτης Ζαφείρης, επιστρέφει και 
πάλι στα πάτρια εδάφη. Αυτή τη φορά πιο 
δυνατός και γεμάτος εμπειρίες από τα γή-
πεδα της Γ’ Eθνικής με τα χρώματα της 
Ηλιούπολης. Για την επιστροφή του, ση-
μαντική ήταν και η παρέμβαση του αντιπρο-
έδρου του συλλόγου Αντώνη Ζαφείρη. Με 
την προσθήκη αυτή ο Ανδρέας Μηλιά, βλέ-
πει μια θέση ακόμη να γεμίζει με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο με έναν παίκτη, ποιοτι-
κό και γεμάτο ενέργεια. Σχετική είναι και η 
ανακοίνωση του συλλόγου που αναφέρει 
τα εξής: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνου-
με την επιστροφή του Παναγιώτη Ζαφεί-
ρη στην ομάδα μας μετά από την παρου-
σία του στην Γ› εθνική με την ομάδα της 
Ηλιούπολης. Ευχαριστούμε τον Αντιπρό-
εδρο κ. Αντώνη Ζαφείρη για τις ενέργειες 
του ώστε ο Παναγιώτης να γυρίσει στην 
ομάδα και να τη βοηθήσει να πετύχει τους 
στόχους της. Παναγιώτη καλώς ήρθες να 
είσαι υγιής και δυνατός».

Ο ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΤΗΣ 
«ΜΠΑΡΤΣΑ» ΘΑ ΦΟΡΕΣΕΙ Ο ΠΡΩΗΝ 
ΠΟΡΤΙΕΡΕ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Το ποδόσφαιρο 
είναι δυνατό 
άθλημα

Το ποδόσφαιρο έχει 
δύναμη, είναι πολύ 
δυνατό. Είναι από 
τα αθλήματα εκείνα, 
που όταν πει κάποιος 
πως θέλει βοήθεια, 
τότε είναι ικανό κι έχει 
ανθρώπους , που 
πραγματικά μπορούν 
να ανταποκριθούν. 
Τεράστια είναι η προ-
σφορά του, στην πα-
ρούσα φάση, όπου 
την ώρα που καίγε-
ται η μισή Αττική, πο-
δοσφαιρικοί σύλ-
λογοι, βρήκαν την 
ευκαιρία να εκδηλώ-
σουν τα φιλανθρω-
πικά τους συναισθή-
ματα και να δείξουν, 
πως στα δύσκολα εί-
ναι εδώ.* Πολλές ζη-
μιές έπαθε το σπίτι 
του γ.γ. της ΕΠΣΑ-
ΝΑ Γιάννη Νάκα, που 
όπως το περιγράφει 
και ο ίδιος στην προ-
σωπική του σελίδα 
στο ΦΒ, στην κυρι-
ολεξία την τελευταία 
στιγμή γλύτωσε τα 
δύσκολα! Ευχή όλων 
είναι να έχει πάθει τη 
λιγότερη δυνατή ζη-
μιά, και κάποια στιγ-
μή να μπορέσει να 
επιστρέψει και πάλι 
στο σπίτι του! * Ανέ-
βασα μια φωτό με ένα 
τύπο από τα Άγραφα, 
που μένει μόνος του, 
στα 1.300 υψόμετρο 
και κάποια από τα φι-
λαράκια μου, βρήκαν 
την ευκαιρία να είπαν 
την καλή κουβέντα. 
Όπως ο Βαγγελάκης 
Μιχαλάς, ο καλύτερος 
Αθηναίος παρατηρη-
τής, μου είπε, πως 
ήμουν με τον Μπιλ 
Λάντεν! Και φυσικά ο 
«ψυχίατρος» Dr Κώ-
στας Καρακώστας, 
έσπευσε αμέσως να 
συμφωνήσει. * Όπως 
έμαθα η οικογένεια 
Λάππα, έδωσε κανο-
νικά το παρών στο 
«Ψήστο» και γεύτηκε 
κανονιά τα μεζεκλίκια 
του Ευγένη. Ο καλός 
αυτός παράγοντας 
του Αστέρα Εξαρχεί-
ων, όταν μαγειρεύ-
ει είναι αλήθεια πως 
σε κάνει να γλείφεις 
ακόμη και τα δάχτυ-
λά σου! * Επέστρεψε 
από τις διακοπές του 
ο Κώστας Αρζένης 
και βρήκε την ευκαι-
ρία να την κοπανήσει 
ο Πουλάκης!

Μια πολύ σπουδαία ανακοίνωση 
ανέβασε ο Ολυμπιακός Αγ. Στεφά-
νου για τις φωτιές, που αναφέρει 
τα εξής: «Με τις ευχές όλων μας να 
τελειώσει όσο γίνεται πιο γρήγο-
ρα αυτός ο εφιάλτης που χτύπησε 
και πάλι την γειτονιά μας και Ο θέ-
λοντας να βοηθήσουμε όσο γίνε-
ται από μεριά μας, ενημερώνουμε 
ότι συγκεντρώνουμε νερό και χυ-
μούς για να προσφέρουμε στους 
ήρωες που υπερβάλουν εαυτών 
αυτή τη στιγμή για την πυρόσβε-
ση της φωτιάς.
Όσοι μπορείτε να συνεισφέρετε 
με νερά, χυμούς και είδη πρώτης 
ανάγκης. Η συγκέντρωση τους γί-
νεται στο γήπεδο Αγ. Στεφάνου. 
Το ΔΣ της ομάδας. Τηλ. Επικοινω-
νίας: 6944411333 - Φώτης Νικολό-
πουλος
 
ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903
Ο Δημήτρης Τσιαχρής και με τη 
βούλα είναι παίκτης του ΠΑΟ Κο-
ρωπίου 1903, σύμφωνα με σχε-
τική ανακοίνωση που εκδόθηκε 
από τη διοίκηση του συλλόγου και 
αναφέρει τα εξής: «Ο Ποδοσφαι-
ρικός Αθλητικός Όμιλος Κορωπί 
- 1903 είναι στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει την απόκτηση 
του νεαρού ταλαντούχου επιθε-
τικού Δημήτρη Τσιαχρή ο οποίος 
την περσινή χρονιά αγωνίστηκε 
στην Α›ΕΠΣΑΝΑ με τον Α.Ο.Κορω-
πίου. Ο Δημήτρης ο οποίος είχε 
αρκετές προτάσεις από ομάδες 
μεγαλύτερων κατηγοριών ,έχει 
αγωνισθεί μεταξύ άλλων & στις 
Ακαδημίες του Πανιωνίου! Τον 
καλωσορίζουμε και του ευχόμα-
στε μια χρονιά γεμάτη υγεία και 
πολλές επιτυχίες! Το Δ.Σ του Πο-
δοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου 
Κορωπί – 1903». Η συνέχεια ανα-
μένεται ενδιαφέρουσα , αφού η δι-
οίκηση Λέκκα, έχει έρθει σε επα-
φή με αρκετούς παίκτες.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Σημαντική 
πρωτοβουλία των 
«ερυθρολεύκων»

ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

Ο Πετράκης κάτω  
από τα γκολπόστ
Όταν ξεκινάς το σχεδιασμό σου και δίνεις τη 
φανέλα με το Νο1 στο Θοδωρή Πετράκη, τότε 
κάτι καλό πάει να γίνει. Και στον Αγιο Θωμά, 
όλα γίνονται με προγραμματισμό και μεταδο-
τικότητα . Η διοίκηση και το προπονητικό τιμ, 
εκείνο που κοιτάζουν είναι η ουσία. Και η ου-
σία ξεκινά από τη θέση του γκολκίπερ, που 
είναι και η πιο σημαντική, γι’ αυτό επιλέχθη-
κε να καλυφθεί από τον προαναφερόμενο. 
Κάτι που γνωστοποιήθηκε από τη σχετική 
ανακοίνωση του συλλόγου που αναφέρει τα 
εξής: «Ο Π.Ο Αγίου Θωμά είναι στην ευχάρι-
στη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του 
21χρονου τερματοφύλακα Θεόδωρου Πετρά-
κη. Ο Θοδωρής, παρά το νεαρό της ηλικίας 
του έχει εμπειρία τόσο από την Β κατηγορία 
(Κοψαχείλα 7 συμμετοχές. , Άρης Χολαργού 
13 συμμετοχές), όσο και από την Α (Θρίαμβος 
Χαϊδαρίου 4 συμμετοχές, Χολαργός 8 συμμε-
τοχές)! Τον καλωσορίζουμε στο Γουδί και ευ-
χόμαστε να πραγματοποιήσουμε μαζί τους 
στόχους μας». Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως 
η διοίκηση του Γουδιώτικου συλλόγου, συνε-
χίζει το ψάξιμο της αγοράς, προκειμένου να 
γεμίσουν τα κενά που υπάρχουν σε κάποιες 
θέσεις, που απαιτούνται ενίσχυσης.

This is Athens

҂ Ο Γιάννης Σανταμούρης
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Ο ΛΙΟΝΕΛ ΜΕΣΙ ΤΑ ΕΧΕΙ ΒΡΕΙ ΣΕ 
ΟΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ MIA DREAM TEAM

ΕΠΙΔΕΙΞΗ 
ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΔΟΞΙΑΣ

Οι εξελίξεις τρέχουν. Γοργά. Πολύ γοργά. 
Και λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνω-
ση της Μπαρτσελόνα ότι δεν μπορεί, για 
«οικονομικούς και δομικούς λόγους» να 
ενεργοποιήσει τη συμφωνία που είχε με 
τον Λιονέλ Μέσι για νέο συμβόλαιο, ο Αργε-
ντινός σούπερ σταρ βρίσκει την επόμενη 
ομάδα του. Είναι κοντά στην Παρί Σεν Ζερ-
μέν. Πραγματικά πολύ κοντά. Οι διαπραγ-
ματεύσεις των ανθρώπων της γαλλικής 
ομάδας με το περιβάλλον του ποδοσφαι-
ριστή εξελίσσονται σούπερ ικανοποιητι-
κά και υπάρχει συμφωνία σχεδόν σε όλα. 
Με την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί άκρη με 
το Financial Fair Play, κάτι σαφώς εφικτό, 
τότε θα είναι όλα όπως πρέπει ώστε να γί-
νει έτσι πράξη ένα από τα πιο σπουδαία 
deal στην ιστορία του αθλήματος. 
Και στο Παρίσι, θα έχουν δημιουργήσει μία 
από τις πιο... τρομακτικές ομάδες όλων των 
εποχών. Διαβάστε την πιθανή της 11άδα 
για την ερχόμενη σεζόν: Ντοναρούμα, Χα-
κίμι, Μαρκίνιος, Σέρχιο Ράμος, Μπερνάτ, 
Βεράτι, Βαϊνάλντουμ, Ντι Μαρία, Μέσι, Νε-
ϊμάρ, Εμπαπέ! Μια μικρή μικτή κόσμου, ο 
ορισμός της dream team. Ο Μαουρίσιο Πο-
τσετίνο θα είναι ένας ευτυχισμένος κόουτς. 
Κάποιοι θα πουν «καλή τύχη» στον Αργε-
ντινό, καθώς θα κληθεί να τα βγάλει πέρα 
με τεράστια «εγώ», αλλά οι περισσότεροι 
θα σταθούν στο προφανές: τι ευλογία εί-
ναι για έναν προπονητή να έχει τέτοιο τα-
λέντο για να πραγματώσει τα σχέδια του.
Η Παρί Σεν Ζερμέν, με τα 222 εκατ. ευρώ 
που είχε δώσει το 2017 για τον Νεϊμάρ (ο 
οποίος έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να «ψη-
θεί» ο Μέσι), περνάει στο επόμενο mega 
deal της Καταριανής εποχής της. Είναι ένα 
κλαμπ που πολλοί αγαπούν να μισούν, ει-
δικά οι λάτρεις των παραδόσεων. Ωστόσο, 
οι Παριζιάνοι δεκάρα δεν δίνουν για τους 
haters – η μοναδική φορά που... δεν ξοδεύ-
ουν! Σκέφτονται ποιος θα φοράει τη φανέλα 
με το Νο19 (αυτό ακούγεται πως θα πάρει ο 
«Λίο»), φαντάζονται τα δυνητικά κέρδη, οι-
κονομικά και αγωνιστικά. Κυρίως, το δεύ-
τερο. Γιατί τα λεφτά είναι μια λεπτομέρεια 
για τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ. Κυνι-
κό κι αν ακούγεται. Τη δόξα θέλουν, μαζί να 
επιδεικνύουν τη δύναμή τους, ότι δηλαδή 
γι’ αυτούς τίποτα δεν είναι απαγορευμένο. 
Αυτή είναι η εμμονή τους. Το Champions 
League θα είναι το «γκράντε» που θα ντύ-
σει οριστικά με επιτυχία την επένδυση που 
ξεκίνησαν στο 2011. Και με τέτοια ομάδα 
που έφτιαξαν, είναι πιο κοντά από ποτέ 
στην πραγμάτωση του μεγάλου απωθη-
μένου τους....
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ΑΥΣΤΡΙΑ 18:00
ΡΙΝΤ-ΑΝΤΜΙΡΑ
OVER 2,5 1,87

Βαριά ήττα από την Σάλτσμπουργκ γνώρισε η Ριντ με 7-1 
ούσα κατώτερη των προσδοκιών. Την επιστροφή στις 

νίκες θα ψάξει κόντρα στην Αντμίρα, αλλά το έργο 
μόνο εύκολο δεν θα είναι.ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Κυνηγάμε 
τα γκολ στην 

Αυστρία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 14:00

ΣΛΟΒΕΝΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
OVER 179,5 1,72

Η τάπα του Μπατούμ στέρησε από την Σλοβενία την 
πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Πολλά παράπονα 

από την διαιτησία είχαν οι Σλοβένοι με τον Ντόνσιτς 
να μιλάει για κλοπή.Για ένα μετάλλιο θα παλέψουν 
οι δύο ομάδες σε μια αναμέτρηση χωρίς ξεκάθαρο 

φαβορί.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 
με επιθετικό 

πλουραλισμό.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ 21:00
ΑΓΙΑΞ-ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 

OVER 2,5 1,65
Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικούν στο 

Άμστερνταμ, Άγιαξ και Αϊντχόφεν. Το φαβορί είναι 
ο «Αίαντας», αλλά η παρέα του Ζαχάβι έχει σαφώς 

περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της. Ανοιχτό 
παιχνίδι αναμένω με γκολ και κόρνερ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 

σκοράρουν με 
μεγάλη άνεση.

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 12:30
ΓΙΑΝΓΚ ΛΑΙΟΝΣ-ΧΟΥΓΚΑΝΓΚ Γ.

OVER 3 1,70
Στην Ασία και στη μακρινή Σιγκαπούρη θα 
ταξιδέψουμε για να ποντάρουμε στα γκολ. Η 
Χουγκάνγκ διαγράφει εξαιρετική πορεία με το 
στόχο της τριάδας να παραμένει εφικτός. Για το 

γόητρο παίζει πλέον η τελευταία Λάιονς.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αξία και 

ποντάρισμα 
στα γκολ.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 20:00
ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ (-1,0)

2 1,80
Η Πορτογαλία μπαίνει ξανά στα γήπεδα με το πρωτάθλημα 

να κάνει σέντρα. Η Μπενφίκα έχει ως μοναδικό στόχο την 
επιστροφή στη κορυφή με το τρίποντο στη πρεμιέρα 
να επιβάλλεται. Για την έκπληξη θα παίξει η χαμηλής 

δυναμικότητας Μορεϊρένσε.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Διπλό με 
χάντικαπ 
παίζουμε.

ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΥΓΕΙΑ  
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΘΑ 

ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

www.xosetips.com

Η ώρα του μεγάλου τελικού (5:30 
τα ξημερώματα) έφτασε και η Γαλλία 
με τις ΗΠΑ θέλουν το χρυσό μετάλλιο 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι Γάλ-
λοι θέλουν να πανηγυρίσουν το πρώ-
το χρυσό μετάλλιο στην ιστορία τους 
στο τουρνουά μπάσκετ των Ολυμπια-
κών Αγώνων.
Από την άλλη η Team USA επιδιώκει 
να ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου 
για 16η φορά.
Οι  «τρικολόρ» είχαν κερδίσει στην 
πρώτη αγωνιστική στους Ολυμπια-
κούς στο Τόκιο και με την ίδια συντα-
γή θέλουν να το επαναλάβουν στον τε-
λικό. 
Οι παίκτες του Βενσάν Κολέ γνωρίζουν 
πολύ καλά τον τρόπο που αγωνίζο-
νται οι Αμερικάνοι, καθώς σχεδόν όλοι 
έχουν αγωνισθεί στο ΝΒΑ. Και μάλι-
στα έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, 
όπως ο Νικολά Μπατούμ και ο Ρούντι 
Γκομπέρ.
Αυτή τη στιγμή οι πέντε από τους 12 
παίκτες των Γάλλων έχουν συμβό-
λαιο με ομάδα του ΝΒΑ. Ενώ πρόσφα-
τα στην Ευρώπη μετακόμισε ο Βίνσετ 
Πουαριέ, που ήταν στους Σέλτικς.
Πιο συγκεκριμένα αντίπαλοι στο ΝΒΑ 
με τους παίκτης της Team USA είναι ο 
Φρανκ Ντιλικινά (Νιού Γιορκ Νικς), Τί-
μοθι Λουβαβού (συμπαίκτης του Ντου-
ράντ στους Νετς), Νικολά Μπατούμ 
(Λ.Α. Κλίπερς), Εβάν Φουρνιέ  (Σέλτικς) 
και ο Ρούντι Γκομπέρ (Γιούτα Τζαζ). 
Ο Γκομπέρ μάλιστα από το 2013 μέ-
χρι σήμερα με τη φανέλα των Τζαζ και 
έχει το τρίτο μεγαλύτερο συμβόλαιο σε 
χρονική διάρκεια, αφού το Δεκέμβρη 
του 2020 υπέγραψε πενταετή επέκτα-
ση έναντι 205 εκατομμυρίων δολαρίων.
 Ο 29χρονος Γάλλος σέντερ έχει ανα-
δειχθεί τρεις φορές καλύτερος αμυντι-
κός, με πιο πρόσφατη τη φετινή (2018, 
2019 οι άλλες δύο).
 Ακόμη δύο φορές αγωνίστηκε στο All 
Star Game (2020,2021), από το 2017 
μέχρι και το 2021 ήταν μέλος της κα-
λύτερης αμυντικής πεντάδας και τρεις 
φορές είχε βρεθεί στην καλύτερη τρί-
τη πεντάδα του ΝΒΑ.

NBA 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ NBA

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ 07:30
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ (-1,5)

2 1,75
Δεν δικαιολόγησε τον τίτλο του φαβορί η Βραζιλία 

χάνοντας δίκαια με 3-1 από τους Ρώσους.Τώρα 
θα παίξει για το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην 
Αργεντινή που ήδη έχει κάνει υπέρβαση με την 

απόδοση της.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Διπλό με 
χάντικαπ 
παίζουμε.

ΓΡΑΦΕΙ Η  
ΜΑΝΤΩ ΚΑΨΑΛΗ 
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«ΜΙΚΡΕ», 
ΕΦΥΓΕΣ!  
ΤΟ MOOD ΤΟΥ ΤΖΟΛΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ  
«ΧΑΛΑΕΙ» ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΙ  
ΤΟ ALMOST DONE DEAL ΜΕ ΝΟΡΙΤΣ  

«It’s a matter of details…», η 
ατάκα προσώπου-κλειδί για το 
επικείμενο deal του ΠΑΟΚ με την 
Νόριτς για τον Χρήστο Τζόλη. 
Από τη στιγμή που υπάρχει κα-
ταρχήν συμφωνία στα 10+2 μύ-
ρια, η δουλειά ΔΕΝ «τσακίζει» στο 
sell on! De facto. Δεν είναι όμως 
ΜΟΝΟ απαραίτητα θέμα χρημά-
των. Είναι και βάση συμπεριφο-
ράς. Εξηγούμαστε. Ο «μικρός» 
είναι η πρώτη φορά που βγάζει 
έπαρση. Φυλάει τα πόδια του, 
έχει «χάσει» ελαφρώς το μυαλό 
του. Δεν έχει καμία σχέση η φετι-
νή του συμπεριφορά με το μαζε-
μένο και εσωστρεφές παιδί του 
περασμένου καλοκαιριού. Λογι-
κό σε κάποιο βαθμό όταν υπάρ-
χει στο τραπέζι η προοπτική της 
Premier League (και το σχεδόν 
4πλάσιο συμβόλαιο σε ΚΑΘΑΡΕΣ 
απολαβές). Το club έχει αντιλη-
φθεί τα vibes του Τζόλη. Ηδη, ο 
Λουτσέσκου τον έχει καλέσει δις 
στο γραφείο του για να του «ξε-
μπλοκάρει» το μυαλό. ΔΕΝ απο-
τελεί στη σκακιέρα του βασική 
επιλογή.  Ηδη, ο Ιβάν Σαββίδης 
έχει λάβει το μήνυμα από Γκο-
ντσάρεβα και Γκαγκάτση πως το 
wonder kid δεν κρατιέται. Ηδη, 
οι συμπαίκτες του (κάποιες κα-
ραβάνες) έχουν αρχίσει να στρα-
βώνουν με την συμπεριφορά του 
Τζόλη, που δε δέχεται την κριτική. 
Μπορεί να υπάρχει μόλις ένας 
χρόνος ουσιαστικής συνεργασί-
ας στη σχέση των δύο πλευρών, 
αλλά «μεγάλωσε» τόσο απότομα 
που ήδη έχει επιφέρει τον κορε-
σμό! Ναι, ακριβώς. Ο Τζόλης αν 
μείνει θα ξενερώσει. Υπάρχει εν-
δεχόμενο, ακόμη και αν είναι 19 
ετών, να «βαλτώσει». Δύσκολα 
θα επαναλάβει την περυσινή χρο-
νιά. Ο ΠΑΟΚ αν δεν εξαργυρώσει 
το momentum θα χάσει χρήματα 
και (πρακτικά) μέχρι νεοτέρας τον 
παίκτη. Οπότε, η λίρα από την 
Αγγλία είναι η λύση στο επικεί-
μενο αδιέξοδο των «θέλω». Απο-
μένει πλέον ο τρόπος καταβολής 
και συμφωνίας. Όλα, όμως, έχουν 
πάρει τον δρόμο τους… 

Παρασκήνια

➠





Ο ΤΖΟΛΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 9 
ΜΗΝΕΣ ΔΕΚΑΠΛΑΣΙΑΣΕ ΤΗΝ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΟΥ 
ΑΞΙΑ ΣΤΟ TRANSFERMARKT

O 19ΧΡΟΝΟΣ WINGER ΕΧΕΙ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2024 
ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ 180ΑΡΙ ΚΑΘΑΡΟ 
ΜΕΣΟ ΟΡΟ 

Ιταλικός δάκτυλος!     

Δεν ξέρω αν φταίει ο μπα-
μπάς Πινακάς που αξί-
ωσε ο γιόκας του να 
ενταχθεί στην πρώτη 
(ΚΑΙ ΜΟΝΟ) ομάδα 
του Ολυμπιακού, μήτε 
αν ο agent Σπανουδά-
κης ζήτησε τον ουρα-
νό με τα άστρα για να 
κατηφορίσει στο λιμάνι 
ο πελάτης του. Το δεδο-
μένο είναι πως το συμφω-
νημένο μεταξύ των ομάδων 
deal «τσάκισε» και ο διεθνής με 
την Ελπίδων φορ θα μείνει και φέ-
τος στον κάμπο και δη στην ΑΕΛ. 
Πίσω, όμως, έχει η αχλάδα την 
ουρά του μια και όπως μου «σφύρι-
ξαν» η στάση του Πινακά οφείλεται 
σε τρίτο πρόσωπο. Εν προκειμέ-
νω, έναν μνηστήρα από την Ιταλία 
που δεν ήθελε να πληρώσει τώρα 
1,5 μύριο και με το 1/3 του χρόνου 
θεωρεί θα τον κάνει δικό του!  Συμ-
βόλαιο λήγει εν έτει 2023…    

Ο ΚΟΟΥΤΣ  
ΠΑΙΡΝΕΙ ΡΙΣΚΟ…      
Δεν είναι απόλυτος! Τουναντίον σέ-
βεται τις απόψεις των συνεργατών 
του. Στην προκειμένη περίπτωση, 
όμως, έχει φάει «σκάλωμα». Από 
την ώρα της επιστροφής του κόουτς 
Ραζβάν άπαντες στο club τον ρώτη-
σαν αν θέλει Νο1. «Όχι, όχι, όχι», η 
απόλυτη απάντησή του. Με τον μεν 
Πασχαλάκη κατέκτησε το νταμπλ, ο 
δε Ζίβκοβιτς αφίχθη στην Τούμπα με 
δική του εισήγηση. Προ διετίας όλα 
αυτά. Στο preseason διακριτικά έγι-
νε ξανά η ίδια ερώτηση. Ξανά μανά 
η αντίστοιχη απάντηση. Το πρώτο 
επίσημο ματς εξέθεσε την εμπιστο-
σύνη του Λουτσέσκου στον Πασχα-
λάκη. Κι όμως… Ο Ρουμάνος αρνεί-
ται πεισματικά για την απόκτηση 
τερματοφύλακα. Εμμονή, ψύχωση, 

ΜΕΓΑ ρίσκο…   

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ



ΚΑΜΊΑ ΔΊΚΑΊΟΛΟΓΊΑ…    
Το αφεντικό φέτος έχει κάνει την υπέρβαση της 10ετί-
ας! Μιλάμε για τουλάχιστον 4-5 συμβόλαια ανάμε-
σα σε 180-250 χιλιάρικα κόστος τον χρόνο. Η εικόνα 
των φιλικών αποκαρδιωτική και είμαστε δύο εβδο-
μάδες πριν το kick off της Σούπερ Λιγκ. Ο Ανχελ Λό-
πεθ πήρε ότι ζήτησε σε θέσεις (τα profiles ήταν 70-
30 υπέρ του Αγγελόπουλου) και πλέον ο Ισπανός 
ΔΕΝ έχει καμία δικαιολογία. Πράξεις εδώ και τώρα…   
 

ΑΥΤΟ ΕΊΝΑΊ DEAL!    
Η Cosmote ανακοίνωσε πως αντάλλαξε βέρες με Πα-
ναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΟΦΗ για τα τηλεοπτικά δικαιώμα-
τα της νέας σεζόν! Εκείνο που αποκαλύπτουμε είναι 
ότι οι Κρητικοί με τις… πλάτες του Μηνά Λυσσάνδρου 
εξασφάλισαν ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με 1,8 
εκατ. ευρώ απολαβές και μέχρι νεοτέρας είναι το 5ο 
μεγαλύτερο (πίσω από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθη-
ναϊκό και ΑΕΚ) που δίνεται σε ΠΑΕ στην Σούπερ Λιγκ.  

Γιάννης Ιατρούδης. Ένα καλοκαίρι πριν, ο 
ΟΦΗ τον είχε almost «κλεισμένο». Το… πε-

ριβάλλον του επέλεξε ΑΕΚ. Δανεισμός, χωρίς 
εξέλιξη, την Φόλενταμ και τώρα κόπηκε στο trial 
του Ιωνικού! Ξανά μανά από το μηδέν…    



ΚΟΝΤΕ IS COMING…    
Το πρώτο φιλικό ολοκληρώθηκε και «γέννη-
σε» (ΞΑΝΑ) θέμα στο γκολ! Οπότε, ο πρόε-
δρος το πήρε απόφαση και έστειλε ανανε-
ωμένη πρόταση στον Πέδρο Κόντε, η οποία 
αγγίζει τα 130-140 χιλιάρικα τον χρόνο (plus 
bonuses). O 33χρονος Αργεντινός σέντερ φορ 
έχει deadline για να απαντήσει μέχρι την Δευ-
τέρα. Βάσει ενημέρωσης από τη λίμνη θα εκ-
στομίσει, επιτέλους, το «si»!    

MADE IN GREECE…     
Μετά τον Λάζαρο Λάμπρου και το ατυχές του 
εξάμηνο, η Τβέντε δεν πτοήθηκε και επιμένει 
στο greek project. Δεν αναφέρομαι μόνο στο 
επίσημο πλέον deal με τον Δημήτρη Λημνιό, 
αλλά και στην πρότερη short list των Γιαν Στρά-
ουερ (SportsDirector), Ρόναλντ Γιανς (προπο-
νητής) που ανάμεσα τους υπήρχε το όνομα 
του Μάριου Βρουσάι! Από πέρυσι στα ραντάρ 
της Τβέντε, όντας παίκτης της Eredivisie με 
την Βίλεμ, η απόπειρα δανεισμού έπεσε στο 
κενό ένεκα της άρνησης του Ολυμπιακού.     

ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΊΑ…   
Η πρώτη φορά ήταν τον Ιούλιο του 2019. Δύο 
χρόνια αργότερα και στην έναρξη της πλέον κομ-
βικής σεζόν στην καριέρα του το… κακό τον συ-
νάντησε ξανά. Χιαστός. Εξι μήνες εκτός αγωνι-
στικής δράσης. Πλέον, στα 28 του. Δύο χρόνια 
πριν το φινάλε του συμβολαίου του με τον Ολυ-
μπιακό. Σε ένα καλοκαίρι που έγινε πατέρας και 
ενδεχομένως να αποχωρούσε με μεταγραφή. 
Επόμενη μέρα; Σύμφωνα με πηγές μας, ο Κων/
νος Φορτούνης έχει επηρεαστεί πολύ ψυχολο-
γικά μετά το νέο σοβαρό τραυματισμό του, δύ-
σκολα κανείς τον βρίσκει είτε στο τηλέφωνο, είτε 
εκτός σπιτιού του. Εν ολίγοις, εσωστρέφεια! Όχι 
μόνο για το σήμερα, αλλά και για το αύριο του 
στον Ολυμπιακό…   

CALMA…    
Η πρεμούρα, σε καμία περίπτωση, δεν είναι οδη-
γός! Εν προκειμένω, στην περίπτωση του Χέν-
ρι Ονιεκούρου. Μπορεί να αποτελεί το μεγαλύ-
τερο investment του Ολυμπιακού την τελευταία 
10ετία, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να 
«καεί» κιόλας. Βάσει μαρτυριών από την καθημε-
ρινότητα, ο 24χρονος Νιγηριανός winger αφίχθη 
σχεδόν «σβηστός» στον Ολυμπιακό μια και  για 
2-3 εβδομάδες δεν είχε κάνει ούτε σπριντ, ανα-
μένοντας να δοθεί λύση για το μέλλον του. Μην 
ξεχνάμε: «κομμένος» στην Μονακό με το τελευ-
ταίο 90λεπτο να χρονολογείται στις 20 Φεβρου-
αρίου! Οπότε, για 30΄ (max) στη ρεβάνς…    

ΑΛΉΘΕΊΑ, ΣΕ ΠΟΊΑ ΧΩΡΑ ΤΉΣ ΕΥΡΩΠΉΣ 
ΤΑΞΊΔΕΨΕ ΜΕΣΑ ΣΤΉΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  
Ο ΤΑΥΛΑΡΊΔΉΣ ΓΊΑ WINGER;  

quizTime
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