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ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΑΝΟ;
Ο Μπερνάρντ θα έρθει στον Παναθηναϊκό όπως όλα δείχνουν επειδή τον 
«ψήνει» τον πλάνο. Αυτό που έχει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο μυαλό του. Μάλιστα, 
η αναφορά που έχει γίνει θέλει τον Βραζιλιάνο να ισχυρίζεται πως έρχεται 
για να παίξει στη θέση «10». Αυτό του έχει διαμηνύσει μέχρι στιγμής ο 
Σέρβος τεχνικός του «τριφυλλιού». Αυτό σημαίνει πως οι τρεις εξτρέμ θα 
παραμείνουν οι Βέρμπιτς, Αϊτόρ και Παλάσιος. Ο Μπερνάρντ στο «δέκα» στα 
περισσότερα παιχνίδια. Τι σημαίνει αυτό; Πως κάποιος από τους Τσέριν (φωτο) 
ή Αλεξανδρόπουλο θα μείνει αρκετά παιχνίδια στον πάγκο. Διότι, Ευρώπη 
δεν υπάρχει για εκτενές ροτέισον. Επίσης, ο Ρούμπεν είναι ακούνητος από το 
αρχικό σχήμα, και κανείς από τους δύο προαναφερθέντες δεν μπορεί να κάνει 
τη δουλειά του άλλωστε. Ποιος θα μείνει στην απέξω; Ο Τσέριν για τον οποίο 
δαπανήθηκαν 700.000 και έχει τον ίδιο μάνατζερ με τους Βέρμπιτς, Σπόραρ ή 
ο Αλεξανδρόπουλος για τον οποίο αρνήθηκε ο Παναθηναϊκός πρόταση τριών 
εκατ. ευρώ από τη Βερόνα για να του δώσει υπεραξία αργότερα; 
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ΧΟΥΑΝΓΚ Χ2
Οπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Διαχρονικό ρητό και στην περίπτωση του Ουί Τζο Χουάνγκ 
είναι υπαρκτή. Δεδομένα, το ενδιαφέρον της Νότιγχαμ είναι υπαρκτό. Ο ποδοσφαιριστής δεν θέλει 
να παίξει άλλο στην Μπορντό από τη στιγμή που εκείνη υποβιβάστηκε. Το ενδιαφέρον της Μπρεστ 
δεν τον συγκινεί. Η προοπτική της Γουλβς έκλεισε. Αυτό που έχει μείνει στον έμπειρο 29χρονο 
επιθετικό είναι η πρόταση της Νότιγχαμ Φόρεστ. Πρόταση που ικανοποιεί, ή έστω είναι κοντά στο να 
ικανοποιήσει, τις απαιτήσεις των «Γιρονδίνων». Η Equipe ανέφερε τις προάλλες πως η μετακίνηση 
του Κορεάτη στη νεοφώτιστη της Premier League κολλάει στον δανεισμό του παίκτη στον Ολυμπιακό. 
Δεν συγκινείται από την προοπτική της Ελλάδας, αλλά στον Ολυμπιακό με όσα είδαν από τον Ιν-
Μπέομ στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λεμεσού, κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να πείσουν 
και τον έτερο Χουάνγκ! 
Σαφώς, το ότι είναι ο ένας Χουάνγκ ταιριαστός, δεν σημαίνει πως θα είναι και ο άλλος. Ωστόσο, 
μιλάμε για την ίδια εταιρεία agency, ίδιο μεταγραφικό κανάλι και οι άνθρωποι που προξένεψαν 
τον μεν, στάζουν μέλι και για τον Χουάνγκ Ουί Τζο. Δεν είναι εύκολη η περίπτωσή του και για άλλους 
λόγους. Μιας και ο Ολυμπιακός έχει γεμίσει ξένους και θα έχει πρόβλημα στα φύλλα αγώνα της 
Super League. 
Ωστόσο, είναι φανερό πως άπαντες έχουν επηρεαστεί από την παρουσία του Χουάνγκ Ιν-Μπέον 
και ξεκινούν νέο γύρο συζητήσεων με τον παίκτη της Μπορντό… Στόχος δεν είναι άλλος από τα να 
αυξηθούν οι Χουάνγκ… 

AGENT GREEK
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ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ 
ΡΑΝΤΑΡ
Η ΑΕΚ οριστικοποίησε την απόκτηση του Αρόλντ Μουκουντί. Νωρίτερα, 
είχε προστεθεί στο ρόστερ και ο Ντομαγκόι Βίντα. Ο Καμερουνέζος 
ήταν μια ακρινή μεταγραφή από τη Στεντ Ετιέν, ο Κροάτης είναι 
super star και χρειάστηκε αρκετά χρήματα για να υπογράψει με την 
«Ένωση». Τρομερό upgrade στην άμυνα. Ωστόσο, καθαρόαιμους 
κεντρικούς αμυντικούς η ΑΕΚ έχει τρεις. Ακόμα και με αυτές 
τις προσθήκες. Βίντα, Μουκουντί και Μήτογλου. Τζαβέλλας και 
Χατζισαφί παίζουν κατ’ ανάγκη. Και σκοπός του Ματίας Αλμέιδα 
είναι μια ισορροπημένη τριάδα στόπερ. Αργά ή γρήγορα αυτό θα 
συμβεί. Αυτό το καλοκαίρι, δύσκολο. Αλλά ο Μπόγκνταν Πλάνιτς 
(φωτο) δεν ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Μακάμπι Χάιφα. Και 
τα χρήματα που του πρόσφερε η ΑΕΚ δύσκολα θα τα βρει αλλού. 
Από τον ερχόμενο Ιανουάριο θα μπορεί να υπογράψει σε όποια 
ομάδα θέλει. Πρόταση από την ΑΕΚ, θα λάβει πάντως… 
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ΚΑΙ ΤΩΡΑ 
«ΤΡΕΧΕΙ» 
Με το γάντι ή όχι, ο Ζοσέ Μπότο υπέστη ένα «άδειασμα» από τον Ιβάν 
Σαββίδη. Αποχωρήσεις και πωλήσεις είναι στην πρώτη γραμμή των 
λαθών που έχει κάνει ο Πορτογάλος τεχνικός διευθυντής. Αρχίζει το… 
τρέξιμο, πλέον Ειδικά στις αποχωρήσεις η κατάσταση είναι στο σημείο του 
«κατεπείγοντος». Διότι, οι μεταγραφές είναι έως τις 15 Σεπτέμβρη, αλλά 
στο εξωτερικό μέχρι τέλος Αυγούστου. Αυτό σημαίνει πως τα περιθώρια 
είναι στενά για κάποιους παίκτες που έχουν βλέψεις. Μουργκ, Κούρτιτς, 
Αουγκούστο είναι τρεις υποθέσεις που μπορούν να δώσουν… αέρα στο 
μπάτζετ και πάνω σε αυτές θα πέσει με τα μούτρα. Σκοπός είναι να μειωθεί 
το ρόστερ, να βρεθεί χώρος στο μπάτζετ για να έρθει ένα «δεκάρι» 
που τόσο πολύ θέλει ο Λουτσέσκου. Και δεν θα είναι και η μοναδική 
ενίσχυση. Ο Ιβάν Σαββίδης θα φροντίσει να κάνει την έκπληξη με απόκτηση 
επιθετικού. 

AGENT GREEK



ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
ΤΣΕΠΗΣ
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Τα 65 λεπτά που ο Χουάνγκ Ιν-Μπέομ αγωνίστηκε στο 
«ΓΣΠ», ο Ολυμπιακός έβγαλε διάθεση, αυτοματισμούς, κάθε-
το παιχνίδι και χαρακτήρα «πνίγοντας» τον Απόλλωνα. Ωστό-
σο, αυτή η μοναδική παράσταση στο ντεμπούτο του Ασιάτη χαφ, 
δεν ήταν αρκετή για να χαρίσει τη νίκη στους Πειραιώτες (1-
1). Η παράδοση που τον θέλει να μην κερδίζει στην Κύπρο συ-
νεχίστηκε, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ στο 18ο 
λεπτό με ένα αρκετά τυχερό γκολ από τον Γιάνγκα.
Οι Πειραιώτες απάντησαν με το σόλο του Χουάνγκ (29΄) και αν 
ο Ελ Αραμπί δεν έχανε (παραδόξως) τα άχαστα, τότε ίσως να 
έφευγαν με το «διπλό». Με την αποχώρηση του παίκτη που 
ενδεχομένως φέτος να αποδειχθεί βαρόμετρο, παρά το μι-
κρό του ανάστημα, η φυσιογνωμία του συνόλου του Κορμπε-
ράν άλλαξε. Το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος και πλέον, οι πρω-
ταθλητές καλούνται να φτάσουν στην πρώτη τους ευρωπαϊκή 
νίκη μετά από οκτώ ματς για να προκριθούν στους ομίλους του 

Europa League.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΝΤΑΒΙΝΤ ΚΑΤΑΛΑ): Γιοβά-
νοβιτς, Καμπράλ, Πεϊμπέρνς, Ρομπέρζ, Χαμάς, 
Κολ, Χάμπος (60΄ Χ. Μπα), Πίττας, Βα (46΄ Ον-
γκέντα), Ντιγκινί (74΄ Εντί), Γιάνγκα (60΄ Σα-
χάρ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΚΑΡΛΟΣ ΚΟΡΜΠΕΡΑΝ): Βατσλίκ, 
Άβιλα Μπα, Σισέ, Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά, Κούντε 
(90΄ Μπουχαλάκης), Χουάνγκ (65΄ Καμαρά), 
Ραντζέλοβιτς (79΄ Βρουσάι), Ζινκερνάγκελ 
(79΄ Κόνραντ), Ελ Αραμπί (65΄ Χασάν).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

18΄ ΓΙΑΝΓΚΑ / 29΄ ΧΟΥΑΝΓΚ

ΣΚΟΡΕΡ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΎ VS ΟΛΎΜΠΙΑΚΟΣ1 1
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Ο Ζερβινιό είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο οι φίλοι του 
Αρη μετρούν αντίστροφα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. 
Ο 35χρονος Ιβοριανός θα είναι έτοιμος για το κυριακάτικο παι-
χνίδι απέναντι στον Λεβαδειακό και αναμένεται να κάνει το ντε-
μπούτο του με τους «κίτρινους». Παράλληλα, είδηση αποτελεί η 
απόφαση του Γιώργου Δεληζήση να συνεχίσει την καριέρα του 
στη Super League 2 και στη Νίκη Βόλου. 

Σε ρυθμούς... Αρόλντ Μουκουντί συνεχίζουν να κινούνται στην ΑΕΚ. 
Ο Καμερουνέζος ανακοινώθηκε και επίσημα από τους «κιτρινόμαυ-
ρους». Το συμβόλαιο του 24χρονου θα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαί-
ρι του 2026. Την ίδια ώρα, η κινητικότητα στα μεταγραφικά συνεχίζει 
να υπάρχει με φόντο τον κεντρικό επιθετικό που θα πλαισιώσει τους 
Αραούχο – Λιβάι.

Το κομμάτι ονόματι Μπερνάρντ με τον οποίο θα δέσει τον άξονά του, 
περιμένει ο Παναθηναϊκός. Λεπτομέρειες απομένουν για να έρθει 
στη χώρα μας ο πολύπειρος Βραζιλιάνος, ο οποίος θα ανεβάσει επί-
πεδο συνολικά τους «πράσινους». Στα αγωνιστικά, το «τριφύλλι», με 
τον Γκάνεα να «μπαίνει» , συνεχίζει την προετοιμασία του για το ματς 
με τον Ιωνικό. 

Παράλληλα με τα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση 
ενός επιθετικού. Με τους Χασάν και Καμαρά να μην αποτελούν πρώ-
τες επιλογές για τον Κορμπεράν και τον Τικίνιο να έχει αποχωρήσει 
από το κλαμπ, η προσθήκη ενός «εννιαριού» αποτελεί τη Νο1 προτε-
ραιότητα για τους «ερυθρολεύκους». Αν «γράψει» πρόκριση δε, τότε 
το μπάτζετ για έναν φορ αυξάνεται.

Μετά το εντός των τειχών meeting στον ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης έδω-
σε το στίγμα της επόμενης μέρας. Αφότου ανέλαβε την ευθύνη για 
την ευρωπαϊκό αποκλεισμό, τον οποίο χαρακτήρισε ως πισωγύρι-
σμα, στη συνέχεια κατέστησε σαφές ότι το ρόστερ δεν έχει κλείσει 
και ότι θα υπάρξουν προσθήκες. Παράλληλα απαίτησε ετοιμότητα και 
εγρήγορση από όλους στο κλαμπ, ώστε οι «ασπρόμαυροι» να κυνη-
γήσουν το πρωτάθλημα.



1
ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 21:30

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΒΟΛΟΣ Χ 3,00
Το αγαπημένο ελληνικό πρωτάθλημα κάνει σέντρα 

ξανά και φυσικά θα το τιμήσουμε. Βόλος και 
Αστέρας, παρότι ακόμα ψάχνονται στο μεταγραφικό 

κομμάτι, στοχεύουν σε καλύτερη σεζόν από την 
περσινή και θα επιδιώξουν να μπουν με το δεξί.

Η ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΔΕΝ «ΧΑΛΑΕΙ» ΚΑΝΕΝΑΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45

ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ-ΤΡΙΤΙ Γ. 2 1,85
Την νίκη της χρονιάς πέτυχε η Τρίτι, καθώς έφυγε 

το τρίποντο από την έδρα της πανίσχυρης και 
πρωτοπόρου Κορκ. Ο στόχος των πλέι οφ είναι 

τώρα πιο ορατός από ποτέ και στην έδρα της 
Αθλοουν επιβάλλεται να δώσει συνέχεια στα θετικά 

αποτελέσματα.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΦΑΒΟΡΙ

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
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www.xosetips.com

2
ΙΣΠΑΝΙΑ 23:00

ΣΕΒΙΛΛΗ-ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 1 -0,75 1,70
Η Σεβίλλη δεν έπεισε με την απόδοση της στην 

Παμπλόνα και δίκαια γνώρισε την ήττα στην 
πρεμιέρα. Σήμερα θα ψάξει το πρώτο της τρίποντο 
μέσα στο «Σάντσεθ Πιθχουάν». Κακό ξεκίνημα και 

για τη Βαγιαδολίδ, που παραδόθηκε άνευ όρων 
απέναντι στη Βιγιαρεάλ η Βιγιαδολίδ (0-3).

«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΔΑΝΙΑ 20:00

ΛΙΝΓΚΜΠΙ-ΚΟΠΕΧΓΑΓΗ 2 1,75
Κοντά στον μεγάλο της φετινό στόχο, την είσοδο 
στους ομίλους του Champions League βρίσκεται 

η Κοπεγχάγη. Στο πρωτάθλημα πάντως δεν 
έχει ξεκινήσει καλά και καλείται να φύγει με το 
τρίποντο από την έδρα της αδύναμης Λίνγκμπι.

 ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟ «ΔΙΠΛΟ»
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 19:00

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
OVER 2,5 1,70

Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες 
θέλοντας να είναι έτοιμες με την πρώτη επίσημη 

σέντρα. Οι προπονητές θα έχουν την ευκαιρία 
σήμερα να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και διαφορά 

σχήματα.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΤΑ ΓΚΟΛ, ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 19:30

ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΝΤΑΡΜΣΤΑΤ OVER 2,75 1,80
Εντυπωσιακό ξεκίνημα έχουν πραγματοποιήσει 

αμφότεροι. Το Αμβούργο έχει ως μοναδικό 
στόχο την άνοδο, με την επιστροφή στα σαλόνια 
πλέον να επιβάλλεται. Η Ντάρμστατ παίζει καλό 

ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής διαθέτοντας 
επίθεση – φωτιά.

ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΣΤΟ ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Aρτεμις Αναστασίου στην πρώτη της συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα κατάφερε να τρέξει στα ημιτελικά των 200μ. Πήρε την 19η 

θέση στο σύνολο με 23.60, ενώ νωρίτερα στις σειρές είχε προ-
κριθεί απευθείας ως 4η με 23.38. Στις σειρές στα 200μ. αν-

δρών ο Παναγιώτης Τριβυζάς έκανε 21.00 
και κατέλαβε την 31η θέση. 

Με ψηλά το κεφάλι αποκλείστηκε από τον τελικό στα 400μ. εμπόδια η 
Δήμητρα Γναφάκη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στον χθεσινό ημιτελι-
κό ήταν 4η στη σειρά της με 56.14 σημειώνοντας νέο ατομικό ρε-
κόρ. Πήγε στο Μόναχο με 56.67 και έκανε 56.45 στις σειρές και 
56.14 στα ημιτελικά και κατέλαβε την 13η θέση.
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SPORTS

Μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στον 
τελικό της σφυροβολίας ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
στο Μόναχο. Ο Eλληνας πρωταθλητής πήρε την έκτη θέση με 
78,20μ. σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ και πανελλήνιο ρε-
κόρ Κ23, βελτιώνοντας το δικό του προηγούμενο που ήταν 
78,15μ.

Σήμερα στην 5η ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μόναχο ρί-
χνοντας στη μάχη πρόκρισης οι Εθνικές ομάδες σκυταλοδρομίας. Στο 
πρωινό πρόγραμμα μετέχουν οι ομάδες στα 4x100μ. και 4x400μ. γυ-

ναικών και στα 4x100μ. ανδρών. Ακόμη αγωνίζεται η Τατιάνα Γκού-
σιν στον προκριματικό του ύψους και η Σπυριδούλα Καρύδη στον 

τελικό του τριπλούν.
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Ο αντίπαλος (Γεωργία) δεν είχε και πολλά να 
αντιπαραβάλει, ώστε να επικρατήσει της Εθνικής ομάδας 
μπάσκετ. Πέραν του Σενγκέλια, η «γαλανόλευκη» δεν είχε 
αμυντικό πονοκέφαλο, κυρίως λόγω της ενέργειας που 
έβγαλε για να ανακόψει τις επιθέσεις των Γεωργιανών. 
Το τελικό 80-67 επουδενί μαρτυρά ότι η Ελλάδα έθελξε με 
την απόδοσή της. Παρόλα αυτά, η εκπληκτική ευστοχία στα 
δίποντα ήταν εκείνη που έδωσε στο σύνολο του Δημήτρη 
Ιτούδη τα... γκέμια του αγώνα από το τρίτο δεκάλεπτο. 
Τα... εύκολα πέρασαν στα φιλικά, μιας και τώρα ακολουθεί 
η Τουρκία των Λάρκιν και των τριών NBAers. Ωστόσο, σε 
ένα παιχνίδι που προσφέρεται για εξαγωγή χρήσιμων 
συμπερασμάτων ενόψει της συνέχειας, δεν θα μπορούσε 
να μην αποτελέσει άξιο αναφοράς η επάνοδος του Κώστα 
Σλούκα. 
Λένε ότι «σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει». Εν 
προκειμένω όμως, το «σπίτι» είχε... Κώστα. Ο άσος του 
Ολυμπιακού με συγκομιδή 21 πόντων (8/9 δίποντα, 1/4 
τρίποντα, 2/2 βολές) ήταν ο MVP της αναμέτρησης με τη 
Γεωργία και έδειξε ότι μαζί με τους Καλάθη και Ντόρσεϊ 
θα συγκροτήσουν μια μαγική τριάδα στο επερχόμενο 
Eurobasket.
Παράλληλα, πιστοποίησε ότι ακόμα και σε plays που ο 
«Greek Freak» δεν θα είναι στην πεντάδα, η Εθνική μπορεί 
να παραμένει αναλλοίωτη αγωνιστικά σε άμυνα (box-out, 
ριμπάουντ) και σε επίθεση (καλό ποσοστό στα δίποντα και 
στα τρίποντα). 
Την ίδια ώρα, ξεχώριζε για ακόμα ένα παιχνίδι ο Κώστας 
Αντετοκούνμπο, αλλά και ο Μιχάλης Λούντζης με χέρι – 
διαβήτη από τα 6,75. Σε μια ομάδα – οικογένεια, ακόμα και 
ο δωδέκατος παίκτης παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία.
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ΣΠΙΤΙ ΧΩΡΙΣ 
ΓΙΑΝΝΗ...

ΕΧΕΙ ΚΩΣΤΑ



HWANG’S 
GAME

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 
Ρόιλα Κοράλλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME 

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

 γραφει ο ΣΠΎΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΣ
Λόγια Ποιητικά...

Κάποιοι σοφοί, λένε, ότι αν κάποιος χαμηλώσει 
το επίπεδο των προσδοκιών του, τότε θα 
μειωθούν παράλληλα και οι απογοητεύσεις 
του. Μια αλήθεια που εφάπτεται πλήρως της 
ποδοσφαιρικής πραγματικότητας του φετινού 
Ολυμπιακού. 
Μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από τη 
Μακάμπι Χάιφα, μοιραία η ψυχολογία, αλλά 
και οι προσδοκίες βρέθηκαν στο ναδίρ. Οι 
«ερυθρόλευκοι» έπρεπε να κρατήσουν 
χαμηλά το βλέμμα τους και βήμα – βήμα να 
φτάσουν στον αμέσως επόμενο στόχο, τους 
ομίλους του Europa League. 
Για την επίτευξή του έχει συνεισφέρει ήδη 
αρκετά ένας παίκτης, ο οποίος δεν άκουσε και 
λίγα όταν ήρθε. Από «μικροπωλητή», μέχρι 
«ποδοσφαιρικό ψέμα», ο Χουάνγκ Ιν-Μπεόμ 
χαρακτηρίστηκε με κάθε είδους επίθετα κατά 
την άφιξή του. Κάπως έτσι, πέρασε κάτω απ’τα 
ραντάρ και ουδείς περίμενε αυτό που θα 
ακολουθούσε μια ζεστή νύχτα του Αυγούστου 
στο «ΓΣΠ». Η απάντησή του ήρθε μέσα από τον 
αγωνιστικό χώρο και άφησε άπαντες με το 
στόμα ανοιχτό. 
Παίκτης που δίνει με τη μία την μπάλα, με 
εξαιρετική κάθετη μεταβίβαση και αστραπιαία 
πρώτη επαφή, ο Χουάνγκ είχε την μοναδική 
ικανότητα να μεταμορφώσει την άγευστη 
μέχρι στιγμής φέτος δημιουργία των 
«ερυθρολεύκων» σε ένα πλάτο που τρώγεται 
πολύ ευχάριστα. Από εκεί δηλαδή που οι 
τελικές έβγαιναν με το σταγονόμετρο, ο 
26χρονος βοήθησε στην παραγωγή πολλών 
επικίνδυνων καταστάσεων για την αντίπαλη 
εστία.
Εφόσον ο 26χρονος παραμείνει υγιής, τότε 
έχει όλα τα εχέγγυα για να αναδειχθεί σε 
σημείο αναφοράς στους πρωταθλητές. Αν το 
καταφέρει, με το θελκτικό και ντελικάτο του 
τρόπο παιχνιδιού, τότε πέρα από το «Squid 
Game», τη μεγάλη επιτυχία του NETFLIX, θα 
τρεντάρει και άλλος εκπρόσωπος της Κορέας 
με ένα δικό του «έργο» στο χορτάτι. The 
Hwang’s Game.


