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Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ 
ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΜΕΣΑ 
ΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ

ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ 
ΖΑΧΑΒΙ

Πολλά τα χτυπήματα που 
αναμένεται να κάνει ο Ολυμπιακός 

τις τελευταίες ημέρες του χειμερινού με-
ταγραφικού παζαριού. Ο Εράν Ζαχάβι είναι 

το μεγάλο κόλπο. Ο Ισραηλινός επιθετικός μένει 
ελεύθερος το καλοκαίρι, αφού λήγει το συμβόλαιο 
του με την Αϊντχόφεν. Έχει πει ανοικτά πως δεν θα 

μείνει. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία μαζί του και 
πιέζει να τον πάρει απο τώρα. Φυσικά χωρίς οικονομι-
κό αντάλλαγμα. Και ο Ζάχαβι πιέζει για να φύγει από 
τώρα. Η Αϊντχόφεν αναζητά τον αντικαταστάτη του 
και αν τον βρει όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Αλ-

λιώς το καλοκαίρι. Το θέμα του Ζάχαβι συνδέεται 
με τον Τικίνιο και το ενδιαφέρον της Φενέρμπα-

χτσε. Γίνονται συζητήσεις. Αλλά και με του 
Ελ Αραμπί που υπάρχει απόσταση στο 

οικονομικό για νέο συμβόλαιο.

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΙΚΤΗ ΠΟΥ 
ΖΗΤΗΣΕ ΚΑΙ Ο ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ

Η ενίσχυση στα χαφ είναι το 
κύριο μέλημα του Παναθηναϊκού. Εί-

ναι γνωστό πως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει 
έναν παίκτη που να παίζει κυρίως στην θέση 

«8», αλλά και στο «6». Μια τέτοια πολύ καλή πε-
ρίπτωση ήταν και του Σεχ Νιάς, που έχει φορέσει 

και την φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος. Ο νεαρός 
άσος θέλει να έρθει, αλλά το θέμα είναι η Λιλ. Που έχει 
υψηλές απαιτήσεις, ενώ στο κόλπο έχουν μπει κι άλ-
λες ομάδες. Πάντως ο Παναθηναϊκός φέρεται να βρί-
σκεται κοντά στην απόκτηση χαφ. Είτε αυτός είναι ο 
Νιάς, είτε κάποιος άλλος. Πληροφορίες αναφέρουν 
πως οι επαφές έχουν προχωρήσει και σύντομα θα 

βγει στην επιφάνεια ποιος είναι αυτός. Από την 
άλλη πλευρά δύσκολα θα μείνει στην ομάδα 

ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. 

ΒΡΗΚΕ 
ΤΟΝ ΧΑΦ
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Η ΑΕΚ ΕΡΙΞΕ ΔΙΧΤΥΑ ΣΤΟΝ 
29ΧΡΟΝΟ ΚΟΛΟΜΒΙΑΝΟ ΧΑΦ 
ΤΗΣ ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ

ΘΕΛΕΙ 
ΜΠΑΛΑΝΤΑ

Η αναβολή της ρεβάνς κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ έδωσε... βοήθεια στην ΑΕΚ για να καταλήξει στις επι-
λογές της για την μεταγραφική ενίσχυση του Ιανουαρίου. Ο χαφ είναι το πρώτο ζήτημα για τον Αρ-
γύρη Γιαννίκη, τουλάχιστον με βάση τα θέλω του. Οι Κονέ, Παπαδημητρίου, Ταυλαρίδης έχουν εντο-
πίσει κάτι καλό στην γαλλική αγορά. Πάντως χθες στο Βέλγιο ανέφεραν πως εξετάζεται ο Εντερ 
Μπαλάντα της Κλαμπ Μπριζ. Ο 29χρονος Κολομβιανός χαφ έχει συμμετοχές στην ομάδα του (27 
αγώνες, 3 γκολ, 1 ασίστ) και συμβόλαιο μέχρι το 2024. Δεν βρίσκεται στα πλάνα του νέου προπονη-
τή, Άλφρεντ Σρόιντερ και είναι προς παραχώρηση. Στο μεταξύ ο Αργύρης Γιαννίκης και άλλα δέκα 
μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος εγκλωβίστηκαν στο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα και μάλιστα 
χωρίς ρέυμα. Έβγαλαν εκεί το βράδυ της Δευτέρας. Πρόβλημα είχαν και αρκετοί παίκτες.

Ο ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΡΟΘΥΜΟΣ 
ΝΑ «ΑΠΟΓΕΙΩΣΕΙ» 
ΤΟΝ ΚΡΟΑΤΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ

Θα μπορεί να θεωρηθεί και μια ακόμα μεταγραφή. Ο Αντόνιο Τσόλακ γύρισε πίσω και 
όλα δείχνουν πως θα μείνει. Ειδικά μετά την αποχώρηση του Κάρολ Σφιντέρσκι. Βέ-
βαια μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος, κανείς δεν ξέρει. Αλλά με βάση 
αυτά που ισχύουν στην παρούσα φάση ο Κροάτης επιθετικός θα μείνει στο ρόστερ. 
Παρά το γεγονός πως η Μάλμε έκανε προσπάθεια να τον αποκτήσει. Και δεν θα μπο-
ρούσε να κάνει διαφορετικά αφού ο Τσόλακ ήταν εξαιρετικός με την Σουηδική ομάδα. 
Ωστόσο ο Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει να δουλέψει μαζί του. Να τον κάνει το Νο1 επιθε-
τικό της ομάδας. Φέρεται να το έχει ξεκαθαρίσει αυτό στον Τσόλακ. Στο μεταξύ έφτασε 
στη Θεσσαλονίκη ο Φιλίπε Σοάρες για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.

ΤΟ ΘΕΜΑ 
ΤΣΟΛΑΚ

Ο ΣΑΝΤΕ ΣΙΛΒΑ ΘΑ ΦΟΡΕΣΕΙ 
ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΦΑΝΕΛΑ ΤΟΥ ΑΡΗ 
ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ 
ΤΟ SPORTIME

Η ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ο Άρης ετοιμάζεται σύντομα να κλείσει και το θέμα της απόκτησης του Σαντέ Σίλβα, μετά από αυτή 
του Λουίς Πάλμα. Τα αγγλικά ΜΜΕ επιβεβαίωσαν το Sportime για την επιστροφή του Πορτογάλου 
εξτρέμ στους «κιτρινόμαυρους». Δεν είναι ξεκάθαρο το καθεστώς που θα έρθει από τη Νόρτιγχαμ, 
δηλαδή είτε με δανεισμό, είτε με ελεύθερη μεταγραφή. Ο Σαντέ Σίλνα θα γυρίσει στην Θεσσαλονί-
κη για να ενισχύσει τον Άρη και να τον βοηθήσει στο πρόβλημα που έχει με το σκοράρισμα. Πα-
ράλληλα συνεχίζονται οι πιέσεις στον ΠΑΣ Γιάννινα για την απόκτηση του Πίρσμαν. Που δεν έχει 
και πολλές επιλογές, αφού το συμβόλαιο του Πίρσμαν λήγει το καλοκαίρι. Τέλος θα γίνει κανονικά 
η ρεβάνς για το κύπελλο με την Λαμία.
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Limit up η μετοχή του Παπέ Αμπού Σισέ. 
Άλλος παίκτης γύρισε από τη Γαλλία και 
το 6μηνο στη Σεντ Ετιέν που του έκανε 
μόνο καλό. Βασικός λογίζεται, πλέον στον 
Ολυμπιακό, εξαιρετικός και στο Κύπελλο 
Εθνών Αφρικής με τη Σενεγάλη.
Τα σενάρια πολλά. Μεταγραφική περίο-
δος άλλωστε σε εξέλιξη, τέτοια ακούγο-
νται. Στην Αγγλία γράφτηκε για Νιουκά-
στλ και για άλλες ομάδες, για προτάσεις 
ακόμα και στα 15 εκατομμύρια.
Τι κάνουν στον Ολυμπιακό;
Περιμένουν. Χωρίς να βιάζονται, χωρίς να 
έχουν και άγχος μια και ο 27χρονος υψη-
λόσωμος στόπερ έχει συμβόλαιο έως και 
το καλοκαίρι του 2024.
Τα 27 φετινά του ματς σε συνδυασμό με τα 
5 γκολ, συνθέτουν μια εικόνα ποδοσφαι-
ριστή που έχει κάνει αίσθηση και απα-
σχολεί.
Γνωστό εξάλλου και μέσα από το Sportime 
πως ήταν/είναι στη λίστα της Λιλ όταν/αν 
και εφόσον αποχωρήσει ο Μπότμαν.
Αλλά για το καλοκαίρι.
Ο Σισέ για να φύγει τώρα θα πρέπει να 
έρθουν τα πάνω κάτω. Θα πρέπει να έρ-
θει μια πρόταση εκτός προγράμματος 
που θα κάνει όντως το Ελληνικό κλαμπ 
να ασχοληθεί. Οι πιθανότητες λίγες.
Το καλοκαίρι όμως είναι άλλη υπόθεση. 
Ο Σισέ θα έχει προσθέσει και άλλα ματς 
στο βιογραφικό, είναι και οι δύο αγώνες 
με την Αταλάντα στον ορίζοντα.
Είναι και κοντά 3 μήνες εκείνη η μεταγρα-
φική περίοδος, άλλο σκηνικό, εντελώς 
διαφορετικό. 

Agent Greek

Η ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ, ΤΟ MLS, Ο ΤΑΝΚΟΒΙΤΣ ΑΛΛΑ…
EΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΨΩΜΙ  

Το καλύτερο σενάριο
Περισσότερο επιθυμία παρά προς το παρόν κάτι απτό και με τις μέρες 
έως το τέλος της μεταγραφικής περιόδου να πιέζουν. Η ΑΕΚ θα ήθελε 
να έρθει επιτέλους μια πρόταση για τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς. Και μεγά-
λο το συμβόλαιο, 400 plus αλλά και εκτός πλάνων Γιαννίκη (δε λογίζε-
ται βασική επιλογή, δύσκολα ακόμα και στο rotation) μια και δεν είναι 
ο παίκτης που βασίζεται στην ταχυδύναμη.
Οι τελευταίες φήμες τον ήθελαν στη λίστα της Μπεσίκτας αλλά και μιας 
ομάδας από το MLS, που έχει γίνει της μόδας τώρα τελευταία μετά την 
προσθήκη των Σβιντέρσκι και Φούντα στα ρόστερ των ομάδων των 
ΗΠΑ.
Στην ΑΕΚ πάντως κρατούν χαμηλούς τόνους μια και εδώ και ένα χρό-
νο περίπου ακούγονται διάφορα για τον Τάνκοβιτς αλλά ακόμα δου-
λειά δεν έχει γίνει. Και με 9 ματς/1 γκολ φέτος δεν πρέπει να περιμέ-
νουν και πολλά στην Ένωση. Ίδωμεν…

Ο ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΤΟΥ ΠΑΒΟΝ ΓΙΑ ΤΩΡΑ

Έχει άλλες προτεραιότητες
Καλά αν ερχόταν ο Κριστιάν Παβόν στην Ελλά-
δα και μάλιστα στα 26 του θα γινόταν χαμός. Λαϊ-
κός ήρωας θα γινόταν. Κάποτε βασικός στην εθνι-
κή Αργεντινής και για αρκετά χρόνια το επόμενο 
wonderkid της Μπόκα Τζούνιορς, ενός από τα 2-3 
μεγαλύτερα brands στη Νότια Αμερική. Κατά πολ-
λούς το μεγαλύτερο. Μόνο Φλαμένγκο και Ρίβερ 
Πλέιτ μπορούν να αγγίξουν το hype της Μπόκα. 
Αυτό για να καταλάβει κανείς πόσο μπορεί να κο-
στολογεί έναν αστέρα της. Πέρυσι είχε ακουστεί 
για τον Ολυμπιακό, φέτος για τον Παναθηναϊκό. 
Ασχολίαστο το φετινό. Εδώ η Μπόκα είχε αρνη-
θεί πρόταση 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, παίρ-
νει πάνω από 1 ο Παβόν.
Πάντως, έχει ενδιαφέρον ο μάνατζέρ του. Ο Φερ-
νάντο Χιντάλγκο. Κάποτε ατζέντης του Κρέσπο και 
του Ντιέγκο Μιλίτο. Είπατε τίποτα; Τώρα, εκτός 
από τον Παβόν έχει τις τύχες του Ζουλιάν Αλβάρεζ. 
Ναι, του πάνω από 20 εκατομμυρίων ευρώ στρά-
ικερ της Ρίβερ Πλέιτ. Που φαίνεται να είναι κοντά 
στη Μάντσεστερ Σίτι και τον θέλουν Ρεάλ, Μίλαν. 
Και για αυτό είναι στην Ευρώπη ο Χιντάλγκο.

➠

➠

➠

ΝΑ ΤΑ ΔΟΥΝ 
ΠΡΩΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΙΣΕ ΑΛΛΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

➠

Ο ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΚΑΝΕΙ RESTART

Ο σίγουρος στον άσο
Μέσα σε όλα, μια από τις συζητήσεις που 
γίνονται στον Άρη είναι κι αυτή του τερμα-
τοφύλακα. Διότι κάθε χρόνο ψάχνει, παίρ-
νει και στο τέλος δεν βρίσκει αυτόν που 
θα μπορεί να στηριχτεί κάτω από τα δοκά-
ρια η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Απέναντι 
στη Λαμία ο Άκης Μάντζιος εμπιστεύθη-
κε τον Μάριο Σιαμπάνη. Ο νεαρός γκολκί-
περ ήταν ο καλύτερος παίκτης των κίτρι-
νων και ο βασικός λόγος που δεν έχασε 
το ματς ο Άρης. Πριν από μερικές μέρες 
λέγαμε πως ο Άρης όχι απλά θα κινηθεί 
για τερματοφύλακα, αλλά θα κινηθεί για 
δύο γκολκίπερ. Γράψτε λάθος. Μετά την 
εμφάνιση του 23χρονου γκολκίπερ και 
σε συνδυασμό με την απόφαση που έχει 
πάρει ο Θεόδωρος Καρυπίδης να στηρι-
χτεί σε Έλληνες από εδώ και πέρα, ο ένας 
βρέθηκε. Μάριος Σιαμπάνης.Τώρα, εκτός 
από τον Παβόν έχει τις τύχες του Ζουλιάν 
Αλβάρεζ. Ναι, του πάνω από 20 εκατομ-
μυρίων ευρώ στράικερ της Ρίβερ Πλέιτ. 
Που φαίνεται να είναι κοντά στη Μάντσε-
στερ Σίτι και τον θέλουν Ρεάλ, Μίλαν. Και 
για αυτό είναι στην Ευρώπη ο Χιντάλγκο.



ΚΥΠΡΟΣ 2η 14:30
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ-ΕΝΠ  2 -1,0 1,72

Ασταμάτητο το Παραλίμνι πήρε το ντέρμπι με την Νεά Σαλαμίνα και 
ανέβηκε ξανά στην κορυφή. Η άνοδος αποτελεί μονόδρομο για 

την ομάδα και αν συνεχίσει έτσι σίγουρα δεν χάνεται. Σε δύσκολη 
κατάσταση η ΑΣΙΛ θα δώσει μάχη για να γλυτωσει τον υποβιβασμό.

ΒΕΛΓΙΟ 22:00
ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ-ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 1 1,65

Σταθερά στην πρώτη τετράδα η Άντερλεχτ δείχνει 
να έχει επιστρέψει για τα καλά.

Η ομάδα βρίσκεται σε καλό φεγγάρι και το πλάνο 
του Κομπανί επιτέλους αποδίδει.

Για την νίκη θα παίξει σήμερα που θα την διατηρήσει εντός στόχων.

ΑΓΓΛΙΑ Τ 22:00
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ-ΠΡΕΣΤΟΝ 1 1,66

Σε ένα ματς χωρίς περιθώρια για απώλειες
η Γουεστ Μπρομ υποδέχεται την Πρέστον.

Με φουλ επιθετικό πλάνο θα παραταχθεί η ομάδα του Βάλτερ Ισμαέλ 
καθώς θέλει να μείνει κοντά στην πρώτη δυάδα.

ΓΑΛΛΙΑ 20:00
ΑΝΖΕ-ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ Χ2 1,66

Στα σχοινιά βρίσκεται η Σεντ Ετιέν και κάθε ματς 
είναι τελικός από εδώ και πέρα.

Δύσκολη έξοδος έχει σήμερα στην έδρα της Ανζέ που παίζει καλό 
ποδόσφαιρο από την αρχή της χρονιάς. Σκληρό αλλά και κλειστό ματς 

αναμένω στο Ρειμόντ Κοπά.

Το σημείο μας με το κίνητρο της Σεντ Ετιέν.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ 
ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΑΒΟΡΙ
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3η 20:00
ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ-ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΝΤΜΟΥΝΤ ΙΙ OVER 2,5 1,80
Μεγάλο διπλό μέσα στην Ντούισμπουργκ με 4-3 πήρε η Σααρμπρίκεν 
που την βάζει γερά στο κόλπο της ανόδου. Από την άλλη τα πιτσιρίκια 
της Μπορούσια παίζουν χωρίς άγχος και μπορούν εύκολα να κάνουν 

την ζημιά.που θα τους κρατήσει κοντά στην προνομιούχο πρώτη δυάδα.

ΣΚΩΤΙΑ 21:45
ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ-ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 1Χ 1,66

Σε φουλ δράση τα γήπεδα της Σκωτίας και θα τα τιμήσουμε.
Μαδέργουελ και Χιμπέρνιαν διαγράφουν πολύ καλή παρουσία 

και είναι πάντα μέσα στα πλέι οφ. Φαβορί δεν υπάρχει σήμερα και 
αναμένω μια άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.
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ΠΡΟΤΑΣΗ:

Έδρα και φαβορί το ποντάρισμα.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Το προβάδισμα ξεκάθαρα στην Άντερλεχτ.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Διπλό με χάντικαπ το σημείο μας.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Αμφότερες σκοράρουν με μεγάλη άνεση.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

 Η προτίμηση μας στην έδρα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



Την προηγούμενη φορά γράφοντας 
για τα όσα ζήσαμε με τις φωτιές στην 
Εύβοια, αναφέραμε πως ζούμε από 
τύχη. Από τύχη οι περισσότεροι από 
εμάς δεν χρειαστήκαμε μια ΜΕΘ –
για την ακρίβεια νοσηλεία εν μέσω 
πανδημίας. Από τύχη δεν βρεθήκα-
με στην Εύβοια, ή παλαιότερα στο 
Μάτι. Από τύχη δεν έχει πλημμυρίσει 
το σπίτι μας. Από τύχη δεν περάσα-
με, ή τη γλιτώσαμε από τους δρόμους 
μέσα στον αστικό ιστό.
Υπάρχει θυμός, υπάρχει απορία. Τι 
πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που 
πληρώνει τους φόρους του, που είναι 
συνεπής στις κρατικές του υποχρεώ-
σεις, που τηρεί κατά γράμμα τις εντο-
λές των αρμοδίων σε κάθε είδους κρί-
σεις; Τι πρέπει να κάνει; Δυστυχώς η 
απάντηση είναι η ίδια και η μόνη; Να 
είναι τυχερός! 
Ας το αναφέρουμε μία ακόμα φορά, 
να το εμπεδώσουμε, να το ξέρουμε, 
να το αποδεχτούμε για να ξέρουμε και 
την πορεία μας από εδώ και πέρα. 
Μην περιμένουμε τίποτε. Μόνοι μας 
είμαστε, μόνοι μας θα παραμείνουμε. 
Εθελοτυφλούμε αν πιστεύουμε πως 
το υπάρχει κρατική μέριμνα για τους 
Έλληνες πολίτες. 
Όλη αυτή η υπερφορολόγηση, η 
ακρίβεια, τα «χαράτσια» σε όλους 
τους τομείς της καθημερινότητάς μας, 
το μοναδικό σκοπό που εξυπηρετούν 
είναι να συντηρούν το μεγάλο κρά-
τος. Όσο ο κόσμος αναγκάζεται να 
πληρώνει για να συντηρεί ένα μη αξι-
οκρατικό επαγγελματικό περιβάλλον, 
τόσο όλο και περισσότερο ανίκανους 
ανθρώπους θα έχουμε σε καίριες επι-
τελικές θέσεις. Και φυσικά το ψάρι 
βρωμάει από το κεφάλι. Μάλλον είναι 
κάτι που δεν θα αντιληφθούμε ποτέ. 
Επομένως, δεν θα ξύνουμε απλώς 
τον πάτο του βαρελιού, θα κάνουμε 
τρύπα σε αυτόν… 

ΠΑΕΙ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΚΑΤΩ

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 Αβτζή

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

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια φιλικά...

ΠΑΝΩ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΠΙΣΤΕΨΕΙ 
ΠΩΣ ΞΥΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΟ 
ΤΟΥ ΒΑΡΕΛΙΟΥ, ΕΡΧΕΤΑΙ 
ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙ 
ΠΩΣ Η ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ


