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Είναι λίγο τέλος εποχής αυτό που συμβαίνει με τον Κώστα Φορτούνη που πλέον είναι εκτός προετοιμασίας 
του Ολυμπιακού. Ο αρχηγός της ομάδας τα προηγούμενα χρόνια, ένας ποδοσφαιριστής που όλοι πίστευαν 
πως θα συνέχιζε και θα τελείωνε την καριέρα του στους πρωταθλητές Ελλάδας. Θα συνδύαζε δηλαδή την 
παρουσία του στα ελληνικά γήπεδα όλα τα χρόνια με τον Ολυμπιακό. Τα έφερε όμως έτσι η ζωή, βασικά ο 
Μαρτίνς που πλέον είναι οφ. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα.
Πρόθεση όλων των πλευρών πάντως είναι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Είναι φανερό αυτό. Δε 
βγαίνουν προς τα έξω πολλά. Μόνο η λογική σύνδεση λόγω μάνατζερ (ROGON) με την Τουρκία και δη τη 
Φενέρμπαχτσε αλλά περισσότερο ως μια βάση παρά ως κάτι που συμβαίνει.
Μέρα με τη μέρα το πάνε τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Φορτούνης για να δουν που θα κάτσει η μπίλια.
Χωρίς μεγάλα λόγια και διάφορα. Αυτό, πάντως, που φαίνεται μια λύση αλλά θα πρέπει να πειστεί και ο 
παίκτης που αρχικά είναι αρνητικός, είναι η αγορά της Αραβίας. Δεν είναι θέμα για τον Φορτούνη τα λεφτά, 
ποτέ δεν ήταν σε φυσιολογικά πλαίσια. Θέλει να παίξει σε ένα πρωτάθλημα που θα έχει λάμψη και θα 
βγαίνουν προς τα έξω τα όσα κάνει. Στην Αραβία, πάντως, το όνομά του κυκλοφορεί. Εδώ και καιρό. Αν θα 
προκύψει κάτι πιο απτό θα φανεί.

Ο Χαβιέρ Ματίγια δεν έχει ανανεώσει ακόμα με τον Άρη. Και όλα είναι ανοιχτά. Ο Χερμάν Μπούργος τον θέλει 
στην ομάδα. Τον βελτίωσε ο Αργεντίνος κόουτς. Από εκείνον ξεκινούσε την 11άδα. Έχει εισηγηθεί την παραμονή 
του, αλλά άλλος πληρώνει. Και αυτά που ζητάει ο Ισπανός χαφ, δεν πρόκειται να του τα δώσει ο Καρυπίδης. 
Ο Ματίγια «πατάει» πάνω στα «θέλω» του Μπούργος, αλλά διετές συμβόλαιο με απολαβές πάνω από μισό 
εκατομμύριο δεν πρόκειται να του το δώσει το αφεντικό του Άρη. Τα 260 χιλιάρικα που ζητάει ετησίως, στα 34 
του, κρίνονται πολλά.
Τώρα πως θα βρεθεί χρυσή τομή ανάμεσα στα 160 που του δίνουν, με τα 260 που θέλει, άλλη κουβέντα! Πάντως 
ο «Κάρυ» θα πάρει κι άλλο «εξάρι» ανεξάρτητα με το πως θα εξελιχθεί το… σίριαλ με τον Ματίγια.

ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ

ΕΧΕΙ ΔΡΟΜΟ 
ΑΚΟΜΑ
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Μια και πέρασε το πρώτο 20ήμερο του Ιουνίου και φως δε φαίνεται στον ορίζοντα βγήκαν τα πρώτα ονόματα 
που όντως είναι/ήταν στη λίστα της ΑΕΚ. Αν και στις μεταγραφές ποτέ μη λες ποτέ και εκτιμήσεις καλό να μη 
γίνονται, η στήλη θα πάρει την ευθύνη και θα κάνει. Από τους Πλάνιτς, Γιόνσον και Βιτάο, έτσι όπως έχουν 
τα πράγματα τη δεδομένη χρονική στιγμή, η ΑΕΚ δεν μπορεί να πάρει κανέναν. Ο Πλάνιτς δεν φεύγει από 
τη Μακάμπι Χάιφα, ο Γιόνσον είναι ελεύθερος από την Κάντιθ αλλά θέλει να συνεχίσει στη La Liga (μέχρι 
και για τη Βαλένθια έχει ακουστεί) ενώ για τον Βιτάο γίνεται χαμός. Ο Βραζιλιάνος στόπερ που κάτι είχε 
προσπαθήσει να κάνει και ο Μπότο για τον ΠΑΟΚ, παίζει στην Ιντερνασιονάλ, κοστίζει ένα σκασμό λεφτά ενώ 
το όνομά του έχει παίξει ακόμα και για την Αταλάντα. Η Σαχτάρ στην οποία ανήκει θέλει να τον πουλήσει 
προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα που τα έχει ανάγκη. Άλλοι είναι στη λίστα πιο ψηλά από αυτούς. 
Άντε να αφήσουμε ένα παραθυράκι για τον Γιόνσον. Αλλά μικρούλικο…

O Mπουσέ, ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο Άρης και ο Λοντίγκιν! Πως συνδέονται τα παραπάνω; Πάμε να το ξετυλίξουμε. 
Ο Ζακαρί Μπουσέ, θα τον θυμάστε πέρασε ένα… φεγγάρι από τον Άρη, εμφανίστηκε τις τελευταίες μέρες 
ως υποψήφιος μεταγραφικός στόχος του ΠΑΣ Γιάννινα. Ως αντί – Λοντίγκιν. Ο τερματοφύλακας που μιλάει 
ο ΠΑΣ είναι όντως από Γαλλία, αλλά όχι ο Μπουσέ. Ο τελευταίος που μετά τον Άρη έμεινε έξι μήνες χωρίς 
ομάδα και εν συνεχεία υπέγραψε στην Μπαστιά τον περασμένο Ιανουάριο, έχει συμφωνήσει με την Αμιάν. 
Που κολλάει με τον Λοντίγκιν; Να το αποκαλύψουμε κι αυτό. Ο Γιούρι πριν κλείσει στον «Άγιαξ της Ηπείρου», 
είχε προταθεί στον Άρη! Ναι! Και «κόπηκε» για να πάρουν τον Μπουσέ! Ο οποίος έφυγε… νύχτα από το 
«Βικελίδης». Κάτι τέτοια έκαναν ορισμένοι και το «έφαγαν» το κεφάλι τους!

ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΚΟΜΑ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ

3e-SportTime  ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΠΩΣ ΤΑ ΦΕΡΝΕΙ 
Η ΤΥΧΗ
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Στην Αθήνα έφτασε ο Ζίνκερνάγκελ, ο Δανός μεσοεπιθετικός, παίζει και 
ακραίος που θα είναι η επόμενη μεταγραφή. Αποκτήθηκε και θα ανακοινω-
θεί με μόνιμη μεταγραφή από τη Γουότφορντ για τα επόμενα 3 χρόνια με ένα 
ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκεται 
ήδη στην Αυστρία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ενώ η Paris FC της 

Β’ κατηγορίας είναι κοντά στην απόκτηση του Λαλά.
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Πολύ κοντά στην απόκτηση του εξαιρετικού ταλέντου που ακούει στο όνο-
μα Τιάγκο Ντάντας από τη Μπενφίκα με τη μορφή δανεισμού είναι ο ΠΑΟΚ. Ο 
21χρονος Πορτογάλος μέσος αναμένεται μάλιστα στη Θεσσαλονίκη για ιατρι-
κά και υπογραφές. Στην αναμονή και για Κοτάρσκι ενώ στον ΠΑΟΚ λένε πως 
είναι κοντά στην ανανέωση με Σβαμπ. Από την στιγμή που είχε μπει στο κόλ-

πο ο Παναθηναϊκός συμφώνησαν στην απαίτηση του Αυστριακού για διετές 
συμβόλαιο. Μια ανάσα και από Κάργα.

Στους ρυθμούς της πρότασης της Αλ Φατέχ στον Φραν Βέλεθ ζουν στον Παναθηνα-
ϊκό. Και αυτό γιατί η πρόταση της ομάδας του Δώνη είναι μεγάλη για τον παίκτη αλλά 
ελάχιστη, ούτε 300.000 ευρώ για το κλαμπ. Ο Βέλεθ δε φαίνεται να συμφωνεί στην 
πρόταση ανανέωσης του Παναθηναϊκού και πλέον γεννάται θέμα μια και το συμβό-
λαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2023. Από εκεί και πέρα ο Γιοβάνοβιτς έχει στραμ-

μένο το βλέμμα του στην απόκτηση χαφ ενώ του Μπλάνκο έχει πάει πίσω αρκετά.

Επιβεβαίωση για το sportime.gr μια και Μπαντού Εντιαγέ τέλος! Ο Σενεγαλέζος 
μέσος έλυσε το συμβόλαιο του, μετά την συνάντηση που είχε χθες στην Αθήνα με τον 
Θόδωρο Καρυπίδη. Ο Εντιαγέ δεν θα φορέσει ξανά τη φανέλα του Άρη, την οποία 
αφήνει για να… πάρει ο Πάπε Σέικ Ντιόπ. Ο συμπατριώτης του Εντιαγέ, επιβεβαίω-
νοντας το Sportime που αποκάλυψε τόσο την έλευση του στην Αθήνα, όσο και το ότι 
o Ντιόπ ήρθε για να μείνει, Ο Ντιόπ, όπως αποκαλύψαμε, έχει υπογράψει τριετές 
συμβόλαιο με τους «κιτρινόμαυρους» με τις συνολικές του απολαβές να αγγίζουν 
και ίσως να ξεπεράσουν το 1,5 εκ. ευρώ. 

Σε επαφές για την απόκτηση χαφ αλλά και στόπερ είναι η ΑΕΚ και δύο 
από τις περιπτώσεις που ακόμα δεν έχουν γραφτεί φαίνεται πως είναι σε 
καλό δρόμο. Αντίθετα δεν πηγαίνει καλά το ζήτημα του Πινέδα μια και η Θέλ-
τα δεν… ψήνεται από αυτά που έχει ακούσει από την Ένωση. Ο Μεξικάνος 

επιτελικός είναι ο παίκτης που θέλει ο Αλμέιδα αλλά δε θα πρέπει να απο-
κλειστεί να έχουν στραφεί ήδη σε άλλες λύσεις.
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ΣΟΥΗΔΙΑ 1η ΒΟΡΡΑΣ 20:00
ΓΚΕΦΛΕ-ΧΑΝΙΝΓΚΕ

1 1,75
Την χαμένη αίγλη του παρελθόντος ψάχνει η Γκέφλε με την ομάδα να 
βολοδέρνει πλέον στις χαμηλές κατηγορίες. Απόλυτος στόχος είναι η 
άνοδος με το ξεκίνημα στο πρωτάθλημα να είναι αυτό που επιθυμούσε 

ο προπονητής. Βαθμούς για να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη 
ψάχνει η Χάνινγκε.

Ανώτερη η Γκέφλε πάμε μαζί της.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΟΥΗΔΙΑ 1η  ΒΟΡΡΑΣ 20:00
ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ-ΒΑΣΑΛΟΥΝΤ

2 -0,75 1,70
Ηττήθηκε στο ντέρμπι απο την Γκέφλε η Βάσαλουντ χάνοντας έτσι 

έδαφος στη μάχη της ανόδου. Η επιστροφή στα τρίποντα επιβάλλεται 
και μέσα στην αδύναμη Φόργουορντ είναι το φαβορί.

 Διπλό με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΟΥΗΔΙΑ 1η ΝΟΤΟΣ 20:00
ΛΙΟΥΝΓΚΣΙΛΕ-ΓΚΑΪΣ

OVER 2,5 1,75
Ντέρμπι κορυφής με την Λιουνγκσίλε να υποδέχεται την Γκάις με τις 

δύο ομάδες να είναι τα μεγάλα φαβορί για την άνοδο.
Αμφότερες διαθέτουν ποιότητα επιθετικά σκοράροντας μέχρι στιγμής 

με μεγάλη άνεση στο πρωτάθλημα.

Τα γκολ θα πάρουν ποντάρισμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΟΥΗΔΙΑ 1η 20:00
ΛΙΝΤΟΜ-ΤΡΟΛΧΑΤΑΝ

2 1,72
Με όπλο την άμυνα η Τρολχάταν διατηρείται σταθερά στα ψηλά 

στρώματα της βαθμολογίας και δικαιούται να κάνει όνειρα ανόδου.
Απο την άλλη η Λίντομ προβληματίζει ειδικά στο αμυντικό κομμάτι 

όπου δέχεται γκολ με μεγάλη άνεση.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Με σύμμαχο την αγορά παίζουμε διπλό.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 03:30
CSA-ΓΚΡΕΜΙΟ

2 DNB 1,66
Η επιστροφή στα σαλόνια είναι μονόδρομος για την ιστορική Γκρέμιο.
Η ομάδα δείχνει να έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα της κατηγορίας 
και με όπλο την άμυνα παραμένει εντός τετράδας. Δύσκολη αποστολή 

θα έχει πάντως τα ξημερώματα στην έδρα της CSA.

Παίζουμε προσεκτικά το διπλό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΟΥΗΔΙΑ 2η ΝΟΡΛΑΝΤ 19:00
ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ-ΜΠΕΡΓΚΝΑΣΕΤΣ

OVER 3,5 1,72
Σταθερή πορεία έχει η Έστερσουντ αλλά παραμένει μακριά από τις 

θέσεις ανόδου.
Εύκολο έργο θα έχει λογικά σήμερα με αντίπαλο την πιο αδύναμη 

ομάδα της κατηγορίας.
Στη κόντρα για την έκπληξη θα παίξουν οι φιλοξενούμενοι.

Κυνηγάμε τα γκολ,πολλά γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται στην ΑΕ. 
Χαλανδρίου με φόντο την χάραξη του σχε-
διασμού της επόμενης περιόδου. Τα άτο-
μα όπου ηγούνται των τυχών του φιλόδο-
ξου συλλόγου των βορείων προαστίων 
μετά από αστραπιαίες ενέργειες προχώ-
ρησαν στην επέκταση της συνεργασίας 
τους με τρις ικανότατους ποδοσφαιριστές 
που απαρτίζουν τον βασικό κορμό και θα 
ηγηθούν στο εγχείρημα της επόμενης πε-
ριόδου Ο λόγος για τους Αχιλλέα Κατσιού-
λη, Αστέριο Καλαμπάκα και Γιώργο Ντζα-
βίδα Αναλυτικά οι ανακοινώσεις: «Αρχή 
των ανανεώσεων για την ΑΕ Χαλανδρί-
ου με τον αρχηγό της Αχιλλέα Κατσιού-

λη. Παραμένει στην οικογένεια της ΑΕ Χα-
λανδρίου, για 9η χρονιά, ο 32 χρόνος (γεν. 
1989) επιθετικός Αχιλλέας Κατσιούλης. Ο 
αρχηγός της ομάδας την προηγούμενη 
χρονιά αγωνίστηκε με τη φανέλα της ΑΕ 
Χαλανδρίου 1754′ και σημείωσε 8 τέρμα-
τα. Ο Πρόεδρος & το ΔΣ της ΑΕ Χαλαν-
δρίου εύχονται μια καλή & γεμάτη ποδο-
σφαιρική χρονιά με υγεία & επιτυχίες!!! 
Η επόμενη ανανέωση αφορά έναν ακόμη 
αρχηγό μας. Ο 32 χρόνος (γεν. 1989) επι-
θετικός Αστέριος Καλιαμπάκας θα αγωνί-
ζεται για 2η συνεχόμενη χρονιά με τη φα-
νέλα της ΑΕ Χαλανδρίου. Την χρονιά που 
μας πέρασε αγωνίστηκε 2074′ & σημείω-
σε 15 τέρματα (πρώτος σκόρερ στον 4ο 
όμιλο της Α’ ΕΠΣΑ) Ο Πρόεδρος & το ΔΣ 
της ΑΕ Χαλανδρίου εύχονται μια καλή & 
γεμάτη ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία & 
επιτυχίες!!! Ο Πρόεδρος & το ΔΣ της ΑΕ 
Χαλανδρίου εύχονται μια καλή & γεμάτη 
ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία & επιτυχί-
ες!!! Μέσω δελτίο τύπου το Χαλάνδρι έκα-
νε γνωστή την ανανέωση της συνεργασί-
ας με τον Γιώργο Ντζαβίδα. Ο ικανότατος 
στόπερ τα βρήκε σε όλα με την ομάδα και 
έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμ-
φωνητικό. Το δελτίο τύπου Στην οικογέ-
νεια μας θα βρίσκεται για 3η συνεχόμενη 
χρονιά ο 28χρονος (γεν. 1994) Γιώργος 
Ντζαβίδας. Ο έμπειρος κεντρικός-αμυντι-
κός αγωνίστηκε τη σεζόν που μας πέρα-
σε 1656′ σημειώνοντας ένα τέρμα. Ο Πρόε-
δρος & το ΔΣ της ΑΕ Χαλανδρίου εύχονται 
μια καλή & γεμάτη ποδοσφαιρική χρονιά 
με υγεία & επιτυχίες!!!»

ΣΠΠΑ
Από τους πρώτους που έσπευσαν να στεί-
λουν τα δικά του συλλυπητήρια για τον θά-
νατο του Θαλή Τσιριμώκου, ως θεσμός, 
αλλάκαι ως ένας ζωντανός κοινωνικός ορ-
γανισμός είναι και ο ΣΠΠΑ. Αξίζει να σημει-
ωθεί πως ο εκλιπών ήταν μέλος του προ-
αναφερόμενου Συνδέσμου. Αναλυτικά η 
ανακοίνωση: «Η θλίψη όλων μας, όταν πλη-
ροφορηθήκαμε τον άδικο χαμό του Θαλή 
Τσιριμώκου, ήταν αλλά και παραμένει με-
γάλη. Ο εκλιπών ήταν επίλεκτο μέλος του 
Συνδέσμου μας κι ένας από  τους θερμούς 
υποστηρικτές του. Η απώλεια είναι μεγάλη 
και μάλιστα σε μια περίοδο, όπου τέτοιες 
απώλειες στοιχίζουν. Τα θερμά μας συλλυ-
πητήρια στους οικείους του και ας είναι ελα-
φρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει». Αξίζει 
να σημειωθεί πως ο Σύνδεσμος εκτός της 
εκπροσώπησής του, κατάθεσε και στεφά-
νι στη μνήμη του εκλιπόντος… 

ΑΝΑΝΈΩΣΑΝ ΚΑΤΣΙΟΎΛΗΣ, ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΝΤΖΑΒΙΔΑΣ 
ΣΩΣΤΈΣ ΚΑΙ ΜΈΛΈΤΗΜΈΝΈΣ ΚΙΝΗΣΈΙΣ 
ΈΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΟΎΝ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΎ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΎ

Δεν ξέρω να 
θα πρέπει να 
συμφωνήσω

Δεν ξέρω  αν θα 
πρέπει να συμφω-
νήσω ή όχι  με το 
φίλο μου, που με 
πήρε τηλέφωνο και 
μου έλεγε, πως η τε-
λευταία μόδα των 
ομάδων, είναι να 
κλείνουν πρώτα το 
προπονητικό τιμ και 
ύστερα τον προπο-
νητή! Δεν θα συμ-
φωνήσω, αλλά και 
δεν θα κακίσω και 
κανέναν. Αν εν τέ-
λει αυτό είναι το 
μότο των τελευταί-
ων ετών, τότε ίσως 
και να μην μπο-
ρέσω να το αρνη-
θώ…  Και δεν ανα-
φέρομαι σε κανέναν 
και καμία ομάδα, αν 
και υπάρχουν πα-
ραδείγματα… * Ένα 
μεγάλο ευχαριστώ 
στον Σάκη Κάτζο. 
Από εκείνους που 
με θυμήθηκαν, αμέ-
σως μόλις κάτι του 
έτυχε… Και όχι μό-
νον… αλλά και η 
υπόσχεση  πως θα 
υπάρξει συνεργα-
σία στο μέλλον, εί-
ναι κάτι που αναμ-
φίβολα δείχνει πως  
όχι μόνον είναι ένας 
καλός προπονητής, 
αλλά κι ένας άν-
θρωπος που απλώ-
νει το χέρι του και 
στον συνάνθρωπό 
του… * Στην παρά-
γκα χθες έγινε ο χα-
μός… Προβατίνα 
και άφθονο κρασί… 
και στο τέλος δεν 
έμεινε τίποτε! Αλλά 
από τη στιγμή που 
στο τραπέζι ήταν  ο 
Βλάχος ποιος να 
προλάβει και ποιος 
να πρωτοφάει…  Κι 
αυτός ήταν και ο λό-
γος που κάποιοι 
ήταν ιδιαίτερα βια-
στικοί  κι έφαγαν με 
διπλή μασέλα… Και 
όσο για το φιλαράκι 
μου,έμαθα πως δεν 
άφησε ούτε κόκαλο! 
Και το έκανε απλά 
για να μην αφήσει 
ίχνη! Και στο φαγη-
τό αυτό είναι το πιο 
σπουδαίο, δηλαδή 
να μην ξέρει ο άλ-
λος  πόσο έφαγες…

Με ταχύτατους ρυθμούς προ-
χωρούν στον Α.Ο. Ταταύλα με 
φόντο την επόμενη ιδιαίτερα 
απαιτητική σεζόν. Τα άτομα 
που ηγούνται των τυχών του 
σωματείου των νοτίων προ-
αστίων επιχειρούν σε κάθε 
περίπτωση να χτίσουν γερά 
θεμέλια, πάνω στα οποία θα δο-
μηθεί το σύνολο, που θα παλέ-
ψει με αρκετές πιθανότητες για 
την άμεση επάνοδο της ομά-
δας στην Β’ Κατηγορία. Κάτω 
από αυτό το πρίσμα, το σύνο-
λο, που θα καθοδηγήσει και την 
ερχόμενη σεζόν ο τεχνικός Νί-
κος Μανωλάς θα πορευτεί με 
τρεις ποδοσφαιριστές που επι-
στρέφουν στην ομάδα κι ενδέ-
χεται να αποτελέσουν εσωτε-
ρικές μεταγραφές. Ο λόγος για 
τον 23χρονο ανασταλτικό μέσο 
Γιώργο Αγερίδη, ο οποίος ολο-
κλήρωσε τις σπουδές του και 
αναμένεται να αποτελέσει μία 
πολύ ποιοτική προσθήκη για 
την ομάδα. Η δεύτερη σημα-
ντική επιστροφή ακούει στο 
όνομα Μανώλης Τσιλεδάκης, 
που επέστρεψε από δανεισμό 
του σε ομάδα της Χίου, όπου 
κι είχε αγωνιστεί, ώστε να εκ-
πληρώσει τις στρατιωτικές 
του υποχρεώσεις. Σημαντική 
όμως είναι και η επιστροφή του 
ακραίου μεσοεπιθετικού Σταύ-
ρου Χασιώτη, ο οποίος πέρυσι 
απείχε από τον σύλλογο και εν-
δέχεται να ηγηθεί στο εγχείρη-
μα της νέας σεζόν. Όσον αφο-
ρά το μεταγραφικό μέτωπο οι 
ιθύνοντες του συλλόγου είναι 
σε διαρκείς επαφές με αρκετές 
περιπτώσεις παικτών που βρί-
σκονται στο στόχαστρο και η 
αίσθηση που έχει καλλιεργηθεί 
θέλει μέσα στις επόμενες ημέ-
ρες να υπάρχουν εξελίξεις.

Α.Ο. ΤΑΤΑΎΛΑ 

Τριπλή επιστροφή 

ΎΜΗΤΤΟΣ 

Διπλή προσθήκη στον 
«άσο» με Μπακανδρίτσο 
και Μαργαρίτη 
 Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρούν στον Υμηττό 
την χάραξη του μεταγραφικού τους σχεδιασμού 
με φόντο την επόμενη ιδιαίτερα απαιτητική σε-
ζόν. Η διοίκηση του συλλόγου των ανατολικών 
προαστίων με «μπροστάρη» τον Διοικητικό της 
ηγέτη Στέλιο Μανούσο είναι διαρκώς σε ανοικτή 
επικοινωνία με τον νέο προπονητή Βασίλη Σκαλ-
τσά και φροντίζουν να … τρέχουν όλα τα ζητήμα-
τα που άπτονται της ουσιαστικής ενίσχυσης του 
ρόστερ. Με την προοπτική η νέα σεζόν να βρει 
την ομάδα πανέτοιμη και αποφασιστική να υλο-
ποιήσει τον αντικειμενικό στόχο της άμεσης επα-
νόδου στην Β’ Κατηγορία. Κάτω από αυτό το πρί-
σμα οι ιθύνοντες του Υμηττού προχώρησαν στις 
δύο τους πρώτες προσθήκες που αφορούν την 
νευραλγική θέση κάτω από τα δοκάρια. Ο λόγος 
για τον 30χρονο τερματοφύλακα του Αττικού Γρη-
γόρη Μπακανδρίτσο, που είχε καταλυτική συμβο-
λή στην ιστορική άνοδο της ομάδας των κεντρι-
κών προαστίων στην Β’ ΕΠΣΑ και τον πολύπειρο 
πορτιέρο Γιάννη Μαργαρίτη, ο οποίος την προ-
ηγούμενη περίοδο αγωνίστηκε στον Ποσειδώνα 
Καρπάθου,. Οι μεταγραφικές αναζητήσεις των αν-
θρώπων του Υμηττού δεν εξαντλούνται εδώ, αφού 
σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, κινούνται 
πολύ μεθοδικά για την απόκτηση ενός επιθετι-
κού από το «επάνω ράφι». Ενός παίκτη με έντο-
να ηγετικά χαρακτηρισιτκά, που θα ξεχωρίζει για 
τις εκτελεστικές του ικανότητες.

This is AthensΟ Αστέριος Καλιαμπάκας
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Η Ραφαέλα Σπανου-
δάκη θα χάσει το Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα που διεξάγεται το προ-
σεχές Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Η 

Ελληνίδα πρωταθλήτρια είναι θετική στον κο-
ρωνοϊό. Αποφάσισε ακόμη με τον προπονη-

τή της Κώστα Βογιατζάκη να μείνει εκτός 
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Θα διεκδι-

κήσει την πρόκριση για Μόναχο.

Η Νικόλ Κυριακοπούλου ετοιμά-
ζεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονί-

κη, μετά από 13 χρόνια και στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε 
αγωνιστεί στην τελευταία διοργάνωση που 

είχε φιλοξενηθεί στο Καυτανζόγλειο στάδιο 
το 2009. Είχε κερδίσει στο επί κοντώ με 

4,40μ.

Ο ΣΕΓΑΣ ανακοίνωσε 
χθες την Εθνική ομάδα που θα πά-

ρει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Κ18 που θα διεξαχθεί στην Ιερουσαλήμ 

από 4 ως 7 Ιουλίου. Η αποστολή αποτελεί-
ται από 50 αθλητές και αθλήτριες και 

πιο συγκεκριμένα από 25 αγόρια 
και 25 κορίτσια. 

Ο Ντάνιελ Σταλ στη διάρ-
κεια του σουηδικού πρωταθλήμα-

τος ομάδων που διεξήχθη στην Ουψάλα 
έριξε στη δισκοβολία 71,47μ. Ο Σουηδός 

ολυμπιονίκης σημείωσε την κορυφαία φε-
τινή επίδοση στον κόσμο και τη δεύτερη 

καλύτερη στην καριέρα του, ενώ ξε-
περνάει για δέκατη φορά τα 

70μ.
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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.gr

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 
Ρόιλα Κοράλλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME 

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

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

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ  
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΗΤΑΝ ΤΟ 1996
Άλλοι μνημονεύουν την εποχή του και μάλλον θα το κάνουν για πάντα: «Εκείνα τα χρόνια 
του ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρέα». Άλλοι μιλούν για αστοχίες που στοίχισαν στη χώρα χρόνια 

και χρόνια και πληρώνονται, κυρίως, τώρα. Η ιστορία ακόμα μάλλον δεν έχει κρίνει τον 
πολιτικό που οι Έλληνες πάντοτε ανέφεραν με το μικρό του όνομα. Ανδρέας.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε σαν σήμερα το 1996 σε ηλικία 77 ετών και με το κόμμα του 
οποίου ηγήθηκε, το ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε, έκρινε όχι απλά μια γενιά αλλά αρκετές γενιές, 

ακόμα και μετά το θάνατό του.
Διετέλεσε Πρωθυπουργός από το 1981 έως και το 1989 αλλά και από το 1993 έως και το 

1996. Δηλαδή για 15 χρόνια μόνο στα 4 δεν βρισκόταν στην εξουσία.
Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του έως τον δικό του θάνατο αλλά και Υπουργός 

Κυβερνήσεων του πατέρα του από το 1964.
Η πολιτική του παρουσία και οι αποφάσεις έκριναν το μέλλον όχι μόνο όσων ζούσαν τότε, 
αλλά καθόρισαν την πορεία της Ελλάδας. Ακόμα και ανθρώπων που δεν ήταν ακόμα εν 
ζωή. Το αν έκανε καλά ή όχι, θα το κρίνει η ιστορία που ακόμα όσοι την υπηρετούν δεν 

έχουν παρουσιάσει αναλυτικά, με μελέτες και στοιχεία αλλά και απόψεις το ποιος ήταν ο 
Ανδρέας Παπανδρέου για την Ελλάδα. Και φυσικά καλούνται και να πάρουν θέση.  
Και δε μιλάμε για γεγονότα που είναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους. Αλλά άποψη με 

τεκμηρίωση.


