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Ο Ολυμπιακός περίμενε μήπως έβλεπε φως στην περίπτωση του Κάιλ Λάριν αλλά όπως είχε αναφέρει η 
στήλη η κατάσταση δεν ήταν εύκολη για δύο λόγους. Επειδή ο Λάριν ήθελε ένα συμβόλαιο το λιγότερο 1,8 
για να μην πούμε 2 plus εκατομμύρια τον χρόνο αλλά και επειδή η Ελλάδα δεν ήταν προτεραιότητα.
Οι πρωταθλητές δεν ήθελαν να καθυστερήσουν άλλο και βάζουν στο ρόστερ τον Αμπουμπακάρ Καμαρά, ο 
οποίος μπορεί να μην έχει την τρελή έφεση του στράικερ στα γκολ (10 σε 36 ματς πέρυσι συν 4 ασίστ) αλλά 
έδειξε πως μπορεί να βοηθήσει όταν η μπάλα είναι έξω από την περιοχή του αντιπάλου.
Το ζήτημα όμως εδώ και ίσως το πιο σημαντικό είναι άλλο. Ο Ολυμπιακός αυτήν τη στιγμή έχει Ελ Αραμπί που 
ανανέωσε πρόσφατα για ακόμα 2 χρόνια, Καμαρά και Τικίνιο, Χασάν. Δεν θέλει πολλή σκέψη πως κάποιος 
πρέπει να φύγει και το μυαλό όλων πάει στον Χασάν. Αλλά υπάρχει και άλλο μεγαλύτερο ζήτημα.
Θα θελήσει ο Τικίνιο να μείνει όντας δευτερότριτη λύση. Στην καλύτερη δεύτερη. Και αν ο Μαρτίνς θελήσει 
να παίξει ένα ιδιαίτερο 4-4-1-1 στην ουσία 4-4-2 με Ελ Αραμπί, Καμαρά και όταν δεν παίζει ο Μαροκινός να 
μπαίνει ο Τικίνιο. Ο Βραζιλιάνος δύσκολα θα δεχθεί τέτοιο ρόλο και μάλλον τα contacts του ατζέντη του θα 
πρέπει να είναι σε πλήρη λειτουργία.

Απόλυτα σημαντικός για τον Ματίας Αλμέιδα ο Ορμπελίν Πινέδα. Ο βραχύσωμος Μεξικάνος επιτελικός (10άρι 
αλλά μπορεί να παίξει και εσωτερικός) θεωρείται από τον νυν προπονητή της ΑΕΚ ως βασικό κομμάτι του 
αγωνιστικού του σχεδιασμού. Για αυτό και στην ΑΕΚ έχουν στρέψει μεγάλο μέρος των συζητήσεων στον παίκτη 
της Θέλτα. Οι ισπανοί όμως δεν αφήνουν έτσι έναν ποδοσφαιριστή που έχουν συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι 
του 2027 και είναι σκληροί διαπραγματευτές. Οι δύο προτάσεις της ΑΕΚ για δανεισμό έχουν απορριφθεί αλλά η 
θέληση του παίκτη να μείνει στην Ευρώπη για να είναι στις κλήσεις του Μεξικού για το Μουντιάλ είναι ένα συν 
για την Ένωση. Οι δύο πλευρές συζητούν για να μπει option σε ενδεχόμενη συμφωνία αλλά και αυτό δεν είναι 
βέβαιο πως θα ανοίξει την πόρτα. Αυτό που θα πρέπει να θεωρηθεί, ωστόσο, το πιο πιθανό αν και εφόσον η ΑΕΚ 
καταφέρει συμφωνία, είναι πως η Ελληνική ομάδα θα πληρώσει και loan fee, δηλαδή χρήματα ακόμα και στον 
ενδεχόμενο δανεισμό.   

Ο ΚΑΜΑΡΑ  
ΚΑΠΟΙΟΝ ΔΙΩΧΝΕΙ

ΘΑ ΔΩΣΕΙ  
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ
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Δύσκολα η Αλ Φατέχ θα ανέβει στο εκατομμύριο που θέλει ο Παναθηναϊκός για να δώσει τον Φραν Βέλεθ. 
Και αν και ακόμα είναι νωρίς για συμπεράσματα, όλα δείχνουν πως πάμε για μια περίπτωση ίδια με του 
Μαούρισιο. Που ο Παναθηναϊκός έλεγε όχι στις (μικρές) προτάσεις των Αράβων και τελικά ο Βραζιλιάνος 
έμεινε ως το τέλος του συμβολαίου του και έφυγε ελεύθερος. Το ζήτημα με τον Βέλεθ, όμως, είναι 
πως υπάρχει μια ολόκληρη σεζόν μπροστά. Και μάλιστα μια σεζόν που ο Παναθηναϊκός έρχεται μετά από 
κατάκτηση Κυπέλλου και μάλιστα με ευρωπαϊκές υποχρέωσεις. Ο καθένας καταλαβαίνει πως στις πρώτες 
στραβές, ο Ισπανός στόπερ θα ακούσει πολλά και αυτή είναι μια κατάσταση που δε διαχειρίζεται και εύκολα. 
Από όλες τις πλευρές. Να δώσει ο Παναθηναϊκός πάνω από 400-450 χιλιάρικα στον Βέλεθ θα πρέπει να 
θεωρείται επίσης εξαιρετικά δύσκολο. Παρά τα 34 ματς που έκανε πέρυσι δε θα πρέπει να ξεχνά κανείς 
πως ήδη είναι στα 31 του.

Είναι αλήθεια πως ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι κατέβηκε στην Κύπρο και είδε από κοντά τις εγκαταστάσεις της 
Ανόρθωσης ενώ μίλησε και με τους ανθρώπους του κυπριακού κλαμπ για το ενδεχόμενο συνεργασίας.
Δεν έχει άλλωστε συμβόλαιο, ο 36χρονος τον Νοέμβριο Ουκρανός κεντρικός αμυντικός. Παρά την αισιοδοξία που 
διαρρέεται από την Κύπρο, πάντως, τη δεδομένη χρονική στιγμή δε φαίνεται εύκολο να παίξει στην Ανόρθωση ο 
«Τσίγκρι». Η Αθήνα του αρέσει, δεν είναι και πολύ των αλλαγών όταν κάτι πηγαίνει καλά και γενικά η σεζόν με 
τον Ιωνικό ήταν εξαιρετική. Όχι για την αξία του Τσιγκρίνσκι που δεν αμφισβητείται από κανέναν που γνωρίζει 
έστω και λίγο από ποδόσφαιρο αλλά για την πορεία της ομάδας της Νίκαιας που έμεινε εύκολα και παίζοντας 
καλά στην κατηγορία. Το μόνο σίγουρο είναι πως όποια ομάδα καταφέρει να πείσει τον Τσιγκρίνσκι βάζει μια 
σπουδαία προσωπικότητα στο ρόστερ. Πέρυσι για την ιστορία είχε 27 ματς με 1 γκολ. 

ΒΕΛΕΘΕΙΑΔΑ

ΔΥΣΚΟΛΟ…
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Ο Ολυμπιακός τα βρήκε με τον Άρη και θα αποκτήσει τον Αμπουμπακάρ Καμα-
ρά. Ο 27χρονος επιθετικός αναμένεται σύντομα να υπογράψει συμβόλαιο 
και να φύγει για την Αυστρία. Ένα χαρτί από την Χάντερσφιλντ απομένει για 
να ανακοινωθεί η μεταγραφή του Ισπανού μπακ Πίπα ενώ λογικά σήμερα θα 

γίνει επίσημο του Ζίνγκερναγκελ.

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη ο Τιάγκο Ντάντας. Ο Πορτογάλος μέσος 
θα υπογράψει δανεισμό για έναν χρόνο ενώ ο ΠΑΟΚ θα έχει το δικαίωμα να 
δώσει 4 εκατομμύρια για να πάρει το 50% από την Μπενφίκα των δικαιωμά-
των του 21χρονου άσου. Αλλά και 7 εκατομμύρια για το 100%. Στην αναμονή 
για να κλείσει επιτέλους το θέμα του Κοτάρσκι που από την στιγμή που δε γί-

νεται υπάρχει θέμα.

Ο Βιγιαφάνιες βρίσκεται ολοένα και πιο μακριά από τον Παναθηναϊκό μια και 
πλέον υπάρχει πρόταση από την Πούμας για να συνεχίσει στο Μεξικό. Όσο 
για τον Βέλεθ, η Αλ Φατέχ πιέζει τον παίκτη αλλά αν ο Παναθηναϊκός δεν 
πάρει 1 εκατομμύριο δεν πρόκειται να δώσει τον Ισπανό στόπερ. Αναμονή 

για το θέμα του χαφ μια και του Μπλάνκο έχει κολλήσει σημαντικά.

Με τον Καμαρά να οδεύει προς τον Ολυμπιακό, το βλέμμα του Καρυπίδη έχει 
στραφεί μεταξύ άλλων και στην απόκτηση επιθετικού. Αυτό θα είναι σημαντι-
κό θέμα για τον Άρη μια και θα πρέπει να αποκτηθεί βασικός και ίσως διαφο-
ρετικών χαρακτηριστικών από τον Καμαρά. Επίσης θα πρέπει να θεωρείται πι-
θανό να αποκτηθεί ακόμα ένας.

Οι Ολλανδοί αναφέρουν πως η Ουτρέχτη τα έχει βρει σε όλα με τον Νόρ-
ντιν Άμραμπατ προκειμένου να επιστρέψει στη χώρα αλλά ακόμα η ΑΕΚ δεν 
έχει δώσει το ok για να φύγει ο παίκτης. Φαίνεται πάντως πως η Ουτρέ-
χτη τον θέλει ελεύθερο, κάτι που δεν είναι βέβαιο πως επιθυμεί η Ελληνι-
κή ομάδα. Ο σπουδαίος Ούγκο Σάντσες είπε στους μεξικάνους πως ο Πινέ-

δα θέλει να συνεχίσει στην ΑΕΚ.



Ο σκοπός της Εθνικής πόλο των Ανδρών στο δεύτερο παιχνίδι της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που δι-
εξάγεται στην Ουγγαρία δεν ήταν η νίκη αλλά η διαφορά. Νίκη που θα ερχόταν μια και οι δύο ομάδες έχουν 

τεράστια απόσταση. Το +4 μόλις της Κροατίας απέναντι στη Γερμανία (που είχε χάσει από την Ιαπωνία) 
έδινε καλή ώθηση. Στα δύο πρώτα 8λεπτα η Εθνική του Θοδωρή Βλάχου είχε κάποια… αμυντικά κωλύμα-

τα αλλά στη συνέχεια σπρίνταρε και πήρε το +11 που είναι εξαιρετικό. Η πρώτη θέση του ομίλου θα κριθεί 
στη διαφορά τερμάτων με την Κροατία. Εντυπωσιακός ο Αργυρόπουλος με 6 γκολ.

* ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: Στον τελικό των 50μ. ελεύθερο προκρίθηκε ο Κριστιάν Γκολομέεβ με την 5η επίδοση (21.80) 
και έχει ελπίδες για μετάλλιο.  

Τα 8λεπτα: 1-3, 2-4, 2-5, 2-6
Ιαπωνία (Σιότα): Ταναμούρα, Αντάτσι, Βατανάμπε, Ογκιχάρα, Μαϊτα, Σουζούκι 2, Ντάτε, Τακάτα 1, 

Αράι, Ινάμπα 2, Οκάβα 2, Αράκι, Φουκουσίμα.
Ελλάδα (Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης, Καλογερόπουλος, Φουντούλης 3 , Πα-
παναστασίου 2, Δερβίσης, Αργυρόπουλος 6, Γούβης, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 1, Βλαχόπουλος 3, 

Τζωρτζάτος.
Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες): 1.Ελλάδα 3 (26-15), 2.Κροατία 3 (21-17), 3.Ιαπωνία 2 (12-11), 

4.Γερμανία 0 (20-25).

ΠΗΡΕ ΚΕΦΑΛΙ
ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΟ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ (18-7) ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
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ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΩΝ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ

Το σουηδικό πρωτάθλημα επιστρέφει την 

Κυριακή μετά από διακοπή ενός μήνα. Η 

δράση συνεχίζεται και σε όλα τα υπόλοιπα 

καλοκαιρινά πρωταθλήματα, στη Νορβηγία, 

τη Βραζιλία, την Αργεντινή και τις ΗΠΑ.

Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο στα 

περισσότερα πρωταθλήματα που 

συνεχίζονται αυτή την εποχή. 

ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Η ΧΑΚΕΝ ΚΑΙ Η ΑΪΚ 

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

Στη Σουηδία ισοβαθμούν στην πρώτη θέση 

η Χάκεν και η ΑΪΚ Στοκχόλμης και τις 

ακολουθεί με 3 βαθμούς λιγότερους η 

Χάμαρμπι. 

Το ντέρμπι Χάμαρμπι-Χάκεν, το οποίο 

διεξάγεται την Κυριακή, στις 16:00, 

ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 11ης 

αγωνιστικής. Την ίδια ώρα η ΑΪΚ 

Στοκχόλμης αντιμετωπίζει εκτός έδρας 

την προτελευταία στη βαθμολογία 

Ντέγκερφορς.

Στη Νορβηγία η Λίλεστρομ προηγείται με 

διαφορά μόλις 2 βαθμών της Μόλντε. Και 

οι δύο αγωνίζονται την Κυριακή, στις 19:00. 

Η Λίλεστρομ έχει πιο δύσκολο έργο αφού 

αντιμετωπίζει εκτός έδρας την τέταρτη 

στη βαθμολογία Στρόμσγκοντσετ. Η Μόλντε 

είναι φαβορί για τη νίκη στην εντός έδρας 

αναμέτρησή της με την προτελευταία στη 

βαθμολογία Γιερβ. 

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την Κυριακή 

και τη Δευτέρα, σε επιλεγμένα παιχνίδια 

της Νορβηγίας και της Σουηδίας, την 

προωθητική ενέργεια ΣΚΟΡ 3 για την 

οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 

Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ 

ΣΚΟΡΑΡΕΙ

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται 

πολλές στοιχηματικές επιλογές για 

τους αγώνες όλων των καλοκαιρινών 

πρωταθλημάτων.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν 

να ποντάρουν στους αγώνες των 

πρωταθλημάτων Νορβηγίας, Σουηδίας, 

Βραζιλίας, ΗΠΑ και Αργεντινής, σε ειδικά 

στοιχήματα, μεταξύ άλλων, για την πρώτη 

και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, 

τα μονά/ζυγά γκολ, το στοίχημα χωρίς 

ισοπαλία, τη διαφορά νίκης, το τελικό 

Αποτέλεσμα & Goal/No Goal, το τελικό 

αποτέλεσμα & Over/Under, το ημίχρονο με 

το υψηλότερο σκορ.

Σε όλους τους ποδοσφαιρικούς αγώνες 

το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και την 

προωθητική ενέργεια Boost Νίκης για την 

οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 

w

ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΘΑ 
ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΠΑΛΑ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ 21:45
ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ-ΝΤΕΡΙ ΣΙΤΙ

OVER 2,5 1,66
Στο -8 από την κορυφή βρίσκεται πλέον η Ντέρι με την επιστροφή στις 

νίκες αποτελεί μονόδρομο.
Ο αντίπαλος ιδανικός με την αδύναμη Γιου Σι Ντι να παραμένει 

σταθερά στη τελευταία θέση.

Με την αγορά σύμμαχο πάμε στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ 21:45
ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ-ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ

1 -0,75 1,70
Την ήττα γνώρισε στο ντέρμπι με την Ντάνταλκ η Σάμροκ και είδε την 

διαφορά να μειώνεται.
Η έδρα αποτελεί όπλο της ομάδας αλλά η Μποέμιανς που παίζει 

χωρίς άγχος δεν θα είναι εύκολο εμπόδιο.

Άσος με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ 21:45
ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ-ΝΤΑΝΤΑΛΚ

2 DNB 1,80
Έβγαλε ψυχή στο ματς με την Σάμροκ η Ντάνταλκ και μπήκε έτσι ξανά 

στη διεκδίκηση του τίτλου.
Μέσα στην Σέλμπουρν έχει αποστολή σήμερα και έχει την ποιότητα 

για να πάρει αυτό που θέλει.
Στη κόντρα θα παίξουν οι γηπεδούχοι για να κάνουν τη ζημιά.

Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ 
ΔΥΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45
ΓΚΑΛΓΟΥΕΙ-ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ

OVER 2,5 1,72
Έκανε επίδειξη δύναμης μέσα στη Μπρέι η Γκαλγουέι με το 5-1 να 

αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα.
Η έδρα αποτελεί όπλο της ομάδας με το τρίποντο σήμερα να είναι ξανά 

ο στόχος.

Η επιλογή μας θα πάει στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

www.xosetips.com

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45
ΟΥΕΞΦΟΡΝΤ-ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ

2 DNB 1,83
Επανήλθε στις νίκες η Ουέξφορντ και μπήκε ξανά στη μάχη των πλέι 

οφ.
Πέρασε εύκολα από τους Ράμπλερς με το εμφατικό 3-0!

Σταθερά μέσα στη τετράδα η Λόνγκφορντ μόνο με θαύμα θα χάσει τα 
νοκ άουτ.

Παίζουμε συντηρητικά διπλό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45
ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ-ΜΠΡΕΙ

1 -1,0 1,90
Σε τρομερή κατάσταση η Γουότερφορντ με έξι σερί νίκες που την 

κρατάνε ζωντανή στη μάχη της ανόδου.
Βέβαια αν θέλει να ελπίζει σε κάτι παραπάνω θα πρέπει να καθαρίζει 

ματς σαν το σημερινό.

Φαβορί και έδρα θα στηρίξουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



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

ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ 
ΠΟΥ ΠΛΑΚΩΘΗΚΑΝ ΟΙ TRAPPERS;

Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να ισχυρίζονται κάποιοι πως οι σκηνές βίας που εκτυλίχθηκαν 
χθες στα MAD Video Music Awards, με πρωταγωνιστές τους τραγουδιστές της trap μουσικής 

Light και Snik, ήρθαν… ουρανοκατέβατες.
 Η νοοτροπία της μουσικής trap μπορεί να αντιπροσωπεύει τα χειρότερα στερεότυπα που 
διακατέχουν τη σύγχρονη κοινωνία, άλλα η πικρή αλήθεια είναι πως «πουλάει» πολύ.

Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίζει εξ’ αρχής. Σε μια – υποτίθεται – γιορτή 
της μουσικής όπως είναι τα βραβεία MAD, και εφόσον η μουσική στην εποχή μας έχει 

βιομηχανοποιηθεί πλήρως, οι πόρτες της εμπορευματοποιημένης μουσικής βιομηχανίας 
άνοιξαν διάπλατες για να «παρελάσουν» οι trappers.

 Έτσι η βιομηχανία, στον βωμό του χρήματος και του «trend», υποδέχθηκε πρόθυμα στους 
κόλπους της μια (πρώην) κλειστή ομάδα ανθρώπων που προωθούν την βία, την παράνομη 

οπλοκατοχή, την απαξίωση των νόμων, τον σεξισμό, τα ναρκωτικά, την υποτίμηση του 
συνανθρώπου, την επίδειξη δύναμης (οικονομικής, σωματικής, εξουσιαστικής κ.λπ.).

Και κάπου εδώ προκύπτει το ερώτημα: φταίνε οι trappers για τα έκτροπα που έγιναν στα 
βραβεία MAD ή φταίνε οι διοργανωτές; Ασφαλώς το δεύτερο. Μας κάνει εντύπωση που οι 
trappers έκαναν μπάχαλο το event (που άλλωστε αυτή τη λογική ακολουθούν και στη ζωή 
τους) και δεν μας κάνει εντύπωση πως οι διοργανωτές δεν είχαν την ευσυνειδησία να 

προστατέψουν χιλιάδες παιδιά στις εξέδρες από το κάκιστο πρότυπο της υποκουλτούρας της 
trap;  Ένα στιγμιότυπο – χίλιες λέξεις, οι trappers με τις συνοδείες τους πλακώνονταν σαν 
τα κοκόρια σε μια εικόνα ντροπιαστικής βίας, και η Ιωάννα Παλιοσπύρου που έπεσε θύμα 

δολοφονική βίας παρακολουθούσε αποσβολωμένη τη σκηνή.
 Και η μεγαλύτερη είδηση είναι πως ένα ολόκληρο σύστημα που κινεί τα νήματα της μουσικής 
βιομηχανίας, προβάλλει τους trappers ως «μουσικά» πρότυπα, με αποτέλεσμα ανίδεα παιδιά 
του δημοτικού και του γυμνασίου να παθιάζονται με στίχους  που εξυμνούν την πορνεία, τον 

ευτελισμό του γυναικείου φύλου, τον τραμπουκισμό, το «νταηλίκι» και την αλητεία.
Αυτόν τον «πολιτισμό» προβάλλεις και σπέρνεις, και αυτόν τον «πολιτισμό» θα θερίζεις.

Σαφώς υπήρχαν και στις παλαιότερες γενιές ξένα είδη μουσικής που προωθούσαν 
αρρωστημένα πρότυπα και ιδανικά, άλλα περιορίζονταν σε μειοψηφίες.

ΤΕΤΟΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΣΠΕΙΡΑΜΕ…

 γραφει ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΜΨΙΩΤΗΣ


