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Ο Ολυμπιακός είναι αλήθεια πως έως τώρα χτυπάει ψηλά για να φέρει τον εξτρέμ που λείπει από το ρόστερ 
και που έχει ζητήσει και ο Μαρτίνς. Βέβαια, τη δεδομένη χρονική στιγμή οι προσπάθειες των πρωταθλητών 
δεν έχουν στεφθεί από επιτυχία. Για τον Εμποκού είναι stand by αν και ουσιαστικά η Ρεμς έχει δείξει πως 
θέλει πάνω από τα 4,5 που έκανε πρόταση ο Ολυμπιακός. Τουλάχιστον 6 όπως ανέφερε η στήλη από χθες.
Πάμε τώρα και στον Σόλομον. Ο Ολυμπιακός όντως ρώτησε για τον 23χρονο Ισραηλινό εξτρέμ, 
Μάνορ Σόλομον αλλά από την αρχή δεν είχε σχεδόν καμία τύχη. Μιλάμε για έναν παίκτη που έχει αξία κοντά 
στα 20 εκατομμύρια ευρώ και αν δεν υπήρχε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Σαχτάρ αν τον πουλούσε θα έπιανε 
τουλάχιστον 15. Με όλα αυτά που έχουν γίνει θέλει να φύγει ο Σόλομον, που τελικά θα πάει στη Φούλαμ 
δανεικός έναν χρόνο. Εκτός από Premier League όμως είχε προτάσεις από Ligue 1 (Νις) αλλά και La Liga, 
επομένως ο καθείς αντιλαμβάνεται ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί όχι τις ομάδες αλλά τα 
πρωταθλήματα και τις προοπτικές που δίνουν.
Πάντως, το να βγαίνουν προς τα έξω τέτοια ονόματα δεν το λες και επικοινωνιακό τρικ. Από την αρχή τέτοια 
tasks είναι δύσκολο να γίνουν και αυτό που μένει και στον κόσμο είναι μια αίσθηση αποτυχίας.

Αυτή η ησυχία που βγάζει ο Παναθηναϊκός στις μεταγραφικές κινήσεις είναι πραγματικά αρνητικά 
εντυπωσιακή. Σύμφωνοι, οι Κυπελλούχοι απέκτησαν Λοντίγκιν, Γκάνεα και Τσέριν αλλά ας αφήσουμε 
τη μεσαία γραμμή στην άκρη, το κενό στα στόπερ μετά τη μεταγραφή του Βέλεθ στη Σαουδική Αραβία 
είναι τεράστιο. Τεράστιο. Υπάρχει ο Σένκεφελντ και από εκεί και πέρα ο Σάρλια με τον Πούγγουρα. Και ο 
Παναθηναϊκός είναι ήδη για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και σε ένα μήνα παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι.
Γιατί εντάξει αν αποκτηθεί αύριο κάτι πάει και έρχεται αλλά τα μηνύματα που υπάρχουν δεν καταλήγουν σε 
κάτι τέτοιο.Δηλαδή αν δε σε πιάσει πανικός με αυτήν την κατάληξη στα στόπερ, πότε θα σε πιάσει.
Η σωστή προεργασία λέει πως θα έπρεπε να υπάρχει λίστα έτοιμη με στόχους. Γιατί μπορεί ο Βέλεθ να μη 
φαινόταν στόχος μέχρι πρόσφατα αλλά για τον Σένκεφελντ είχαν ακουστεί πολλά και μπαίνει στον τελευταίο 
χρόνο του συμβολαίου του. Και καθίστε μην έρθει πρόταση και για τον Ολλανδό. Μεγάλη κιόλας.

ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ…

ΠΑΝΙΚΟΣ…
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Η ΑΕΚ προχώρησε στην απόκτηση Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και στο… καπάκι, σε αυτή του Γενς Γιόνσον. Ο τρίτος 
χαφ που παλεύουν στην «Ενωση» να κλείσουν είναι ο Ορμπελίν Πινέδα. Όλες οι περιπτώσεις έχουν 
πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Αρχικώς, όλες δείχνουν πως η ΑΕΚ έχει διάθεση να ξοδέψει. Καμία από 
τις περιπτώσεις που ολοκληρώθηκαν, ή αυτή του Μεξικανού που είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις, 
δεν ήταν εύκολη από οικονομικής πλευράς. Το άλλο κοινό που έχουν όλοι τους είναι πως πρόκειται για 
κεντρώους που, όπως λέμε στην πιάτσα, «δαγκώνουν». Μαχητικοί παίκτες που δεν θα διστάσουν να βάλουν 
το πόδι τους στη… φωτιά. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των περισσοτέρων παικτών που ψάχνει ο 
Ματίας Αλμέιδα. Ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον σε όλα αυτά; Πως ο Αργεντινός τεχνικός δεν είχε καθόλου 
μέσα στο μυαλό του τον Κριχόβιακ! Προς Θεού, δεν λέμε πως δεν τον «παραδέχεται» σαν παίκτη, ή κάτι 
άλλο. Απλώς σε όσες συζητήσεις έχουν γίνει δεν τον ανέφερε ποτέ. Διότι, στο 4-3-3 που θέλει να παίξει 
στην ΑΕΚ ο Αλμέιδα, τα χαρακτηριστικά των κεντρικών μέσων δεν είναι αυτά που διαθέτει ο Πολωνός 
σούπερ σταρ. Το αναφέρουμε αυτό και για έναν έξτρα λόγο. Ο Κριχόβιακ δεν έχει κλείσει ακόμα κάπου και 
η Ελλάδα αρχίζει να μπαίνει ξανά στο μυαλό του. Όχι πάντως, πλέον, για την ΑΕΚ…

Τέσσερα «όπλα». Αυτή είναι η ατάκα του Θόδωρου Καρυπίδη, σε όποιον τον ρωτάει για τις επόμενες 
μεταγραφές του Άρη. Ο ισχυρός άνδρας των «κίτρινων» αρέσκεται να περιγράφει με τέτοιο τρόπο τους 
παίκτες που είναι να έρθουν. Ο «Κάρυ» προσπαθεί να κλείσει τέσσερις ακόμα προσθήκες, όσο το δυνατόν 
πιο σύντομα. Διότι, τα παιχνίδια για την Ευρώπη είναι προ των πυλών. Ποιος θέσεις «καίνε»; Φορ, 10αρι, 
δεξί μπακ και 6άρι. Ο Ματίγια τα είπαμε, τα γράψαμε. Με αυτά που ζητάει είναι έτοιμος για άλλη… παραλία!
Για τον φορ, ψάχνει τρελό «»μπαμ». Έτσι μαθαίνω. Από La Liga. Το αφεντικό του Άρη κρατάει χαμηλά τη 
μπάλα. «Δύσκολο έως απίθανο», λέει, αλλά δεν το αφήνει το θέμα.
Μάλιστα οι κεραίες μου έπιασαν ότι το συμβόλαιο που του δίνει, είναι μεγαλύτερο από εκείνο που πήρε ο 
Αντρέ Γκρέι. Και δεν πήρε λίγα ο Τζαμαϊκανός. Κάτι ψιλά κάτω από εκείνα που έπαιρνε ο Καμαρά.
Από το τελευταίο απόκτημα του Άρη πήραμε… τζούρα στο φιλικό με την Γάνδη. Φορ περιοχής. Φαίνεται ότι το 
έχει το γκολ, αλλά χρειάζεται λίγο χρόνο. Εκείνος που έβγαλε «μάτια» ήταν ο Ιτούρμπε πάντως!
Τρελάθηκε ο «Κάρυ»!

ΟΥTΕ ΚΟΥΒΕΝTΑ

ΤΑ ΣΚΑΕΙ ΓΙΑ ΦΟΡ
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Στην αναμονή της απάντησης της Ρεμς για την πρόταση που έχει κάνει 
για τον Εμπουκού είναι ο Ολυμπιακός. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως οι γάλλοι 
θέλουν τουλάχιστον 6-7 εκατομμύρια ευρώ που είναι άγνωστο αν οι πρωτα-
θλητές θα τα δώσουν. Ο Ολυμπιακός εξετάζει και άλλες λύσεις για τη θέση 
του εξτρέμ. Ενδιαφέρον φαίνεται να υπάρχει από την Ισπανία για τον Πέπε, 
παίκτη που ο Ολυμπιακός μετά από εισήγηση του Μαρτίνς 

έδωσε 4 εκατομμύρια ευρώ.  

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Αγχώθηκαν με τραυματισμό του Ολιβέιρα στον ΠΑΟΚ αλλά οι εξετάσεις 
έδειξαν πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, επομένως θα μπορέσει να εί-
ναι κανονικά παρών στη συνέχεια της προετοιμασίας. Φαίνεται πως υπάρχει 
ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων για τον 18χρονο στόπερ Κουλι-
εράκη, για τον οποίο ο ΠΑΟΚ διαρρέει πως θα τον δώσει μόνο με 15 εκατομ-

μύρια ευρώ. Αν μη τι άλλο υπερβολικό.

Στην Αυστρία βρίσκεται από χθες ο Παναθηναϊκός προκειμένου να κάνει το 
βασικό στάδιο της προετοιμασίας αλλά τα κενά σε αρκετές θέσεις του γηπέ-
δου είναι εμφανείς. Μπήκε ο Τσερίν αλλά ο Παναθηναϊκός δεν έχει στόπερ, 
χαφ ακόμα και επιθετικό μια και δεν υπάρχουν εξελίξεις με Καρλίτος και 
Μακέντα, που δεν υπολογίζονται αλλά ακόμα δεν φεύγουν.

Ημέρα ανακοινώσεων η χθεσινή για τον Άρη μια και με κάθε επισημότητα είναι 
παίκτες των «κιτρίνων» ο Μπράιαν Νταμπό και ο Μπράντλεϊ Μαζίκου. Ο Νταμπό 
με μεγάλη θητεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα αναμένεται να είναι ο παίκτης κο-
λόνα στη μεσαία γραμμή ενώ ο Μαζίκου είναι δεξιός μπακ. Πάντως και οι δύο 
αναμένεται να κάνουν τις πρώτες προπονήσεις τους στην Ελλάδα και να μην 
ταξιδέψουν στην Αυστρία για να συναντήσουν την υπόλοιπη αποστολή.

Από σήμερα ο Ματίας Αλμέιδα θα έχει στη διάθεσή του τους διεθνείς που θα 
πάνε στα Σπάτα για τα καθιερωμένα τεστ και από αύριο θα μπουν στις προ-
πονήσεις. Ένα θέμα είναι τι θα γίνει με τον Άμραμπατ, ο οποίος συνεχίζει 
να εκφράζει την επιθυμία να αποχωρήσει από την ΑΕΚ για την Ουτρέχτη και 

την Ολλανδία. Στα μεταγραφικά τίποτα νεότερο με την Ένωση να είναι σε ένα 
σχετικό αδιέξοδο ειδικά για το θέμα του στόπερ.



Η ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΤΑ ΦΑΒΟΡΙ ΘΑ 

ΠΑΡΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΗΝ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ

www.xosetips.com
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CHAMPIONS LEAGUE 17:00
ΤΟΜΠΟΛ ΚΟΣΤΑΝΑΪ-ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ 

Χ 3,40
Έκανε την έκπληξη η Τομπόλ με την πρόκριση της στο Champions League.

Οι Καζακστανοί δεν έχουν πολλές παραστάσεις αλλά διαθέτουν ενθουσιασμό 
και όλα φαντάζουν πιθανά. Την ευρωπαϊκη της καθιέρωση ψάχνει η σαφώς 

ανεβασμένη τα τελευταία χρόνια Φερεντσβάρος.

Δύσκολα κάποιος θα ρισκάρει,πάμε στην ισοπαλία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12:00
ΠΟΧΡΟΝΙΕ-ΤΡΕΝΣΙΝ

OVER 3,25 2,00
Για την νέα χρονιά ετοιμάζονται οι δύο ομάδες ενώ ψάχνονται και στο 

μεταγραφικό κομμάτι.
Χωρίς άγχος θα παίξουν σήμερα και θα έχουν την ευκαιρία να 

δοκιμάσουν διάφορα σχήματα.

Η προτίμηση μας ξανά στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 5

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 11:30
ΠΡΟΣΤΕΧΟΦ-ΖΝΟΪΜΟ

OVER 3,5 1,90
Τα φιλικά παίζουν και σήμερα μπάλα με αρκετές αναμετρήσεις που θα μας 

απασχολήσουν. Πρόστεχοφ και Ζνόιμο ετοιμάζονται για την νέα χρονιά 
στοχεύοντας σε κάτι καλύτερο. Αμφότερες συνηθίζουν να αγωνίζονται 

αρκετά επιθετικά στο παιχνίδι τους.

Παίζουμε γκολ,πολλά γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 3

CHAMPIONS LEAGUE 19:00
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ-ΚΛΑΦΣΒΙΚ

OVER 3 1,85
Την περσινή χρονιά η Μπόντο ήταν εντυπωσιακή και έφτασε μέχρι τους 8 του 

Κόνφερενς. Μεγάλος στόχος τώρα είναι να μπει στους ομίλους του Champions 
League και έχει τις βλέψεις για να το κάνει.

Κόντρα στην Κλάφσβικ το έργο αναμένεται να είναι αρκετά εύκολο.

            Σκοράρουν με μεγάλη άνεση οι Νορβηγοί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:4

CHAMPIONS LEAGUE 19:00
ΕΛΣΙΝΚΙ-RFS

1 1,80
Το Champions League παίζει και σήμερα μπάλα με άκρως 

ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Οι Φινλανδοί είναι το φαβορί και μέσα 
στην έδρα τους θα επιδιώξουν να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Χωρίς 

άγχος οι Λετονοί αν υποτιμηθούν μπορούν να κάνουν τη ζημιά.

Η επιλογή μας θα πάει με το φαβορί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1

CHAMPIONS LEAGUE 21:15
ΜΑΡΙΜΠΟΡ-ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ

1 1,72
Την χαμένη αίγλη του παρελθόντος ψάχνει η Μάριμπορ με την ομάδα 

να ονειρεύεται είσοδο στους ομίλους.
Πρώτο εμπόδιο στα προκριματικά η Σαχτέρ που δεν έχει παραστάσεις 

αλλά ευελπιστεί να φανεί ανταγωνιστική.

     Ανώτεροι οι Σλοβένοι θα τους στηρίξουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:2



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ποιος μπορεί με σιγουριά να πει κάτι για την αποχώρηση του Σωτή-
ρη Τσιγάρα. Ο εμβληματικός αρχηγός του Παμπαιανικού την τελευ-
ταία 10ετία, είναι αλήθεια πως έχει βάλει πλάτη, στην ομάδα της 
καρδιάς του,χωρίς να υπολογίζει καν σεποια κατηγορία αγωνίζε-
ται. Και να πει, κανείς πως δεν είχε προτάσεις; Βροχηδόν κάθε τέ-
τοια εποχή,με τις ομάδες να σφάζονται για το ποια θα τον αποκτήσει. 
Ο ίδιος μέχρι προσφάτως προτιμούσε την Παιανία, με ότι συνεπά-
γεται! Δεν ήθελε να ακούει κουβέντα για τίποτε, αρκεί να φορού-
σε τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδος. Το δέκα το καλό και ο 

παίκτης σημαίατου συλλόγου, όπως όλα έδειξαν, δεν πρόκειται να 
συνεχίσει να φορά τη φανέλα με το… «άριστα δέκα», αφού απο-
φάσισε να αποχωρήσει! Ύστερα από μια 10ετία συνεχής προσπά-
θειας, όλοι υποκλίνονται στο ποδοσφαιρικό του ταλέντο. Ο ίδιος 
παρότι έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες του Πανιώνιου , στη συ-
νέχεια προτίμησε τον Εθν Αστέρα, όταν ο τελευταίος αγωνίζονταν 
στη Β’ εθνική , Αχαρναϊκό για να καταλήξει στην Παιανία, όπου την 
τελευταία 10ετία, ήταν ο παίκτης που σήκωσε όλα τα βάρη , χωρίς 
να βγάλει άχνα! Γι αυτό ακριβώς και σήμερα που μαθεύτηκε πως 
αποχωρεί από τον Παμπαιανικό έχει γίνει ο χαμός. Όλοι ψάχνουν 
να τον βρουν…

ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ
Πιστός στο ποδοσφαιρικό δόγμα που ακολουθεί και υποστηρίζει, όσο 
κανείς, ο ηγέτης του Αστέρα Βάρης, δίνει την ευκαιρία σε έναν… 
δικό άνθρωπο , να δείξει – αποδείξει, πως όλα αυτά που μέχρι σή-
μερα έχει κτίσει είτε στις ακαδημίες είτε ως προπονητής του Αστέ-
ρα Β, δεν ήταν τυχαία. Αλλά είναι το αποτέλεσμα της δικής του επι-
μονής και επιμονής. Και ο λόγος για τον Γιώργο Καβάση, που από 
χθες, είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Αστέρα Βάρης. Σχε-
τική είναι και η ανακοίνωση του συλλόγου που αναφέρει τα εξής: 
«O πρόεδρος Πάπιος Δημήτρης και το ΔΣ του AO KYANOYΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑ-
ΡΗΣ ανακοινώνουν την συνεργασία τους με τον Καβάση Γιώργο στην 
θέση του προπονητή της Α΄ ομάδας που θα συμμετέχει την αγωνιστι-
κή περίοδο 2022 – 2023 στο πρωτάθλημα της Α΄ ΕΠΣΑΝΑ. Ο Καβά-
σης Γιώργος είναι κάτοχος του UEFA B και την αγωνιστική περίοδο 
2021 – 2022 ήταν ο προπονητής της πετυχημένης στην παρθενική 
της εμφάνιση Β΄ ομάδας του AO KYANOYΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ όπου τερ-
μάτισε 4η στο πρωτάθλημα της Γ΄ κατηγορίας της ΕΠΣΑΝΑ καθώς 
και προπονητής της φετινής Κ18 κυπελλούχου ένωσης. Η οικογέ-
νεια του ΑΣΤΕΡΑ του εύχεται καλή επιτυχία στην αγωνιστική περίο-
δο 2022 – 2023 με νίκες και διακρίσεις».

ΜΙΑ 10ΕΤΙΑ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 
ΤΣΙΓΑΡΑΣ, ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ!

Υπερήφανος ο 
βετεράνος του 
Παναθηναϊκού 

Μέσα στην καλή χαρά εί-
ναι ο Κώστας Παντέλης. Ο 
πρώην βετεράνος του Πα-
ναθηναϊκού νοιώθει μεγά-
λη υπερηφάνεια που η κο-
ρούλα του πήρε το πτυχίο 
του Πανεπιστημίου, για το 
οποίο έκανε τόσο μεγάλο 
κόπο. Και βέβαια οι ευχές 
που πήρε ήταν πολλές. Αγα-
πητός ο Κωσταντίνος… * Ο 
Μανωλάκης Γεωργαντίδης, 
είναι από τους πρωϊνούς τύ-
πους, που μόλις ανοίξει τα 
μάτια του, αμέσως το πρώ-
το πράγμα που κάνει είναι 
να στείλει την καλημέρα 
του στους φίλους του! Πα-
ράλληλα ο γενικός αρχηγός 
του Άρη Καλαμακίου, είναι 
από εκείνους που προσέχει 
πολύ τη συμπεριφορά του… 
* Μια προσωπική ανακοί-
νωση του Τάκη Γιαταγανά-
κη που αναφέρει τα εξής: 
«Έπειτα από 8 χρόνια συνε-
χούς παρουσίας στην πρώτη 
ομάδα αλλά και την ακαδη-
μία του Ηρακλή Περιστερί-
ου ως προπονητής τερμα-
τοφυλάκων, αποφάσισα να 
υποβάλω την παραίτηση μου 
θεωρώντας πως η αξιοπρέ-
πεια και ο σεβασμός αποτε-
λούν αδιαπραγμάτευτες αξί-
ες. Ευχαριστώ όλους για την 
συνεργασία και τους εύχο-
μαι τα καλύτερα», με προ-
βλημάτισε ιδιαίτερα… Δεν 
έχω λόγια να συνεχίσω, 
αλλά ούτε και να σχολιάσω 
κάτι… Αυτός ξέρει το πως 
και το γιατί… Πάντως είμαι 
σίγουρος, πως δεν θα του 
λείψει η φόρμα, την οποία 
έβγαλε από τον Ηρακλή Πε-
ριστερίου… * Με τους δυο 
γιούς του έβγαλε μια υπέ-
ροχη φωτογραφία… ο Αλέ-
ξανδρος Λάππας. Ο Τεχνι-
κός διευθυντής του Αστέρα 
Εξαρχείων, έχει ιδιαίτερη 
λατρεία και αγάπη με τους 
γιους του, χωρίς να σημαί-
νει πως δεν έχει τα ίδια συ-
ναισθήματα και για τους άλ-
λους παίκτες της ομάδος…

Τον μεταγραφικό της καλπασμό συ-
νεχίζει ακάθεκτη η ΑΕ. Χαλανδρί-
ου επιχειρώντας σαν ισχυροποιήσει 
το έμψυχο δυναμικό της σε όλες τις 
γραμμές της ενόψει της επερχόμε-
νης αγωνιστικής περιόδου. Οι «πρά-
σινοι» μετά από συντονισμένες ενέρ-
γειες προχώρησαν στην απόκτηση του 
25χρονου μεσοεπιθετικού Σπύρου Τρυ-
φιάτη Ο μεσοεπιθετικός είχε αγωνι-
στεί στο παρελθόν με τη φανέλα του 
Χαλανδρίου (2015). Τα τελευταία χρό-
νια ήταν στην ομάδα του Παλληνιακού, 
& έχει αγωνιστεί επίσης σε Αλμερία 
(Κ18) , Χουμίγια , Χολαργό και Χαραυ-
γιακό. Ο Σπύρος προχώρησε στην εξής 
δήλωση: «Xαίρομαι που επιστρέφω 
στην ομάδα.. H περσινή καλή πορεία 
και η ιστορία του Χαλανδρίου δημιουρ-
γούν απαιτήσεις στις οποίες θα προ-
σπαθήσω να ανταποκριθώ. Kαλή σεζόν 
με υγεία!» Ο Πρόεδρος και η διοίκη-
ση της ΑΕ Χαλανδρίου σου εύχονται μια 
καλή & γεμάτη χρονιά με υγεία & πολ-
λές επιτυχίες!!! Καλώς ήρθες στην οι-
κογένειά μας!!

Μ ΑΕΤΟΣ
Για τις 7 Ιουλίου, έχει προγραμματιστεί 
η τακτική γενική συνέλευση του Μ Αε-
τού. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέ-
ρει τα εξής: «Το Δ.Σ του Α.Σ Μαύρος 
Αετός καλεί τα μέλη του σε τακτική γε-
νική συνέλευση την Πέμπτη 7 Ιουλίου 
2022 και ώρα 20:00μ.μ στα γραφεία 
της ομάδας στο γήπεδο Πολυδενδρί-
ου. Θέματα: 1. Απολογισμός περιόδου 
2021-2022 . 2. Προγραμματισμός πε-
ριόδου 2022-2023. Σε περίπτωση μη 
απαρτίας η επαναληπτική θα γίνει Πέ-
μπτη 14 Ιουλίου 2022 την ίδια και στον 
ίδιο τόπο. Με τιμή το Δ.Σ».

Α.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Σπύρος Τρυφιάτης: 
«Χαίρομαι που 
επιστρέφω στην ΑΕ 
Χαλανδρίου» 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Ανανέωσε και ο Κωνσταντίνος 
Κωστόπουλος 
Την χάραξη του σχεδιασμού τους ενόψει της ερχόμε-
νης απαιτητικής σεζόν συνεχίζουν ακάθεκτοι να θέτουν 
σε εφαρμογή στην Αναγέννηση Πετρούπολης. Τα άτο-
μα όπου ηγούνται των τυχών του συλλόγου των δυτι-
κών προαστίων φροντίζουν να διευθετούν όλα τα ση-
μαντικά ζητήματα που ανάγονται στην διαμόρφωση του 
ρόστερ που θα κληθεί να παλέψει την ερχόμενη αγω-
νιστική περίοδο. Με ξεκάθαρη επιδίωξη μία πρωταγω-
νιστική πορεία στο επερχόμενο πρωτάθλημα της Γ’ Κα-
τηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα, ανανεώθηκε η 
συνεργασία και με τον Κωνσταντίνο Κωστόπουλο. Ο ιδι-
αίτερα ταλαντούχος 22χρονος γκολκίπερ συμφώνησε 
σε όλα με την διοίκηση της ομάδας και θα υπερασπίζε-
ται την εστία της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα. Αναμέ-
νεται να αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο 
για τον προπονητή Μανώλη Δουλγεράκη όσον αφορά το 
εγχείρημα της νέας σεζόν. Παράλληλα, θα προσφέρει 
τις υπηρεσίες του και σαν προπονητής τερματοφυλάκων 
στις ακαδημίες του συλλόγου, διδάσκοντας τα μυστικά 
της θέσης στους νεαρούς τερματοφύλακες…
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Ο Σωτήρης Τσιγάρας



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

 γραφει ο Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΜΨΙΩΤΗΣ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ Η ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ
ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΑ ΜΜΕ

Σιγή ιχθύος τα ΜΜΕ! «Βράζει» ακόμη το twitter με το hashtag #φωτια, μετά την αλγεινή εντύπωση που 
προκάλεσε η ησυχία που κράτησαν όλα τα κανάλια (πλην του Open), την ώρα που οι πυρκαγιές 

κατάπιναν χιλιάδες στρέμματα.

Στο φετινό καλοκαίρι , φαίνεται πως «εξαφανίζονται» ακόμα και οι ίδιες οι πυρκαγιές! 
Ούτε επί εποχής ΥΕΝΕΔ τέτοια ενημέρωση!

Κατακάηκε ο μεγαλύτερος συνεχόμενος ελαιώνας των Βαλκανίων, ο παραδοσιακός ελαιώνας της Άμφισσας. 
Μια έκταση άφταστης ομορφιάς που φτάνει από την Άμφισσα ως τη θάλασσα του Κορινθιακού, από την 

Ερατεινή έως την Κίρρα. Κατάφυτη από ελιές για 3.000 χρόνια.

Στο Κρανίδι κάηκε ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία της Ελλάδας, στην Ιτέα κάηκε το νεκροταφείο, το 
γήπεδο και τα παλιά μεταλλεία. Καιγόταν η Ηλεία, η Αχαΐα, η Ζάκυνθος, 

το Άγιο Όρος και τώρα το Πόρτο Γερμενό.

Αναμφισβήτητα μιλάμε για… φανταστική ποιότητα ενημέρωσης. Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο 
Αμερικανικό Κογκρέσο, τα κανάλια έπαιζαν τα αποσπάσματα της ομιλίας για μια εβδομάδα. Και προχθές το 
βράδυ δεν παίχτηκε ούτε μισό πλάνο στον τηλεοπτικό αέρα, για να μην… διαταραχθεί το προεκλογικό κλίμα. 

Φτάνει στο σημείο να αναρωτιέται κανείς, τι θα γινόταν αν δεν υπήρχαν 
τα Social Media που ανέδειξαν τις πυρκαγιές.

Φτάσαμε να ενημερώνονται οι πολίτες για τις φωτιές, αποκλειστικά από το… twitter! Οι ίδιοι οι πολίτες 
να γίνονται «ρεπόρτερ» και «δημοσιογράφοι» για να καλύψουν αυτό τεράστιο έλλειμμα ενημέρωσης 
που δημιούργησαν οι λίστες Πέτσα και το ομιχλώδες τοπίο της εξαρτημένης δημοσιογραφίας, το οποίο 

καταγγέλλεται συνεχώς από διεθνή παρατηρητήρια Τύπου.

Τελικά, όχι απλά μας αξίζει η 108η θέση παγκοσμίως στην ελευθερία του Τύπου, άλλα μετά από την 
υποβάθμιση των πυρκαγιών, μάλλον τιμητική θα έπρεπε να θεωρούμε την κατάταξη! Πέρυσι κατακάηκαν 
1.300.000 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα, μια χρονιά που η καταστροφή της δεν είχε ιστορικό προηγούμενο, 
και όμως η κυβέρνηση δεν ενίσχυσε την Πυροσβεστική και αντί για τις αναγκαίες προσλήψεις, προτιμά να 

φέρνει μερικούς πυροσβέστες από το εξωτερικό.

Από όλες τις πυρκαγιές καταφθάνουν μαρτυρίες για μεγάλες ελλείψεις πυροσβεστικών δυνάμεων, άλλα 
αν δεν υπάρχει μικρόφωνο για να το μεταδώσει στον αέρα, λίγοι θα το μάθουν. Από τις περσινές ολοήμερες 
συνδέσεις, φτάσαμε φέτος να καίγεται η Ελλάδα και τα κανάλια να παίζουν κανονικά το πρόγραμμα τους. Η 

διαφορά; Πως πέρυσι δεν ήταν προεκλογική περίοδος…


