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Καλή εξέλιξη για την ΑΕΚ η παραμονή του Άμραμπατ. Όχι για το μέλλον μια και ο Μαροκινός είναι 36 
ετών και βαδίζει στα τελευταία μονοπάτια της καριέρας του αλλά επειδή τον ήθελε ο Αλμέιδα. Και τον 
ήθελε όχι μόνο επειδή είναι καλός παίκτης (όταν έχει κίνητρο να παίξει και η ομάδα έχει πειθαρχία) 
αλλά είναι και ένας παίκτης που μπορεί να τραβήξει το σύνολο μπροστά.
Του αρέσουν τα μεγάλα ματς, έχει αγωνιστεί σε αρκετά στην καριέρα του και είναι προσωπικότητα. 
Από την άλλη πλευρά, με Τσούμπερ, Λιβάι Γκαρσία και τώρα Άμραμπατ, η ΑΕΚ έχει μια καλή τριάδα 
εξτρέμ που αν ο Αλμέιδα παίζει με 3-5-2 τότε ένας από αυτούς π.χ. κάθεται και στον πάγκο.
Αν το σύστημα είναι 4άδα όμως τότε χρειάζονται δύο εξτρέμ και φυσικά δύο μπακ απ. Στο τωρινό 
ρόστερ υπάρχουν οι Αλμπάνης, Τάνκοβιτς, Μαχαίρας, Γιούσης. Η προετοιμασία θα κρίνει την εξέλιξη 
όλων εκτός του Σουηδού που είναι στην transfer list, ούτε ο ίδιος δε θα πρέπει να θυμάται από 
πότε. Αν ο Αλμέιδα εισηγηθεί θετικά για κάποιον/κάποιους από τους Έλληνες έκλεισε το θέμα. Αν 
όχι όμως, η ΑΕΚ θα πρέπει να βγει στην αγορά για να αναζητήσει εξτρέμ. Ανοιχτό δηλαδή μέχρι να 
γυρίσει η αποστολή από την Ολλανδία.

Δεξιά και αριστερά διαρρέεται πως ο Ολυμπιακός θα κάνει άμεσα μεταγραφή εξτρέμ. Είναι βασικό πως 
στη μεταγραφική αγορά, σε αυτό το μπίζνες γενικότερα ποτέ δε λες ποτέ. Ούτε για το χρονικό όριο, ούτε 
για τη βεβαιότητα ή μη μιας μεταγραφής. Αυτό που πληροφορείται η στήλη, είναι πως ο Ολυμπιακός μέχρι 
σήμερα που μιλάμε 19 Ιουλίου, έχει ζόρια για την απόκτηση του εξτρέμ που τόσο απαραίτητος έχει τονιστεί 
πως θα είναι. Οι συζητήσεις δεν έχουν πάει καλά, ούτε για τον Λουκεμπάκιο, ούτε άλλες περιπτώσεις 
που έχουν ακουστεί φαίνεται να προχωρούν. Μόνο για τον Εμπουκού της Ρεμς (φωτό) κρατείστε ανοιχτό 
το παράθυρο. Αλλά θα πρέπει ο Ολυμπιακός να ανεβάσει την προσφορά, να αυξήσει τα μπόνους, κάτι να 
κάνει για να ικανοποιηθούν οι Γάλλοι, που θέλουν να πάει η συμφωνία πάνω από τα 4,5 εκατομμύρια 
ευρώ που είναι το limit που έχουν θέσει οι πρωταθλητές. Μέσα σε όλα αυτά, θα πρέπει να τονιστεί βέβαια 
πως ο Ολυμπιακός έχει διορία 24 ώρες πριν το πρώτο ματς με τη Μακάμπι Χάιφα για να κάνει και αλλαγή 
στη λίστα που έχει δηλώσει. Ζόρια…

ΑΝΟΙΧTΟ  
ΤΟΥ ΕΞΤΡΕΜ

ΖΟΡΙΑ…
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Πρόλαβε να καλύψει τα νώτα του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τις μεταγραφές. «Αργήσαμε. Θα μπορούσαμε να 
είχαμε πάρει παίκτες, αλλά δεν θα μου έκαναν τη διαφορά», είπε σε συνέντευξή του στους απεσταλμένους 
των ΜΜΕ στην προετοιμασία ο Σέρβος τεχνικός.
Από τη στήλη έχετε διαβάσει πολλές φορές για το ρίσκο που παίρνει ο 60χρονος κόουτς να ασχολείται ο ίδιος 
με όλα. Διότι, ο Γιοβάνοβιτς είναι –επί της ουσίας- και προπονητής και τεχνικός διευθυντής.
Τα έφερε έτσι και η κλήρωση που ο πρώτος αντίπαλος είναι η Σλάβια Πράγας. Ατυχία, αλλά αν ο 
Παναθηναϊκός είχε προχωρήσει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό θα είχε περισσότερες πιθανότητες 
πρόκρισης. Ειδικά με όσα (πολύ θετικά) βλέπουμε από τα φιλικά προετοιμασίας. Οι αδυναμίες είναι χτυπητές, 
ωστόσο. Μόλις τέσσερις χαφ πρώτης  γραμμής, με τον Τσέριν να είναι φρέσκος. Καμία αξιόπιστη λύση πίσω 
από τους Αϊτόρ και Παλάσιος στα εξτρέμ. Μοναδικός φορ ο Ιωαννίδης. Σε δύο αγώνες, back-to-back, αυτές 
οι ελλείψεις θα φανούν. Εκτός και κάνει κάτι άμεσα ο Παναθηναϊκός στα μεταγραφικά του…

Α, και μιας και πιάσαμε και τους αργοπορημένους Ευρωπαίους στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Ο Άρης 
έχει γεμίσει από αστέρια είναι αλήθεια. Ωστόσο έχε ξεχάσει να δημιουργήσει μια ισορροπία στον 
τρόπο που ενισχύεται. Ο Ζερβίνιο ήρθε και προκάλεσε ενθουσιασμό (δικαίως), αλλά μην ξεχνάμε 
πως  τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ξεκινούν και μαζί και οι προσευχές.
Διότι, ο Άρης πάει στα παιχνίδια με την Γκομέλ με δύο στόπερ όλους κι όλους. Μπράμπετς και 
Φαμπιάνο. Ο Μπεναλουάν αποχώρησε τελικά, ο Δεληζήσης είναι σε ένα status που δεν είναι 
ξεκάθαρο, όπερ σημαίνει πως αν κάτι συμβεί με έναν από τους δύο προαναφερθέντες, θα πρέπει να 
παίξει ο 20χρονος Ασλανίδης! Μια άλλη σκέψη βέβαια είναι και ο Μάρβιν Πίρσμαν. Ο Μπούργος έχει 
την πολυτέλεια του Μαζίκου σαν βασικό αριστερό μπακ, αν και ο Πίρσμαν δείχνει να πατάει καλύτερα 
εκεί ως τώρα, αλλά αν παραστεί ανάγκη αυτό θα κάνει ο Αργεντινός κόουτς που έχει ξεμείνει από 
κεντρικούς αμυντικούς.

ΤΩΡΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕ

ΞΕΜΕΙΝΕ
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Την ώρα που στην Ισπανία υποστηρίζουν πως ο Άρης δεν θα 
αποκτήσει ούτε τον Σάντι Μίνα ούτε τον Μανού Γκαρσία, ο Θόδω-
ρος Καρυπίδης εξακολουθεί να το παλεύει και για τους δύο. Πε-
ρισσότερο για τον δεύτερο γιατί πιστεύει ότι θα κάνει τη διαφορά. 
Από εκεί και πέρα, Ζίρα ή Μακάμπι Τελ Αβίβ θα είναι η ομάδα που 
θα αντιμετωπίσουν στην επόμενη φάση του Conference League 
οι Θεσσαλονικείς, εάν περάσουν την Γκόμελ.

Ολοένα και πιο κοντά στην ΑΕΚ είναι ο Μπόγκνταν Πλάνιτς. Με τη 
Μακάμπι Χάιφα ακόμη δεν υπάρχει συμφωνία, αλλά έχοντας σύμμα-
χο τον ποδοσφαιριστή οι «κιτρινόμαυροι» πιέζουν για να τον κάνουν 
δικό τους. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ του Ισραήλ, η πρόταση που έχει κατα-
τεθεί είναι στο 1,3 εκ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως γίνεται προ-
σπάθεια και για μία ακόμη μεταγραφή στόπερ, όπως και για την από-
κτηση εξτρέμ και φορ.

Την καθυστέρηση που υπάρχει μεταγραφικά παραδέχτηκε ο Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλά κενά μεσοεπιθετικά και όπως 
είπε ο Σέρβος, το ρόστερ θα έπρεπε να έχει συμπληρωθεί. Αγώνας 
δρόμου γίνεται έως τις 4 Αυγούστου για τουλάχιστον δύο προσθήκες. 
Τότε θα παίξουν οι «πράσινοι» το πρώτο ματς στην ιστορία τους στο 
Conference League. Αντίπαλος ο νικητής του ζευγαριού Σεντ Ζόζεφς 
- Σλάβια Πράγας. Ξεκάθαρο φαβορί και δύσκολο εμπόδιο οι Τσέχοι.

Την ώρα που στον ΠΑΟΚ αναμένουν να ξεκαθαριστεί η υπό-
θεση του Γέφερσον Σοτέλδο και περιμένουν ταυτόχρονα την άφι-
ξη του Ιβάν Νάσμπεργκ, τα σενάρια από Ιταλία για Κούρτιτς φου-
ντώνουν. Πάντα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησής του όπως 
έχει αποκαλύψει το Sportime. Στο αγωνιστικό σκέλος, η προε-
τοιμασία για τη Λέφσκι Σόφιας συνεχίζεται. Εάν ξεπεραστεί αυτό 
το εμπόδιο, αντίπαλος θα είναι μία εκ των Βέλεζ και Χάμρουν 
Σπάρτανς.

Το βάρος στον εξτρέμ έχει ρίξει ο Ολυμπιακός. Ταυτόχρονα, έμα-
θε τους αντιπάλους του για τη συνέχεια στις ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις. Εάν αποκλείσει τη Μακάμπι Χάιφα, θα παίξει στον 3ο γύρο του 
Champions League τον Απόλλωνα Λεμεσού. Εάν αποκλειστεί, θα αντι-
μετωπίσει στον 3ο γύρο του Europa League τον χαμένο του ζευγαριού 
Φερεντσβάρος - Σλόβαν Μπρατισλάβας.



CHAMPIONS LEAGUE 19:00
ΠΙΟΥΝΙΚ ΕΡΕΒΑΝ-ΝΤΟΥΝΤΕΛΑΝΖ

OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ 1,72
Έβγαλε ψυχή η Πιούνικ και πήρε μεγάλη πρόκριση μέσα στη 
Κλουζ στα πέναλτι. Οι Αρμένιοι αποδείχθηκαν σκληρό καρύδι 

κόντρα στους Ρουμάνους που τους υποτίμησαν και το πλήρωσαν. 
Επόμενο εμπόδιο η Ντούντελανζ από το Λουξεμβούργο σε ένα 

ζευγάρι αρκετά αμφίρροπο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΤΑ ΚΟΡΝΕΡ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ

ς

ΣΤΗΝ ΜΆΧΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΚΡΙΜΆΤΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΟΥ CHAMPIONS 
LEAGUE ΚΆΙ ΤΟΥ CONFERENCE LEAGUE ΟΛΥΜΠΙΆΚΟΣ, ΠΆΟΚ ΚΆΙ ΆΡΗΣ 

Την πρόκριση τους στην τρίτη προκριματική φάση διεκδικούν οι 
3 από τις 4 ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις. Άύριο, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στο Ισραήλ την 
Μακάμπι Χάιφα για τον β’ προκριματικό γύρο του Champions League. 
Την Πέμπτη, για τη δεύτερη προκριματική φάση του Conference 
League, ο ΠΆΟΚ φιλοξενείται από την Λέφσκι Σόφιας, ενώ ο Άρης 
υποδέχεται την Γκόμελ από την Λευκορωσία. Στα καταστήματα ΟΠΆΠ 
προσφέρονται πολλές στοιχηματικές επιλογές για όλους τους αγώνες 
των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς και για τις αναμετρήσεις   
στα πρωταθλήματα   της Βραζιλίας και της Άργεντινής. Η πρόκριση, 
το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ, η διαφορά νίκης Οι παίκτες του 
Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν σε ειδικά στοιχήματα στους 
ευρωπαϊκούς αγώνες του Ολυμπιακού, του ΠΆΟΚ και του Άρη, όπως 
στο ποια ομάδα θα πάρει την πρόκριση, στην πρώτη και στην τελευταία 
ομάδα που θα σκοράρει, στο τελικό αποτέλεσμα & Goal/No Goal, στο 
τελικό αποτέλεσμα & Over/Under, στο ημίχρονο με το υψηλότερο 
σκορ, στο σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, στα σκορ πολλαπλών 
επιλογών, στο στοίχημα χωρίς ισοπαλία, στην διαφορά νίκης και στον 
παίκτη που θα σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι. Σε όλους τους 
ποδοσφαιρικούς αγώνες το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την προωθητική 
ενέργεια «Boost Νίκης» για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 
Για τις πρώτες αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα 
Ευρώπης προσφέρεται στα καταστήματα ΟΠΆΠ και η προωθητική 
ενέργεια «Επιστροφή Στοιχήματος», για την οποία ισχύουν όροι και 
προϋποθέσεις. 

• Την Τετάρτη στην «Επιστροφή Στοιχήματος» συμμετέχει οι αγώνας 
Μακάμπι Χάιφα-Ολυμπιακός
• Την Πέμπτη στην «Επιστροφή Στοιχήματος» συμμετέχουν τα παιχνίδια 
Λέφσκι-ΠΆΟΚ και Άρης-Γκόμελ.

ΝΙΚΗΤΕΣ ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΆΤΩΝ ΓΙΆ ΤΗ ΝΕΆ ΣΕΖΟΝ
Το ΠΆΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΆ προσφέρει και πολλά ειδικά στοιχήματα για 
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενόψει της νέας σεζόν. Συγκεκριμένα, στα 
καταστήματα ΟΠΆΠ είναι διαθέσιμες οι αγορές για τον νικητή της σεζόν 
2022-2023 στα πρωταθλήματα: Premier League, Championship, Super 
League, Bundesliga, La Liga, Serie A, Primeira Liga Πορτογαλίας, Ligue 
1, Bundesliga 2, Eredivisie, Super Lig Τουρκίας, 1η κατηγορία Τσεχίας, 
1η κατηγορία Βελγίου, Σούπερ Λιγκ Ελβετίας, Εξτρακλάσα Πολωνίας και 
Serie B. 

ΕΙΔΙΚΆ ΣΤΟΙΧΗΜΆΤΆ ΓΙΆ ΤΟ ΠΆΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΆ ΣΤΙΒΟΥ 
Επίσης, το ΠΆΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΆ προσφέρει ειδικές στοιχηματικές επιλογές 
για τους νικητές πολλών αγωνισμάτων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 
στίβου. Στους άνδρες, προσφέρεται η στοιχηματική επιλογή για τον νικητή 
στα αγωνίσματα τριπλούν, 1500 μέτρα, δισκοβολίας, άλμα επί κοντώ, 
200 μέτρων, 5 χιλιομέτρων, 400 μέτρων, ακοντισμού, 800 μέτρων και 
400 μέτρων με εμπόδια. Στις γυναίκες, είναι διαθέσιμη η επιλογή για 
τις νικήτριες των αγωνισμάτων άλμα εις ύψος, 200 μέτρων, άλμα εις 
μήκος, δισκοβολίας, ακοντισμού, 800 μέτρων, 100 μέτρων με εμπόδια,  
400 μέτρων με εμπόδια και 5 χιλιομέτρων. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ
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CHAMPIONS LEAGUE 21:45
ΛΙΝΦΙΛΝΤ-ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ

2 -0,75 1,70
Το Champions League παίζει μπάλα σήμερα με άκρως ενδιαφέρουσες 

αναμετρήσεις. Η Μπόντο Γκλιμτ θέλει να φτάσει μέχρι και τους ομίλους με 
το εμπόδιο της Λίνφιλντ να φαντάζει εύκολο. Χωρίς άγχος οι γηπεδούχοι 

και με τον κόσμο μαζί θα παίξουν για την έκπληξη.

ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1 CHAMPIONS LEAGUE 20:45
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ-ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ

1 -1,0 1,65
Έχει μπει καλά στη νέα αγωνιστική χρονιά η 

Λουντογκόρετς καθώς μετράει μόνο νίκες και χωρίς 
να δεχτεί ακόμα γκολ. Η Σάμροκ δεν φοβίζει και αν οι 

Βούλγαροι παρουσιαστούν σοβαροί θα πάρουν αυτό που 
θέλουν.

ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΣΚΟΥΠΙ

OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 1,83
Τους ομίλους έχει ως στόχο η Ντιναμό και αν είναι σοβαρή 
θα τα καταφέρει. Στο γειτονικό ντέρμπι με την Σκούπι θα 

παραταχθεί επιθετικά για να πάρει από το πρώτο ματς 
σκορ πρόκρισης.

ΘΑ ΠΟΝΤΑΡΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΚΟΡΝΕΡ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 19:30
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΑΓΙΑΞ

OVER 3 1,90
Δυνατό φιλικό τεστ για Σάλτσμπουργκ και Άγιαξ με τις 
δύο ομάδες να τεστάρουν τις δυνάμεις τους ενόψει της 

νέας σεζόν.Οι δύο προπονητές θα έχουν την ευκαιρία να 
δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και διάφορα σχήματα.

ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 22:00
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ-ΡΟΜΑ

OVER 2,5 1,72
Πανηγυρικό κλίμα στη Ρόμα μετά την μεγάλη μεταγραφή 

του Ντιμπάλα. Ο Μουρίνιο έπεισε τον Αργεντινό διεθνή και έτσι οι Ρωμαίοι θα 
ενισχύθηκαν παρά πολύ στο επιθετικό κομμάτι. Δυνατό φιλικό τεστ είναι το σημερινό 

με την πάντα αξιόλογη Σπόρτινγκ.

ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Κατερίνα Στεφανίδη μπορεί να έμεινε στην 5η θέση 
στο επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά 

άφησε υποσχέσεις για τη συνέχεια! Δήλωσε 
πως είναι στην καλύτερη κατάσταση και μπο-

ρεί και το πανελλήνιο ρεκόρ και θα το 
προσπαθήσει στο Ευρωπαϊκό Πρωτά-

θλημα στο Μόναχο.

Η Τζαμακαϊνή βολίδα Σέλι- Αν Φρέιζερ- Πράις αλ-
λάζει συχνά το χρώμα των μαλλιών της, αλλά πα-
ραμένει σταθερή αξία στα 100μ. Στο Γιουτζίν 
κατέκτησε το πέμπτο της χρυσό μετάλλιο σε 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στα 35 της το 
έκανε εντυπωσιακά με 10.67 που εί-
ναι ρεκόρ αγώνων.

6e-SportTime   ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

SPORTS

www.stivostime.gr

Η Αναστασία Ντραγκομίροβα ήταν μία από τις αθλήτριες της 
Εθνικής ομάδας που ξεχώρισαν στο Βαλκανικό Πρωτά-

θλημα που έγινε στο Ντενιζλί της Τουρκίας. Κατέκτη-
σε το χρυσό μετάλλιο στο έπταθλο με 5.331β. και 

έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Κ20 στο Κάλι. Έχει το όριο και στη σφαιρο-

βολία.

Ο Μίλτος Τεντόγλου φόρεσε στο στήθος του δύο φορές 
το ασημένιο μετάλλιο στο μήκος! Μια μετά τον αγώνα, 
σε μια καινοτομία που κάνουν οι Αμερικανοί διορ-
γανωτές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιου-
τζίν. Και τη δεύτερη στην απονομή που έγινε 
τα ξημερώματα.



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 

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

Sportime

ΠΕΡΑΣΑΝ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ  
ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΓΚΙΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ  

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ, ΕΚΕΙΝΗ, ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΕΥΓΕΝΙΚΗ 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ… 

Η μία χρονιά διαδέχεται την άλλη και δεν αποτελεί πλέον αίσθηση, ή κάτι άλλο που παραπέμπει σε 
εικασία. Πρόκειται για την ωμή πραγματικότητα. Βρισκόμαστε στην ίδια αφετηρία με εκείνο το ξημέρωμα: 
Στο απόλυτο μηδέν. Χωρίς καμία απολύτως ουσιαστική εξέλιξη για τη δολοφονία του Σωκράτη Γκιόλια. 
Να το γράψουμε διαφορετικά: Πέρασαν 12 χρόνια από την άνανδρη εκτέλεση και δολοφονία μιας πραγματικά 
ελεύθερης φωνής και οι δράστες κυκλοφορούν ελεύθεροι. Κοινώς η «δολοφονία» του Σωκράτη Γκιόλια 
δεν τελείωσε εκεί. Συνεχίζεται σε ετήσια βάση με την ατιμωρησία, τον αποπροσανατολισμό και τα «άλλα 
λόγια να αγαπιόμαστε» όσων μπορούσαν, φύσει και θέσει, να παίξουν έναν διαφορετικό ρόλο στις εξελίξεις 

και δεν το έκαναν, παραποιώντας επί της ουσίας την αλήθεια. 

Ο Σωκράτης Γκιόλιας δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του στις 19 Ιουλίου 2010. Ο Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης ήταν τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και η ανταμοιβή του για την αδυναμία του (και 
του επιτελικού κράτους γενικότερα) να ρίξει φως στην υπόθεση ήταν να βρεθεί άλλες δύο φορές με 
το ίδιο υπουργικό χαρτοφυλάκιο στα χέρια του. Πάλι χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Λες και δεν συνέβη.  
Άραγε θα έχουνε την ίδια αντιμετώπιση, ως προς τη θύμηση, άνθρωποι που τον γνώριζαν, δούλεψαν μαζί 
του, ή οι αρμόδιοι δημοσιογραφικοί φορείς; Θα υπάρξει μια αναφορά,; Μια ανακοίνωση; Διότι, το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη και η πολιτεία γενικότερα έχει αποδειχθεί πολλάκις πως κωφεύουν –συνειδητά. 
Το να παίρνουν μέρος και άλλοι στο προσπάθεια να ξεχαστεί μια δολοφονία τους κάνει συνένοχους. Μια 

ευγενική υπενθύμιση προς όλους…


