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Από το 2018 η 23η Ιουλίου είναι «μαύρη μέρα» για την Ελλάδα. Κανονικά θα έπρεπε να είναι ημέρα μνήμης, 
σεβασμού, περισυλλογής και πένθους για τους συνανθρώπους μας που πήγαν άδικα στην πύρινη λαίλαπα, στην 
απόλυτη καταστροφή στο Μάτι, αλλά θα μου επιτρέψετε να γράψω το εξής κι ας ακουστεί/διαβαστεί κυνικό: Τίποτα 
δε μάθαμε. Τίποτα δε μας έγινε μάθημα. Η κλασική αντίδραση που «συγκλονίζεται το Πανελλήνιο» και στη συνέχεια 
περνά ο χρόνος, μας «πλακώνει» η καθημερινότητα και ξεχνάμε. Εμείς που δε θρηνήσαμε κάποιον δικό μας στο 
Μάτι! Όσοι βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά, την πιο δύσκολη, ακόμα θρηνούν. Ακόμα πονούν και αναρωτιούνται 
«ΓΙΑΤΙ»! Σε αυτούς οφείλουμε να απαντήσουμε. Εμείς με το σεβασμό και τις ενέργειές μας και οι πολιτικοί με ένα 
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ καταπολέμησης των πυρκαγιών που κάθε χρόνο καίνε την Ελλάδα μας και τα σωθικά μας.
Φοβάμαι να πω ότι μέχρι στιγμής εκείνο που έχουμε λάβει είναι «επικοινωνία» και όχι ουσία από τους πολιτικούς 
μας. Η μόνη τους στρατηγική έχει να κάνει με το «112» και την εκκένωση αλλά όχι με την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση. Βεβαίως και ο ανθρώπινος παράγοντας έχει την περισσότερη σημασία, αλλά λυπηθείτε μας! Δεν 
είναι ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ το «τρεχάτε να σωθείτε» κι ας γίνουν όλα στάχτη γύρω σας. Κι αυτό γιατί; Προφανώς για να μην 
υπάρχει πολιτικό κόστος, για να μην πει η αντιπολίτευση για «νεκρούς»! Το είπε ο πρωθυπουργός πέρυσι κυνικά: 
«Εμείς μετράμε στρέμματα κι εσείς φέρετρα» απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης! Οποία 
θλίψη και οργή! Την ώρα που η Εύβοια, η Μάνη, η Μαλακάσα και τόσα άλλα μέρη καίγονταν.
Που θέλω να καταλήξω; Ότι το μόνο που διδαχτήκαμε από το Μάτι είναι ότι πρέπει να σώσουμε ανθρώπους. Και 
ξεχάσαμε ότι οι συνάνθρωποί μας πρέπει να αισθάνονται ΑΣΦΑΛΕΙΣ και να ξέρουν ότι είναι ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ. Όχι με 
το 112. Αλλά με ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, με ΠΛΑΝΟ, με ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. Κι εδώ δε χωράνε πολιτικά. Κάνουμε κάθε χρόνο ρεκόρ 
στα καμένα στρέμματα, σε λίγο δε θα μείνει δέντρο για να αναπνεύσουμε. Η Ελλάδα πονάει, το Μάτι δε μας δίδαξε 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ παρά μόνο πώς να επικοινωνούμε καλύτερα την τραγωδία. Και θα (ξανα)ρωτήσω: Αλήθεια, σας 
αρέσει να ζείτε σε αυτή τη χώρα με τέτοια λογική; Μπορούμε κάποια στιγμή να αισθανθούμε ότι μας υπολογίζουν; Το 
οφείλουμε στο Μάτι, στους συνανθρώπους μας που δε βρίσκονται πια ανάμεσά μας.
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ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ 2021

ΜΑΤΙ 2018

ΜΑΝΗ 2021

ΕΥΒΟΙΑ 2021

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ 
ΠΟΥ ΔΕ ΜΑΣ ΕΜΑΘΕ ΤΙΠΟΤΑ

 γραφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ



ΤΡΑΒΑΝΕ 
ΑΥΤΙ!

Από ΄κει που μάζευε τις μπάλες στο 
οικογενειακό δίτερμα της Λιλ είδε μέσα 
σε ένα εξάμηνο το όνομά του στο μπλο-
κάκι των σκάουτερ της Λίβερπουλ! Από 
΄κει που ένιωθε παρείσακτος στο γαλλι-
κό market έκανε το κομμάτι του σε Ελλά-
δα και Ευρώπη με τον Ολυμπιακό. Την ώρα 
που ο Πέντρο Μαρτίνς «διάβασε» το όνει-
ρο και του έδωσε φανέλα βασικού με τον 
ίδιο να κάνει παπάδες στο πρώτο εξάμηνο 
(23 ματς/6 γκολ/4 ασίστ) αφότου επέστρε-
ψε από το Κόπα Αφρικα παραμένει άφα-
ντος (15 ματς/1 γκολ/1 ασίστ). Κανείς δεν 
αντιλέγει πως ο Ολυμπιακός πληρώνοντας 
ένα 250άρι έχει «χτυπήσει» φλέβα χρυ-
σού.  Κανείς δεν αμφισβητεί πως ο Αγκι-
μπού Καμαρά έχει ήδη πραγματοποιήσει 
την υπέρβαση στα 21 του! Υπάρχει όμως 
ένα μεγάλο «αλλά»… Ο μικρός μεγάλωσε 
απότομα και σε άλλους τομείς. 
Δε σηκώνει κουβέντα στα αποδυτήρια και 
δεν είναι λίγες οι φορές που ο συνεπώ-
νυμος του, Μαντί τον βάζει σε τάξη. Βγά-
ζει attitude στην προπόνηση, δημιουργώ-
ντας έριδα με τους συμπαίκτες του. Δεν πάει 
κανένα 10ήμερο που λίγο έλειψε να έρ-
θει στα χέρια με τον Ραντζέλοβιτς μια και 
το μαρκάρισμα του Αγκιμπού Καμαρά στην 
προπόνηση ήταν για να «κόβει» την μπάλα 
στον Σέρβο.  Αφήστε που ο ίδιος δεν αντέ-
χει τον εαυτό του στον καθρέφτη (σ.σ.: γή-
πεδο) μια και βλέπει πως δεν του βγαίνει 
τίποτα. Με αποκορύφωμα τον αγώνα στην 
Χάιφα που έγινε αλλαγή στο ημίχρονο και 
άκουσε την κατσάδα του από τον προπονη-
τή του. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη αποφανθεί 
να προσγειώσει τον Αγκιμπου Καμάρα όχι 
με την μορφή σιωπηρής τιμωρίας, αλλά 
για να διαχειριστεί με επαγγελματικό τρό-
πο ένα project που χρηματιστηριακά στην 
Πλατεία Αλεξάνδρας κοστολογείται πάνω 
από 15 μύρια. 
To club προσέχει για να ́ χει. Ηδη άμεσα ή 
έμμεσα έχει λάβει τα μηνύματα. Τόσο από 
τον προπονητή, όσο και από τον Βασίλη Το-
ροσίδη. Το ίδιο οφείλει να κάνει και ο μι-
κρός για τον εαυτό του…  

Παρασκήνια

➠





Ο 21ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΣΑ 
ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ 
300 ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ 
ΕΦΘΑΣΕ 5 ΜΥΡΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΤΟ TRANSFERMARKT

Ο ΑΓΚΙΜΠΟΥ ΚΑΜΑΡΑ ΜΕΣΑ 
ΣΤΟ 2022 ΣΕ 17 ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ 
ΑΓΏΝΕΣ ΑΡΙΘΜΕΙ 1 ΓΚΟΛ/1 
ΑΣΙΣΤ! 

ΛΕΠΤΕΣ  
ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ…                          
Είναι σχεδόν σε κάθε προπόνη-
ση μαζί. Μιλάνε τουλάχιστον 
πέντε φορές την ημέρα στο 
τηλέφωνο. Μάλιστα, στο τε-
λευταίο dinner, πριν το ματς 
στην Σόφια, στο «Μακεδονία 
Παλάς» με πρωτοβουλίας της 
Γκοντσάρεβα αμφότεροι ήταν 
μέσα στα μέλια. Ο ένας έχει πο-
δοσφαιρική εμπιστοσύνη στον άλλον. 
Ο ένας δείχνει να στηρίζει μέχρι τέλους τον 
άλλον. Θέλουν να «χτίσουν» τον ΠΑΟΚ μέσα από 
τα δικά τους «θέλω». Το πρώτο δείγμα γραφής 
ήταν απογοητευτικό. Ο ΠΑΟΚ με παίκτες-στοι-
χήματα και προβληματική επιλογή 11άδας 
λίγο έλειψε να γίνει η απόλυτη βορά για την 
Λέφσκι. Η σχέση των «θέλω» ανάμεσα στον 
Ραζβάν Λουτσέσκου και τον Ζοζέ Μπότο δοκι-
μάστηκε για πρώτη φορά τόσο έντονα στο εξά-
μηνο της συνύπαρξής τους. «Αυτοκριτική», ήταν η πρώτη 
αντίδρασή τους…  

ΠΑΕΙ ΓΙΑ «ΧΑΤ-ΤΡΙΚ»!  
 

Την αρχή έκανε ο Τάσος Χατζηγιοβάνης! 
Πήγε για την αλλαγή σε ποδοσφαιρι-
κό project/χρήματα. Είναι ο winger με τα 
περισσότερα λεπτά συμμετοχής στην προ-
ετοιμασία. Τον ακολούθησε ο «κολλητός» 
του στον Παναθηναϊκό, Φεντερίκο Μακέ-
ντα. Ελεύθερος και αυτός φυσικά μια και 
πλέον δεν τον σήκωνε το κλίμα στο Κο-
ρωπί. Μάλιστα, ο «Κίκο» έχει ξεκινήσει 
ζεστός: δύο φιλικά, ισάριθμα γκολ. Λέτε 
να ΄χουμε και τρίτον στην παρέα από το 
«τριφύλλι»; Η Ανκαραγκουστού ψάχνει 
Νο6 και βάσει πηγών μας έχει προταθεί ο 
Μαουρίσιο που παραμένει freeagent στην 
αγορά! Μάλιστα, με το ανάλογο σιγόντο από 
τους άλλοτε συμπαίκτες του. Το πρόβλη-
μα δεν είναι τα χρήματα, αλλά η ηλικία του 

Βραζιλιάνου. Ιδωμεν… 

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ BAZEI ΣΕ 
ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΤΟΝ ΑΓΚΙΜΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
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ΥΠΈΡΒΑΣΗ!                                             
Εφθασε 15 Ιουλίου για να κάνει σεφτέ στο μεταγραφικό 
παζάρι. «Εχασε» ένα μήνα και αναμένοντας το si από τον 
Λουίς Φελίπε που πήγε τελικά στην Ιαπωνία. Το πρώτο 
φιλικό δείγμα παντελώς απογοητευτικό με το 4-0 από την 
Ουτρέχτη. Ο κόουτς Νιόπλιας δεν έκρυψε δημόσια την 
δυσαρέσκειά του. Πλέον, η εντολή στην πιάτσα είναι 9άρι 
εδώ και τώρα! Και μάλιστα με συμβόλαιο 200 χιλιάρικα, 
το μεγαλύτερο far… 

«ΤΣΑΚΙΣΈ»…                                              

Εδώ και δύο χρόνια έχει ξετρυπώσει στην βιτρίνα! Ανάλογο 
ανάστημα για στόπερ, βασικός στις Ελπίδες, με πάνω από 
40 συμμετοχές στην Σούπερ Λιγκ και ηλικία (22 ετών) με 
μεταπωλητική αξία. Ο ατζέντης του με βάση στις Κάτω Χώρες. 
Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια;  Η Κορτράικ εμφανίστηκε 
με 3 κατοστάρικα, έφαγε άκυρο, επέστρεψε με 500 χιλιάδες 
και ποσοστό μεταπώλησης για τον Γιάννη Χριστόπουλο, 
αλλά… case closed, πήραν άλλον!   

Γιώργος Παμλίδης. Ένα χρόνο μετά την αποτυχημένη του 
επιλογή να πάει στον Απόλλωνα επέστρεψε στον ΠΑΣ 

και μάλιστα με το ίδιο συμβόλαιο που του ΄χε προταθεί προτού 
αποχωρήσει (80+100 αντίστοιχα) για την επόμενη διετία.  

Σωτήρης Νίνης! Σε αναζήτηση ομάδας μετά την λύση της 
συνεργασίας του με τον Βόλο. Εκείνο που έπιασε στα στέκια 

της Γλυφάδας είναι πως η Ελσίνκι που παίζει στα προκριματικά του 
Τσάμπιονς Λιγκ του έκανε πρόταση 60 χιλιάρικα, αλλά…  





ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ…                    

Την τελευταία 3ετία η καριέρα του έχει λάβει την κατιούσα. 
Με αποκορύφωμα την περυσινή χρονιά που έξι μήνες έμεινε 
χωρίς ομάδα και «υποχρεώθηκε» να πάει στον Απόλλων 
Αθηνών, δίχως το ανάλογο αντίκρισμα. Πλέον, χωρίς ομάδα 
έχει περιοριστεί σε ατομικές προπονήσεις στα μέρη του. 
Το status του Γιάννη Γιαννιώτα έβγαλε απόσταση και στην 
επαγγελματική του σχέση με τον Πολ Κουτσολιάκο! Ο καθένας 
τραβάει τον δρόμο του…  

ΟΥΤΈ ΈΚΈΙ!                         
De facto, η καριέρα του δεν είχε την ανάλογη εξέλιξη πρόοδο 
σε σχέση με εκείνο το τάλαντο της Παιανίας που «ξελόγιασε» 
την Γιουβέντους. Σε σημείο που την τελευταία 3ετία να έχει 
αγωνιστεί σε μόλις 35 αγώνες, δίχως να έχει σημειώσει γκολ. 
Ο Τάσος Δώνης είναι στην transfer list της Ρεμς! Μανατζερικά, 
πλέον, υπάγεται στην Rogon! Η τελευταία έχοντας ανοίξει 
παρτίδες ένεκα του Χαρίση με την Σιβασπόρ «χρησιμοποίησε» 
το contact και για τον 26χρονο winger, αλλά έπεσε στο κενό!   

«ΦΈΥΓΑΤΟΣ»…                     

Ντάνιελ Μανσίνι. Ο καλύτερος, by far, παίκτης του Αρη την 
περασμένη χρονιά έμεινε στον πάγκο στον πρώτο αγώνα 
της νέας σεζόν! Ο παίκτης που θεωρητικά θα ήταν από τους 
πρώτους που θα αποχωρούσαν από το «Βικελίδης» είναι 
ακόμη εκεί. Και μάλιστα unhappy. Ο Χερμάν Μπούργος έχει 
αντιληφθεί πως δεν έχει το ανάλογο motivation, το boss έχει 
«στραβώσει» γιατί στην Σαλόνικα όποια πέτρα και να σηκώσεις 
θα ακούσεις το ίδιο πράγμα: «ο Μανσίνι θέλει να αποχωρήσει»! 
Το ίδιο εισπράττουν σε mood και οι συμπαίκτες του στο Νέο 
Ρύσιο. Ιδού, η Ρόδος…   

ΑΛΗΘΈΙΑ, ΤΙ ΈΙΠΈ Ο ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΤΖΟΛΗ 
ΜΟΛΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΈ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΒΈΝΤΈ;  

quizTime
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«ΒΓΑΖΈΙ» ΔΟΝΤΙΑ!                     
Μπορεί να περνάει στα ψηλά ή στο ντούκου, αλλά έχω μάθει να 
διαβάζω πίσω από τις λέξεις! Πάμε στο παρασύνθημα. Εδώ και δύο 
χρόνια, ο Χουανκάρ είχε μάθει στον αφρό. Βρέξει, χιονίσει θα έπαιζε 
αυτός μια και ΔΕΝ υπήρχε ανταγωνισμός στη θέση του αριστερού μπακ. 
Αυτό «χρησιμοποίησε» στο μυαλό του διαπραγματευτικά και πήρε ένα 
400άρι στα 32 του που δεν θα το έβρισκε ΠΟΥΘΕΝΑ. Η αχλάδα όμως 
έχει πίσω την ουρά της και η αλεπού, Ιβάν Γιοβάνοβιτς επίλεξε 
έναν εξίσου κανονικό μπακ, τον Γκανέα για να βγάλει τον Ισπανό 
από το mood αργομισθίας. Και ήδη μαθαίνω, ασχέτως των δημοσίων 
τοποθετήσεων του, πως ο Χουανκάρ μόλις έμεινε στον πάγκο με 
την Λεβερκούζεν άρχισε την (έντονη) μουρμούρα. Ηρεμαααα, μας 
βλέπουν…   



5e-SportTime  ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Σε ρυθμούς Μανού Γκαρσία και... Μακάμπι Τελ Αβίβ κινούνται στον Αρη. 
Ο Θόδωρος Καρυπίδης τα «έσπρωξε» και το ακριβότερο οικονομικό deal 
για ποδοσφαιριστή στην ιστορία των «κιτρίνων» ολοκληρώνεται σιγά σιγά. 
Την ίδια στιγμή, ο θρίαμβος επί της Γκόμελ έχει ανοίξει την όρεξη στο σύ-
νολο του Χερμάν Μπούργος, ο οποίος πλέον καταστρώνει τα πλάνα του για 
τα δύο παιχνίδια με τους Ισραηλινούς στον 3ο Γύρο του Conference League.

Εκεί που όλα έμοιαζαν να παίρνουν τον δρόμο τους για τη μεταγραφή 
του Μπόγκνταν Πλάνιτς στην ΑΕΚ... τσουπ! Η διοίκηση της Μακάμπι Χάιφα 
έκανε στροφή 180 μοιρών και απαιτεί όχι το συμφωνημένο ποσό των 1,3 
εκατ. ευρώ, αλλά το ποσό της ρήτρας (1,8 εκατ. ευρώ). Παράλληλα όμως, 
ετοιμάζεται να σκάσει «βόμβα». Ο 33χρονος Ντομαγκόι Βίντα, μετά την Μπε-
σίκτας ψάχνει ομάδα. Η μετακίνησή του στη Σαουδική Αραβία στράβωσε 
και σύμφωνα με τους Κροάτες, ο παίκτης βρίσκεται μια ανάσα από το να 
έρθει για τις υπογραφές στην Ελλάδα. Ολα αυτά, την ώρα που οι «κιτρινό-
μαυροι» τσεκάρουν ακόμα δύο περιπτώσεις για τη θέση του σέντερ μπακ.

Η παρουσία του Γιασίν Αγιούμπ ολοκληρώθηκε, με τον παίκτη να με-
τακομίζει στην Εξέλσιορ και να επιστρέφει στα γνώριμα λημέρια της Ολ-
λανδίας. Στο μεταξύ, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να προβεί στις τελευταίες 
διορθώσεις πριν τα ματς με τη Σλάβια. Ευκαιρία γι’αυτό θα έχει στο αυρια-
νό φιλικό με τον Βόλο, το πρώτο επί ελληνικού εδάφους. Στο κομμάτι της 
ενίσχυσης, ο δίαυλος επικοινωνίας με τον πρώην μεσοεπιθετικό της Αρ-
μίνια Μπίλεφελντ, Αλεσάντρο Σεπφ παραμένει ανοιχτός, αλλά με μειω-
μένες πιθανότητες για εύρεση της χρυσής τομής στο οικονομικό σκέλος.

Μάλλον, η ήττα από τη Λέφσκι μπορεί να έχει ακόμα μεγαλύτερο αντί-
κτυπο από αυτό που υπολόγιζαν στον ΠΑΟΚ. Ο Γιασμίν Κούρτιτς, ο οποίος 
δεν ξεκίνησε στη Σόφια, είναι άκρως δυσαρεστημένος και κάνει σκέψεις 
ακόμα και για φυγή από τους «ασπρόμαυρους». Ετσι, το πρότζεκτ Μπότο 
βιώνει ήδη τους πρώτους κλυδωνισμούς. Θα τους αντέξει ή θα έχουμε κι 
άλλες αποχωρήσεις πριν καλά – καλά μπει ο Αύγουστος; Ο Τσόλακ άνοι-
ξε αυτή την πόρτα με τη μετακίνησή του στη Ρέιντζερς και το ερώτημα είναι 
αν θα κλείσει άμεσα. Ανω – κάτω!

Κοσμοσυρροή για τον επαναληπτικό με τη Μακάμπι Χάιφα, με τους φί-
λους του Ολυμπιακού να έχουν «εξαφανίσει» ήδη δεκαέξι χιλιάδες εισι-
τήρια. Την ίδια στιγμή υπάρχει πληθώρα δημοσιευμάτων που αφορά δύο 
πρόσωπα. Η Μποταφόγκο, μετά το «άκυρο» από τον Ζάχαβι, φημολογεί-
ται ότι θέλει δανεικό τον Τικίνιο, ενώ στο κομμάτι των μεταγραφών, ένα 
νέο όνομα που είδε το φως του ισπανικού Τύπου είναι αυτό του Νολίτο. 
Ο 36χρονος πια κυνηγός έμεινε ελεύθερος από τη Θέλτα, με τους Ισπα-
νούς να εμπλέκουν τους Πειραιώτες, την ΑΕΚ, την Εσπανιόλ, τη Μαγιόρκα 
και την Αλ Ραγιάν για την απόκτησή του.



1
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 11:30

ΚΟΛΙΝ-ΜΠΕΝΕΣΟΦ
OVER 3,25 2,10

Τα φιλικά ξανά σε δράση και φυσικά θα είναι στις επιλογές 
μας. Για την νέα σεζόν ετοιμάζονται αμφότερες και ευελπιστούν 

σε μια καλύτερη αγωνιστική χρονιά.
Ανοιχτό ματς αναμένω με γκολ και κόρνερ.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΤΑ ΓΚΟΛ, ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 14:00

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ-ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ
OVER 2,5 1,72

Για το πρώτο τρίποντο της χρονιάς θα παίξουν οι δύο ομάδες σε ένα ματς 
χωρίς ξεκάθαρο φαβορί.

Η Γκρόιτερ ήρθε απο τα σαλόνια και θα προσπαθήσει να προσαρμοστεί 
γρήγορα στα δεδομένα της δεύτερης κατηγορίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΓΕΜΑΤΟ 
ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΝΑ 

ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ
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2
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 11:30

ΚΡΟΜΕΡΙΤΖ-ΣΙΓΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ Β
OVER 3,5 2,20

Θα κλείσουμε με ταξίδι ξανά στη Τσεχία και ποντάρισμα φυσικά στα 
γκολ. Συνεχόμενα φιλικά για την Κρόμεριτζ, ώστε να είναι έτοιμη όταν 
πρέπει. Κόντρα στα πιτσιρίκια της Ολομουτς αναμένεται να παραταχθεί 

με φουλ επιθετικό πλάνο.

Η ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 02:00
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

OVER 3,5 1,95
Δυνατό φιλικό τεστ δίνουν Μπάγερν και Μάντσεστερ Σίτι, σε ένα ματς που θα 

μας φέρει αναμνήσεις απο βραδιές champions league.
Οι δύο πρόπονητες αναμένεται να δώσουν χρόνο σε όλους τους διαθέσιμους 

παίχτες.

ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6

ΗΠΑ MLS 05:30
ΠΟΡΤΛΑΝΤ-ΣΑΝ ΧΟΣΕ

OVER 3 1,90
Με το πλουσιοπάροχο πρωτάθλημα του MLS θα ρίξουμε αυλαία στη σημερινή μας 

στήλη. Στη μάχη για τα πλέι-οφ το Πόρτλαντ αντιμετωπίζει τη Σαν Χοσέ, με το 
τρίποντο να είναι μονόδρομος.

ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4
ΕΛΒΕΤΙΑ 2η 19:00
ΛΩΖΑΝ ΟΥΚΙ-ΒΙΛ
OVER 2,75 1,75

Στις μικρές κατηγορίες της Ελβετίας θα παίξουμε μπάλα για να κυνηγήσουμε 
φυσικά τα γκολ. Η Βιλ μπήκε με το δεξί στο πρωτάθλημα και θα επιδιώξει να δώσει 

συνέχεια σήμερα. Εύκολο έργο πάντως μέσα στην έδρα της Ούκι δεν θα έχει.

TΑ ΓΚΟΛ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Τίποτε στην ποδοσφαιρική ζωή δεν είναι τυχαίο. Και δεν είναι 
τυχαίο, διότι ακριβώς εξαρτάται κυρίως από τα πρόσωπα, που 
ασκούν κάθε μορφής διοίκηση.  Και εν προκειμένω, σε ότι αφο-
ρά τον Στέφανο Εστυλιανίδη, τα πράγματα έγιναν πιο ξεκάθαρα 
το τελευταίο διάστημα, από ότι λιγο πιο πριν. Η διοίκηση της Βου-
λιαγμένης σε συνεργασία με το προπονητικό τιμ και ιδιαίτερα με 
τον Σωτήρη Κατράνα, συμφώνησαν και «συναποδέχθηκαν», την 
παραμονή του προαναφερόμενου. Μια παραμονή, που αυτονό-
ητα, φέρνει και την υπογραφή του ίδιου του άσου των «μπλε», 
που έκανε μια πολύ καλή χρονιά και βοήθησε στα μέγιστα, ώστε 

η ομάδα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, να βρίσκεται κοντά στην 
κορυφή! Ο Εστυλιανίδης, είναι από τους παίκτες, που σε κάθε 
αγώνα, δίνει τοΝ καλύτερό του εαυτό με στόχο τη νίκη της ομά-
δος του. 
Το ότι ο ίδιος αποφάσισε να μείνει παρότι είχε κάποιες προτά-
σεις από άλλες ομάδες, δείχνει ακριβώς το μέγεθος της αγά-
πης του πρωτίστως προς το σύλλογο, αλλά και την ποδοσφαιρική 
του οικογένεια, που αναμφίβολα του έχουν αφήσει μόνον θετι-
κές αναμνήσεις. Και σίγουρα με την παρουσία του, θα παραμεί-
νει η ποδοσφαιρική ισχύς της Βουλιαγμένης, σε υψηλό βαθμό 
και εννοείται πως σε όποια κατηγορία κι αν αγωνιστούν οι μπλε 
τη νέα χρονιά, θα έχουν να δείξουν εντός του γηπέδου, ένα καλό 
ποδοσφαιρικό σύνολο…

ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν στους Λύκους Χαϊδαρίου να «τρέ-
χουν» τις εξελίξεις στο κομμάτι των ανανεώσεων σημαντικών 
ποδοσφαιριστών, που διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στην πε-
ρυσινή εξαιρετική πορεία που διέγραψε ο σύλλογος των δυτι-
κών προαστίων στο δύσκολο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας. 
Κάτω από αυτό το πρίσμα, η διοίκηση του σωματείου προχώρησε 
σε ακόμη μια επέκταση συνεργασίας με ποδοσφαιριστή. Συγκε-
κριμένα, με τη φανέλα των Λύκων Χαϊδαρίου θα εξακολουθήσει 
να αγωνίζεται και την προσεχή αγωνιστική περίοδο ο Τάσος Μα-
κρής. Στην ομάδα μετακινήθηκε πέρυσι το Γενάρη από τον γειτο-
νικό ΑΟ Χαϊδαρίου και πήρε όλα τα ματς, ανταποκρινόμενος στις 
απαιτήσεις της κατηγορίας καθώς και της ομάδας του. Πιο συ-
γκεκριμένα σε 9 παρουσίες είχε εξαιρετική εικόνα βοηθώντας 
την εξαιρετική ομάδα του Βασίλη Γκούμα να έχει ρόλο πρωτα-
γωνιστή στον 4ο όμιλο της Β’ ΕΠΣΑ.

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
Με ανακοίνωση της η διοίκηση της Ανθούπολης γνωστοποίησε τα 
εξής: «Η ομάδα μας ανακοινώνει την απόκτηση του αμυντικού Νί-
κου Πανίδη! Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός έχει αγωνιστεί σε 
ομάδες Α κατηγορίας στο τοπικό πρωτάθλημα των Σερρών, όπως 
επίσης στην Κ20 του Πανσερραϊκού και στον Εθνικό Γαζώρου. Τον 
καλοσωρίζουμε στον σύλλογο μας και του ευχόμαστε ότι καλύτε-
ρο τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα μας!».

ΕΜΕΙΝΕ Ο ΕΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΤΑ ΒΡΗΚΕ ΣΕ ΟΛΑ 
ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΤΟΥΣ «ΜΠΛΕ»

Ανανέωσε και  
ο Μιχαηλίδης   

Με αμείωτη ένταση τί-
θεται σε εφαρμογή στον 
Ολυμπιακό Λιοσίων το 
πλάνο που ανάγεται στη 
χάραξη του σχεδιασμού 
ενόψει της επόμενη πε-
ριόδου. 
Τα άτομα όπου ηγούνται 
των τυχών της φιλόδο-
ξης και ιδιαίτερα δημο-
φιλούς ομάδας των δυτι-
κών συνοικιών εντείνουν 
διαρκώς τις ενέργειές 
τους που αφορούν στη 
διαμόρφωση του ρόστερ 
που θα κληθεί να παλέ-
ψει στο προσεχές δύ-
σκολο πρωτάθλημα της 
Α’ Κατηγορίας με στό-
χο μία πρωταγωνιστική 
πορεία. Κάτω από αυτό 
το πρίσμα, οι «ερυθρό-
λευκοι» προχώρησαν 
σε ακόμη μία ανανέωση 
σημαντικού στελέχους. 
Για δεύτερη συνεχόμενη 
σεζόν θα φορά τα ερυ-
θρόλευκα ο Γιάννης Μι-
χαηλίδης, ο οποίος είχε 
αποκτηθεί το περασμένο 
καλοκαίρι από τα Πετρά-
λωνα. Ο 29χρονος αμυ-
ντικός έχει αγωνιστεί, 
επίσης, για πολλά χρό-
νια στον Άγιαξ Ταύρου, 
αλλά και στον Αθηναϊκό. 
Η ενημέρωση της ομάδας 
των δυτικών προαστίων 
αναφέρει: «Το διοικητι-
κό συμβούλιο της ομάδας 
ανακοινώνει την ανανέ-
ωση της συνεργασίας με 
τον ποδοσφαιριστή Μιχα-
ηλίδη Ιωάννη. Ο έμπει-
ρος αμυντικός θα συνεχί-
σει ακόμη μια χρονιά να 
προσφέρει τις υπηρεσί-
ες του στην ομάδα μας 
και να είναι μια αξιόπι-
στη λύση στην φαρέτρα 
του κόουτς Τρανου. Ευχό-
μαστε καλή επιτυχία στον 
Γιάννη με υγεία».

Σε πλήρως επαγγελματικά πρότυπα 
κινούνται στην Δάφνη Παλαιού Φα-
λήρου έχοντας ως κύρια επιδίωξη 
την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία 
του συλλόγου. Υπό αυτό το πρίσμα 
και μετά από συντονισμένες ενέρ-
γειες το τεχνικό επιτελείο επανδρώ-
θηκε με ένα εξαιρετικό επιστήμονα 
– γυμναστή, τον Αντώνη Αργυρίου, 
που είναι απόφοιτος ΤΕΦΦΑ με ει-
δικότητα στο ποδόσφαιρο. Αναλυτι-
κά το πλήρες κείμενο της ανακοί-
νωσης: «Η διοίκηση της Δάφνης Π. 
Φαλήρου ανακοινώνει την έναρξη 
της συνεργασίας με τον Αντώνη Αρ-
γυρίου, στη θέση του βοηθού προ-
πονητή/γυμναστή στο ανδρικό τμήμα. 
Το νέο μέλος της οικογένειας της 
Δάφνης είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ με 
ειδικότητα το ποδόσφαιρο. Είναι κά-
τοχος του UEFA B, έχοντας σημαντι-
κή πορεία στα γήπεδα, καθώς από 
το 2008 έως και το 2015, εργάστηκε 
στις ακαδημίες του ΠΑΟ Ρουφ, της 
Ιεράπολης, του Ηρακλή Περιστερί-
ου και του Αγίου Ιερόθεου. Από το 
2015 έως και σήμερα, έκανε το επό-
μενο βήμα στην καριέρα του, καθώς 
δούλεψε ως βοηθός προπονητή – 
γυμναστής στα ανδρικά τμήματα της 
Ανθούπολης, της Μάχης Μαραθώ-
να, της Θύελλας Ραφήνας, του Ολυ-
μπιακού Λιοσίων, του ΠΑΟ Ρουφ, του 
Κορωπίου, της Νέας Ιωνίας και του 
Αχαρναϊκού. Η οικογένεια της Δάφ-
νης Π. Φαλήρου, καλωσορίζει τον 
Αντώνη Αργυρίου και του εύχεται 
κάθε επιτυχία με την ομάδα μας.»

ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ  
Νέος γυμναστής 
– βοηθός 
προπονητή 
ο Αντώνης 
Αργυρίου 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Ανακοίνωσε «καρέ» 
αποχωρήσεων  
Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται στον Πανιώνιο 
Καισαριανής με φόντο τον σχεδιασμό της επό-
μενης περιόδου. Ο Διοικητικός Ηγέτης, Νίκος Χα-
τζηλίας και οι άμεσοι συνεργάτες του δεν χάνουν 
καθόλου χρόνο, αφού είναι διαρκώς σε επα-
φές τόσο με παίκτες που απαρτίζουν τον υπάρ-
χον κορμό, όσο και με ορισμένους άλλους που 
βρίσκονται στο μεταγραφικό στόχαστρο, Σε αυτό 
το πλαίσιο έχουν σημειωθεί ορισμένες εκκαθα-
ρίσεις στο έμψυχο υλικό. Με τους «κυανέρυ-
θρους» να ανακοινώνουν τέσσερις αποχωρή-
σεις. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Παρελθόν από 
τον Πανιώνιο Καισαριανής αποτελούν οι Παφλιάς 
Σεραφείμ, Πανάκης Γιώργος, Σανιάνος Γιώργος 
καθώς και ο Αλευρής Χρήστος. Τους ευχαρι-
στούμε για τις υπηρεσίες που προσέφεραν για 
την ομάδα μας και τους ευχόμεθα καλή τύχη». 
Παράλληλα, στον Πανιώνιο Καισαριανής φέρο-
νται να απέχουν μία ανάσα από την ένταξη τρι-
ών – τεσσάρων ιδιαίτερα ποιοτικών ποδοσφαι-
ριστών και η αίσθηση που έχει δημιουργηθεί, 
θέλει την ομάδα εντός των ημερών να προχω-
ρά σε επίσημες ανακοινώσεις
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΛΙΟΣΙΩΝ

Ο Στέφανος Εστυλιανίδης



  

 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα διεξάγεται το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Συνθέτων αγωνισμάτων. Η Σοφία Υφα-

ντίδου ετοιμάζεται στο Παμπελοποννησιακό στάδιο 
για το «κύκνειο άσμα» της, καθώς θα είναι το τε-

λευταίο έπταθλο της καριέρας της, αφού στα-
ματάει στο τέλος της σεζόν. Κυνηγάει την 

όγδοη πανελλήνια νίκη.

Η Σέρικα Τζάκσον έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα στο Γιουτζίν. Η τρομερή Τζαμαϊκανή κατέκτησε 
το χρυσό μετάλλιο στα 200μ. με 21.45 που είναι ρε-
κόρ αγώνων και η 2η όλων των εποχών. Έγινε η 
πρώτη αθλήτρια (ή αθλητής) που κερδίζει με-
τάλλια στα 100μ., 200μ. και 400μ.
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Ο Αμερικανός Νόα Λάιλς διατήρησε τον παγκόσμιο τίτ-
λο του στα 200μ. στο Γιουτζίν και το έκανε με εντυ-

πωσιακό τρόπο κερδίζοντας με 19.31. Πέτυχε 
ρεκόρ ΗΠΑ και έγινε ο 3ος καλύτερος όλων 

των εποχών. Επίσης, οι ΗΠΑ έκαναν «σου-
ίπ», αφού δεύτερος ήταν ο Κένεθ Μπέ-

ντναρεκ και τρίτος ο Έριον Νάιτον.

Εξαιρετική εμφάνιση έκανε στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα του Γιουτζίν και στα 35χλμ. βάδην η Αντιγό-
νη Ντρισμπιώτη που κατέλαβε την 4η θέση με 
2:41.58 πετυχαίνοντας πανελλήνιο ρεκόρ. 
Εκπληκτική η Περουβιανή Κίμπερλι Γκαρ-
σία Λεόν που μετά τα 20χλμ. βάδην, 
πήρε το χρυσό και στα 35χλμ. 




