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Ο Χουάν Περέα μετακόμισε στη Στουτγκάρδη έναντι 2,4 εκατ. ευρώ. Τι κέρδισε ο Παναθηναϊκός από αυτή την 
ιστορία; Σκάρτο μισό εκατ. ευρώ.  Με άλλα λόγια, μιλάμε για ψίχουλα. Να μην πω τρίχες. Ανατρέχοντας πίσω 
στο χρόνο, το ίδιο ποσό έχει η τελευταία κανονική πώληση του «τριφυλλιού». Λέμε κανονική με την έννοια 
της μετακίνησης που φέρνει τον παίκτη που πουλήθηκε σε θέση να κάνει το βήμα παραπάνω.
Η πώληση Βέλεθ, για παράδειγμα, απέφερε μεν 800.000 ευρώ, αλλά ήταν μια πώληση προς την Αραβικές 
χώρες. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν η τελευταία τέτοια μεταγραφή – διαφήμιση για τον σύλλογο που 
πουλάει. Στο ίδιο ποσό μάλιστα, με αυτό που πουλήθηκε ο Περέα. Ποια σεζόν; Τη σεζόν 18/19. 
Δύο χρόνια πίσω πρέπει να πάμε για την προηγούμενη τέτοια πώληση. Αυτή του Καρέλη στην Γκενκ. Γενικώς, 
ο Παναθηναϊκός έχει ξεχάσει πως είναι να διαφημίζει το δουλειά που γίνεται στο σύλλογο στο εξωτερικό και 
να δρέπει καρπούς, οικονομικούς ασφαλώς, από αυτό την ιστορία. 
Το κακό είναι πως δεν φαίνεται στον ορίζοντα και κάποια αλλαγή πλεύσης σε αυτό τον τομέα. Ο Σωτήρης 
Αλεξανδρόπουλος είναι ένα τέτοιο project, για παράδειγμα. Ωστόσο, ο Αλεξανδρόπουλος μοιάζει πως θα έχει 
δυσκολίες και φέτος με τον Γιοβάνοβιτς.

Ο Ολυμπιακός κυνήγησε τον Σόλομον μέχρι τέλους. Διαβάστε πως μέσω αυτή της ιστορίας, έπαιξε και το 
όνομα του Ιβαν Καβαλέιρο. Κοινώς, την ψάχνουν τη δουλειά για έναν πολύ καλό εξτρέμ οι «ερυθρόλευκοι».
Η υπόθεση του Σκάρπα είναι σε καλό δρόμο. Αυτό σημαίνει βέβαια πως ο Ολυμπιακός θα μείνει χωρίς δεκάρι 
πρώτης γραμμής. Τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβρη. Η ομάδα του Πειραιά δεν ανησυχεί. Ναι μεν με τη Μακάμπι 
Χάιφα δεν προλαβαίνει να αλλάξει κάτι, αλλά το καλοκαίρι είναι μακρύ και το πλάνο είναι ξεκάθαρο και 
έχει λογική. Ποιο είναι αυτό; Ο Πέδρο Μαρτίνς είπε πως ο Ζίνκερναγκελ μπορεί να παίξει στο «10». Για εκεί 
υπάρχει και ο Αγκιμπού Καμαρά, αλλά και ο Ζοάο Καρβάλιο. Ο τελευταίος είναι κλασικό 10άρι άλλωστε. Ας 
μην το ξεχνάμε. Όλη η ιστορία θα είναι στον εξτρέμ που θα έρθει. Κι όπως προαναφέραμε εκεί πάει για πολύ 
καλό παίκτη ο Ολυμπιακός. Για μία μεταγραφή τύπου Βρσάλικο, χωρίς να σημαίνει πως ψάχνει απαραίτητα για 
ελεύθερο παίκτη στην αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης ο Ολυμπιακός, αν πειστεί από το project, 
μπορεί αν διαθέσει μέχρι και επτά εκατ. ευρώ για μια καλή περίπτωση. Υπό προϋποθέσεις πάντα. 
Αυτό σημαίνει πως το πλάνο του Μαρτίνς μέχρι να έρθει ο Σκάρμπα, στο 4-2-3-1, είναι Μασούρας στο ένα 
άκρο, το εξτρέμ που θα έρθει στο άλλο και Ζίνκερναγκελ στο «10».

ΘΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΞΑΝΑ;

ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ
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Με αφορμή το θέμα Γαλανόπουλου που βγήκε στην επιφάνεια αν και η ΑΕΚ είχε κάνει πρόταση ανανέωσης 
εδώ και 7 μήνες, υπάρχει το εξής συμπέρασμα. 
Είναι πάρα πολύ πιθανό η 11άδα του Ματίας Αλμέιδα να συμπεριλαμβάνει όλους κι όλους 1 Έλληνα. 
Βέβαια, θα πείτε τώρα εσείς, στις άλλες ομάδες και ειδικά στο Big5 τα ίδια και χειρότερα γίνονται, απλά η ΑΕΚ 
είναι διαφορετική περίπτωση. Είναι γνωστή η επιθυμία άλλωστε του Δημήτρη Μελισσανίδη να υπάρχουν όσο 
το δυνατό περισσότεροι Έλληνες τόσο στο ρόστερ όσο και στο αρχικό σχήμα. 
Παρόλα αυτά, έτσι όπως πάνε τα πράγματα η βασική 11άδα της Ένωσης θα έχει Στάνκοβιτς, Ρότα, Μοχαμαντί ή 
Χατζισαφί, δύο ξένοι στόπερ, Γιόνσον Γκατσίνοβιτς, Πινέδα (;) ή άλλος ξένος, Τσούμπερ, Γκαρσία, Αραούχο. 
Στον πάγκο βέβαια θα υπάρχουν παίκτες όπως οι Μάνταλος, Μήτογλου, Τζαβέλλας, Γαλανόπουλος αλλά μέχρι 
νεοτέρας ο μοναδικός που λογίζεται ως διεθνής είναι ο Ρότα

Κράτησε μέρες με τα ups και τα downs της η υπόθεση του Καλέντ Νάρει. Ο ΠΑΟΚ την προσπάθησε πάρα πολύ 
αλλά την τελική μάχη την κερδίζει η Φορτούνα Ντίσελντορφ. 
Δεν φαίνεται να χαλάει του 28χρονου δεξιού μέσου. Τον περιμένουν στη Θεσσαλονίκη για τα ιατρικά και 
τις υπογραφές. Παίκτης του ΠΑΟΚ θα γίνει ο Γερμανός. Η Φορτούνα κέρδισε στην όλη διαδικασία. Αυτό που 
προσπαθούσε ο Μπότο όλο αυτό το διάστημα ήταν να ρίξει τις απαιτήσεις των γερμανών. 
Αλλά εκείνοι ήταν ανένδοτοι. Στη Γερμανία λένε πως η συμφωνία κλείνει εκεί που ήθελε η Φορτούνα, 
δηλαδή στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Όχι άσημα για την Ντίσελντορφ μια και το συμβόλαιο του Νάρει έληγε 
το καλοκαίρι του 2023. Αυτό που έβγαζαν όμως οι άνθρωποι του γερμανικού κλαμπ ήταν πως θα είχαν 
προσφορές για τον Νάρει. Και πως και να μην είχαν θα είχαν το όφελος να τον έχουν στο ρόστερ τους. 
Win win για αυτούς δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να περιμένει άλλο, η δουλειά γίνεται.

ΕΝΤΕΚΑΔΑ ΜΕ 
ΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ 

ΕΤΣΙ ΤΟ 
ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙ
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Με ήττα ολοκλήρωσε τα φιλικά του τεστ επί αυστριακού εδά-
φους ο Άρης. Η ομάδα του Χερμάν Μπούργος έχασε με 1-0 από 
τον Άρη Λεμεσού. Το γκολ που έκρινε το ματς υπέρ των Κύπρι-
ων σημείωσε ο Σικόρσκι στο 77ο λεπτό. Η αναποτελεσματικό-
τητα είναι αυτή που μένει ως κύριο δίδαγμα και χρήζει άμεσης 
βελτίωσης. 

Εντείνεται το μπρα ντε φερ του Νόρντιν Άμραμπατ με την ΑΕΚ, 
ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής απέχει από τις προπονήσεις πιέζο-
ντας έτσι για να φύγει (θέλει να πάει στην Ουτρέχτη). Στο μεταξύ, 
η Ένωση έκανε πρόταση ανανέωσης στον Κώστα Γαλανόπουλο, 
στηρίζοντας έτσι έμπρακτα έναν παίκτη της που έχει ταλαιπωρη-
θεί πολύ από τραυματισμούς. 

Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο η Ανκαραγκουτσού του 
Τάσου Χατζηγιοβάνη έχει βάλει στο μάτι και τον Φεντερίκο Μα-
κέντα και ετοιμάζει κίνηση. Το προγραμματισμένο για χθες φι-
λικό του Παναθηναϊκού με την Κίτσμπουελ ματαιώθηκε λόγω 
άσχημων καιρικών συνθηκών. Ανησυχία για τον Κρίστιαν Γκά-
νεα, καθώς ο Ρουμάνος μπακ τραυματίστηκε στο μετατάρσιο την 
ώρα του διτέρματος στην προπόνηση.

Διπλό σοκ στον ΠΑΟΚ με Νέλσον Ολιβέιρα και Ομάρ Ελ Καντου-
ρί εν όψει των αγώνων με τη Λέφσκι Σόφιας για το Conference 
League. Οι δύο παίκτες θα μείνουν για ένα μήνα εκτός δράσης. 
Ο Πορτογάλος επιθετικός έσπασε το πλευρό του, ενώ ο Μαροκι-
νός μεσοεπιθετικός υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού. Στο μεταξύ, 
επισημοποιήθηκε η πώληση του Αντόνιο Τσόλακ στη Ρέιντζερς.

H Μποταφόγκο ενδιαφέρεται για να κάνει δικό της τον Τικί-
νιο, ο Ολυμπιακός δεν θα ήταν αρνητικός σε ενδεχόμενη πώλη-
ση του Βραζιλιάνου επιθετικού, αρκεί βέβαια να έρθει μια πρό-
ταση που να τον καλύπτει οικονομικά. Την ίδια ώρα, εντείνονται 
οι προσπάθειες των Πειραιωτών να κλείσει από τώρα το θέμα 
της απόκτησης του μεσοεπιθετικού της Παλμέιρας, 
Γκουστάβο Σκάρπα. 



1
ΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45

ΑΘΛΟΝ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΡΕΪ OVER 2,5 1,66
Παίζει μπάλα η Ιρλανδία ξανά με δράση σε όλες 

τις κατηγορίες. Αθλον και Μπρέι στα χαμηλά 
στρώματα παίζουν χωρίς άγχος καθώς έχουν 

μείνει από νωρίς εκτός στόχων.

ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΑΞΙΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΡΛΑΝΔΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ 21:45

ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ-ΝΤΑΝΤΑΛΚ 2 1,72
Παραμένει ζωντανή στη μάχη του τίτλου η Ντάνταλκ 

αλλά δεν έχει περιθώρια για απώλειες.
Μέσα στην αδύναμη Ντροχέντα είναι το φαβορί 
και αν παρουσιαστεί σοβαρή δεν θα συναντήσει 

δυσκολίες.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΘΑ 
ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΣΤΗ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ
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2
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45

ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ-ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ 
OVER 2,75 1,70

Στο κυνήγι της κορυφής βρίσκεται η 
Γκαλγουέι και δεν έχει περιθώρια για 

απώλειες. Απέναντι στην αδύναμη Κόουβ 
των πολλών αμυντικών προβλημάτων 

αναμένεται να έχει εύκολο έργο.

Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ 21:45

ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ-ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,80
Στην αγαπημένη Ιρλανδία θα παίξουμε ξανά 
μπάλα. Χωρίς άγχος η Σέλμπουρν δείχνει να 
έχει εξασφαλίσει την παραμονή από νωρίς.
Από την άλλη η Φιν Χαρπς θα παλέψει μέχρι 

τέλους για να βρεθεί τουλάχιστον στα πλέι άουτ.

 ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΓΚΟΛ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ ΜΑΤΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 16:00

ΒΙΛ-ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ  OVER 3 1,95
Ακόμα μία φιλική αναμέτρηση που θα μας 

απασχολήσει στη σημερινή μας στήλη.
Το πρώτο της φιλικό παιχνίδι δίνει σήμερα η 
Βάκερ κόντρα στη Βιλ που είναι σαφώς πιο 

έτοιμη αγωνιστικά.

ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΝΕΣΗ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 15:00

ΜΙΧΑΛΟΒΤΣΕ-ΤΑΤΡΑΝ ΠΡΕΣΟΦ OVER 3 1,70
Τα φιλικά παίζουν μπάλα και στο σημερινό 

μενού με αρκετές ενδιαφέρουσες 
αναμετρήσεις.Για την νέα σεζόν ετοιμάζονται 

οι δύο ομάδες και έχουν αρκετά νέα 
πρόσωπα στα ρόστερ τους. Ανοιχτό ματς 
αναμένεται με γκολ και πολλά κόρνερ.

Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΓΚΟΛ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο Νίκος Ανδρικόπουλος συνεχίζει προπονήσεις στο 
γκρουπ του προπονητή Δημήτρη Βασιλικού, μαζί με τον 

Ανδρέα Πανταζή. Ο Έλληνας πρωταθλητής του τρι-
πλούν έλυσε τη συνεργασία του με τον Γιώρ-

γο Πομάσκι. Είναι κοντά στην πρόκριση για το 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο.

Μεγάλα προβλήματα δημιούργησε σε αποστολές η απερ-
γία της αεροπορικής εταιρείας «SAS». Η αποστολή της 
Σουηδίας έφυγε με μία καθυστέρηση για τις ΗΠΑ για 
προετοιμασία εν όψει του Παγκοσμίου Πρωταθλή-
ματος. Ανάμεσα σε αυτούς που δεν ταξίδεψαν
 ήταν ο ολυμπιονίκης Ντάνιελ Σταλ.
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Το Σαββατοκύριακο στις Σέρρες και το Δημοτικό στάδιο 
της πόλης διεξάγεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Κ20. Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου είναι ένα από 
τα ονόματα που ξεχωρίζουν, η οποία επιστρέ-

φει μετά το πρόβλημα με τη μέση της με 
στόχο να κάνει το 

«νταμπλ» στα σπριντ. 

Μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Κ18 που ολοκληρώθηκε χθες στην 
Ιερουσαλήμ. Η Ηλιάνα Τριανταφύλλου κατέκτη-
σε το χρυσό μετάλλιο στο επί κοντώ με άλμα 
στα 4,05μ. Ήταν και το μοναδικό χρυσό 
της χώρας μας στη διοργάνωση. 



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

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ 
ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΝ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΕΧΟΥΝ 

«ΓΕΡΑ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ» 

ΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟ 
ΤΟ… ΧΑΡΒΑΡΝΤ

Φαίνεται πως σε αυτή τη χώρα κάθε απόφαση που αφορά το εσωτερικό της, γίνεται με γνώμονα όχι τους 
Έλληνες πολίτες άλλα τους… τουρίστες. Πρώτα τα μέτρα κατά της πανδημίας πήγαν… διακοπές αγκαζέ 
με τον κορονοϊό για να διασφαλιστεί η «dolce vita» των τουριστών, και τώρα μαθαίνουμε δια στόματος 

πρωθυπουργού πως και η φορολογία στα καύσιμα δεν πέφτει λόγω των… τουριστών!

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε λίγο – ούτε πολύ δήλωσε πως οι φόροι παραμένουν ως έχουν για να 
«αρμέγονται» οι εύποροι τουρίστες! Τόσο απλά, τόσο κυνικά και με καμία αίσθηση πολιτικής ντροπής. 

Οριζόντιο «άρμεγμα» όσο στους πλούσιους – τόσο και στους φτωχούς!

Σε αυτό το βασίλειο του παραλόγου, μέχρι τώρα είχαμε ακούσει από υπουργούς (Γεωργιάδης, Σκρέκας, 
Σκέρτσος, Οικονόμου) πως οι φόροι στα καύσιμα δεν μειώνονται για να μην… ευνοηθούν οι πλούσιοι και 

όσοι έχουν καγιέν και να για να μην… καταρρεύσει η παιδεία, η υγεία, οι συντάξεις. 
Και τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτόξευσε την κοροϊδία σε άλλο «level».

Εντωμεταξύ οι τουρίστες έρχονται στη χώρα για λίγες μέρες ή εβδομάδες και οι Έλληνες πολίτες παραμένουν 
εδώ για πάντα, καταδικασμένοι να υποφέρουν σε μια δίνη ανεξέλεγκτης ακρίβειας, άλλα καθόλου δεν 

δείχνει να τον απασχολεί τον πρωθυπουργό το γεγονός αυτό.

Οι υπέρογκες τιμές στα καύσιμα μεταφράζονται σε ένα ντόμινο αυξημένων τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες, 
που με τη σειρά του μεταφράζεται σε ακριβότερες διακοπές για τους τουρίστες, άρα λιγότερες μέρες 

διακοπών για λόγους οικονομίας, λιγότερα έσοδα για την οικονομία. 
Άλλα μάλλον ούτε αυτό το δίδασκαν στο… Χάρβαρντ.


