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Πρεμιέρα θα είναι, αλλά όχι πρωταθλήματος, θα είναι πρεμιέρα στη νέα χρονιά. Έστω και
με καθυστέρηση 4,5 μηνών η 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος θα γίνει στις 3, 4 και 5
Ιανουαρίου, με το παιχνίδι Πανιωνίου-ΠΑΣ να έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 5/1 και
ώρα 15:00.

Η ΕΠΟ, λόγω των εορτών που μεσολαβούν, ανακοίνωσε από σήμερα τους διαιτητές της 1ης
αγωνιστικής και όπως έγινε γνωστό, το παιχνίδι της Νέας Σμύρνης θα σφυρίξει ο
Εμμανουήλ Σκουλάς του συνδέσμου Θεσσαλίας.

Βοηθοί του θα είναι ο Δήμος Aναστόπουλος (Αρκαδίας) και ο Τιμολέων Γεωργακόπουλος
(Πειραιά), ενώ 4ος ορίστηκε ο Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας). Παρατηρητής θα είναι ο Μιχαήλ
Καλαθενός (Δωδεκανήσου).

Τα εισιτήρια

Η ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ εν' όψει της πρώτης εντός έδρας αναμέτρησης για το 2017 με τον
ΠΑΣ Γιάννινα, την Πέμπτη 05/01 στις 15.00, ανακοινώνει τα εξής:
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Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει τη Τρίτη 03/01 στα εκδοτήρια του Αγίου Ανδρέα,
από τις 15.00 έως τις 20.00 .

Την Τετάρτη 04/01 τα εκδοτήρια του Αγίου Ανδρέα θα λειτουργήσουν επίσης από τις 15.00
έως τις 20.00,

ενώ την Πέμπτη 05/01 τα εκδοτήρια θα λειτουργούν από τις 10.00 π.μ.

Στη Λαμία ο Φερφελής

Στην απόκτηση του Δημήτρη Φερφελή από τον ΠΑΣ Γιάννινα προχώρησε η Λαμία για να
ενισχύσει την επίθεσή της. Ο 23χρονος επιθετικός γεννήθηκε στη Γερμανία και έπαιξε
μεταξύ άλλων στις μικρές ομάδες της Βέρντερ Βρέμης. Στον ΠΑΣ ήρθε το καλοκαίρι του
2015 και μετά από 1,5 χρόνο μέτρησε 13 συμμετοχές χωρίς να πετύχει κάποιο τέρμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ανακοινώνει την απόκτηση του
ποδοσφαιριστή Φερφελή Δημήτρη από την ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα. Είναι γεννημένος στις
05/04/1993 και αγωνίζεται ως σέντερ φορ.»

Συνάντησε ξανά τον Τσουκαλά ο Μανιάς

Παίκτης του Αστέρα Τρίπολης θα είναι για τα επόμενα δυόμισι χρόνια ο Μιχάλης Μανιάς, ο
οποίος τα βρήκε σε όλα με τους Αρκάδες και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο.

Ο Έλληνας επιθετικός θα παρουσιαστεί επισήμως από τον σύλλογο την Πέμπτη 29/12 στο
Star Store, όπου διεξάγεται το πρωτοχρονιάτικο μπαζάρ.

Στην γιορτή που έχει στηθεί θα βρίσκεται επίσης το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα της
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περιόδου, ο Γεβγέν Σελίν, ενώ το παρών θα δώσουν και οι Τόνι Ντοναρούμα και Σταύρος
Τσουκαλάς.

Η ανακοίνωση

«Άρωμα μεταγραφών θα έχει την Πέμπτη (29/12) το Πρωτοχρονιάτικο Bazaar του Star Store
το οποίο είναι σε εξέλιξη!

Το απόγευμα της Πέμπτης στο Star Store, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 67, και ώρα 18:30
θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Μιχάλη Μανιά!

Η μεταγραφή του Έλληνα επιθετικού στον ΑΣΤΕΡΑ ολοκληρώθηκε το απόγευμα της
Τετάρτης (28/12) καθώς υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δυόμιση ετών (μέχρι τον Ιούνιοτου
2019).

Στην εκδήλωση που θα γίνει στο Star Store ο Μιχάλης Μανιάς θα κάνει τις πρώτες του
δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου και θα παραλάβει την πρώτη του κιτρινομπλέ
φανέλα!!!

Μαζί με τον Μανιά στο Star Store θα δώσει το παρών και το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα
του Ιανουαρίου, Yevgen Selin, ενώ αυτόγραφα, αφίσες και φανέλες θα υπογράψουν και οι
Antonio Donnarumma και Σταύρος Τσουκαλάς».
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