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Βγήκε λοιπόν προς τα έξω πως ο Ολυμπιακός παλεύει την υπόθεση του Γκουστάβο Σκάρπα. Βραζιλιάνος ο 
κύριος στα 28 του, μέλος της Παλμέιρας από το 2018, μιας θρυλικής ομάδας της Παλμέιρας που επί Αμπέλ 
Φερέιρα, του πρώην τεχνικού του ΠΑΟΚ, έχει κατακτήσει 2 σερί Κόπα Λιμπερταδόρες. Το ζήτημα εδώ είναι 
πως ο Σκάρπα δεν είναι 10άρι ή επιτελικός. Κατά συνθήκη λένε οι πληροφορίες της στήλης από τη Βραζιλία 
παίζει εκεί. Βασικά από την στιγμή που δεν είναι στα πλάνα (τουλάχιστον για τώρα) ο κορυφαίος το 2020 
παίκτης της Παλμέιρας, ο Ραφαέλ Βέιγκα. Ο Σκάρπα κυρίως έκανε καριέρα ως ακραίος.
Μια δεξιά, μια αριστερά με πολύ καλό πόδι το αριστερό. Γενικά οι βραζιλιάνοι τον έχουν σε μεγάλη εκτίμηση 
όσον αφορά τα στημένα χτυπήματά του. «Φαρμάκι» σε κόρνερ και φάουλ λένε. Αλλά στον άξονα παίζει/
έπαιζε κυρίως επειδή δημιουργήθηκε αυτό το κενό και έπρεπε να καλυφθεί εκ των έσω.
Τώρα, βέβαια, ο Ολυμπιακός και γενικά στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, είθισται όσοι παίζουν στα άκρα 
να μπορούν να παίξουν και πίσω από τον επιθετικό είτε ως δεύτεροι φορ είτε ως 10άρια.
Πάντως, η καλή θέση του Σκάρπα είναι στις γραμμές που μπορεί και συγκλίνει. Ήδη, πάντως, ο 28χρονος 
Βραζιλιάνος τρέχει μια σεζόν με 31 ματς, 7 γκολ και 6 ασίστ αλλά και πάνω από 2.000 λεπτά συμμετοχής. Το 
συμβόλαιό του λήγει τον Δεκέμβριο. Για να δούμε…

Ο Ολυμπιακός όντως θα κάνει μεταγραφικό μπαμ με την απόκτηση του Σίμε Βρσάλικο. Διεθνής Κροάτης, χρόνια 
στην Ατλέτικο του Σιμεόνε με ένα on loan πέρασμα από την Ίντερ και βαρύτατο βιογραφικό.
Τώρα αν είναι ο μπακ που θέλει ο Ολυμπιακός αγωνιστικά είναι μια συζήτηση που υπάρχουν και αντεπιχειρήματα, 
μια και ο Βρσάλικο στηρίζεται και φημίζεται στο δυναμικό και αμυντικό του στυλ, επιθετικά δεν είναι και το φόρτε 
του. Αλλά με βάση το όνομα είναι μεταγραφικό μπαμ.
Με τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, μπαίνουν ξανά στην ελληνική πραγματικότητα και δυο ατζέντηδες που είχαν 
απασχολήσει στο παρελθόν το ελληνικό market. Ο λόγος για τους περίφημους Βλάντο και Ζόραν Λέμιτς, από τους 
πλέον γνωστούς παγκοσμίως.
Τα αδέρφια Λέμιτς για όσους ενθυμούνται ήταν εκείνοι που είχαν κάνει τη μεταγραφή του Λούκας Μπογέ στην 
ΑΕΚ. Ο Αργεντίνος μπορεί να είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς όταν στην Αθήνα και να μην έδειξε τις 
δυνατότητές του, αλλά τώρα τα πάει καλά στην Έλτσε (24 ματς/7 γκολ/ 3 ασίστ στην La Liga που ολοκληρώθηκε) 
σε τέτοιο βαθμό που το όνομά του έχει ακουστεί ακόμα και για τη Σεβίλλη.

ΚΑΤΑ  
ΣΥΝΘΗΚΗ 10ΑΡΙ

ΓΝΩΣΤΟΙ  
ΟΙ ΜΑΝΑΤΖΕΡ
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Σε όσους γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις ουδεμία εντύπωση προκάλεσε η ανανέωση του συμβολαίου 
του Φακούντο Σάντσες. Ο 32χρονος Αργεντινός τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και ο Παναθηναϊκός κατέκτησε 
το Κύπελλο και επιστρέφει στην Ευρώπη είχε 26 ματς και 1 γκολ αλλά το πιο σημαντικό, καμία γκρίνια για το 
γεγονός πως ο Κώτσιρας τον προσπέρασε στην επετηρίδα.
Τέτοιους παίκτες θέλει ο Γιοβάνοβιτς. Στρατιώτες. Συν τοις άλλοις και μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει 
Χουανκάρ και Γκάνεα για τη θέση, ο Σάντσες μπορεί να παίξει άμα χρειαστεί και αριστερό μπακ. Έγινε 
τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Επομένως είναι αυτό που λένε οι προπονητές, πολυεργαλείο και κανέναν 
δε χαλάει να υπάρχουν τέτοιοι στο ρόστερ. Εκτός των αγωνιστικών, ο Σάντσες έδειξε και στις σύντομες 
συζητήσεις που έγιναν για το συμβόλαιο, πως ήθελε να μείνει στην Αθήνα. Win win η κατάσταση δηλαδή, 
τόσο για τον παίκτη όσο και για το κλαμπ.  

Μετά από δύο χρόνια, από τότε δηλαδή που πήγε από τον ΠΑΟΚ στη Φενέρμπαχτσε, ο Δημήτρης Πέλκας βρίσκεται 
στην πιο κρίσιμη καμπή στην καριέρα του. Η σεζόν ξεκίνησε καλά αλλά στη συνέχεια είχε πτωτική πορεία, ο 
κόσμος εξακολουθεί να τον συμπαθεί αλλά δε θα βγει στους δρόμους αν φύγει κιόλας.
Τα 32 ματς με τα 5 γκολ τη σεζόν 2021-22 δείχνουν πως ο Πέλκας σίγουρα θα μπορούσε και καλύτερα με τη 
Φενέρ στο τέλος να εξασφαλίζει την παρουσία της στα προκριματικά του Champions League.
Το ζήτημα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα μια και το θετικό για τον Πέλκα είναι πως από πίσω του έχει ένα 
ισχυρό γραφείο όπως είναι η ROGON και ο Πολ Κουτσολιάκος.
Αν θα μπορούσε ο Πέλκας να γυρίσει στον ΠΑΟΚ όπως πάει το μυαλό ορισμένων; Κανείς δεν μπορεί να πει με 
σιγουριά, πάντως την προηγούμενη φορά που έφυγε προπονητής ήταν ο Ραζβάν Λουτσέσκου.  

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΘΑ ΕΧΕΙ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

3e-SportTime  ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022



4e-SportTime  ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Έντονη κινητικότητα στον Ολυμπιακό μια και μετά τη διαφαινόμενη απόκτηση του 
Βρσάλικο, τρέχει το θέμα του εξτρέμ. Του Λάριν όπως έχετε ενημερωθεί από το 
Sportime δεν είναι καθόλου εύκολο μια και το συμβόλαιο που θέλει θα είναι με-
γάλο στα 2 ίσως και πάνω από 2 εκατομμύρια. Στη λίστα ο Δανός μεσοεπιθετικός 
της Γουότφορντ Ζιγκερνάγκελ, που πέρυσι έπαιξε δανεικός στη Νότιγχαμ. Οι Ιταλοί 

δίνουν τον Ντομένικο Τέτι ως υποψήφιο τεχνικό διευθυντή.

BIG
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Newsroom.Newsroom.Newsroom

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει μόνο την περίπτωση του Νάρεϊ της Φορτούνα Ντίσελντορφ 
για τη θέση των εξτρέμ. Όπως αποκάλυψε το Sportime.gr, στη λίστα βρίσκε-
ται και ο Χουάν Μανουέλ Μποσέλι, που πέρυσι αγωνίστηκε δανεικός στην 
Τοντέλα της Πορτογαλίας από την Ντιφενσόρ της Ουρουγουάης. Από εκεί και 
πέρα υπάρχει η αισιοδοξία πως θα είναι κανονικά στην πρώτη προπόνηση ο 

Κοτάρσκι που θα είναι ο φετινός Νο1 του ΠΑΟΚ.

Γνωστό πως ο Παναθηναϊκός έχει στρέψει το βλέμμα για την απόκτηση στό-
περ, χαφ και φορ αλλά ακόμα χωρίς κάτι προχωρημένο. Όσο περνούν οι 
μέρες φαίνεται δύσκολο να ανανεώσει τη συνεργασία του με τους Κυπελ-
λούχους ο Βιγιαφάνιες αν και ο Αργεντίνος θα ήθελε να παραμείνει στην 
Ελλάδα. Πάντως, στον Παναθηναϊκό επιθυμούν να κλείσουν όλα τα ζητήμα-

τα νωρίς.

Την υπόθεση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ραφαέλ Καμάτσο την αποκάλυψε το 
sportime.gr και είναι αυτή που στον Άρη έχουν σε πρώτο πλάνο αυτήν την στιγμή. 
Υπάρχουν συνεχείς συζητήσεις με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας που ανήκει ο παίκτης 
έως και το 2024 και το ζήτημα που είναι στην πρώτη γραμμή όλα δείχνουν πως είναι 
αυτό της ρήτρας.

Στην περίπτωση του Μεξικάνου μεσοεπιθετικού Πινέδα έχουν ρίξει με-
γάλο βάρος στην ΑΕΚ, που όπως είχατε ενημερωθεί από το Sportime έχουν 
ζητήματα μια και δεν υπάρχει η ευρωπαϊκή συμμετοχή. Ο Πινέδα θα ήθε-
λε να έρθει στην Ένωση λόγω Αλμέιδα μια και είχαν συνεργαστεί. Παρόλα 

αυτά, η Θέλτα στην οποία ανήκει ο παίκτης θέλει μεγάλο loan fee και προς το 
παρόν συνεχίζονται οι συζητήσεις ανάμεσα σε όλες τις πλευρές.



ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΕ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ

www.xosetips.com

ΚΙΝΑ 14:30
ΓΚΟΥΑΝΓΚΖΟΥ ΣΙΤΙ-ΖΕΙΑΝΓΚ ΠΡΟΦΕΣΙΟΝΑΛ

1 +1,0 1,88
Χωρίς βαθμό οι γηπεδούχοι στο πρωτάθλημα έχουν πραγματοποιήσει 
πολύ κακό ξεκίνημα. Οριακό το σημερινό παιχνίδι κόντρα στη Ζειάνγκ 

που θα ψάξει και αυτή το πρώτο τρίποντο.

Στηρίζουμε συντηρητικά έδρα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 13:00
ΜΠΑΝΚΑ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ-ΤΡΕΝΤΣΙΝ

OVER 3,25 2,00
Τα φιλικά μπαίνουν σε δράση σιγά σιγά και φυσικά θα μας 

απασχολήσουν Πρόσωπα και σχήματα θα δοκιμάσουν οι δύο ομάδες 
ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Φιλικά και γκολ πάντα μαζί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2η 19:00
ΣΚΙΝΤ-ΣΟΓΚΝΤΑΛ

2 DNB 1,66
Στις επάλξεις η Νορβηγία με δράση σε όλες τις κατηγορίες. Για μια 

θέση στα πλέι οφ θα παλέψει η Σόγκνταλ και μέσα στη τελευταία Σκίντ 
έχει όλα τα φόντα για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Αξία και στήριξη στη Σόγκνταλ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 3η 20:00
ΝΟΡΝΤΣΤΡΑΝΤ-ΚΙΕΛΣΑΣ 2

OVER 3,5 1,98
Ασταμάτητη η Νόρντστραντ ούσα το μεγάλο φαβορί για την άνοδο. 

Την τελευταία Κίελσας υποδέχεται σήμερα σε ένα ματς όπου όλα θα 
εξαρτηθούν φυσικά από την δική της απόδοση.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Κυνηγάμε τα γκολ, πολλά γκολ.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 3η 18:00
ΣΤΑΡΤ 2-ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 2

2 DNB 1,90
Απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη διατηρεί η 

Σάρπσμποργκ με συνέπεια να παίζει με λιγότερο άγχος. Δεν πείθει 
μέχρι στιγμής η Σταρτ και έχει ανάγκη από μια καλή εμφάνιση.

Πάμε συντηρητικά με την Σάρπσμποργκ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 02:00
ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ-ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ

OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,75
Μεγάλο ντέρμπι στο Μορούμπι με την Σάο Πάολο κόντρα στη 

Παλμέιρας. Στη κορυφή οι φιλοξενούμενοι είναι το φαβορί για τον 
τίτλο ενώ η Σάο Πάολο θέλει να επιστρέψει στην ελίτ της χώρας.

Κυνηγάμε ένα γρήγορο γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Το ποδοσφαιρο της ΕΠΣΑΝΑ και του ευ-
ρύτερου χώρου, γίνεται φτωχότερο από 
σήμερα. Πριν λίγο μαθεύτηκε πως ο Θα-
λής Τσιριμώκος δεν ζει πια, έφυγε για το 
μεγάλο ταξίδι, που κάποτε θα κάνουμε 
όλοι μας. Τι να πει κανείς γι αυτό το με-
γάλο ποδοσφαιράνθρωπο. Από όπου 
και να το πιάσει, είτε ως ποδοσφαιριστή 
είτε ως προπονητή, το αποτέλεσα είναι 
το ίδιο. Και στα δυο, θεωρήθηκε πετυχη-
μένος. Από τους ποδοσφαιριστές που 
το ταλέντο του ξεχείλισε και πολύ νω-
ρίς ανακαλύφθηκε από τα λαγωνικά του 
ποδοσφαίρου της εποχής, και φόρεσε 

τη φανέλα αρκετών ομάδων της Α εθνι-
κής, όπου συνολικά σημείωσε 62 γκολ. 
Πιο συγκεκριμένα: Αγωνίστηκε στο Πα-
γκράτι και στην Καλλιθέα. Τη σεζόν 1979 
- 1980 αγωνίστηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα, 
όπου έχοντας την καλύτερη χρονιά του 
ανακηρύχθηκε 2ος σκόρερ της Α’ Εθνι-
κής με 16 γκολ σε 31 εμφανίσεις. Εκεί-
νη τη χρονιά ο ΠΑΣ είχε την τρίτη κα-
λύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. 
Την επόμενη χρονιά αγωνίστηκε στον 
Άρη Θεσσαλονίκης όπου αγωνίστηκε 
για ενάμισι χρόνο και το Δεκέμβριο του 
1981 μεταγράφηκε στον ΟΦΗ όπου τη 
χρονιά 1982-1983 αναδείχτηκε 3ος σκό-
ρερ της Α’ Εθνικής με 17 γκολ σε 32 εμ-
φανίσεις και τη χρονιά 1984-1985 ανα-
δείχτηκε 2ος σκόρερ της Α’ Εθνικής με 
15 γκολ σε 30 εμφανίσεις. Το καλοκαίρι 
του 1986 μεταγράφηκε στον Απόλλωνα 
Αθηνών όπου και έκλεισε την καριέρα 
του. Σημείωσε συνολικά 62 γκολ στην Α’ 
Εθνική. Ως προπονητής κάθισε σε πά-
γκο αρκετών ομάδωντης Αθήνας, αλλά 
και της ΕΠΣΑΝΑ με την πιο πρόσφα-
τη στη Μαρκό μαζί με τον γιο του Γιάν-
νη Τσιριμώκο. Ήταν ο πρώτος παίκτης 
που βραβεύτηκε με το έπαθλο του Fair 
Play. Συλλυπητήρια στους οικείους του. 

ΥΜΗΤΤΟΣ 
Έντονη είναι η κινητικότητα που επι-
κρατεί στο στρατόπεδο του Υμηττού 
όσο αφορά τον σχεδιασμό της επόμε-
νης σεζόν. Οι ιθύνοντες του συλλόγου 
των ανατολικών προαστίων με πρωτο-
μάστορα τον Πρόεδρο Στέλιο Μανούσο 
φροντίζουν να διευθετούν όλα τα φλέ-
γοντα ζητήματα που αφορούν το σω-
ματείο, ώστε η έναρξη της νέας περιό-
δου να βρει τον Υμηττό πανίσχυρο από 
κάθε άποψη. Μα πάνω απ΄ όλα αποφα-
σισμένο και απόλυτα συγκεντρωμένο 
να διεκδικήσει το εισιτήριο της άμεσης 
επιστροφής στην Β’ Κατηγορία. Ήδη η 
διοίκηση του Υμηττού έχει προχωρήσει 
σε 15 ανανεώσεις που απαρτίζουν τον 
περυσινό βασικό κορμό και τώρα βάζει 
μπροστά στον μεταγραφικό τομέα, ευ-
ελπιστώντας να ενισχυθεί σε σημαντικό 
βαθμό σε θέσεις, όπου είχαν διαπιστω-
θεί αδυναμίες κατά την περασμένη σε-
ζόν. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορί-
ες στον Υμηττό απέχουν μία ανάσα από 
τη απόκτηση ενός φορ εγνωσμένης αξί-
ας, αλλά και ενός πολύ ποιοτικού τερ-
ματοφύλακα.

«ΈΦΥΓΈ» Ο ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ!
ΜΈΓΑΛΟ ΤΟ ΚΈΝΟ ΠΟΥ ΑΦΗΝΈΙ 
ΠΙΣΩ ΤΟΥ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΗΣ ΜΑΡΚΟ

Μεγάλη η 
απώλεια του 
Τσιριμώκου

Τεράστιο το κενό 
από την απώλεια 
του Θαλή. Γνωστό-
τατος σε όλο το ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο, 
τόσο ως ποδοσφαιρι-
στής όσο και ως άν-
θρωπος. Το ότι όλοι 
έχουν να πουν μόνον 
καλές κουβέντες, είναι 
η μεγάλη του προίκα. 
Κρίμα κι έφυγε τόσο 
νωρίς… και είχε πολ-
λά να προσφέρει στο 
ποδόσφαιρο της ΕΠ-
ΣΑΝΑ, αλλά και του 
ευρύτερου ποδοσφαί-
ρου της χώρας μας. 
Από το πρωί, έχουν 
σπάσει τα τηλέφωνα, 
από τους ανθρώπους 
που τον γνώριζαν, 
για να μου πουν μια 
κουβέντα και να συμ-
φωνήσουν μαζί μου. 
* Μια, όπως πάντα 
καλή κουβέντα είχε 
με τον Γιάννη Κόλ-
λια, τον πρώην πρό-
εδρο του Κορωπίου. 
Πρωινός – πρωινός, 
ο Γιάνναρος, τα είπα-
με όλα μέσα σε λίγο 
χρόνο. Αυτό ήταν ότι 
έπρεπε, διότι άλλες 
φορές δεν μας έφτα-
νε ούτε μια ώρα! *Μα-
θαίνω πως εκεί στα 
Καλύβια, γίνεται πολύ 
καλή δουλειά και πως 
το νέο ΔΣ ήδη σχεδιά-
ζει με σοβαρότητα το 
πλάνο της νέας χρο-
νιάς. Το ότι θα γίνουν 
μεταγραφές είναι μια 
καλή αρχή. Και βεβαί-
ως το πιο σημαντι-
κό είναι πως η ομά-
δα παραμένει στο 
πρωτάθλημα και δεν 
αποχωρεί, όπως είχε 
ακουστεί, τώρα τελευ-
ταία… Και βεβαίως 
τα καλύτερα τα άκου-
σα από τον «Σερ Τά-
κης», που ήδη γνω-
ρίζει τον πρόεδρο, 
αλλά και πολλά μέλη 
του νέου συμβουλί-
ου. * Γενικός δερβέ-
ναγας στον Πρωτέα 
Παλ Φωκαίας είναι ο 
Ανδρέας Μπαρμπα-
ρής. Νάτο το φιλαρά-
κι μου, που επανήλθε 
στα κοινά και μάλιστα 
μα αυξημένο το ρόλο 
του.  

Ισχυρή διοίκηση απέκτησε η 
Δόξα Βύρωνα Στις διεργασίες 
και ζυμώσεις που προηγήθη-
καν και μετά από προσπάθειες 
των μελών που αποτελούσαν 
τον απερχόμενο διοικητικό κορ-
μό , εισήλθαν στα εσωτερικά του 
δημοφιλούς σωματείου αρκετοί 
νέοι παράγοντες που πληρούν 
όλες τις προδιαγραφές να οδη-
γήσουν ψηλά τον σύλλογο, να 
εμπνεύσουν και το κυριότερο να 
θέσουν τα υγιή θεμέλια για την 
συγκρότηση ενός πανίσχυρου 
Δ.Σ. Ικανού να οργανώσει μαε-
στρικά τους «κυανόλευκους» και 
να τους επαναφέρεις τον δρόμο 
των επιτυχιών Αναλυτικά η ανα-
κοίνωση: «Πραγματοποιήθηκαν 
οι αρχαιρεσίες για την ανάδει-
ξη του νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου του Συλλόγου μας. Επικε-
φαλής και νέος πρόεδρος της 
ομάδας μας αναδείχθηκε ο Ηλί-
ας Σανταλτζόγλου, ενώ στο νέο 
Δ.Σ. εκλέγονται με σειρά κατάτα-
ξης οι εξής: 1) Δαραδήμος Αθα-
νάσιος 2) Μπότσαρης Κάρολος 
3) Κασσιανός Μάριος 4) Βαφειά-
δης Κωνσταντίνος 5) Σπαθούλας 
Μάρκος 6) Ζαχαρόπουλος Χαρά-
λαμπος 7) Αθανασίου Βασίλει-
ος 8 ) Ταμβάκης Ιωάννης 9) Κυ-
ρίτσης Αχιλλέας 10) Δαραδήμος 
Βασίλειος 11) Χλίνος Δημήτριος 
12) Ψωμάς Εμμανουήλ 13) Κα-
μίτσης Ευάγγελος 14) Ξενάκης 
Αντώνιος Το νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα 
την προσεχή Δευτέρα. Ευχόμα-
στε στο νέο Δ.Σ να έχει υγεία και 
να καταφέρει να επιστρέψει την 
ομάδα μας στο δρόμο των επι-
τυχιών».

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλ-
λόγου η προετοιμασία θα ξεκινήσει 
στις 22 Αυγούστου και όπως είναι 
λογικό θα ακολουθήσουν οι φιλι-
κοί αγώνες. Σχετική είναι η ανα-
κοίνωση που αναφέρει τα εξής: «Ο 
Πανιώνιος Καισαριανής ενημερώ-
νει ότι έναρξη προετοιμασίας για 
την αγωνιστική περίοδο 2022-23 
θα ξεκινήσει 22 Αυγούστου και εν 
συνεχεία θα ακολουθήσουν φιλι-
κοί αγώνες που είναι οι εξής: Νίκη 
Γκύζη (27/8), Υμηττός (1/9), Αστέ-
ρας Ζωγράφου (3/9), Άγιαξ Ταύ-
ρου (8/9), Αττικός (15/9).

ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ

Προέκυψε 
πανίσχυρο Δ.Σ.

Ν. ΙΩΝΙΑ

«Διαζύγιο» με τον Θοδωρή 
Νησαριώτη 
Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν απτόητοι στην Νέα 
Ιωνία τις απαραίτητες ενέργειες που άπτονται της χά-
ραξης του προγραμματισμού τους ενόψει της επόμε-
νης ιδιαίτερα απαιτητικής περιόδου. Στις προθέσεις 
των «γαλαζοκιτρίνων» είναι να δημιουργήσουν όλα 
τα απαραίτητα εχέγγυα, που θα επιτρέψουν στην δη-
μοφιλή ομάδα να θέσει τις βάσεις για μία πρωταγω-
νιστική πορεία στο επερχόμενο πρωτάθλημα της Α’ 
Κατηγορίας αντάξια του ονόματος και της δυναμικής 
του συλλόγου. Την ίδια στιγμή βέβαια, υπάρχουν και 
αποχωρήσεις σημαντικών στελεχών. Σε αυτή την 
κατηγορία ανήκει η περίπτωση του Θοδωρή Νησα-
ριώτη, ο οποίος έλυσε φιλικά τη συνεργασία του με 
τον σύλλογο των βορείων προαστίων και πλέον εί-
ναι ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της 
καριέρας του. Ο ικανότατος φορ έλυσε την συνεργα-
σία του με την Νέα Ιωνία και πλέον καλείται να επι-
λέξει πού θα παίξει ποδόσφαιρο τη νέα περίοδο. Ο 
χαρισματικός σκόρερ έχει αγωνιστεί επίσης σε Άρη 
Πετρούπολης, Ήφαιστο Περιστερίου κ.α., και έχει 
ήδη δεχτεί κάποιες προτάσεις αλλά ακόμα δεν έχει 
αποφασίσει ποιά θα είναι η επόμενη ποδοσφαιρι-
κή στέγη του.

This is AthensO Θαλής Τσιριμώκος
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1

Η Ελλάδα αναδείχθηκε σε 
πρώτη δύναμη στο Βαλκανικό Πρω-

τάθλημα που «έριξε» χθες την αυλαία 
στην Κραϊόβα. Οι Έλληνες αθλητές και 

αθλήτριες κατέκτησαν 24 μετάλλια εκ των 
οποίων 9 χρυσά, 6 ασημένια και 9 χάλκι-

να. Επίσης, ήταν πρώτη στη βαθμολο-
γία με 224,5 βαθμούς. 

Ο Άρης Περιστέρης έκανε 
εντυπωσιακή εμφάνιση στο Βαλ-

κανικό Πρωτάθλημα στην Κραϊόβα. Κα-
τέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο δέκαθλο 

με 7.887 βαθμούς και έκανε ατομικό ρεκόρ, 
ενώ παράλληλα έγινε ο 3ος καλύτερος Έλ-
ληνας όλων των εποχών. Το χάλκινο με-

τάλλιο πήρε στο έπταθλο η Σοφία 
Υφαντίδου.

Η Αναΐς Καραγιάννη ξε-
χώρισε στους Βαλκανικούς 

Αγώνες που έγιναν στη Ρουμανία. Στη 
2η ημέρα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε 
το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. εμπόδια με 
13.15 που είναι ατομικό της ρεκόρ. Έγι-
νε η 5η καλύτερη όλων των εποχών στη 

χώρα μας στο αγώνισμα. 

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη 
ήταν από τα πρόσωπα της διοργά-

νωσης, αφού θα φύγει από την Κραϊό-
βα με τρία μετάλλια. Την πρώτη ημέρα των 
αγώνων κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 
4x100μ. και το ασημένιο στα 100μ. Και τη 

δεύτερη ημέρα πήρε το χρυσό με-
τάλλιο στα 200μ. 
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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 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ 
ΤΑΣΟΥ ΜΠΑΚΑΣΕΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΦΟ ΝΑ 

ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ
Ο Τάσος Μπακασέτας είναι από τους ποδοσφαιριστές που μπορεί να πει κανείς με 

βεβαιότητα ότι αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.
Για τον χαρακτήρα του αλλά και την επαγγελματική του προσήλωση.

Όσον αφορά το πρώτο, δεν είναι μόνο αυτό που βγάζει δημόσια. Ηρεμία και καλοσύνη 
δηλαδή, σοβαρές τοποθετήσεις από άνθρωπο που δείχνει ωριμότητα παρά το γεγονός πως 
ακόμα δεν έχει κλείσει τα 30 του χρόνια. Και είναι ακριβώς αυτό. Δεν ξεγελά, δεν παίζει 
κάποιο ρόλο. Όσοι τον γνωρίζουν τόσο προσωπικά όσο και μέσα από τις ομάδες που έχει 

αγωνιστεί, κάνουν λόγο για έναν χαρακτήρα… μάλαμα.
Έναν άνθρωπο που πρώτα θα βουτήξει τη γλώσσα στο μυαλό και στη συνέχεια θα μιλήσει, 

έναν ποδοσφαιριστή που θα παίξει για την ομάδα.
Ο χαρακτήρας του άλλωστε έπαιξε βασικό ρόλο για το σύλλογο που θα ήθελε και τελικά 

αγωνίστηκε με μεταγραφή από τον Πανιώνιο.
Είναι γνωστό πως οι δύο ομάδες τα είχαν βρει για να συνεχίσει στον Ολυμπιακό αλλά 

ο Μπακασέτας ήθελε να πάει στο κλαμπ που υποστήριζε από παιδί, την ΑΕΚ. Και ας 
τον πλήγωσε. Από τους βασικούς πυλώνες του ιστορικού, πλέον, πρωταθλήματος το 
2018, είδε ακόμα και να μένει για κάποιο διάστημα εκτός ομάδας μια και δεν υπήρχε 
πρόσφορο έδαφος για ανανέωση. Τελικά για το ποσό των 500.000 ευρώ πουλήθηκε 
στην Αλάνιασπορ, σε μια κίνηση που φάνηκε πιο πολύ για να γλιτώσει την ελληνική 
ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Εκείνος δούλεψε, έβγαλε ιδρώτα και το ταλέντο του 
στο γήπεδο, κάνοντας σημαντικό βήμα προς την ιστορική Τράμπζονσπορ. Η ηγετική του 

φυσιογνωμία έφερε το πρώτο πρωτάθλημα στην Τραπεζούντα μετά το 1984 και έκαναν 
τους τούρκους να αγαπήσουν εκείνον και τον Σιώπη όσο λίγους.Η παρουσία του και το 
γεγονός πως είναι αρχηγός στην Εθνική τον έκαναν σημείο αναφοράς στο restart που 

πραγματοποιείται με τον Γκουστάβο Πογέτ. Όλα βαίνουν καλώς.
Αλλά ο Μπακασέτας είναι μια προσωπικότητα που πρέπει να εξελίσσεται. Μπορεί, είναι 

φανερό πως υπάγεται σε μια τέτοια κατηγορία.
Το όνομά του πλέον παίζει στην κατηγορία μεταγραφών 8-12 εκατομμύρια ευρώ (στα 12 
η ρήτρα του) και το ιδανικό επιστέγασμα θα είναι μια μεταγραφή σε top5 λίγκα και σε μια 
ομάδα της πρώτης 8άδας. Μια τέτοια είναι η μεγάλη, η ιστορική Φιορεντίνα, 7η πέρυσι στη 

Serie A, με συμμετοχή στο Conference League που έρχεται.
Ένα κλαμπ που τη φανέλα της έχουν φορέσει ένας Μπατιστούτα, ένας Ρομπέρτο Μπάτζιο, 

ένας Ρουί Κόστα και τόσοι και τόσοι άλλοι stars. «Μπάκα» σου αξίζει, ας γίνει…


