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Το διπλό μεταγραφικό χτύπημα του Άρη που θα ολοκληρωθεί με τις υπογραφές είναι μια μεγάλη 
επιτυχία του Καρυπίδη. Ο πρόεδρος των «κίτρινων» κατάφερε και άνοιξε μια μεγάλη πόρτα, ενός από τα 
κορυφαία γραφεία μάνατζερ στον κόσμο. Αν κάτι σας λέει η Wasserman είναι λόγω της μεταγραφής του 
Χρήστου Τζόλη. Ανέλαβε τις τύχες του διεθνή winger και ήρθε η μετακίνηση της Νόριτς. Στο ρόστερ της 
εταιρίας βρίσκονται μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ποδοσφαίρου από όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα. Δεν έχει νόημα η παράθεση, θα ξεχάσουμε και κανέναν μεγάλο. Ο τζίρος της Wasserman 
είναι τεράστιος και οι επαφές με τα τεράστια ευρωπαϊκά κλαμπ όπως η Ρεάλ Μαδρίτης (δικός της π.χ. 
η μεγάλη φετινή αγωνιστική ανακάλυψη του Αντσελότι, ο Βαλβέρδε). Με αυτή την εταιρία λοιπόν άνοιξε 
παρτίδες ο Άρης. Στο ρόστερ της είναι τόσο ο Γκρέι όσο και ο Νταμπό. Οι επαφές στο Λονδίνο είχαν να 
κάνουν και με στελέχη της Wasserman μια και δεν προσπερνάς τέτοια ευκαιρία όταν παρουσιάζεται. Έτσι 
ο Άρης παίρνει παίκτες από το ρόστερ της με αποτέλεσμα μάλλον να ανοίγεται η μεγαλύτερη πόρτα επί 
Καρυπίδη. Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά και για το μέλλον, όταν και εφόσον π.χ. φτάσει το κλαμπ να θέλει 
να πουλήσει στο εξωτερικό κάποιο δικό του ποδοσφαιριστή.

Αρέσει ή όχι, ο Ολυμπιακός την πήρε την απόφασή του. Ο Γκουστάβο Σκάρπα είναι ο εκλεκτός για τη θέση του 
δημιουργικού μέσου. Αυτόν θέλει, αυτόν κυνηγάει, αυτόν θα περιμένει –αν χρειαστεί να τον περιμένει. Που 
θέλει να καταλήξει η στήλη με όλα αυτά; Πως οι πιθανότητες να πάει χωρίς κάποιον καινούργιο δημιουργικό 
μέσο στα προκριματικά ο Πέδρο Μαρτίνς είναι πάρα πολλές.
Και δεν αναφερόμαστε φυσικά μόνο σε αυτά με την Μακάμπι, αλλά και για τα επόμενα. Στην ομάδα του 
Πειραιά θεωρούν πως ο 28χρονος Βραζιλιάνος είναι ακριβώς ο παίκτης που θέλουν. Συνεπώς, θα 
επιδιώξουν οριστική συμφωνία μαζί του και στη συνέχεια πίεση μέχρι τέλος της μεταγραφικής περιόδου 
στην Παλμέρας προκειμένου να τον παραχωρήσει με μικρό αντίτιμο. Διότι, το συμβόλαιο του λήγει τον 
Δεκέμβρη και ο Ολυμπιακός θα τον πάρει τότε! Ποιο το σκεπτικό; Πως τα 2/3 της σεζόν φέτος, λόγω 
Μουντιάλ, κρίνονται μετά τον Δεκέμβρη. Η Ευρώπη όμως;

ΑΝΟΙΞΕ  
ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΤΑ

ΣΚΑΡΠΑ  
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ
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Είναι γνωστό από πέρυσι το πόσο το σκέφτεται ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν κάνει την κάθε μεταγραφή. Ειδικά για 
παίκτες που δεν έχει εικόνα για τις τελευταίες τους σεζόν, το ψειρίζει.
Τα πρώτα πράγματα που θέλει είναι οι μεταγραφικοί στόχοι να μην έχουν προβλήματα τραυματισμών και να 
είναι γεμάτες οι τελευταίες τους σεζόν.
Για τον Ροντρίγκο Μολέδο δεν ισχύει τίποτα από τα δύο. Η ηλικία δεν είναι τόσο σημαντικό θέμα, όσο τα δύο 
άλλα που αναφέραμε. Επομένως, το σενάριο επιστροφής του κάπου «κολλάει». Εδώ για τους ίδιους λόγους 
υπάρχει διστακτικότητα ακόμα και στο θέμα του Χόρντουρ Μάγκνουσον, του Ισλανδού στόπερ που δεδομένα 
βρίσκεται στην «πράσινη» λίστα.

Μπορεί στον ΠΑΟΚ η υπόθεση Τσόλακ να ήταν έως πρόσφατα στο επίκεντρο, παρόλα αυτά, Μπότο και 
Λουτσέσκου έχουν διαπιστώσει ένα κενό στο ρόστερ που θα πρέπει να καλυφθεί. Και μάλιστα με παίκτη 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και εμπειρίας. Ο ΠΑΟΚ έχει φουλάρει τις μηχανές για την απόκτηση 
κεντρικού αμυντικού. Μετά την αποχώρηση του Κρέσπο έχουν μείνει ο Ίνγκασον, ο Μιχάι που υπάρχει 
ενδιαφέρον από Κοπεγχάγη, Φερεντσβάρος και μπήκε στην προετοιμασία τώρα λόγω των αγώνων με την 
εθνική Αλβανίας και οι Κάργας, Νάσμπεργκ (δεν έχει έρθει ακόμα). Ο Μιχαηλίδης είναι τραυματίας και 
δίπλα στον Ίνγκασον θα παίξει ο Μιχάι. Αυτό που θέλει ο Λουτσέσκου όμως είναι και ένας έμπειρος στόπερ 
που θα έχει παραστάσεις. Πάντως, δύσκολα θα προλάβει να είναι στα ευρωπαϊκά ματς αλλά στον ΠΑΟΚ 
θεωρούν πως θα περάσουν τη Λέφσκι (αυτό έλειπε) με αποτέλεσμα να βλέπουν και το μέλλον με αυτή τη 
μεταγραφή του έμπειρου κεντρικού αμυντικού.

Ο ΜΑΓΚΝΟΥΣΟΝ  
ΚΑΙ… Ο ΜΟΛΕΔΟ

ΦΟΥΛ ΓΙΑ ΣΤΟΠΕΡ
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Λύσεις από Κύπρο και Τουρκία περιμένει ο Ολυμπιακός για παίκτες που δεν 
έχει στα πλάνα του ο Πέδρο Μαρτίνς. Στο κομμάτι της ενίσχυσης καθυστερεί 
διαρκώς η άφιξη του Σίμε Βρσάλικο. Σε σημείο που γίνονται δεύτερες σκέ-
ψεις. Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια να συμφωνήσει άμεσα ο Γκουστάβο 

Σκάρπα για να υπάρξει έξτρα πίεση στην Παλμέιρας.
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Αντόνιο Τσόλακ το θέμα των ημερών. Από τη στιγμή που έγιναν οι μεταγρα-
φές, εκείνο που καίει είναι η υπόθεση του Κροάτη φορ. Το «Sky Sports» 
υποστήριξε ότι η Ρέιντζερς τα βρήκε με τους «ασπρόμαυρους» και οι τελευ-
ταίοι ενοχλημένοι έβγαλαν μέχρι και ότι γίνονται σκέψεις να μην πουληθεί. 

Θέμα χρημάτων είναι όλα. Αν τα «σκάσουν», φεύγει και έρχεται άλλος!

Την ώρα που η αντίστροφη μέτρηση για τον Φραν Βέλεθ ολοκληρώνεται με 
τους «πράσινους» να έχουν ζητήσει μπροστά όλα τα λεφτά στην Αλ Φατέχ, 
ο Παναθηναϊκός ανεβάζει στροφές για την απόκτηση ενός χαφ. Υπάρχουν 
συγκεκριμένες αγορές που τσεκάρουν οι «πράσινοι». Έως την αναχώρηση 
για την Αυστρία το ιδανικό θα ήταν να έχει αποκτηθεί τόσο ο μέσος όσο και 

ένας στόπερ.

Συμβόλαιο Αμπουμπακάρ Καμαρά παίρνει ο Αντρέ Γκρέι στον Άρη. Η βόμβα 
θα ολοκληρωθεί έως το τέλος της εβδομάδας και μάλιστα το deal είναι εξαι-
ρετικό για τους Θεσσαλονικείς. Και δεν είναι το πρώτο φετινό! Ο Παπέ Σεΐκ 
Ντιόπ, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες, έριξε πολύ το κασέ του για να φορέσει 
τα «κίτρινα».

Η μεγάλη καψούρα του Ματίας Αλμέιδα είναι ο Ορμπελίν Πινέδα και οι 
προσπάθειες για να αποκτηθεί συνεχίζονται. Ο τεχνικός διευθυντής της Τσί-
βας, Ρικάρντο Πελάεθ, δήλωσε για τον παίκτη πως θέλει να αγωνιστεί στην 
Ευρώπη. «Κλειδί» παραμένει η σχέση του παίκτη με τον κόουτς της ΑΕΚ. 
Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Γενς Γιόνσον, ο οποίος έχει πρόταση και από 

τη Μίντιλαντ.
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ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12:00
ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ-ΟΠΑΒΑ

OVER 3,25 1,80
Στο στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται η Σπάρτα με το μυαλό όλων 

πάντως να είναι στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Κόντρα στην αδύναμη 
Οπάβα θα δώσει χρόνο σε όλους τους παίχτες δοκιμάζοντας πρόσωπα 

αλλά και σχήματα.

Φιλικά και γκολ πάντα μαζί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 19:30
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΚΟΠΕΡ

OVER 2,75 1,75
Συνεχόμενες φιλικές αναμετρήσεις για τον Ερυθρό Αστέρα ώστε η 

ομάδα να είναι έτοιμη για το champions league.
Για τρίτη σερί φορά θα αντιμετωπίσει ομάδα από την Σλοβενία,αυτή 

την φορά θα είναι η Κόπερ.

Η επιλογή μας ξανά στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΗΠΑ MLS 02:00
ΣΑΡΛΟΤ-ΟΣΤΙΝ

Χ2 1,66
Σε δράση το αγαπημένο mls και φυσικά θα το τιμήσουμε ξανά

Εξαιρετική πορεία διαγραφεί το ´Οστιν με την ομάδα να έχει σχεδόν 
εξασφαλίσει μια θέση στα πλέι οφ.

Καίγεται για την νίκη το Σάρλοτ που τρέχει για να καλύψει το χαμένο 
έδαφος.

Στηρίζουμε συντηρητικά τους φιλοξενούμενους.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΗΠΑ MLS 03:30
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΑΤΛΑΝΤΑ 

OVER 2,5 1,72
Ζόρισαν τα πράγματα για την Ατλάντα με τα πλέι οφ να 

απομακρύνονται. Με όπλο την έδρα η Νέα Υόρκη παραμένει στα ψηλά 
στρώματα της βαθμολογίας.

Για το τρίποντο θα παίξει και σήμερα ούσα το φαβορί με την μέτρια 
Ατλάντα.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Αμερική και γκολ πάντα μαζί.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΣΙΑΣ 17:00
ΠΝΟΜ ΠΕΝΧ ΚΡΑΟΥΝ-ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΕΦΑΝΤΣ

OVER 4,5 1,70
Το κύπελλο Ασίας μας πληρώνει σταθερά και φυσικά θα το τιμήσουμε 

πάλι.
Αποκλεισμένες και χωρίς άγχος οι δύο ομάδες θα παραταχθούν 

επιθετικά με στόχο να προσφέρουν γκολ αλλά και θέαμα.

Κυνηγάμε τα γκολ,πολλά γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 18:30
ΝΤΟΥΝΑΙΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ-ΠΑΚΣΙ

OVER 2,75 1,75
Οι φιλικές αναμετρήσεις σε δράση είναι αυτές που παίζουν μπάλα στο 

ποδοσφαιρικό μενού.
Στρέντα και Πάκσι ψάχνονται στο μεταγραφικό κομμάτι,βρίσκονται 

ακόμα στην αρχή της προετοιμασίας.
Στο σημερινό παιχνίδι θα δώσουν χρόνο σε όλους τους διαθέσιμους 

παίχτες.

Αμφότερες σκοράρουν με άνεση.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με ανακοίνωσή της η διοίκηση της Πέρα Κλούμπ 
γνωστοποιεί την απόκτηση του Δημήτρη Λούρ-
μπα. Ενός παίκτη που συνέβαλε στα μέγιστα 
πέρσι, ώστε να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία 
ο ΓΣ Καισαριανής. Αναλυτικά η ανακοίνωση 
αναφέρει τα εξής: «Σπουδαία μεταγραφική κί-
νηση έκανε η ομσδα μας. Απέκτησε τον πρώτο 
σκόρερ του 1ου ομίλου της Β Κατηγορίας με 12 
γκολ , Δημήτρη Λούρμπα απο τον πρωταθλητή 
ΓΣ Καισαριανής. Ο 23χρονος επιθετικός απο-
τελεί προσωπική επιλογή του Γιώργου Ξένου 
-ήταν συμπαίκτες στον ΑΟ Κορωπίου-και ανα-
μένεται να βοηθήσει την ομάδα μας στην προ-
σπάθεια για επάνοδο στην Β Κατηγορία. Ο Δη-
μήτρης Λούρμπας έχει φορέσει και την φανέλλα 
του ΑΟ Κορωπίου,του Αρη Πετρούπολης και 
της Δόξα Βύρωνα και θεωρείται από τους κα-

λύτερους σκόρερ της Αθήνας. Αναμένονται και 
άλλες ανακοινώσεις παικτών που θα βοηθή-
σουν ουσιαστικά την ομάδα μας. ΚΑΛΗ ΧΡΟ-
ΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΟΥΡΜΠΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛ-
ΛΑ ΓΚΟΛ!!!».

ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Την ανανέωση της συνεργασίας με ακόμη ένα 
σπουδαίο ποδοσφαιριστή της ομάδας, τον Αρ-
τέμη Μινάι ανακοίνωσε ο Ορφέας Αιγάλεω. Ανα-
λυτικά η ανακοίνωση: «Η Διοίκηση του Ορφέα 
Αιγάλεω βρίσκετια στην ευχάριστη θέση να ανα-
κοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της 
με τον ποδοσφαιριστή Άρτεμις Μινάι. Ο Πρόε-
δρος Τιτόνης Θανάσης και ο Α’ Αντιπρόεδρος 
Καραγιάννης Νίκος συναντήθηκαν με τον Άρ-
τεμη και σε μερικά λεπτά έδωσαν τα χέρια για 
την επόμενη σεζόν κάτω από εξαιρετικό κλίμα 
και κοινό στόχο για το μέλλον. Αρτέμη του ευ-
χόμαστε καλή σεζόν με υγεία!! Υ.Γ. Σημαντικό 
ρόλο έπαιξε ο Κ. Ηλιόπουλος με την πολυετή 
γνωριμία του με τον ποδοσφαιριστή.»

ΕΛΠΙΔΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
Γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση της διοίκηση 
της Ελπίδας η συνεργασία με τον Δρ Πισκοπά-
κη. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το ενδιαφέρον 
μας για τα μέλη του ΑΟ ΕΛΠΙΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥ-
ΡΩΝ εκδηλώνεται μέσα από τη διάθεση μας να 
προσφέρουμε στο σύλλογο μας τις καλύτερες 
δυνατές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό είμαστε 
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συ-
νεργασία μας με την Ορθοπεδική Κλινική Αθλη-
τικών Κακώσεων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, 
υπό τον διευθυντή Δρ. Πισκοπάκη. Για την σε-
ζόν 2022-23 θα παρέχεται πλήρης ορθοπεδική 
κάλυψη και μυοσκελετικός έλεγχος των αθλη-
τών μας. Με την υπηρεσία αυτή, η ομάδα μας 
είναι σε θέση να προσφέρει σωστή αντιμετώ-
πιση στους τραυματισμούς των παικτών μας 
και κατάλληλο σχεδιασμό στο πρόγραμμα απο-
κατάστασης και πρόληψης. Η ιατρική κάλυψη 
των μελών μας κατά την αγωνιστική περίοδο 
θεωρείται ζωτικής σημασίας. Οι αρχές της ομά-
δας μας, καθώς και το ενδιαφέρον των μελών 
της για την σωστή λήψη αποφάσεων, ανέδει-
ξε την ανάγκη για μια αξιόλογη συνεργασία με 
την Ορθοπεδική κλινική αθλητικών κακώσεων 
υπό τον Δρ. Πισκοπάκη Ανδρέα (Ιατρικό Αθη-
νών Αμαρούσιο). Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, θα 
παρέχεται μυοσκελετικός έλεγχος των αθλητών, 
με προοπτική σχεδιασμού ενός κατάλληλου 
διαμορφωμένου προγράμματος προπόνησης 
στην διάρκεια της ποδοσφαιρικής σεζόν. Για 
περισσότερες πληροφορίες για την συνεργα-
σία με τον Δρ. Πισκοπάκη: email: piskopakis@
gmail.com τηλέφωνο: 2106107101»

ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ Ο ΛΟΥΡΜΠΑΣ
ΕΝΑΝ ΠΟΛΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΕ Η ΠΕΡΑ 
ΚΛΟΥΜΠ

Όλοι με την καλή 
κουβέντα είναι…

Από ταξίματα και 
από βοήθεια έχω 
χορτάσει όλα αυτά 
τα χρόνια. Δεν υπήρ-
ξε ούτε ένας που να 
μην πει,τουλάχιστον 
την καλή κουβέντα. 
Μέχρις εκεί όμως. 
Ελάχιστοι ήταν εκεί-
νοι που το προχώ-
ρησαν.Και ειδικά στο 
ποδόσφαιρο, αυτό 
αποτελεί για τους 
περισσότερους μια 
πάγια τακτική. Ελά-
χιστοι είναι εκείνοι 
που θα σταθούν δί-
πλα σου και θα βο-
ηθήσουν τη στιγμή 
που πρέπει. Κατά τα 
άλλα ας είναι καλά 
το καράβι… * Σκα-
σμένος είναι αυτές 
τις μέρες ο Διεθυντής 
των ακαδημιών του 
ΠΑΟ Ρουφ, Αντώ-
νης Κουσουρίδης, με 
το χαμό του μικρού 
Γιαννάκη. Δεν θέλει 
να το πιστέψει… Άλ-
λωστε και ο ίδιος εί-
ναι γονιός και προ-
φανώς όπως όλοι 
δεν θα ήθελε να ήταν 
σε κανενός τη θέση. 
Και δεν είναι μόνον 
ο Αντωνάκης, αλλά 
οι περισσότεροι στο 
Ρουφ. Δεν μπορεί να 
το χωνέψει ανθρώπι-
νος νους. * Δεν ξέρω 
τι γίνεται εκεί στον 
Ολυμπιακό Βάρης. 
Η ομάδα ανέβηκε κα-
τηγορία και αντί όλοι 
να μαζευτούν και να 
κοιτάξουν το κοινό 
καλό, έχουν χωριστεί 
στη μέση και ο καθέ-
ναςκοιτάζει το δικό 
του καλό. Πάντως 
κανείς δεν θα περί-
μενε, πως ύστερα 
από μια τόσο καλή 
πορεία και άνοδο, να 
έφτανε η στιγμή, που 
όλοι συζητούν ακό-
μη και για μη συμμε-
τοχή της ομάδος στο 
πρωτάθλημα της ΕΠ-
ΣΑΝΑ! Πάντως βλέ-
πω δύσκολα να επι-
στρέφει ο Μάνθος 
Δεσίπρης, που πρό-
σφατα πάντρεψε την 
κόρη του και μάλιστα 
ο ίδιος το γλέντησε 
όσο κανείς άλλος.

Με το πόδι πατημένος το γκάζι 
μπήκαν τα Μελίσσια στο φετινό 
μεταγραφικό καλοκαιρινό παζάρι. 
Ο ι ιθύνοντες του φιλόδοξου σω-
ματείου των βορείων προαστίων 
κινούνται πολύ μεθοδικά και φρο-
ντίζουν με συντονισμένες ενέργει-
ες να ενισχύσουν το ρόστερ του 
συλλόγου με ποιοτικούς κι εγνω-
σμένης αξίας ποδοσφαιριστές 
που έχουν τα ηγετικά χαρακτηρι-
στικά να κάνουν την πολυπόθητη 
διαφορά στο επερχόμενο δύσκο-
λο πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣΑ. Στο 
πλαίσιο αυτό οι «πράσινοι» μετά 
από συντονισμένες κινήσεις της 
διοίκησης Γυφτόπουλου, φαίνε-
ται ότι βρήκαν τον εκλεκτό για την 
μεσαία γραμμή καθώς ήρθαν σε 
συμφωνία με τον Παύλο Νίκολι. Οι 
άνθρωποι του σωματείου δεν άφη-
σαν την ευκαιρία να περάσει ανεκ-
μετάλλευτη και από τη στιγμή που 
ο έμπειρος χαφ αποδεσμεύτηκε 
από το Χαλάνδρι, έγινε αμέσως κί-
νηση για την απόκτηση του από 
την πλευρά της ομάδας του Αλέξη 
Μαντζούνη. Με την συγκεκριμένη 
προσθήκη, τα Μελίσσια αναμένε-
ται να ενισχυθούν πάρα πολύ στον 
νευραλγικό χώρο της μεσαίας 
γραμμής με έναν ποδοσφαιριστή 
που έχει να επιδείξει στο βιογρα-
φικό του παραστάσεις πρωταθλη-
τισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 
ο 33χρονος Νίκολι έχει αξιοπρόσε-
κτο βιογραφικό, όπως μαρτυρά η 
θητεία του σε Διάνα Ηλιούπολης, 
Ωρωπό, Άρη Πετρούπολης, Περι-
στέρι, Ηράκλειο, Ακαδημίες Ρότσα, 
Ελπίδα Αγίων Αναργύρων με το 
Χαλάνδρι να αποτελεί τον τελευ-
ταίο του ποδοσφαιρικό σταθμό. 
Με τη φανέλα της συγκεκριμένης 
ομάδας κατέκτησε το πρωτάθλη-
μα στον 4ο όμιλο της Α’ ΕΠΣΑ ενώ 
αντιμετώπισε τα Μελίσσια ως αντί-
παλος πέρυσι τόσο με την Ελπίδα 
όσο και με το Χαλάνδρι. Δεκαεπτά 
παιχνίδια έδωσε πέρυσι ο Παύλος 
Νίκολι στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ 
έχοντας αξιόλογη παρουσία.

MEΛΙΣΣΙΑ  
Αίσθηση  
με τον Παύλο Νίκολι  

ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Προσθέτει ποιότητα  
με τον Θοδωρή Μποζά 
Την μεταγραφική της αντεπίθεση σε όλα τα μέτω-
πα συνεχίζει ακάθεκτη η Θύελλα Περιστερίου, με 
φόντο τη δημιουργία ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστι-
κού συνόλου, το οποίο θα πληροί όλες τις απαραί-
τητες προδιαγραφές, ώστε να φανεί άκρως αντα-
γωνιστικό στο επερχόμενο πρωτάθλημα της Β’ 
Κατηγορίας. Εκεί, όπου θα συμμετάσχει την νέα 
σεζόν για πρώτη φορά στην ιστορία της μετά το 
φετινό της τεράστιο επίτευγμα της ανόδου. Κάτω 
από αυτό το πρίσμα και με «μπροστάρη» τον Δι-
οικητικό Ηγέτη Θόδωρο Αθανασόπουλο οι «πρά-
σινοι» προχώρησαν σε μία πολύ σημαντική προ-
σθήκη, που ενδέχεται να εκτοξεύσει αγωνιστικά 
την νεοφώτιστη ομάδα των δυτικών προαστί-
ων. Κι αυτό διότι μετά από συντονισμένες ενέρ-
γειες, προχώρησε στην απόκτηση του Θοδωρή 
Μποζά. Ο ικανότατος 25χρονος αριστεροπόδα-
ρος μεσοεπιθετικός αγωνιζόταν στην Άμιλλα Πε-
ριστερίου, έχοντας αγωνιστεί επίσης σε Φοίνικα 
Περιστερίου, Τόλμη και Καματερό. Μετά από αυτή 
την εξέλιξη ο τεχνικός Κώστας Δημόπουλος ανα-
μένεται να έχει χέρια του ένα σημαντικό εργαλείο 
στην προσπάθεια δημιουργίας μιας ομάδας που 
θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου πρω-
ταθλήματος…..

This is AthensΟ Δημήτρης Λούρμπας με τον Ξένο
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1

Η Ελλάδα θα μετάσχει 
με 17 αθλητές στο Παγκόσμιο Πρω-

τάθλημα στο Γιουτζίν. Μετά την ανανέω-
ση του ράνκινγκ 6 πρωταθλητές μας βρίσκονται 

εντός πρόκρισης. Εκτός 4 του βάδην (Παπαμιχαήλ, 
Κουρκουτσάκη, Φιλτισάκου, Παπαδοπούλου), εί-

ναι οι Γκούσιν, Πόλακ (φωτό), Καρύδη, Ανα-
γνωστοπούλου, Σκαρβέλη και Αναστα-

σάκης.

Ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκε-
ται από χθες στη Σουηδία για να πάρει 

μέρος στο Diamond League που διεξάγεται 
σήμερα στην Στοκχόλμη. Το αγώνισμα δεν είναι 
diamond league στο συγκεκριμένο αγώνα, αλλά 
ο Έλληνας πρωταθλητής θα επιδιώξει τη νίκη 

πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ και το Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα.

Σήμερα διεξάγεται η πρώ-
τη ημέρα των Μεσογειακών Αγώνων 

στο Οράν με έξι ελληνικές συμμετοχές. Πρώ-
τη χρονικά αγωνίζεται η Δήμητρα Γναφάκη (φωτό) 

στα ημιτελικά στα 400μ. εμπόδια. Στα προκριματικά των 
100μ. μετέχουν Γιάννης Νυφαντόπουλος και Κώστας 
Ζήκος και στους απευθείας τελικούς αγωνίζονται Τά-

σος Λατιφλάρι και Οδυσσέας Μουζενίδης στη 
σφαιροβολία και ο Γιώργος Σταμούλης 

στα 3.000μ. στιπλ. 
Η εμφάνιση του Γιάννη Γρανι-

τσιώτη στη Θεσσαλονίκη του άνοιξε την 
πόρτα της Εθνικής ομάδας σκυταλοδρομί-

ας 4x100μ. για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο 
Μόναχο. Ο 20χρονος υπολογίζεται στα πλάνα 
του τεχνικού διευθυντή, μετά και τη νίκη του 

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα 200μ. 
με 20.84.
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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...

ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ  
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΟΥΟΤΕΡ ΠΟΛΟ ΑΛΛΑ  

ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΕΤΣΙ
Η παρακαταθήκη της Εθνικής ομάδας γουότερ πόλο στον ελληνικό αθλητισμό θα χρειαστούν σελίδες και χιλιάδες 

λέξεις για να παρατεθεί. Όχι μόνο όσον αφορά την κλάση των αθλητών αλλά και την προσωπικότητά τους. Άλλωστε, 
μετά το τέλος της καριέρας τους ένα μεγάλο ποσοστό έχει συμβάλλει στην κοινωνία από πολλά και διαφορετικά 

πόστα. Ο γ.γ.Α. Γιώργος Μαυρωτάς υπήρξε από τους εμβληματικούς πολίστες στην ιστορία του σπορ με, μεταξύ άλλων, 
5 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες στην πλάτη του, ο πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Καπράλος, διεθνής πολίστας και 
Ολυμπιονίκης υπήρξε. Αυτή η χώρα έχει τη μοναδική ικανότητα να βγάζει σπουδαίους αθλητές του γουότερ πόλο. Η 
δουλειά που γίνεται σε ακαδημίες και τις μικρότερες ηλικίες είναι υποδειγματική. Αυτό που λείπει από το γουότερ 

πόλο είναι η καθολική αποδοχή. Όσον αφορά το ολόκληρο του πράγματος και όχι απλά της στιγμής. Η Εθνική Ανδρών, 
η Εθνική Γυναικών, οι μικρότερες Εθνικές ομάδες που κατακτούν μετάλλια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις είναι 
αγαπητές στον Έλληνα φίλαθλο. Αλλά για λίγο. Λίγοι είναι που θα ασχοληθούν με τα προβλήματά τους ή που θα πάνε 
σε μια πισίνα μέσα στη σεζόν για να τους χειροκροτήσουν. Γιατί στο κάτω κάτω αυτό θέλουν, λεφτά ξέρουν ότι δε θα 

βγάλουν ποτέ από το σπορ. Λίγοι θα μάθουν τι προπόνηση χρειάζεται να φτάσει κανείς σε τέτοιο επίπεδο.

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΧΩΡΟ
Το γουότερ πόλο δεν είναι στο mentality του Έλληνα φίλαθλου. Δύσκολο σπορ για να το παρακολουθήσεις, όχι και 

τόσο τηλεοπτικό, πρέπει να το αγαπάς για να του αφιερώσεις χρόνο και ουσία. Όπως κάποτε έλεγε σε κάθε ευκαιρία 
ο κάπτεν της Εθνικής ομάδας και εμβληματικός αθλητής Κώστας Λούδης, το πόλο είναι το άθλημα που παίζεται εκτός 

του φυσικού χώρου του ανθρώπου. Το νερό δεν είναι ο φυσικός χώρος του ανθρώπου και αυτό από μόνο του το κάνει 
δύσκολο και στο «παίζειν» αλλά και στο «παρακολουθείν». Κάθε τέτοιες μέρες θυμόμαστε την Εθνική Ανδρών αλλά 
εκείνη φροντίζει να κάνει κάθε χρόνο και ένα μεγαλύτερο step up. Η νίκη 16-11 επί της ΗΠΑ την έβαλε και πάλι στην 
4αδα Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, στο δρόμο για ακόμα ένα μετάλλιο όπως το 2005 και το 2015. Και τα δύο χάλκινα, 

τώρα γιατί να μην είναι χρυσό. Αντίπαλος βέβαια, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία που έκανε αυτό που ίσως μόνο αυτή 
μπορούσε να κάνει, στέλνοντας τους Ούγγρους μέσα στο σπίτι τους στις θέσεις 5-8 (11-10 τελικό σκορ). Αντίπαλος ο 

αγαπημένος φίλος και για μια 6ετία προπονητής της Εθνικής, ο Σάντρο Καμπάνια. Ίσως ο άνθρωπος που έβαλε το σπορ 
σε λίγο πιο σοβαρή τροχιά (2003-2008).

Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ PRIME TIME
Η Ελλάδα δύσκολα θα βάλει το γουότερ πόλο στο… φίλαθλο πετσί της. Στην Ουγγαρία π.χ. το άθλημα είναι όντως εθνικό, 

τα ματς, ειδικά τα ντέρμπι στο πρωτάθλημα παίζονται σε prime time, οι χορηγοί κάνουν ουρά για να βρουν θέση στα 
πρότζεκτ ομάδων και ομοσπονδίας. Βέβαια, σε αυτό το κομμάτι για να πούμε και του στραβού το δίκιο έχουν γίνει βήματα 
μπροστά και στα τελευταία χρόνια της διοίκησης Διαθεσόπουλου και στις πρώτες στιγμές της διοίκησης Γιαννόπουλου. 
Με αυτά και με αυτά, η Εθνική γουότερ πόλο βρίσκεται κοντά στη μεγάλη πρόκληση του πρώτου Παγκόσμιου τελικού. 
Με τη Σερβία και την Ουγγαρία εκτός ημιτελικών (Ισπανία-Κροατία ο άλλος ημιτελικός) μια νέα εποχή φαντάζει στον 

ορίζοντα για την κορυφαία ομάδα στον κόσμο.
Γιατί να μην είναι οι πολίστες του Θοδωρή Βλάχου, που είναι αξιοσημείωτο πως 5 από την 13άδα δεν είχαν παίξει ποτέ 
σε Παγκόσμιο. Ειδικά αυτή η αφομοίωση της ομάδας με τις τόσες αλλαγές (μετά από χρόνια χωρίς το σπουδαίο δίδυμο 

Μουρίκης, Κολόμβος στους φουνταριστούς) είναι υποδειγματική και μπράβο της.

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΣΠΟΡ


