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Δεν άργησε να εμφανιστεί ο Κάιλ Λάριν φέτος στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, που πρέπει να παίζει 
εδώ και 3-4, τουλάχιστον, περιόδους. Ο 27χρονος Καναδός winger φεύγει από την Μπεσικτάς μια και 
ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του και φαίνεται πως θα αποχωρήσει και από την Τουρκία για άλλες 
πολιτείες. Εδώ βέβαια εμφανιζόταν ως μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού όταν είχε συμβόλαιο με 
τους «αετούς», δε θα είναι τώρα που θα είναι και ελεύθερος. Με τα έως τώρα δεδομένα, βέβαια, είναι 
εξαιρετικά δύσκολο ο Λάριν να έρθει στην Ελλάδα. Στην Μπεσικτάς έπαιρνε ένα συμβόλαιο κοντά στο 1,7 
εκατομμύριο ευρώ και όπως είναι φυσικό δεν ψάχνει κάτι ανάλογο αλλά για κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Να 
δώσει τώρα ο Ολυμπιακός 1,8-2 εκατομμύρια ευρώ για τον winger του, μάλλον δύσκολο φαίνεται. Επίσης, 
φαίνεται πως ο Λάριν (που έχει 50 ματς με 27 γκολ με την εθνική του Καναδά και θα πάει και στο Μουντιάλ 
του Κατάρ) έχει προτεραιότητα άλλα πρωταθλήματα. Η Μπεσικτάς είχε πάρει τον Λάριν το καλοκαίρι του 2018 
από το Ορλάντο με σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ. Τον είχε δώσει δανεικό μια σεζόν στην Ζούλτε Βάρεγκεμ 
ενώ πέρυσι με τους «αετούς» έκανε 37 ματς με 8 γκολ και 1 ασίστ.Με τα τωρινά δεδομένα, λοιπόν, φαίνεται 
κομματάκι δύσκολο. Αλλά βλέπουμε…

Περιζήτητος ήταν ο Πραξιτέλης Βούρος. Λογικό και επόμενο μετά από τέτοια σεζόν που έκανε στον ΟΦΗ. Μετά 
από 33 ματς με 3 γκολ, 1 ασίστ και κοντά 3.000 λεπτά συμμετοχής, ο 27χρονος στόπερ ακούστηκε ακόμα και 
για παρουσία στην Εθνική ομάδα. Λογικό και επόμενο να τράβηξε το βλέμμα του Πογιέτ και επίσης λογικό να 
είναι στη secondary list του ομοσπονδιακού τεχνικού. Μέσα σε όλα αυτά ψηφίστηκε και κορυφαίος παίκτης 
της σεζόν από τον κόσμο του ΟΦΗ. Το ενδιαφέρον μεγάλο. Παναθηναϊκός και Άρης, ομάδες από την Κύπρο 
δε θα έλεγαν όχι να τον αποκτήσουν. Το ίδιο και σύλλογοι από Ισραήλ, Πολωνία 
αλλά και… εξωτικά πρωταθλήματα που χτύπησαν την πόρτα του. 
Το θέμα, ωστόσο, δεν τράβηξε, δεν έγινε σίριαλ, ο Βούρος ήθελε να μείνει στην Κρήτη και η επιθυμία του 
έγινε πραγματικότητα με τα όσα συμφωνήθηκαν και με το κλαμπ.Έως το 2024 στον Όμιλο, λοιπόν, ο Βούρος 
που πάει με κεκτημένη ταχύτητα από τη σεζόν 2021-22.
 

ΠΟΛΛΑ 
ΤΑ ΛΕΦΤΑ

ΟΦΗ ΚΑΙ 
ΠΑΛΙ ΟΦΗ
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Ο Άρης κινείται αρκετά για τους παίκτες που θα έρθουν στη μεσαία γραμμή, κάτι γίνεται και με στόπερ ενώ 
από τη μέση και μπροστά ακόμα υπάρχει μια σχετική νηνεμία μετά και το ταξίδι Καρυπίδη στη Μαδρίτη.
Αυτό που θα έχει πραγματικό ενδιαφέρον στο φετινό μεταγραφικό σχεδιασμό των «κιτρίνων» είναι ποιος 
παίκτης ή παίκτες θα έρθουν στην επίθεση.
Όταν λέμε επίθεση δεν εννοούμε δεξιά και αριστερά αλλά στην κορυφή. Στο 9 και πίσω από τον φορ.
Δεν χρειάζεται επιστημονική ανάλυση πως ο σχεδιασμός θα αλλάξει αν και εφόσον ο Ολυμπιακός 
πυροδοτήσει το… ενδιαφέρον για τον Αμπουμπακάρ Καμαρά. Με τα αν φυσικά δε γίνεται δουλειά και προς το 
παρόν ο Καρυπίδης και ο Μπούργος το δουλεύουν το ζήτημα με τον Καμαρά στο ρόστερ.
Αυτό που επίσης είναι δεδομένο, είναι πως μείνει-φύγει ο Καμαρά, ο κόσμος του Άρη έχει ποτιστεί με την 
ιδέα πως θα έρθει στην ομάδα παικταράς με όλη τη σημασία της λέξης.
Για να δούμε τι θα κάνει ο Καρυπίδης…

Έχει γραφτεί και ισχύει πως ένα από τα μυστικά της αλλαγής της εικόνας της Εθνικής ομάδας, είναι και 
το γεγονός πως οι διεθνείς είναι μια παρέα. Φαίνεται από τις αντιδράσεις τους μέσα στο παιχνίδι ή στους 
πανηγυρισμούς ή σε όσα βιντεάκια δείχνει η ΕΠΟ από ξενοδοχείο, αποδυτήρια κ.ά.
Η στενοχώρια π.χ. για αυτό που έγινε με τον Λημνιό ή ότι όλοι έπεσαν πάνω του μετά το τέλος του ματς με 
το Κόσοβο. Είναι γνωστό εξάλλου π.χ. πως αρκετοί από τους διεθνείς κάνουν παρέα και εκτός γηπέδου, 
καλό είναι αυτό και για εμφανίσεις μέσα στο γήπεδο. Χαρακτηριστικό πως τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 
με το που είχαν γυρίσει δηλαδή από το Βόλο, Τάσος Μπακασέτας και Δημήτρης Κουρμπέλης έπιναν τον 
καφέ τους και έφαγαν μαζί στο Κολωνάκι. Φυσικά και δεν ήταν λίγες οι φορές που τους διέκοψαν για μια 
φωτογραφία ή για τα συγχαρητήρια ενώ προχώρησαν και σε μια συγκινητική πράξη που πάντως κανείς από 
τους δύο δε θα ήθελε να γραφτεί. Μπράβο, ξέρετε εσείς…

ΘΑ ΕΧΕΙ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΠΑΡΕΑ 
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ
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Στο ΟΑΚΑ φάνηκε ξανά και περίτρανα 
ότι ο Ολυμπιακός απέχει χιλιόμετρα από τον 
Παναθηναϊκό στην παρούσα χρονική στιγμή. 
Το τελικό 78-72 ήταν προϊόν της τρομερής 

απόδοσης των «ερυθρόλευκων» στο δεύτερο 
μέρος όταν και ανέτρεψαν χάντικαπ 14 

τερμάτων κι έδειξαν πόσο καλύτερο σύνολο 
διαθέτουν. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα 

ετοιμάζεται να επιστρέψει στο θρόνο του 
πρωταθλητή Ελλάδας για πρώτη φορά μετά 
το 2017 και μάλιστα με θριαμβευτικό τρόπο. 

Σημειωτέο πως αυτή ήταν η έκτη συνεχόμενη 
νίκη για τους Πειραιώτες κόντρα στους 

«πρασίνους». Αν τις κάνουν 7, όπως όλα 
δείχνουν, την Παρασκευή (17/6-21:00) θα 

πάρουν «σκούπα» και θα γιορτάσουν το νταμπλ!

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-20, 46-32, 56-61, 72-78

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Βόβορας): Σίβα, Παπαγιάννης 
12, Μποχωρίδης 2, Παπαπέτρου 17, Γουάιτ 10, 
Μέικον 6, Νέντοβιτς 11, Έβανς 8, Σαντ Ρος 6

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 
3, Ντόρσεϊ 17, Φαλ 5, Βεζένκοφ 19, 

Παπανικολάου 6, Λαρεντζάκης, Σλούκας 20, 
Μάρτιν 7, Πρίντεζης, ΜακΚίσικ 1

baskeTIME
ΕΡΧΕΤΑΙ... 
ΣΚΟΥΠΑ!
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΙΧΕ ΕΝΑ 
ΤΡΟΜΕΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 
ΟΠΟΥ ΦΑΝΗΚΕ Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ 2-0 
ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ
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Ενώ άρχισε χθες προετοιμασία, ο Ολυμπιακός θα μάθει σήμερα (13:00) αντίπα-
λο στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντι-
μετωπίσουν έναν εκ του νικητή των ζευγαριών Μάριμπορ (Σλοβενία) - Σαχτιόρ Σό-
λιγκορσκ (Λευκορωσία), Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο) - Τίρανα (Αλβανία). Σάμροκ 
Ρόβερς (Ιρλανδία) - Χιμπέρνιανς (Μάλτα) ή την Μακάμπι Χάιφα. Τα πρώτα παιχνί-

δια θα διεξαχθούν στις 19-20 Ιουλίου, οι ρεβάνς στις 26-27 του ίδιου μήνα.

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Συνεχίζει να παλεύει για τον Κάλεντ Νάρεϊ της Φορτούνα Ντίσελντορφ 
ο ΠΑΟΚ, ο 27χρονος εξτρέμ θεωρείται περίπτωση που αξίζει το... κυνήγι. 
Επιμονή και για τον Γερμανό στόπερ Μάρκο Ρέντε της Χέρακλες. Στην Τουρ-
κία, παράλληλα, επιμένουν για τον Ολίμπιου Μορουτσάν. Υποστηρίζουν 
ότι ο Ρουμάνος εξτρέμ της Γαλατασαράι βρίσκεται στο στόχαστρο 

του Δικεφάλου του βορρά. 

Ιταλός δημοσιογράφος υποστήριξε πως ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για 
την απόκτηση του Σαμουέλε Μπιριντέλι, αλλά δεν φαίνεται να προκύπτει πρά-
σινο ενδιαφέρον για τον 22χρονο δεξιό μπακ της Πίζα. «Καλή στιγμή να ανέ-
βω επίπεδο», σχολίασε από μεριάς του ο Κρίστιαν Γκάνεα, στις πρώτες του 
δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού», μετά την ανακοίνωση της 

διετούς συνεργασίας τους.

Πήρε… μπροστά ο Άρης. Ήδη ο Μάρβιν Πίρσμαν βγήκε φωτογραφία με το κα-
σκόλ της ομάδας. Για τον Σενεγαλέζο μέσο Πάπε Σεϊκ Ντιόπ, το Sportime αποκάλυ-
ψε ότι έρχεται στην Αθήνα για να μιλήσει με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Στο προσκήνιο 
και ένας ακόμα αμυντικός χαφ. Ο λόγος για τον Πέρε Πονς, 29χρονος Ισπανός πο-
δοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Αλαβές ως 6αρο – 8άρι.

Η ΑΕΚ κυνηγά δύσκολες μεταγραφικά περιπτώσεις, εξ ου η καθυστέρηση 
που παρατηρείται. Ωστόσο, απαιτείται να ανεβάσει ταχύτητες καθώς ο Ματίας 
Αλμέιδα θα επιθυμούσε τουλάχιστον 3-4 παίκτες άμεσα ώστε να τους έχει 
διαθέσιμους έως τις αρχές Ιουλίου που ξεκινά η προετοιμασία και μετά, 

στο βασικό στάδιο στην Ολλανδία. Δύο στόπερ, ένας χαφ και ένας φορ είναι 
οι θέσεις που αναζητείται ενίσχυση. 



ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ 
ΑΦΗΝΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΑΙ Η ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΘΑ 

ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ

www.xosetips.com

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 01:00
ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ-ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ Χ2 2,10

Παρόμοιο ξεκίνημα έχουν πραγματοποιήσει οι δύο 
ομάδες και τις χωρίζει μόνο ένας βαθμός. Παραδόθηκε 

στην ανωτερότητα της Παλμέιρας η Κοριτίμπα και σήμερα 
θα επιδιώξει να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα.

Η στήριξή μας στους φιλοξενούμενους.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 02:30
ΓΚΟΪΑΣ-ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ OVER 2 1,70

Μπήκε δυνατά στο πρωτάθλημα η Ιντερνασιονάλ με την 
ομάδα να έχει μεγάλες βλέψεις για φέτος. Δύσκολη 

έξοδο θα έχει πάντως σήμερα μέσα στην έδρα της Γκόιας 
που συνηθίζει να παίζει επιθετικά.

Η προτίμησή μας στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 02:30
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ Χ2 1,65

Το ντέρμπι της αγωνιστικής είναι η κόντρα ανάμεσα σε 
Παραναένσε και Κορίνθιανς. Ξεπέρασε το εμπόδιο της 
Ζουβεντούδε η Κορίνθιανς και επανήλθε στα τρίποντα.

Οι αποδόσεις αδικούν την Κορίνθιανς.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 02:30
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ-ΘΟΥΙΑΜΠΑ 1 -1,25 1,75

Σε πολύ κακό φεγγάρι βρίσκεται η Φλαμένγκο με τρεις 
σερί ήττες που την έχουν απομακρύνει αρκετά από 
τις πρώτες θέσεις. Μονόδρομος το τρίποντο σήμερα 

απέναντι στην Θουιάμπα που θα παίξει στη κόντρα για να 
κάνει τη ζημιά.

 Άσος με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 03:30
ΑΜΕΡΙΚΑ-ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ OVER 2 2,00

Η Αμέρικα υποδέχεται την Φλουμινένσε με τις δύο 
ομάδες να έρχονται από ήττες. Φαβορί δεν υπάρχει στην 
αναμέτρηση και αναμένεται ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον 

παιχνίδι.

Τα γκολ θα πάρουν ξανά σημείο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΑΠΩΝΙΑ 2η 12:00
ΓΚΡΟΥΛΑ ΜΟΡΙΟΚΑ-ΓΙΑΜΑΓΚΑΤΑ 2 1,90

Την ευκαιρία να ανεβεί στη 4η θέση και να πλησιάσει την 
κορυφή έχει η Γιαμαγκάτα. Αντίπαλος η Μοριόκα που 

προσπαθεί να κάνει την αντεπίθεση που θα τη βγάλει από 
την επικίνδυνη ζώνη.

Με σύμμαχο την αγορά πάμε στο διπλό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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Τριπλή ελληνική συμμετοχή εί-
χαμε στο μίτινγκ του Κλάντνο. Η Τα-

τιάνα Γκούσιν έκανε την καλύτερη εμ-
φάνιση. Με 1,89μ. στο ύψος ήταν 2η 

και πέτυχε φετινό ρεκόρ. Η Χρυσούλα 
Αναγνωστοπούλου με 56,81μ. στη δι-
σκοβολία ήταν 3η και η Ελίνα Τζένγκο 
με 50,58μ. στον ακοντισμό κατέλαβε 

τη 10η θέση. Ο Ντέβον Άλεν ήταν πρωταγωνιστής 
στο μίτινγκ στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός 
ήταν νικητής στα 110μ. εμπόδια σε 12.84 
(+1,6). Σημείωσε την καλύτερη φετι-

νή επίδοση στον κόσμο, ατομικό ρεκόρ και 
έγινε ο τρίτος καλύτερος όλων των επο-

χών στο αγώνισμα.

Σήμερα αναχωρούν σε δύο γκρουπ οι αθλητές και 
αθλήτριες της Εθνικής ομάδας Ανδρών- Γυναικών για 
τη Ρουμανία. Θα πάρουν μέρος το Σαββατοκύριακο στο 
Βαλκανικό Πρωτάθλημα που θα γίνει στην Κραϊόβα. 

Χθες οι περισσότεροι πήγαν στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ για 
να παραλάβουν τον ιματισμό τους. Ανάμεσά τους και η 

Νικόλ Κυριακοπούλου. 

Η Ειρήνη Βασιλείου μετά το μίτινγκ 
στη Γενεύη, όπου έτρεξε τα 800μ. σε 

2.07.06, παρέμεινε στην Ελβετία. Σήμε-
ρα έκλεισε να πάρει μέρος στο μίτινγκ 
του Λα Σο-ντε Φον, όπου θα κάνει την 
πρώτη της φετινή κούρσα στον ανοιχτό 

στα 400μ.

1 2

3
4

 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Σε εγρήγορση είναι στην Αθηναΐδα σε ό,τι αφο-
ρά τον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου. 
Μπορεί τη δεδομένη χρονική στιγμή τα φώτα 
να στρέφονται στις διοικητικές εξελίξεις, ενόψει 
των επερχόμενων ζυμώσεων, ωστόσο αυτό 
το στοιχείο δεν ανατρέπει το γεγονός ότι στην 
ομάδα της Κυψέλης βρίσκονται σε διαρκείς 
επαφές και συζητήσεις με παίκτες, με φόντο τη 
δημιουργία ενός πολύ δυνατού συνόλου, ικα-
νού να διεκδικήσει μία πρωταγωνιστική πορεία 
το επερχόμενο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορί-
ας ΕΠΣΑ. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις 
στο «Αθλητικό Πνεύμα» του τεχνικού Μάκη 
Ραφαηλίδη: «Καταρχάς θα ήθελα να αναφερ-
θώ πρώτα στο αγωνιστικό κομμάτι, Ολοκλη-

ρώσαμε ιδανικά τη παρουσία μας στο τουρ-
νουά που μετείχαμε όπου και πετύχαμε επτά 
νίκες σε ισάριθμα φιλικά παιχνίδια που δώσα-
με. Στοιχείο πολύ σημαντικό, το οποίο κατα-
δεικνύει την ποιότητα της ομάδας μας και μας 
κάνει όλους να πιστέψουμε σε αυτά τα παιδιά. 
Σίγουρα θα περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι 
διοικητικές ζυμώσεις, ωστόσο να ξέρετε ότι ο 
σχεδιασμός μας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 
Ήδη είμαστε σε διαδικασία συζητήσεων τόσο 
με ποδοσφαιριστές που ανήκουν στο ρόστερ 
μας , προκειμένου να ανανεώσουν την παρου-
σία τους, αλλά και με ορισμένους άλλους που 
αποτελούν μεταγραφικούς στόχους Ξεκάθαρή 
μας επιδίωξη, είναι να κινηθούμε διεξοδικά και 
στοχευμένα σε θέσεις όπου έχουμε διαπιστώ-
σει ανάγκη ενίσχυσης. Ήδη έχουμε συμφωνή-
σει με ένα επιθετικό, ενώ στις προθέσεις μας 
είναι να ενισχυθούμε με ένα στόπερ, έναν κε-
ντρικό χαφ και έναν τερματοφύλακα».

ΤΑΤΑΥΛΑ 
Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται στα Ταταύ-
λα με φόντο την επόμενη ιδιαίτερα απαιτητι-
κή σεζόν. Οι ιθύνοντες ντου συλλόγου των νο-
τίων προαστίων είναι σε διαρκείς επαφές με 
παίκτες που απαρτίζουν το υπάρχον ρόστερ. 
Με κύρια επιδίωξη να διατηρηθεί ό,τι καλύτε-
ρο υπάρχει και παράλληλα οι συγκεκριμένοι 
παίκτες να αποτελέσουν την βάση πάνω στην 
οποία θα οικοδομηθεί το χτίσιμο της ομάδας 
που θα διεκδικήσει με αξιώσεις το εισιτήριο 
της άμεσης επανόδου στην Β’ Κατηγορία Σε 
αυτό το πλαίσιο η διοίκηση προχώρησε ήδη 
στην επέκταση της συνεργασίας της με πέντε 
πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές που συ-
γκροτούν τον βασικό κορμό κι αναμένεται να 
διαδραματίσουν καταλυτικά στελέχη και στο 
εγχείρημα της ερχόμενης σεζόν για τον τεχνι-
κό Νίκο Μανωλά. Ο λόγος για τον Δημήτρη Ιω-
ακειμίδη, που παράλληλα θα αναλάβει τον δι-
πλό ρόλο βοηθού προπονητή – παίκτη, όπως 
επίσης και για τους Γιάννη Καλογερόπουλο, 
Ανδρέα Μούκα, Δημήτρη Μήτρακα και Πανα-
γιώτη Γιαννόπουλο. Οι επαφές με τους παίκτες 
που απαρτίζουν το υπάρχον ρόστερ θα συνε-
χιστούν και τις επόμενες ημέρες. Με το κλίμα 
για ανανέωση αν είναι εξαιρετικά ευνοϊκό. Από 
εκεί και έπειτα στις προθέσεις του συλλόγου εί-
ναι να ενισχυθεί στον άξονα με παίκτες εγνω-
σμένης αξίας, που θα έρθουν α πλαισιώσουν 
τους πολλούς ταλαντούχους παίκτες που θα 
ενσωματωθούν και προέρχονται από τα τμή-
ματα υποδομών.

ΡΑΦΑΗΛΊΔΗΣ: «ΕΊΜΑΣΤΕ 
ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΠΑΊΚΤΕΣ»
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΔΑΣ ΜΊΛΑ ΓΊΑ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Τα είπαν Πάπιος 
και Μπατάκος!

Σε πολλά πράγμα-
τα παραδέχομαι τον 
πρόεδρο του Αστέρα 
Βάρης. Πρωτίστως 
πως μπορεί να μιλά 
άνετα με όλους. Ακό-
μη και με τον ίδιο τον 
πρόεδρο της ΕΠΟ. 
Με αφορμή τη Γενι-
κή συνέλευση της 
ΕΠΣΑΝΑ για το δι-
οικητικό και οικονο-
μικό, ο  Δημήτρης 
Πάπιος, βρήκε την 
ευκαιρία να μιλήσει 
με τον Τάκη Μπαλ-
τάκο και να του θέσει  
ένα από τα βασικά 
και ουσιώδη ζητή-
ματα που απασχο-
λεί αυτή τη στιγμή το 
ερασιτεχνικό ποδό-
σφαιρο, μαζί με τα 
υπόλοιπα, τα οποία 
δεν είναι και λίγα…  
Και εκείνο που απα-
σχολεί  έντονα το 
ερασιτεχνικό ποδό-
σφαιρο και κυρίως 
τις ακαδημίες, είναι 
να μην φεύγουν παι-
διά από το γήπεδο. 
Όμως για να γίνει 
αυτό, θα πρέπει να 
βελτιωθούν κάποια 
πράγματα και φυσι-
κά να δοθούν κίνη-
τρα. Κι αυτό θα μπο-
ρούσε να γίνει με τη 
δημιουργία Β’ ομά-
δων, όπως έγινε και 
πέρσι!  Με δεδομένο 
αυτό και παρουσία 
του Γιαρένη, ο Πά-
πιος ζήτησε από τον 
πρόεδρο της ΕΠΟ,-
να μεσολαβήσει και 
να επιτραπεί και 
στις ομάδες των το-
πικών πρωταθλημά-
των, όσες θέλουν  να 
δημιουργήσουν και  
δεύτερα τμήματα. Ο 
Μπαλτάκος δεσμεύ-
τηκε πως θα το προ-
χωρήσει το αίτημα 
αυτό και μπορεί να 
το περάσει… * Μετά 
τη λήξη του αγώνα  
στο Ρουφ, έγιναν κά-
ποια επεισόδια με 
συνέπεια η Αστυνο-
μία να κάνει ρίψη χη-
μικών. Απ’ αυτή τη 
ρίψη δεν γλύτωσε 
κανείς! Ακόμη και μι-
κρά παιδιά που ήταν 
στην κερκίδα,  ανα-
γκαστικά πήραν το 
δικό τους μερίδιο!

Με αμείωτη ένταση συνεχί-
ζουν στην Άμιλλα Περιστερί-
ου τις ενέργειες που άπτονται 
της χάραξης του σχεδιασμού 
τους με φόντο την επόμενη 
ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. 
Στις προτεραιότητες της φι-
λόδοξης ομάδα των δυτικών 
συνοικιών, είναι η παραμο-
νή ποδοσφαιριστών του βα-
σικού κορμού που έχει δια-
δραματίσει καταλυτικό ρόλο 
στην επιτυχημένη πορεία των 
τελευταίων ετών Σε αυτή την 
κατηγορία ανήκει ο Διονύσης 
Μπέλης. Ο βιρτουόζος ποδο-
σφαιριστής υπήρξε από τους 
σημαντικότερους πρωταγω-
νιστές της ξέφρενης πορεί-
ας που διέγραψε ο σύλλογος 
στη διάρκεια της περιόδου 
που μας πέρασε, κάνοντας 
τη διαφορά Ειδικά στις ανα-
μετρήσεις που αφορούσαν τα 
μπαράζ ανόδου ήταν καταλυ-
τικός ώστε η Άμιλλα να κερ-
δίσει το ένα από τα δυο εισι-
τήρια που οδηγούσαν στην 
Α’ ΕΠΣΑ. Όπως ήταν λογι-
κό ο Φώντας Καζακόπουλος 
θα εισηγούνταν στην διοίκη-
ση την παραμονή του Μπέλη 
στην ομάδα κάτι που συνέβη 
αφού οι ιθύνοντες των νεο-
φώτιστων στην Α’ ΕΠΣΑ έκα-
ναν την δική τους προσέγγιση 
στον ποδοσφαιριστή. Με την 
πλευρά του Μπέλη να απα-
ντάει καταφατικά και να ανα-
νεώνει την παρουσία του στη 
ομάδα και την επόμενη περί-
οδο. Αξίζει να τονιστεί ότι στη 
διάρκεια της σεζόν που μας 
πέρασε, σε 20 συμμετοχές ο 
Μπέλης πέτυχε 16 γκολ δεί-
χνοντας ότι η τέχνη του σκο-
ραρίσματος δεν ξεχνιέται.

ΑΜΊΛΛΑ ΠΕΡΊΣΤΕΡΊΟΥ  

Ανανέωσε ο Διονύσης 
Μπέλης 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ 

Δέσμευση Μπαλτάκου!
Με αφορμή  την παρουσία του νέου προέ-
δρου της ΕΠΟ Τάκη Μπαλτάκου στη ΓΣ της 
ΕΠΣΑΝΑ,  δόθηκε η ευκαιρία στον Δημήτρη 
Πάπιο, να έχει μια προσωπική συνομιλία μαζί 
του, παρουσία και του προέδρου της Ένωσης 
Δημήτρη Γιαρένη. Στόχος του  προέδρου των 
κυανών ήταν να συζητήσει–ζητήσει από τον 
πρόεδρο της ΕΠΟ, να κάνει τα πάντα, ώστε  
να ισχύσει και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαι-
ρο, η δημιουργία Β’ ομάδων, προκειμένου να 
αποτελούν πόλοι έλξης για παίκτες που θέ-
λουν να συνεχίσουν να παίζουν ποδόσφαι-
ρο! Μάλιστα η πίεση αλλά και τα επιχειρή-
ματα του ηγέτη του Αστέρα ήταν τέτοια που 
ανάγκασαν τον Μπαλτάκο να  δεσμευθεί πως 
θα κάνει τα πάντα, ώστε να περάσει διάταξη, 
που και επίσημα θα μπορούν όσες ομάδες 
των Ενώσεων επιθυμούν να δημιουργούν Β’ 
ομάδες. Αν τελικά  αυτό ισχύσει τότε ανοίγει ο 
δρόμος για την… «νομιμοποίηση» ενός νέου 
κύκλου ζωής, όπου θα αποτελέσει την αρχή, 
προκειμένου όλοι οι παίκτες να έχουν δικαί-
ωμα στο άθλημα που αγαπούν!Πάντως για 
μια φορά ακόμη η μεγάλη προσωπικότητα 
του Πάπιου παίζει σπουδαίο ρόλο στη συγκε-
κριμένη παρέμβαση και όπως όλα δείχνουν 
πως ίσως και να είναι καθοριστική για το μέλ-
λον όλου του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου!

This is AthensΟ Ραφαηλίδης (αριστερά)
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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

Ποτέ δεν μπορείς να είσαι 100% σίγουρος για το πώς θα βγει μια μεταγραφή, ακόμα ή και 
περισσότερο αν αυτή ανήκει στις «γκράντε» - οι προσδοκίες γαρ είναι ανάλογες. Αλλά αυτή 

του Ντάργουιν Νούνιες στη Λίβερπουλ μοιάζει να έχει όλα εχέγγυα. Εν αρχή, το ότι ο Γιούργκεν 
Κλοπ έδωσε το «ΟΚ» να βγουν από το ταμείο τόσα λεφτά (100 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους) 

σημαίνει πως έχει δει πολλά περισσότερα από απλώς «κάτι». 
Έχει κερδίσει το δικαίωμα να… ξέρει ο Γερμανός κόουτς. 

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, όποτε είπε στους από πάνω να τα «σκάσουν», δικαιώθηκε. Ο Βίρτζιλ 
φαν Ντάικ άλλαξε μια για πάντα το πρόσωπο της άμυνας, ο Άλισον έλυσε το χρόνιο πρόβλημα 
κάτω από τα γκολπόστ. Και τώρα έρχεται αυτό το ψηλό, δυνατό και ταχύτατο εξ Ουρουγουάης 

22χρονο παλικάρι να κομίσει ένα προφίλ γκολτζή, αυθεντικού γκολτζή, 
που δεν υπήρχε εκεί στο «Άνφιλντ». 

Το έξτρα positive vibe είναι πως ο πρώην πια φορ της Μπενφίκα διαθέτει ατσαλένια νοοτροπία. 
Την πίεση την έχει νιώσει σε κάθε του βήμα, από πολύ μικρός όταν διάφοροι τραυματισμοί 

του έκοβαν τη φόρα, αλλά κάθε φορά κατάφερε και βγήκε αλώβητος, βασικά πιο δυνατός.  Το 
ίδιο και στα βήματά του από Πενιαρόλ, Αλμερία και μετά Λισαβόνα. Εν κατακλείδι, η Λίβερπουλ 
πιστεύει πως με τον Νούνιες βρήκε κάτι αρκετά κοντά σε αυτό που η Μάντσεστερ Σίτι αγόρασε 

στο πρόσωπο του Έρλινγκ Χάαλαντ. Έναν άνθρωπο που θα αξιοποιεί τη μισή ευκαιρία. 
Η επόμενη μάχη για τον τίτλο στο Νησί θα είναι κι έχει ένα 

Νο9 στο φόντο, ένα τετ α τετ. Α λα παλαιά...

100 ΤΟΙΣ 100

 γραφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
Λόγια ξένα...

Ο ΝΤΑΡΓΟΥΙΝ ΝΟΥΝΙΕΣ (ΜΟΙΑΖΕΙ ΝΑ) 
ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΧΕΓΓΥΑ ΓΙΑ ΝΑ 

«ΒΓΑΛΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ»


