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Ιντριγκαδόρικο το ζευγάρι του Άρη με τη Μακάμπι αν φυσικά (που λογικά θα γίνει) η ομάδα από το Τελ Αβίβ 
αποκλείσει την Ζίρα από το Αζερμπαϊτζάν. Δεν είναι καθόλου εύκολος αντίπαλος, η Μακάμπι που φέτος 
πανηγύρισε και την επιστροφή του Βλάνταν Ίβιτς στον πάγκο. Και όπως είχατε διαβάσει από τούτη εδώ την 
στήλη έχει βγει στην αγορά για την απόκτηση στόπερ δίνοντας μάλιστα πολλά λεφτά. Η Μακάμπι φέτος το 
καλοκαίρι έχει κάνει και δύο μεταγραφές που έχουν κάνει ευρωπαϊκή αίσθηση. Η μία φυσικά είναι του Νιρ 
Μπιτόν, του Ισραηλινού χαφ που μετά από 9 χρόνια και 271, παρακαλώ, ματς με τη Σέλτικ επέστρεψε στην 
πατρίδα. Αλλά φυσικά η μεταγραφή που όλοι θέλουν να δουν στο γήπεδο, μαζί και οι Έλληνες φίλαθλοι, 
δεν είναι άλλη από αυτή του Εράν Ζάχαβι. Ο Ισραηλινός legend έκανε πέρα τα λεφτά της Μποταφόγκο, δεν 
συμφώνησε ποτέ με τον Ολυμπιακό για να γυρίσει στη Μακάμπι του Ίβιτς. Μετά από μια φοβερή χρονιά στην 
Αϊντχόφεν, στα 35 του φυσικά και το έχει και η μοίρα τον έφερε απέναντι σε Ελληνική ομάδα. Να δούμε και 
πως θα τον αντιμετωπίσει ο Άρης. Απλά για την ιστορία, τη σεζόν 2021-22, ο Ζάχαβι σκόραρε με την PSV 20 
γκολ, είχε 12 ασίστ σε 46 αγώνες.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Γεμάτη ανορθογραφίες ήταν η λίστα που είχε δηλώσει ο Πέδρο Μαρτίνς. 
Μια μεταγραφή όπως ο Άβιλα εκτός. Ένας παίκτης που εξαφανίστηκε, ο Κούντε, ενώ ξεχώρισε στην 
προετοιμασία επίσης. Τέσσερις επιθετικοί για μία θέση, άντε δύο αν παίξει ο Καμαρά στα άκρα –
σενάριο που είναι αρκετά πιθανό. Ήρθαν έτσι όμως τα πράγματα που επικράτησε η κοινή λογική και 
ο Ολυμπιακός πήγε στο Ισραήλ με μια αποστολή που έχει ισορροπία. Ουδείς δεν ξέρει καλύτερα 
από τον προπονητή θα μου πείτε, αλλά οι συζητήσεις στο Ρέντη για τις επιλογές έδιναν κι έπαιρναν. 
Υπάρχουν βέβαια και μερικοί που ισχυρίζονται πως ο Πορτογάλος τεχνικός, έχοντας την επιλογή των 
δύο αλλαγών ως καβάτζα, το έκανε (σε ένα βαθμό) και επίτηδες. Για να κόψει κίνηση στα αποδυτήρια, 
ή να παρακινήσει κάποιους. Ας το κρατήσουμε κι αυτό σαν σενάριο. Στο τέλος της ημέρας, άλλωστε, 
σημασία έχει πως οι πρωταθλητές έχουν την καλύτερη δυνατή σύνθεση.

ΓΝΩΡΙΜΟΣ…

ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Από εκεί που φαινόταν πως ο ΠΑΟΚ ήταν στις υπογραφές με τον Γέφερσον Σοτέλδο, το θέμα σκάλωσε στις 
επί μέρους λεπτομέρειες, βλέπε οψιόν αγοράς, loan fee και όλα τα σχετικά. Μάλιστα, σε τέτοιο βαθμό που 
από τη Θεσσαλονίκη λένε με επιμονή μάλιστα πως εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις επιτελικών μέσων μια 
και μέχρι τον πρώτο αγώνα με τη Λέφσκι Σόφιας, μάλλον, δεν προλαβαίνουν να κάνουν τη μεταγραφή. Και να 
προλάβαιναν βέβαια, δε θα είχε ουσία αφού ο παίκτης δε θα μπορούσε να δηλωθεί στη λίστα.
Τώρα όσον αφορά το ζήτημα του Σοτέλδο, ίσως να είναι ένα είδους ντρίμπλα με την ελπίδα και την υποψία, 
η Τίγκρες να φτάσει τα… θέλω του ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου φυσικά έχει επισημάνει πως είναι βασικό να 
αποκτηθεί παίκτης στη θέση του Σοτέλδο και θα πρέπει ο Μπότο να κατορθώσει να κλείσει το deal. Είτε με τον 
Σοτέλδο, είτε με άλλον παίκτη.

Δύσκολο το μέλλον του Ζίγκα Λάτσι στην ΑΕΚ. Μην ξεχνάμε πως πρόκειται για έναν στόπερ, που ήταν ήρθε 
εκείνον το χειμώνα του 2020 από τη Μούρα της Σλοβενίας, ο τότε τεχνικός διευθυντής Ίλια Ίβιτς έλεγε πως 
θα άφηνε εποχή. Βέβαια, το γεγονός πως ο Λάτσι δεν έχει κάνει την καριέρα που ήλπιζε ο Ίβιτς ίσως να 
οφείλεται στο ότι δεν δουλεύτηκε σωστά ή δεν πήρε ευκαιρίες αλλά όπως και να έχει και φέτος δύσκολα θα 
αλλάξει κάτι. Με Μήτογλου, Τζαβέλλα στην προετοιμασία, τον Πλάνιτς προ των υπογραφών και με σκεπτικό ότι 
μπορούν να αποκτηθούν ακόμα και δύο εκτός του Σέρβου στόπερ, τότε ο Λάτσι δεν χωρά.
Αν δεν αλλάξει κάτι, ο δανεισμός προκειμένου να πάρει παιχνίδια ο 20χρονος Σλοβένος κεντρικός αμυντικός 
φαίνεται να είναι η μοναδική διέξοδος. Και ίσως το επόμενο καλοκαίρι να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός για 
να ενισχύσει το δικό του πρότζεκτ αλλά και την άποψη του Ίβιτς.

ΣΧΕΤΙΚΑ... 
ΑΔΙΕΞΟΔΟ

ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΑ
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Newsroom.Newsroom.Newsroom

 Μόνο με Φαμπιάνο και Μπράμπετς στο κέντρο της άμυνας, η 
χρονιά δεν βγαίνει για τον Αρη. Κάτι που γνωρίζει ο Θεόδωρος 
Καρυπίδης και μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Ζερβι-
νιό, θα κινήσει τις διαδικασίες για την απόκτηση ενός κεντρικού 
οπισθοφύλακα, ο οποίος φημολογείται εντόνως ότι θα προέρ-
χεται από το ισπανικό πρωτάθλημα. Στο μεταξύ, η απόκτηση του 
Μανού Γκαρσία από τη Σπόρτινγκ Χιχόν φαίνεται ότι μπαίνει στην 
τελική ευθεία. 

 Ο κεντρικός αμυντικός της Μακάμπι Χάιφα, Μπόγκνταν Πλάνιτς θα 
είναι η επόμενη μεταγραφής της ΑΕΚ. Μετά το δεύτερο παιχνίδι κό-
ντρα στον Ολυμπιακό, ο 30χρονος Σέρβος σέντερ μπακ θα παραμεί-
νει Αθήνα για να ενταχθεί στην προετοιμασία της Ενωσης. Για πρόταση 
1,3 εκατ. ευρώ γίνεται λόγος, η οποία δεν θα μπορούσε να περάσει 
ανεκμετάλλευτη από τους Ισραηλινούς που είπαν το «ναι». Στο μετα-
ξύ, ο Χάτζι Ράιτ, που απασχόλησε τους «κιτρινόμαυρους» ανακοινώ-
θηκε από την Αντάλιασπορ.

 Επιστροφή στη βάση για τον Παναθηναϊκό που ολοκλήρωσε την 
προετοιμασία στην Αυστρία. Η συμπαγής άμυνα που έχει δείξει μέ-
χρι στιγμής στα φιλικά το «τριφύλλι» αποτελεί τη μεγάλη πρόκλη-
ση για τα ματς με τη Σλάβια Πράγας. Αν την αποκλείσει, γίνεται αυ-
τομάτως ισχυρός στο Conference League. Σε άλλα νέα, ο Ντιέγκο 
Κόστα – ναι, ο γνωστός – φημολογείται ότι μέσω του ατζέντη του 
αυτοπροτάθηκε στους «πρασίνους». Με τέτοιο κασέ όμως, αποτε-
λεί όνειρο θερινής νυκτός. 

 Το τελευταίο κομμάτι του παζλ στο ρόστερ του αναζητά ο ΠΑΟΚ. Οι 
Θεσσαλονικείς ψάχνουν στην αγορά ένα «δεκάρι» και μάλιστα είναι 
αποφασισμένοι να τα «σπρώξουν» προκειμένου να το αποκτήσουν. 
Ο Γέφερσον Σοτέλδο της Τίγκρες παραμένει στις επιλογές του Ζοσέ 
Μπότο. Βέβαια, με τα χρήματα που ζητάει, κανονική μεταγραφή δύ-
σκολα θα υπάρξει. Επομένως, εξετάζεται το ενδεχόμενο δανεισμού 
με οψιόν αγοράς. Παράλληλα, το ραντάρ παραμένει ανοικτό και για 
άλλες εναλλακτικές.

«Δύο τελικοί». Ετσι χαρακτήρισε τα ματς με την Μακάμπι Χάιφα 
στο Ισραήλ ο Πέδρο Μαρτίνς. Το 4-3-3 στο οποίο προσανατολίζεται ο 
Πορτογάλος τεχνικός δεν φαίνεται να αλλάζει, όμως δύο θέσεις πα-
ραμένουν ανοικτές για την ενδεκάδα. Του αμυντικού χαφ με Κανέ και 
Εμβιλά να τη διεκδικούν, αλλά κι εκείνη στο αριστερό «φτερό» της 
επίθεσης με Αμπουμπακάρ Καμαρά και Ζίνκερναγκελ να διατηρούν 
ίσες πιθανότητες. Οσο για τον εξτρέμ, ο προπονητής των Πειραιωτών 
απέκλεισε εμμέσως μια κίνηση εντός των επόμενων ημερών.



1
CHAMPIONS LEAGUE 20:00

ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
2 DNB 1,80

Ώρα Ευρώπης για τον Ολυμπιακό με την ομάδα του Πέδρο 
Μάρτινς να ρίχνεται στη μάχη. Πρώτο εμπόδιο αυτό της 
Μακάμπι με τους Ισραηλινούς να διψάνε για ευρωπαϊκή 

διάκριση. Κλειστό αλλά και σκληρό ματς αναμένω στο Ισραήλ.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
CHAMPIONS LEAGUE 21:00

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 
2 DNB 1,72

Στη σκιά του πολέμου η Ντιναμό ρίχνεται στη μάχη του champions 
league.

Το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε φαντάζει φυσικά δύσκολο με τους 
Τούρκους να είναι σαφώς πιο έτοιμοι. Οι Ουκρανοί χάνουν και την 

δύναμη της έδρας καθώς το ματς θα διεξαχθεί στη Πολωνία.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΠΟΝΤΑΡΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟ

ΟΙ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟ CHAMPIONS LEAGUE 

ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ
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2
CHAMPIONS LEAGUE 21:00

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ-ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ
1 -1,0 1,70

Να μπει ξανά στους ομίλους έχει ως στόχο η Φερεντσβάρος και τώρα 
καλείται να ξεπεράσει την Σλόβαν. Οι Ούγγροι έχουν ποιότητα και με 
την βοήθεια του κόσμου θα επιδιώξουν να πάρουν σκορ πρόκρισης.

ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12:00
ΒΑΡΣΝΤΟΡΦ-ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ Β

OVER 3,5 2,00
Τα φιλικά ξανά σε δράση και φυσικά θα είναι στις επιλογές μας. Για την νέα 
σεζόν ετοιμάζονται αμφότερες και ευελπιστούν σε μια καλύτερη αγωνιστική 

χρονιά. Ανοιχτό ματς αναμένω με γκολ και κόρνερ.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΤΑ ΓΚΟΛ, ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 11:00
ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ Β-ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΖΚΟΦ

OVER 3,25 2,10
Στις μικρές κατηγορίες της Τσεχίας αγωνίζονται  αμφότερες και προετοιμάζονται 

για την πρώτη σέντρα. Στα φιλικά συνηθίζουν να παίζουν ανοιχτά δίνοντας 
χρόνο σε όλους τους παίχτες.

ΤΑ ΓΚΟΛ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4
CHAMPIONS LEAGUE 21:15

ΜΑΡΙΜΠΟΡ-ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ
2 DNB 1,83

Το περσινό κατόρθωμα θέλει να επαναλάβει η Σερίφ με την πρόκριση στους 
ομίλους να είναι ο στόχος. Η Μάριμπορ δεν είναι σε καλό φεγγάρι αλλά πάντα οι 

ευρωπαϊκοί αγώνες έχουν άλλη αίγλη.

ΥΠΕΡΕΧΕΙ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Η ΣΕΡΙΦ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣΑπό την πρώτη στιγμή της επαφής που είχε η διοίκηση 
του Θριάμβου Χαϊδαρίου με τον Μάριο Δράμη, όλα έδει-
χναν πως οι δυο πλευρές ήθελαν τη συνέχιση της συ-
νεργασίας τους. Κάτι που εν τέλει προέκυψε και ο επί-
λογος μπήκε με τη σχετική ανακοίνωση, που αναφέρει 

τα εξής: «Eίμαστε στην ευχάριστη θέση να κοινοποιή-
σουμε την ανανέωση της συνεργασίας μας με τον Μάριο 
Δράμη ο οποίος είναι ένας από τους αθλητές με καθο-
ριστικό ρόλο στην παραμονή της ομάδας μας στην κατη-
γορία Ο Μάριος ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα 
στον συντοπίτη Α.Ο. Χαϊδαρίου όπου και παρέμεινε για 
αρκετά χρόνια κάνοντας το ντεμπούτο του στην αντρική 

ομάδα στα 17 του χρόνια. Ο Μάριος ξεχώρισε αμέσως 
για το ταλέντο του και εκείνη ήταν η στιγμή που συμμε-
τείχε στα δοκιμαστικά στην Κ20 του Πας Γιάννινα και του 

Αστέρα Τρίπολης. Το 2018 ήρθε στον Θρίαμβο για δύο 
χρόνια για να συνεχίσει και να δοκιμάσει την τύχη του 
στην ομάδα της Αγίας Ελεούσας. Επέστρεψε κοντά μας 
και από τότε μέχρι σήμερα συνεχίζει στον Θρίαμβο. Ο 
Δράμης είναι πολύπειρος παίκτης που μπορεί να αντα-
πεξέλθει στις πιο απαιτητικές θέσεις στον αγωνιστικό 
χώρο. Βασικό εργαλείο στα χέρια κάθε προπονητή χα-
ρακτηρίζεται για το πάθος, το ταλέντο και τη δημιουργι-
κότητά του μέσα στο γήπεδο. Είμαστε χαρούμενοι που 
τον έχουμε για άλλη μία χρονιά κοντά μας. Μάριε καλή 
ποδοσφαιρική χρονιά και καλή επιτυχία».

ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Η επιστροφή του Νίκου Σπυρόπουλου είναι γεγονός και 
μάλιστα πολλοί ήταν εκείνοι που την ήθελαν διακαώς, 
μετά το αγροτικό που έκανε στον Ιάσονα. Παράλληλα παί-
κτης του συλλόγου είναι ο Γιώργος Σταματούκος. Και για 
τους δυο παίκτες, η διοίκηση του Ηφαίστου, τους ανα-
κοίνωσε μέσω κοινούδελτίου τύπου που αναφέρει τα 
εξής: «Μία προσθήκη και μία επιστροφή ενισχύουν εις 
διπλούν τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου στο αμυ-
ντικό κομμάτι για τον Ήφαιστο Περιστερίου. Από την Ακα-
δημία του Ολυμπιακού Χαλκιδας στην Κ20 της Καλλιθέας 
και την Superleague 2, αλλά και την Α.Ε. Μοσχάτου στη 
Γ’ εθνική, ο Γιώργος Σταματούκος (γενν. 24/08/2000) 
ανήκει πλέον στο έμψυχο δυναμικό του Ηφαίστου και 
στέκεται ανυπόμονα στην αφετηρία της καλοκαιρινής 
προετοιμασίας (03/08). Παιδί της ποδοσφαιρικής Ακα-
δημίας του Ηφαίστου (Κ14, Κ16, Κ18), ο Νίκος Σπυρό-
πουλος επιστρέφει στη βάση του, μετά από ένα διετές 
διάλειμμα και 660 αγωνιστικά λεπτά με τον Ιάσονα Ιλίου 
στην Α’ κατηγορία. Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής (γενν. 
14/05/2002) αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της αμυντι-
κής γραμμής. Καλώς ήρθατε. Υγιείς και καλότυχοι».

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΔΡΑΜΗΣ
ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ 
ΟΛΟΙ ΗΘΕΛΑΝ ΣΤΟΝ 
ΘΡΙΑΜΒΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΕΓΙΝΕ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο Κακαράς  
είπε το ναι 
Με κινήσεις ουσίας και 
κυρίως με άκρα μυστικό-
τητα, η διοίκηση της Ατ-
λαντίδας,εξασφάλισε την 
υπογραφή του Ηλία Κακα-
ρά! Ενός παίκτη, που εί-
ναι αλήθεια πως ήθελαν 
πολλές ομάδες στο δικό 
τους ρόστερ. Μια μεταγρα-
φή που γνωστοποιήθηκε 
μέσω σχετικής ανακοίνω-
σης που αναφέρει τα εξής: 
«Ο ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 
βρίσκεται στην ευχάρι-
στη θέση να ανακοινώσει 
την έναρξη της συνεργασί-
ας με τον Ηλία Κακαρά!! Ο 
πρόεδρος Ηλίας Βούτου-
νας σε συνεργασία με το 
ΔΣ της ομάδας μας πραγ-
ματοποίησαν την εξαιρετι-
κή αυτή μεταγραφική κίνη-
ση μετά από εισήγηση του 
Γιώργου Τσούνη, δείχνο-
ντας έμπρακτα την διάθε-
ση για ενίσχυση της ομά-
δας. Ο Ηλίας με τεράστια 
ποδοσφαιρική καριέρα ως 
επαγγελματίας έχει αγω-
νιστεί στον Ατρόμητο Αθη-
νών, στη Λαμία , στην Καλ-
λιθέα , στον Ολυμπιακό 
Βόλου, στο Αιγάλεω, στον 
Ιωνικό, στην Προοδευτι-
κή, στο Θρασύβουλο, στον 
Πανελευσινιακό και στον 
Φωστήρα ενώ στην ΕΠΣΑ-
ΝΑ έχει φορέσει τη φανέ-
λα του Κεραυνού Κερατέ-
ας, της Τριγλίας Ραφήνας 
και πέρυσι του Σαρωνικού 
Αναβύσσου τη Διοίκηση του 
οποίου ευχαριστούμε για 
την ολοκλήρωση της μετα-
γραφής. Πέρα από την αδι-
αμφισβήτη ποδοσφαιρική 
του αξία, με το εξαίρε-
το ήθος και τον επαγγελ-
ματισμό που τον διακρί-
νει ευελπιστούμε ότι θα 
αποτελέσει ζωντανό παρά-
δειγμα προς μίμηση αλλά 
και «δάσκαλο» μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο για τους 
νεαρούς και εξελίξιμους 
ποδοσφαιριστές μας, που 
προέρχονται από την Ακα-
δημία του συλλόγου μας. 
Η οικογένεια του ΑΟ ΑΤ-
ΛΑΝΤΙΣ του εύχεται καλή 
αγωνιστική χρονιά με την 
ομάδα μας και κάθε επι-
τυχία στην προσωπική και 
οικογενειακή του ζωή!».

Με ανακοίνωσή της η διοίκηση του 
Αστέρα Βάρης, γνωστοποίησε το 
προπονητικό τιμ των ακαδημιών. Πιο 
συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής: «Η 
Ακαδημία του Α.Ο ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ 
ΒΑΡΗΣ ανακοινώνει το προπονητικό 
Τeam το οποία θα απαρτίζεται από 5 
διπλωματούχους προπονητές ποδο-
σφαίρου,έναν προπονητή φυσικής 
αγωγής με ειδικότητα το ποδόσφαι-
ρο και έναν προπονητή τερματοφυ-
λάκων. Αυτοί είναι: 1) Καλαμάρας 
Φώτης, διπλωματούχος προπονη-
τής Σχολών ΕΠΟ UEFA Β. 2) Βασι-
λακόπουλος Παντελής, διπλωμα-
τούχος προπονητής Σχολών ΕΠΟ 
UEFA Β. 3)Τουλγέρογλου Στέλιος, 
διπλωματούχος προπονητής Σχο-
λών ΕΠΟ UEFA Β. 4) Λαντζίδης Σπύ-
ρος, διπλωματούχος προπονητής 
Σχολών ΕΠΟ UEFA Β. 5) Πανούσης 
Μιχάλης ,διπλωματούχος προπο-
νητής Σχολών ΕΠΟ UEFA Β, πτυχι-
ούχος φυσικής αγωγής με ειδι-
κότητα το ποδόσφαιρο. 6) Επόγλου 
Κώστας, διπλωματούχος προπονη-
τής Σχολών ΕΠΟ UEFA Β, προπονη-
τής τερματοφυλάκων. 7) Μπαλής 
Νίκος, πτυχιούχος φυσικής αγω-
γής με ειδικότητα το ποδόσφαιρο. 
Οι προπονητές ανά ηλικιακό τμήμα 
για την ποδοσφαιρική χρονιά 2022-
2023 θα είναι : Α.Ο Κυανούς Αστήρ 
Βάρης Β΄(Κ18) (2003-2006) Καλα-
μάρας Φώτης. Κ16 (2007-2008) Βα-
σιλακόπουλος Παντελής. Κ14 (2009-
2010) Τουλγέρογλου Στέλιος. Κ12 Α 
(2011) Τουλγέρογλου Στέλιος. Κ12 Β 
(2012) Βασιλακόπουλος Παντελής. 
Κ10 Α-Β (2013-2014) Λαντζίδης Σπύ-
ρος. Κ8 (2015) Πανούσης Μιχάλης. 
Κ6-7 (2015-2016-2017) Πανούσης 
Μιχάλης. Τερματοφύλακες (όλων 
των ηλικιών) Επόγλου Κώστας. Γυ-
μναστής (όλων των ηλικιών) Μπα-
λής Νίκος».

ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ  
Ποιότητα και στο 
προπονητικό τιμ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ

Ο Γαβαλάς φορά τα 
ερυθρόλευκα της Βάρης 
Με ανακοίνωσή της η διοίκηση του Ολυμπιακού Βάρης, γνω-
στοποιεί την απόκτηση του Γιάννη Γαβαλά. Πιο συγκεκριμένα 
αναφέρει τα εξής: «Ο Ολυμπιακός Βάρης, Ανακοινώνει την 
έναρξη συνεργασίας με τον Γιάννη Γαβαλά! Μετά από ενέρ-
γειες του Προέδρου της ομάδας, κυρίου Γιώργου Αγγελάκη, 
ο 20χρονος επιθετικός θα φορά ξανά τα ερυθρόλευκα από 
την επόμενη σεζόν! Ο Γιάννης Γαβαλάς ξεκίνησε από τις ακα-
δημίες του Ολυμπιακού Βάρης και στη συνέχεια μεταπήδησε 
στα αγωνιστικά τμήματα υποδομών της ΠΑΕ Ολυμπιακός (U-
15). Η διαδρομή του συνεχίστηκε στην ομάδα των Σουρμένων, 
του Αστέρα Βάρης, του Γ.Σ. Αργυρούπολης και του Αγίου Δη-
μητρίου. Καλωσορίζουμε τον Γιάννη στην επιστροφή του στα 
«πάτρια» εδάφη και στην ερυθρόλευκη οικογένεια της Βά-
ρης και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία!».

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Στις 26-7-20222 στα γραφεία του συλλόγου που βρίσκονται 
στο γήπεδο του Μοσχάτου και στις 16.30 θα πραγματοποιηθεί 
η γενική συνέλευση, όπου θα συζητηθούν τα εξής θέματα: 1. 
Οικονομικός διοικητικός απολογισμός απερχόμενης διοίκη-
σης 2. Εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής. 3. Αρχαιρεσίες για 
την ανάδειξη νέου ΔΣ.
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ΑΤΛΑΝΤΙΣ

Από το κλείσιμο του Μάριου Δράμη



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Από τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες που αγωνί-
στηκαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Γιουτζίν, δεν 

θα γυρίσει η Χριστίνα Παπαδοπούλου. Η Ελληνίδα 
πρωταθλήτρια, που μετείχε στα 20χλμ. βάδην, 

αποφάσισε να μπει και στα 35χλμ. βάδην. 
Εκεί που μετέχουν η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη 

με την Έφη Κουρκουτσάκη.

Όταν ο Μουτάζ Εσά Μπαρσίμ υπερβαίνει τα 2,37μ. στο 
ύψος, ισοδυναμεί φαίνεται με χρυσό μετάλλιο. 
Ο άλτης από το Κατάρ κέρδισε με αυτό το άλμα 
τον παγκόσμιο τίτλο στο Γιουτζίν. Με 2,37μ. 
είχε νικήσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλη-
μα το 2019 στη Ντόχα και πέρσι στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο!

7e-SportTime   ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

SPORTS

www.stivostime.gr

Η Εθνική ομάδα Κ20 θα μετάσχει με 24 αθλητές, 14 γυναί-
κες και 10 άνδρες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της κα-

τηγορίας που θα διεξαχθεί στο Κάλι της Κολομβίας 
1-6 Αυγούστου. Ανάμεσα στους νεαρούς πρωτα-

θλητές είναι η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και 
η πρόσφατα πρωταθλήτριας Ευρώπης Κ18 

Ηλιάνα Τριανταφύλλου. 

Σήμερα επιστρέφει στην Αθήνα από το Γιουτζίν ο «ασημέ-
νιος» παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους Μίλτος Τε-
ντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής αναμένεται να 
«προσγειωθεί» στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» 
στις 16:50. Μαζί του επιστρέφουν και άλλα 
μέλη της αποστολής της Εθνικής ομάδας που 
αγωνίστηκαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. 



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 

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 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
Λόγια του παρκέ...

ΜΑΥΡΗ ΜΕΡΑ
«Χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγο»! Για 48 χρόνια η Κύπρος ζει στο πένθος, στη θλίψη και παραμένει 
διχοτομημένη, θύμα των μεγάλων συμφερόντων, θύμα της γεωστρατηγικής των ΗΠΑ που ευνόησε την «αδηφάγο» 

Τουρκία με τη βοήθεια της χούντας του Ιωαννίδη που φανταζόταν μεγαλεία κι έβλεπε ανεμόμυλους.

Όταν τα πρώτα πλοία άρχισαν να φαίνονται από την πανέμορφη, την αρχόντισσα Κερύνεια και λίγο πριν αποβιβαστούν 
στο Πεντεμίλι στα ξημερώματα της 20ης Ιουλίου, οι φόβοι των προηγούμενων ημερών επιβεβαιώθηκαν! Από την 15η 
Ιουλίου, όταν η χούντα των Αθηνών είχε ανατρέψει τον Εθνάρχη Μακάριο τοποθετώντας τον Νίκο Σαμψών, η μοίρα της 
Κύπρου ήταν προδιαγεγραμμένη. Το πανέμορφο νησί της Αφροδίτης θα γινόταν τόπος μαρτυρίου. Θα γέμιζε νεκρούς. Θα 
προκαλούσε το θρήνο για τα παλικάρια που χάθηκαν και για όσα ακόμα αγνοούνται. Θα έμενε η ασπρόμαυρη εικόνα της 
χαροκαμένης μάνας που κρατούσε τη φωτογραφία του παιδιού της. Θα ήταν ο πόνος των κοριτσιών που βασανίστηκαν 

και βιάστηκαν ενώ έχασαν πατέρα, αδέρφια και σύζυγο.

Θα ήταν η ανάλγητη και ιμπεριαλιστική κυβέρνηση των ΗΠΑ με τη συνεπικουρία των πάντα θιασωτών του «διαίρει και 
βασίλευε» (τα ίδια έκαναν στην Ινδία όπως και στις περισσότερες αποικίες τους όταν αποχώρησαν) Βρετανών που είχε 
πλέον ένα καλό λόγο να βρίσκεται εκεί αφού ανησυχούσε για τις καλές σχέσεις του Μακάριου με τους Σοβιετικούς. 
Περίπου μισό αιώνα μετά η θλίψη παραμένει και γίνεται πιο έντονη κάθε φορά που επισκέπτεσαι το νησί και βλέπεις 
τη διαιρεμένη Λευκωσία, τη σκαλισμένη τουρκική σημαία στον Πενταδάκτυλο, τα κατεχόμενα της Κερύνειας, της 

Αμμοχώστου, του Μόρφου. Που μαθαίνεις για τους εγκλωβισμένους της Καρπασίας.

Στην πορεία των ετών προστέθηκαν κι άλλοι οσιομάρτυρες, όπως ο Τάσος Ισαάκ και ο Σολωμός Σολωμού που δεν 
άντεχαν να βλέπουν τα μέρη τους σκλαβωμένα. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι, όπως τραγούδησε ο Μητροπάνος.

Περίπου μισό αιώνα μετά και δεν υπάρχει λύση! Το ψευδοκράτος των Τούρκων αποτελεί μια πληγή ακόμα και ο Τάσσος 
Παπαδόπουλος φερόμενος με πατριωτισμό πέταξε το σχέδιο Ανάν στα σκουπίδια. Διότι παρέλαβε Κράτος και δεν ήθελε 

να παραδώσει Κοινότητα, όπως σωστά είχε πει ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ αείμνηστος Πρόεδρος της Κύπρου.

Τόσα χρόνια μετά και η Κύπρος παραμένει μια ανοιχτή πληγή για τον Ελληνισμό, ένα μνημείο ντροπής για την προδοσία 
αλλά και περισυλλογής. Η Κύπρος δεν ανήκει στην Ελλάδα, ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ και όσοι έχουμε πάει εκεί μπορούμε να το 
βεβαιώσουμε. Οι βαρβαρότητες του Αττίλα με την Τουρκία για ακόμα μια φορά να αποδεικνύει ότι δεν έχει ιστορία αλλά 
ποινικό μητρώο, έχουν μείνει ατιμώρητες. Οι Τούρκοι εξακολουθούν να αγνοούν και να αδιαφορούν για το Διεθνές 
Δίκαιο και να «χαϊδεύονται» από τις μεγάλες δυνάμεις. Εμείς οφείλουμε να έχουμε μνήμη και γνώση. Ίσως αυτά να 
είναι τα όπλα μας απέναντι στην επιθετικότητα, τη βαρβαρότητα και κάθε «υπέρλαμπρη» ιδέα των ισχυρών του πλανήτη 

που σίγουρα δεν είναι προς όφελός μας.


