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ΤΟΝ 
ΣΤΕΛΝΕΙ
Πέρασε στα ψιλά, αλλά ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε 
την απόκτηση του 23χρονου εξτρέμ από τη Βραζιλία, Ζόνας 
Τορό. Το ανακοίνωσε προ ημερών επίσημα η ΠΑΕ.  
Αυτό που σφύριξαν στη στήλη, είναι πως ο Τορό είχε 
προταθεί και στον Ιωνικό. Συνεπώς, είναι ξεκάθαρο ότι 
δεν είναι του βεληνεκούς που θέλει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς 
και δεν προορίζεται σε καμία περίπτωση για την πρώτη 
ομάδα. Δεν είναι παίκτης που μπορεί να βοηθήσει άμεσα 
τους Κυπελλούχους Ελλάδας. Ο νεαρός εξτρέμ υπέγραψε 
για την επόμενη τριετία (2025) στο «τριφύλλι», αλλά το 
πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι να παραχωρηθεί δανεικός 
και όχι να αγωνιστεί στην ομάδα Β' των «πρασίνων». Ηδη 
τα σενάρια που τον θέλουν να μετακομίζει άμεσα στην 
ομάδα του Λεβαδειακού δίνουν και παίρνουν. Αλλωστε, 
οι σχέσεις του Γιάννη Αλαφούζου με τον Γιάννη Κομπότη 
είναι εξαιρετικές. Το πράγμα μοιάζει να είναι αρκετό 
προχωρημένο. Δεν μιλάμε για θεωρία. Κάποια στιγμή θα 
το μάθει και ο νεαρός βραζιλιάνος.
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ΚΥΚΝΕΙΟ 
ΑΣΜΑ
Ηταν από τους παίκτες που ήθελε ο Πέδρο Μαρτίνς 
απεγνωσμένα. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε πολλές φορές να 
τον κάνει δικό του. Ακόμα κι όταν ίσχυε το καθεστώς με τους 
πολλούς εμπλεκόμενους ατζέντηδες, το κλαμπ ήταν έτοιμο να 
ικανοποιήσει όλες τις χάρες προκειμένου να κάνει το χατίρι 
στον Πορτογάλο τεχνικό. Ο Γκάρι Ροντρίγκες ήταν απωθημένο και 
τελικά η τρίτη προσπάθεια για να έρθει ήταν και η φαρμακερή.  
Ο εξτρέμ από το Κάπε Βέρντε έπιασε λιμάνι όταν, θεωρητικά, 
ευδοκίμησαν όλες οι συνθήκες. Ηταν ελεύθερος, συμφώνησε 
και ήρθε. Μόνο που δεν ήταν τόσο απλή η συμφωνία. Η 
πλευρά του παίκτη ήθελε ένα μάξιμουμ συμβόλαιο. Με άλλα 
λόγια, ήξεραν οι εκπρόσωποι του Γκάρι να «πουλήσουν» την 
ελευθέρας του. Οι διαπραγματεύσεις ήταν χρονοβόρες και ο 
παίκτης άργησε να έρθει στον Ολυμπιακό. Μπήκε στο κανονικό 
πρόγραμμα, όταν η ομάδα είχε βρει ένα ρυθμό. Και κάθε φορά 
που ήταν έτοιμος, κάτι συνέβαινε και έμενε εκτός. Τραυματισμοί, 
Κύπελλο Εθνών Αφρικής και πάει λέγοντας.  Αυτό το καλοκαίρι 
ήταν η ευκαιρία του. Φευ! Πρώτα έχασε την προετοιμασία, 
στη συνέχεια τα ματς με Χάιφα και τώρα λόγω θλάσης και 
τη ρεβάνς με την Σλόβαν Λίμπερετς. Μάλλον αυτή η εξέλιξη 
θα αποτελέσει το κύκνειο άσμα για τον 31χρονο εξτρέμ. Ο 
Ολυμπιακός προτιμά να περιμένει τον Τέγιο (και κάθε Τέγιο που 
απλά ήταν ελεύθερος και θέλει χρόνο), παρά τον Γκάρι. Βέβαια, 
δεν θα είναι απλό πράγμα να αποχωρήσει. Είπαμε, το ότι ήρθε 
ελεύθερος, «πουλήθηκε» ακριβά. Με τριετές κλειστό συμβόλαιο 
και ετήσιες απολαβές πάνω από 1,1 εκατ. ευρώ… Ζόρια…

AGENT GREEK
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«ΚΑΘΟΝΤΑΙ» 
ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Ο Αρης γέμισε από σούπερ σταρ, αλλά οι αποχωρήσεις έχουν 
κολλήσει. Από... την περσινή σεζόν δεν υπολογίζεται ο Ντένις, 
για παράδειγμα. Ο 35χρονος τερματοφύλακας πέρασε και δεν 
ακούμπησε στον Αρη. Και το συμβόλαιο του κοντά στο «300αρι». 
Πολλά λεφτά για τρίτος τερματοφύλακας. Ο Βραζιλιάνος έχει 
ενημερωθεί πως δεν είναι στα πλάνα του Μπούργος από τον 
Ιούνιο. Κάπου πήρε το μάτι μου ότι είναι έτοιμος να το λύσει. Δεν 
είναι ακριβώς έτσι. Αυτά για ομάδες από Κύπρο και Πορτογαλία 
δεν μου προκύπτουν. Ομάδα στην πατρίδα του ψάχνει ο Ντένις. Και 
είναι δεδομένο ότι αν την βρει, η πρόταση θα είναι πολύ κάτω από 
το συμβόλαιο που έχει στον Αρη. Και για να φύγει, κάποιος θα 
πρέπει να καλύψει μέρος της χασούρας. 
O Βραζιλιάνος πάντως, εν αντιθέσει με τον Χαϊροβιτς, δείχνει 
διάθεση να αποχωρήσει από το «Βικελίδης». Ο Βόσνιος 
«κάθεται» στο συμβόλαιό του. Αν αποχωρήσει ο Ντένις, ο Αρης 
δύσκολα θα πάρει άλλον τερματοφύλακα. Με Σιαμπάνη θα πάει 
δεύτερο και τρίτο τον νεαρό Kαρακασίδη. Εκτός αν προκύψει κάτι 
καλό και οικονομικό.

AGENT GREEK

ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ 
ΒΑΣΙΚΟΣ
Η AEK ήθελε πολύ υψηλή πρόταση για να παραχωρήσει τον Γιώργο 
Αθανασιάδη. Λογικό σε ένα βαθμό. Οι εμφανίσεις που είχε στο Τσάμπιονς 
Λιγκ με τη φανέλα της Σερίφ ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετικές. 
Ουδείς καιγόταν όμως στην Ενωση για τη συγκεκριμένη αποχώρηση. 
Διότι, πολλές είναι οι φορές που η ΑΕΚ έχει «καεί» στην υπόθεση 
«άσος». Ειδικά, όταν δεν είναι διαθέσιμος ο βασικός γκολκίπερ. 
Και μιας και το αναφέραμε. Ο Στάνκοβιτς έχει ακόμα πρόβλημα στο γόνατό 
του. Ο πρώην γκολκίπερ της Σάλτσμπουργκ είναι αυτός που θα ξεκινήσει 
βασικός ασφαλώς, μιας και τα πηγαίνει καλά στην προετοιμασία, αλλά 
στην ΑΕΚ δεν ήθελε να «τρέμει» το φυλλοκάρδι τους. Από τη στιγμή που 
αποφάσισαν πως δεν θέλουν νε προχωρήσουν ως εναλλακτική λύση 
με τον Παναγιώτη Τσιντώντα, το να «δέσουν» στην ομάδα τον Γιώργο 
Αθανασιάδη έμοιαζε η καλύτερη δυνατή λύση. Οχι μόνο για το club, αλλά 
και για τον ίδιο τον παίκτη. Διότι, ο Αθανασιάδης ήταν από τους παίκτες 
που δεν πίστεψαν στην ΑΕΚ, αλλά η πορεία του έδειξε κάτι άλλο. Δεν 
είναι λίγοι που λένε πως μία φορά να ξεκινήσει για την «Ενωση», δεν 
θα τη χάσει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια. 
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Τη ρεβάνς του Αρη με την Μακάμπι Τελ Αβίβ θα δει ο επιχειρημα-
τίας Νικόλας Τριμμάτης. Σύντομα, θα αναλάβει το πόστο του αντι-
προέδρου της ΠΑΕ Αρης, ως επαγγελματική προέκταση της μέ-
χρι τώρα συνεργασίας που είχε με τον Θοδωρή Καρυπίδη για το 
νέο γήπεδο των «κιτρίνων». Σε αγωνιστικό επίπεδο, επτασφρά-
γιστο μυστικό παραμένει η ενδεκάδα, με τον Χερμάν Μπούργος 
να κρατάει άπαντες στην... τσίτα.

Εναν παίκτη – επένδυση για το μέλλον θα αποκτήσει η ΑΕΚ. Η Ενωση 
τα έχει βρει με τον 21χρονο πρωην μέσο της Ξάνθης, Κώστα Θυμιάνη 
(καλύτερος νέος παίκτης στην περσινή Super League 2), οποίος κα-
τέθεσε προσφυγή λόγω οφειλών από τους Ακρίτες και αναμένεται 
να κατηφορίσει προς τα Σπάτα. Παράλληλα, η αναζήτηση φορ που θα 
πλαισιώσει τους Αραούχο – Γκαρσία, συνεχίζεται.

«Καμίνι» θα θυμίζει η Λεωφόρος στον επαναληπτικό με τη Σλάβια 
Πράγας, μιας και εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια. Με απουσίες ήρθαν 
οι Τσέχοι στην Αθήνα, ενώ από πλευράς «πρασίνων», ο Αντράζ Σπό-
ραρ αναμένεται να πάρει θέση βασικού. Σημειωτέον ότι ο Σλοβένος 
φορ μετράει σε 37 ευρωπαϊκά ματς, 14 γκολ και 7 τελικές πάσες.

Αέρας... Βαρκελώνης συνεχίζει να φυσάει στα μεταγραφικά του Ολυ-
μπιακού. Ο γνωστός από το πέρασμά του στην Μπαρτσελόνα Κριστιάν 
Τέγιο (Μπέτις) και ο 23χρονος χαφ των «μπλαουγκράνα» Αλεξ Κο-
γιάδο αποτελούν δυο ακόμα στόχους των «ερυθρολεύκων» για ενί-
σχυση τόσο στα «φτερά» της επίθεσης, όσο και στη νευραλγική θέση 
«οκτώ». Την ίδια ώρα, από το κάδρο δεν έχει φύγει ούτε ο Σαμουέλ 
Ουμτιτί.

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς συνεχίζεται η «αποσυμπίεση» του ρόστερ 
στον ΠΑΟΚ. Ο Λούκας Τέιλορ παραχωρήθηκε δανεικός στη Σαχτάρ Ντό-
νετσκ, ο Λέο Ζαμπά οδεύει στην Αλ Μπατίν, ενώ ο Τόμας Μουργκ βρίσκε-
ται στα ραντάρ της Λίντσερ. Τέλος, σε επίσημη πρόταση για τον Ενέα Μιχάι 
προχώρησε η Φαμαλικάο, η οποία δεν έγινε δεκτή από τους «ασπρό-
μαυρους».



1
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 21:00

ΝΤΟΛΙΝΓΚΣΤΟΟΥΝ-ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ
OVER 2,75 1,75

Τα φιλικά συνεχίζονται και φυσικά θα είναι στις επιλογές μας. 
Για την νέα σεζόν ετοιμάζονται αμφότερες και ευελπιστούν σε 
μια καλύτερη αγωνιστική χρονιά. Αναμένω ανοιχτό παιχνίδι 

με γκολ και κόρνερ.

ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ, ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ ΕΥΡΩΠΗΣ 21:45

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ
G/G 1,80

Για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς κοντράρονται στο Ελσίνκι «μερένγκες» 
και «αετοί». Ξεκάθαρο φαβορί η Ρεάλ, με ενθουσιασμό και πολύ κόσμο 

στο πλευρό τους οι Γερμανοί που θα παίξουν για την έκπληξη.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ

ΦΤΩΧΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΘΑ 
ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΕΝΤΕΛΩΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
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2
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 15:00

ΒΙΤΟΡΙΑ-ΑΛΑΒΕΣ Β
OVER 2,5 1,80

Για την νέα χρονιά ετοιμάζονται οι δύο ομάδες ενώ ψάχνονται και στο 
μεταγραφικό κομμάτι. Χωρίς άγχος θα παίξουν σήμερα και θα έχουν 

την ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 01:00

ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ-ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 
2 DNB 2,20

Στην αγαπημένη Βραζιλία παίζουμε μπάλα στις μικρές κατηγορίες. Σε κακό 
φεγγάρι η Σαπεκοένσε, που θα δώσει μάχη για τη σωτηρία. Πολλές και 

σημαντικές απουσίες για τους γηπεδούχους.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ «ΔΙΠΛΟ»
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΜΑΛΑΙΣΙΑ 16:00

ΤΕΡΕΝΓΚΑΝΟΥ-ΤΖΟΧΟΡ
2 -1,0 1,82

Το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, η Τζοχόρ είναι ασταμάτη και μάλιστα με επίθεση 
που βγάζει φωτιές. Μέσα στην έδρα της Τερενγκάνου έχει δύσκολη αποστολή και 

αν παρουσιαστεί σοβαρή, θα φύγει με το «τρίποντο».

«ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4
ΕΛΒΕΤΙΑ 20:00

ΛΟΥΚΕΡΝΗ-ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ
Χ2 2,00
2 4,33

Παρά το δύσκολο πρόγραμμα, η ιστορική Γκρασχόπερς ξεκίνησε καλά στο 
πρωτάθλημα. Οι «ακρίδες» στοχεύουν σε καλύτερη χρονιά από την περσινή, όπου 

κινδύνεψαν σοβαρά με υποβιβασμό.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΔΙΚΟΥΝ ΤΗ ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Τον μεταγραφικό του καλπασμό σε όλα τα μέτωπα συνεχίζει ο Α.Ο. 
Βύρων, με φόντο την επόμενη ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Τα άτο-
μα, τα οποία ηγούνται των τυχών του φιλόδοξου σωματείου των 
ανατολικών προαστίων σε άμεση συνεννόηση πάντα με τον τεχνι-
κό καθοδηγητή Ανδρέα Μηλιά, επιχειρούν να δημιουργήσουν όλα 
τα απαραίτητα εχέγγυα, που θα διασφαλίσουν ένα ισχυρό σύνολο, 
το οποίο θα φαντάζει ικανό να σταθεί με αξιώσεις στο επερχόμενο 
πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. 
Οπως και φυσικά να διεκδικήσει μία όσο το δυνατόν πιο αξιοπρό-
σεκτη παρουσία Κάτω από αυτό το πρίσμα την απόκτηση του Αντώνη 
Τριανταφυλλάκη ανακοίνωσε ο ΑΟ Βύρωνα. Αναλυτικά το κείμενο 

της ανακοίνωσης: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την απόκτη-
ση του νεαρού αμυντικού Αντώνη Τριανταφυλλάκη. Ο Αντώνης με 
παραστάσεις και συμμετοχές σε Α’ και Β’ Αθηνών έρχεται να προ-
στεθεί σ’ένα νεανικό ρόστερ και να βοηθήσει την ομάδα να πετύ-
χει τους στόχους της. Αντώνη, καλώς ήρθες στην οικογένεια του 
Α.Ο.ΒΥΡΩΝΑ».

ΑΤΤΑΛΟΣ 
Με αμείωτη ένταση συνεχίζει ο Ατταλος Νέας Φιλαδέλφειας τη 
χάραξη του μεταγραφικού του σχεδιαμσού με φόντο την ερχόμε-
νη απαιτητική σεζόν. Οι ιθύνοντες του δημοφιλούς σωματείου των 
βορείων προαστίων δεν σταματούν τις ενέργειες που αφορούν την 
ουσιαστική ενίσχυση του ρόστερ με παίκτες που έχουν υψηλό κί-
νητρο διάκρισης. Κάτω από αυτό το πρίσμα ανακοινώθηκε η από-
κτηση – επιστροφή του Νίκου Γεωργόπουλου. Αναλυτικά η ανακοί-
νωση: Επιστροφή Γεωργόπουλου στον Άτταλο!! «Ο Άτταλος Νέας 
Φιλαδέλφειας ανακοινώνει την απόκτηση του ικανότατου μεσοα-
μυντικού Νίκου Γεωργόπουλου. Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής που 
έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες μας, είχε 
εξαιρετική αγωνιστική παρουσία τα τελευταία χρόνια στην Λυκόβρυ-
ση και αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην προσπάθεια της ομά-
δας στο νέο πρωτάθλημα. Η Διοίκηση του συλλόγου καλωσορίζει 
την επιστροφή του Νίκου στην οικογένεια του Άτταλου και του εύ-
χεται υγεία και καλή ποδοσφαιρική σεζόν!!».

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
Την μεταγραφική της αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συνεχίζει ακά-
θεκτη η Νέα Ιωνία δημιουργώντας όλες τις απαραίτητες προοπτι-
κές που θα της επιτρέψουν να δημιουργήσει ένα πανίσχυρο ρόστερ, 
ικανό να διεκδικήσει μία πρωταγωνιστική πορεία στο επερχόμενο 
δύσκολο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το 
πρίσμα, την απόκτηση του 23χρονου και ιδιαίτερα εξελίξιμου μεσο-
επιθετικού Βασίλη Αντωνόπουλου ανακοίνωσε η Νέα Ιωνία. Αναλυ-
τικά η ανακοίνωση: «Ο ΑΟ Νέας Ιωνίας είναι στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας με τον μεσο-επιθετι-
κό Βασίλη Αντωνόπουλο. Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής τα τελευταία 
χρόνια αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το Ηράκλειο και με τις εμ-
φανίσεις του ξεχώρισε, ενώ έχει περάσει και από τις υποδομές 
του Ολυμπιακού. Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε υγεία και 
επιτυχίες με την ομάδα μας.

ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  
ΜΕ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ 
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ 
ΑΟ ΒΥΡΩΝΑ

Δικός του και 
ο Δημήτρης 
Μιχάλης     

 Την μεταγραφική του αντε-

πίθεση συνεχίζει απτόητος ο 

Ήφαιστος Περιστε΄ριου δημι-

ουργώντας όλες τις απαραίτη-

τες συνθήκες για την συγκρό-

τηση ενός δυνατού ρόστερ, το 

οποίο φαντάζει ικανό να δι-

εκδικήσει με αξιώσεις μία 

πρωταγωνισιτκή παρουσία στο 

επερχόμενο πρωτάθλημα της 

Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από 

αυτό το πρίσμα, στην απόκτη-

ση του Δημήτρη Μιχάλη προ-

χώρησε ο Ήφαιστος Περιστε-

ρίου. Προηγούμενος σταθμός 

της καριέρας του ήταν ο ΑΚρά-

τητος ενώ μεταξύ άλλων έχει 

περάσει από ομάδες όπως ο 

Ολυμπιακός Λιοσίων και ο 

Άρης Πετρούπολης. Αναλυ-

τικά το κείμενο της ανακοί-

νωσης: «Ολοκλήρωσε στην 

ποδοσφαιρική Ακαδημία του 

Ατρομήτου Αθηνών ως μέ-

λος της Κ20 και αγωνίστηκε 

με τους Άρη Πετρούπολης και 

Ολυμπιακό Λιοσίων στην Α΄ 

Αθήνας, Θρασύβουλο (ΕΠΣ-

ΔΑ) και είχε μια γεμάτη χρο-

νιά στον Ακράτητο και την Γ΄ 

Εθνική κατηγορία. Ο Δημήτρης 

Μιχάλης (γενν. 29/08/2000) 

θα ντυθεί στα χρώματα του 

Ηφαίστου για την ποδοσφαιρι-

κή χρονιά 2022-’23 και κάνει 

σχέδια επί χόρτου και όχι επί 

χάρτου: »Είμαι πολύ χαρούμε-

νος που ανήκω πλέον στο δυ-

ναμικό του Ηφαίστου και θα 

έχω την ευκαιρία να ξανασυ-

νεργαστώ με τον κ. Σάσσαλο. 

Δεν μου αρέσουν οι υποσχέ-

σεις, αλλά οφείλω να δώσω 

τον καλύτερό μου εαυτό για να 

πετύχουμε τους υψηλούς στό-

χους που βάζει κάθε χρόνο ο 

ιστορικός σύλλογος».

Με ταχύτατους ρυθμούς προχωράει 
στον Α.Ο. Βύρωνα η χάραξη του μετα-
γραφικού σχεδιασμού με φόντο την 
επόμενη ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Οι 
ιθύνοντες του συλλόγου των ανατολι-
κών προαστίων σε άμεση συνεννόηση 
με τον έμπειρο προπονητή Ανδρέα Μη-
λιά συνεχίζουν ακάθεκτοι να προχω-
ρούν στην υλοποίηση του πλάνου που 
έχουν οριοθετήσει, Με την προοπτική η 
ερχόμενη σεζόν ν βρει την ομάδα ακό-
μη πιο συμπαγή και ανταγωνιστική, ικα-
νή να διεκδικήσει υψηλούς στόχους 
στο δύσκολο πρωτάθλημα της Α’ Κα-
τηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρί-
σμα την επιστροφή του έμπειρου μέ-
σου Κώστα Τρυφέρη ανακοίνωσε ο ΑΟ 
Βύρωνα. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Με 
μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την από-
κτηση του έμπειρου μέσου Κώστα Τρυ-
φέρη. Με θητεία σε Αμφίλοχο, Ηλιού-
πολη, Α.Ο.ΒΥΡΩΝ (2 σεζόν), Ιάσονα και 
Βριλήσσια, επανέρχεται για να βοηθή-
σει το νεανικό σύνολο της ομάδας. Κώ-
στα καλώς ήρθες στο σπίτι σου».

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 
Στην απόφαση να διαβούν χωριστούς 
δρόμους προχώρησαν Χρυσούπολη και 
Αναστάσης Πινό. Στην καθοριστική συ-
νάντηση που είχαν οι δύο εμπλεκόμε-
νες πλευρές κρίθηκε σκόπιμο να λυ-
θεί φιλικά η μεταξύ τους συνεργασία. 
Μετά από αυτή τη εξέλιξη ελεύθερος 
να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της 
καριέρας του είναι πλέον ο Αναστά-
σης Πινό. Ο έμπειρος μέσος, που μπο-
ρεί με την ίδια ευχέρεια να αγωνιστεί 
σε όλες τις θέσεις του κέντρου, έχει 
αγωνιστεί επίσης σε Ένωση Ασπροπύρ-
γου, Κύπρος Κορυδαλλού, Αθηναΐδα, 
Αφοβο, Αγία Ελεούσα, Κολωνό, Παλαιό 
Φάληρο, Αμπελοκήπους, Σαρωνικό Γα-
λατακίου, Αττικό. Σε μεταγραφικό επί-
πεδο η διοίκηση σε άμεση συνεννόηση 
με τον τεχνικό Δημήτηρ Φιλίππου εξε-
τάζουν με ιδιαίτερη προσοχή κάθε εν-
διαφέρουσα περίπτωση που υπάρχει 
στον ορίζοντα πριν προβούν σε τελικές 
επαφές. Ήδη από τις πρώτες συζητή-
σιες που γίνονται με μεταγραφικούς 
στόχους έχουν υπάρξει πολλά κοινά 
σημεία και η αίσθης που έχει δημι-
ουργηθεί, θέλει την ομάδα των δυτι-
κών προαστίων σε σύντομο χρονικό 
διάστημα να προχωρά σε ανακοινώ-
σεις νέων παικτών.

Α.Ο. ΒΥΡΩΝΑΣ   
Επέστρεψε 
ο Κώστας 
Τρυφέρης  

ΠΕΥΚΗ 
Ανανέωσε με τον Κλέντι 
Μπογκντάνι     
Την χάραξη του σχεδιασμού τους ενόψει της επερχόμενης 
απαιτητικής σεζόν συνεχίζουν ακάθεκτοι στον Α.Ο. Πεύκης. 
Η περυσινή εκπληκτική κούρσα της φιλόδοξης ομάδας 
των βορείων προαστίων στον τέταρτο όμιλο της Β’ Κατη-
γορίας ΕΠΣΑ, που συνοδεύτηκε με την επίτευξη του στό-
χου της ανόδου στην κορυφαία ερασιτεχνική κατηγορία 
της Αθήνας άνοιξε την όρεξη των ιθυνόντων του συλλό-
γου. Με την προοπτική να δημιουργήσουν έναν πανίσχυ-
ρο κορμό και το κυριότερο να διαφυλάξουν στις τάξεις 
τους όλα τα «βαριά χαρτιά» που ηγήθηκαν στο περυσινό 
άκρως επιτυχημένο εγχείρημα. Κάτω από αυτό το πρίσμα, 
έχει ήδη ανανεώσει ένα μεγάλο κομμάτι του περυσινού 
ρόστερ την συνεργασία του με τη Πεύκη. Μςε την διοίκη-
ση του συλλόγου να προχωράει σε ακόμη μία σημαντική 
ανανέωση. Συγκεκριμένα τη φανέλα της Πεύκης θα φο-
ράει και τη νέα σεζόν ο Κλέντι Μπογκντάνι, που συμφώ-
νησε σε όλα με την διοίκηση της ομάδας. Ο ικανότατος 
μεσοαμυντικός, που αξίζει να σημειωθεί πως είναι διε-
θνής με την Κ17 της Αλβανίας, έχει αγωνιστεί επίσης σε 
Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου και Λυκόβρυση.
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ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ο Αντώνης Τριανταφυλλάκης



ΑΠΕΡΑΝΤΟ 
ΓΑΛΑΖΙΟ

Τι όμορφη εικόνα, αλήθεια! Συνδυαστικά με το θέαμα που 
προσέφερε η Εθνική ομάδα κόντρα στους Ισπανούς δε 
μπορούσες παρά να ενθουσιάζεσαι και να νιώθεις ότι μπορείς 
να σκέφτεσαι με αισιοδοξία. Και δεν εννοώ ότι θα πάμε στο 
Ευρωμπάσκετ και θα σαρώσουμε τους πάντες και τα πάντα. 
Η Εθνική ομάδα έχει προοπτική, αλλά έχει και αδυναμίες 
ενώ το πρόβλημα του Γιώργου Παπαγιάννη αποτελεί δυνατό 
πονοκέφαλο, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχος παίκτης για 
να τον καλύψει. Αυτά όμως θα τα δούμε στην πορεία, όταν 
και θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα και θα πλησιάζουμε στη 
διοργάνωση. Η εικόνα στο ΟΑΚΑ, μεσούντος του Αυγούστου, 
σε περίοδο διακοπών που η Αθήνα ερημώνει, δε μπορεί 
παρά να σε γεμίζει με αισιοδοξία! Θα μας πείτε ότι ήταν 
παρών ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο καλύτερος παίκτης στον 
κόσμο που ελκύει τα πλήθη. Ναι ισχύει!  Οπως ισχύει και το 
ότι ο αντίπαλος, η Εθνική Ισπανίας είναι «εμπορικός» και 
σίγουρα έδινε επιπλέον κίνητρο για να πάει κάποιος στο 
γήπεδο. Παρόλα αυτά, θα μας επιτρέψετε να προσθέσουμε 
και κάτι άλλο που αποτελεί την ουσία για όσα είδαμε στο 
ΟΑΚΑ χθες το βράδυ: Η Εθνική ομάδα, όπως πολλές φορές 
έχω γράψει, είναι η απάντηση στην τοξικότητα, που ο κόσμος 
έχει «αναγκαστεί» να… φορτωθεί και- πιστέψτε με- δεν τη 
θέλει καθόλου! Οι Ελληνες αγαπούν την Εθνική ομάδα, είναι 
η «επίσημη αγαπημένη» κι αυτό δεν είναι κάτι τετριμμένο 
αλλά η πραγματικότητα. Διότι εκφράζει αυτό ακριβώς που 
θέλει να βλέπει για να χαίρεται: Ποιότητα, λάμψη, όραμα, 
προοπτική, υγεία, άριστη νοοτροπία μαζί με αυτοθυσία και 
αυταπάρνηση (θυμηθείτε πόσες βουτιές έκαναν οι παίκτες 
για να σώσουν την κατοχή και με τη διαφορά πάνω από 
τους 20 πόντους). Αυτό είναι το ελληνικό μπάσκετ και όχι 
εκείνο που βλέπουμε στην Basket League όπου νοσεί βαθιά, 
καθώς υπάρχει «αγώνας αλληλοεξόντωσης» ανάμεσα 
στους δύο μεγάλους, έλλειψη οράματος και προοπτικής, 
αφερεγγυότητα και χαμηλό επίπεδο (παντού). Κι αυτό θέλει 
να βλέπει ο φίλαθλος κόσμος. Το απέραντο γαλάζιο, να 
καλύπτει τα πάντα, να δίνει ελπίδα και όραμα. Τη σωστή 
νοοτροπία: Δείτε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που δεν 
αποδεικνύει απλώς πόσο μεγάλος παίκτης είναι (αυτό το 
ξέρουμε όλοι) αλλά ότι είναι και ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ. 
Αυτό είναι το μπάσκετ που θέλουμε, αυτό μας αρέσει, 
αυτό ονειρευόμαστε και θέλουμε να κυριαρχήσει. Αυτό 
που θα δίνει ελπίδα, αισιοδοξία και όραμα. Κι αυτό μας το 
προσφέρει η Εθνική ομάδα.

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.
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