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Παγκόσμιο Κύπελλο Futsal στη Σκωτία: Τρείς έφηβοι 
απο το Newcastle μεταξύ της Αυστραλιανής ομάδας
ΠΟΤΕ δεν πέρασε απο το µυαλό αυτών 

των τριών νέων απο την πόλη του  
Newcastle,  ότι µια µέρα  θα εκπροσω-
πίσουν την Αυστραλία σε ποδοσφαιρι-

κό αγώνα στη Σκωτία, και ακόµα περισσότερο,  
ότι θα κερδίσουν και το Παγκόσµιο Κύπελο σε 
αγώνα νέων κάτω των 17 ετών, την Πέµπτη
Για όσους δεν το γνωρίζουν, το Futsal είναι 
µια παραλλαγή του ποδοσφαίρου, παίζεται σε 
εσωτερικούς χώρους, τα τελευταία χρόνια έχει 
αποκτήσει µεγάλη δηµοσιότητα µε φανατικούς 
οπαδούς σε ιολόκληρο τον κόσµο.

Και ο Μανώλης Παπασπυρόπουλος µε τους 
φίλους και συµπαίκτες του, Patrick Langlois 
και Musa Καµάρα -  ποδοσφαιριστές του 
Newcastle Premier League ποδόσφαιρο – µι-
λούν µε ενθουσιασµό για  το είδος αυτό του 
ποδοσφαίρου. “Είναι πολύ πιο γρήγορο από 
το ποδόσφαιρο, και δίνει στους παίκτες πολλές 
ευκαιρίες να αποδείξουν την ατοµική τους ικα-
νότητα,  περισσότερο από το γνωστό   παιγνίδι 
του ποδοσφαίρου. Αλλά εµείς δεν πιστέυαµε 
ποτέ ότι κάποια µέρα  θα λάβουµε µέρος σε 
∆ιεθνή Αγώνα και µάλιστα στην Σκωτία” αντι-
προσωπεύοντας  την Αυστραλία. και έχοντας 
αντιµέτωπες γνωστές Οµάδες όπως της Ισπανί-
ας και Πορτογαλίας.».

Η παροικία µας στο Newcastle, ιδιαιτέρως χαί-
ρεται και συγχαίρει τον νεαρό Μανώλη Παπα-

σπυρόπουλο για την συµµετοχή στον ∆ιεθνή 
αυτόν αγώνα και για την σπουδαία συµβολή 
του στη νίκη της Οµάδος που αντιπροσώπευε 
την Αυστραλία. Και µαζί µε τους γονείς του, τον 
κ. Κωνσταντίνο και την κα Ευαγγελία που δι-
καιολογηµένα αισθάνονται υπερήφανοι για την 
διάκριση και πρόοδο του γυιού τους, ολόκληρη 
η Οµογένεια νοιώθει υπερήφανη και ολόψυχα 
συγχαίρει και τον νεαρόν ποδοσφαιριστή και 
τους γονείς τους.

-Νεοκαστριώτης-

Ο Μανώλης Παπασπυρόπουλος στην τελευταία προπόνηση 
πριν φύγει για τη Σκωτία.                                          

Ο ταλαντούχος νέος Μανώλης Παπασπυρόπουλος µε τον αδελφό του και 
Προπονητή του στην Newcastle Premier League κ. Νίκο Παπασπυρόπου-
λο. ΚΑΤΩ: Και η αναµνηστική φωτογραφία µετα τη νίκη τους  της Σκωτίας.




