ΑΘΗΝΑ: 120 - 190C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 100 - 190C

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.gr

ΙΕΡΟΜΆΡΤΥΡΟΣ ΖΑΧΑΡΊΟΥ ΤΟΥ ΝΈΟΥ
ΕΠΙΣΚΌΠΟΥ ΚΟΡΊΝΘΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30.03.2022 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.438

#Ισότητα
#Τσιτσιπάς
για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ
Σ ΤΑ ΦΑ Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

e-SportTime
e-SportTime
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
3 ΜΑΡΤΙΟΥ
30 ΜΑΡΤΙΟΥ
20222022

ΣΤΗ ΒΙΤΡΙΝΑ
Ο Πογέτ αφελής δεν είναι και έβγαλε ήδη προς τα έξω τον κορμό που έχει στο μυαλό του στην περιπέτεια
της Εθνικής που ξεκίνησε. Σε αυτούς τους παίκτες είναι φυσικά και ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, τον οποίο
έβαλε και στα δύο φιλικά ως αλλαγή. Ο Πογέτ πήγε και είδε. Και είδε πως ο 21χρονος (τα κλείνει τον
Νοέμβριο) έχει στοιχεία που δύσκολα βρίσκει σε άλλον κεντρικό μέσο της ηλικίας του. Παίζει στο 6 και στο 8,
ξέρει μπάλα, μπορεί να τρέξει και να κόψει. Γενικά είναι ένας σύγχρονος χαφ. Το εντυπωσιακό σε όλα αυτά
είναι πότε θα το καταλάβει ο Παναθηναϊκός που νομίζει κανείς ορισμένες φορές πως τον κρύβει τον παίκτη.
Αντί να τον βάλει στη βιτρίνα για να γίνουν και περισσότεροι οι ενδιαφερόμενοι που δεδομένα υπάρχουν για
τον Αλεξανδρόπουλο.

LIVE ΚΑΙ ΠΑΛΙ LIVE
Μια και είπαμε για τον Πογέτ, η τακτική για τους παίκτες που έχει στην ατζέντα του για την Εθνική θα είναι ίδια και
μετά τα πρώτα του ματς στον πάγκο. Δηλαδή θα πηγαίνει στο γήπεδο και θα βλέπει live αυτούς που θέλει να δει.
Δε λέει όχι στο scouting report αλλά θέλει πάνω απ’ όλα να έχει άποψη ο ίδιος. Ειδικά τώρα που θα είναι πολλά
τα ντέρμπι προς το τέλος των πλέι οφ, ο ομοσπονδιακός προπονητής θα είναι συνεχώς στις εξέδρες.
Ειδικά για τους Παπασταθόπουλο, Μανωλά που θα είναι και οι παίκτες που έμειναν έξω και έχουν τις περισσότερες
πιθανότητες να είναι στις νέες κλήσεις (ο Μανωλάς περισσότερο).
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ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
Το ξέρουν και στην ΑΕΚ πως ακόμα είναι πολύ πολύ πολύ νωρίς για να δουν τι θα γίνει με τον Κριχόβιακ το
καλοκαίρι. Το είπε και ο Πολωνός πως έχει ακόμα σε ισχύ το συμβόλαιο με την Κράσνονταρ, επομένως θα
πρέπει να δουν τι θα κάνει. Στην ΑΕΚ θέλουν και ήδη έχουν κάνει τον παίκτη να αισθάνεται άνετα, παρόλα αυτά
όλοι γνωρίζουν πως ακόμα είναι νωρίς για οτιδήποτε. Επίσης ξέρουν στο ελληνικό κλαμπ πως οι μνηστήρες
μετά το τέλος της σεζόν θα αυξηθούν σημαντικά για τον Κριχόβιακ.

ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ
Βγήκαν οι Τούρκοι πάλι από την στιγμή που τελείωσαν οι αγώνες των εθνικών ομάδων και επανέφεραν το
θέμα της μεταγραφής του Τάσου Μπακασέτα το καλοκαίρι. Από αυτή εδώ την στήλη έχουμε σκιαγραφήσει
θαρρούμε όλες τις πτυχές του θέματος. Πως η Τραμπζονσπόρ θα πρέπει να θεωρείται πολύ δύσκολο να
κρατήσει τον κάπτεν της Εθνικής αλλά επίσης το μόνο σίγουρο είναι πως θα τον δώσει με πολλά χρήματα.
Και όπως λένε και οι Τούρκοι και αυτή είναι η βάση συζητήσεων της Τραμπζονσπόρ πρόκειται για τη ρήτρα
των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Της πρωταθλήτριας όπως θα είναι φέτος ομάδας της χώρας.

ΚΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΞΗ
Έβγαλαν οι βόσνιοι πως το πιο πιθανό είναι να φύγει ο Χαίροβιτς από τον Άρη και να λύσει το 3ετές συμβόλαιο
που έχει. Καμία έκπληξη φυσικά. Ο 31χρονος διεθνής δεν έχει προσφέρει αυτά για τα οποία αποκτήθηκε και
το πιο πιθανό είναι φυσικά να αποχωρήσει.
Ούτε με Μάντζιο αλλά ούτε με Μπούργος φαίνεται να κερδίζει θέση στο αγωνιστικό πλάνο του Άρη, τα λεφτά
που παίρνει δεν τα λες και λίγα, επομένως το μόνο σίγουρο είναι πως οι δύο πλευρές θα καθίσουν να τα
βρουν για να φύγει.
Αυτό που είναι ένα καλό ερώτημα είναι αν ο Άρης θα κρατήσει επαφές με τον ατζέντη του τον Μίλος
Μαλένοβιτς, που έχει επίσης, όπως είναι γνωστό, τους Τσούμπερ, Γέφτιτς, Γκατσίνοβιτς.
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ΕΙΔΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΩΝ
Ο ΠΟΓΕΤ ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

Με την επιστροφή της αποστολής από το Μαυροβούνιο, ο Γκουστάβο Πογέτ πήγε στην Τρίπολη και
είδε από κοντά την Εθνική Ελπίδων στον αγώνα της κόντρα στην Πορτογαλία για τα προκριματικά
του Ευρωπαϊκού. Βέβαια, δεν πρέπει να έμεινε και πολύ χαρούμενος από εμφάνιση και
αποτέλεσμα μια και η Εθνική ΄πέχασε με 4-0. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο η Ελληνική ομάδα
έκανε τραγική εμφάνιση και ήταν πίσω 0-3. Ο Πογέτ δεν έμεινε ικανοποιημένος φυσικά και από
την ήττα στο Μαυροβούνιο αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος να καλυφθεί όπως λέγεται.

ΣΤΟ… ΠΕΡΙΜΕΝΕ
ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΔΕΝ…
ΨΑΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ

Στην Τουρκία πρώτο θέμα 3 μήνες πριν την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου είναι ο Χένρι
Ονιεκούρου. Το φημολογούμενο ενδιαφέρον των Γαλατασαράι και Μπασακσεχίρ βρίσκεται σε
πρώτο πλάνο στη γειτονική χώρα, που πολλές φορές βέβαια αναφέρουν ως πηγή τα ρεπορτάζ
του Sportime. Από την άλλη πλευρά, στον Ολυμπιακό δεν… ψαρώνουν. Ο Νιγηριανός winger θα
είναι στην transfer list αλλά οι πρωταθλητές αναμένουν τις όποιες προτάσεις γίνουν.
Μέχρι τότε παρακολουθούν τις εξελίξεις και τσεκάρουν την αγορά.

ΔΥΣΚΟΛΟ
ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ
Ο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ
ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΚ

Εκτός από το θέμα του προπονητή, στην ΑΕΚ είναι μεγάλο το ζήτημα για το ποιο θα είναι το
οργανόγραμμα για την επόμενη σεζόν. Ο Παναγιώτης Κονέ δεν είναι γνωστό αν θα παραμείνει στη θέση
του τεχνικού διευθυντή, παρόλα αυτά αναμένεται να βρίσκεται εντός του κλαμπ και την επόμενη σεζόν.
Εκείνος που μάλλον δε θα πρέπει να αισθάνεται άνετα, είναι ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο εκτελεστικός
διευθυντής της ΑΕΚ μπορεί να πιστώνεται κάποιες κινήσεις το καλοκαίρι π.χ. μεταγραφή Τσούμπερ,
αλλά τον χειμώνα δεν είχε ανάλογες επιδόσεις.
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Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΣΗΜΕΡΑ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Κομβική η σημερινή ημέρα για το θέμα του γηπέδου του Παναθηναϊκού και του πρότζεκτ της Διπλής
Ανάπλασης. Θα τεθεί σε ψηφοφορία για τα μέλη του Ερασιτέχνη και εν πολλοίς θα κρίνει το μέλλον
του όλου σχεδίου. Θα ψηφίσουν 4.284 και για να εγκριθεί η Διπλή Ανάπλαση θα πρέπει να δεχθεί
τη θετική ψήφο μεγάλης πλειοψηφίας των 2/3. Για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή είναι ότι πιο
σημαντικό και είναι έντονες οι αντιδράσεις που υπάρχουν από μεγάλη μερίδα του κόσμου, που θέλουν
γήπεδο μόνο στη Λεωφόρο. Αν και μάλλον δε γίνεται.

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ
Η ΜΑΣΣΑΛΙΑ
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΘΑ
ΕΚΑΝΤΛΗΣΕΙ ΤΑ 3.000 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Και τώρα Μαρσέιγ. Ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς στο «Βελοντρόμ» το ένα από
τα δύο που ο ΠΑΟΚ θα παίξει την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League: «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ
ανακοινώνει ότι την Τετάρτη (30.03) στις 09:00 ξεκινάει η διαδικτυακή διάθεση των εισιτηρίων
του εκτός έδρας αγώνα Μαρσέιγ-ΠΑΟΚ για την προημιτελική φάση του UEFA Europa Conference
League 2021-22 που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (07.04, 21:00 ώρα Γαλλίας) στο Stade de
Marseille» λέει η ανακοίνωση και οι ΠΑΟΚτζήδες τρέχουν από τώρα.

ΤΟ… ΠΑΛΕΥΕΙ
Ο ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ
Ο ΜΑΝΤΣΙΝΙ ΜΕ ΠΑΣ

Αυτό που θέλει ο Μπούργος είναι να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του για το κομβικό ματς
με τον ΠΑΣ. Με τον Άρη να είναι μια ανάσα από την ΑΕΚ, το παιχνίδι της Κυριακής (3/4) είναι πολύ
σημαντικό για να πάρει βαθμούς. Ο Αργεντίνος κόουτς θέλει να έχει στη διάθεσή του τον Μαντσίνι
και τα καλά νέα ήταν πως δείχνει να ανεβάζει στροφές και αυξήθηκαν οι πιθανότητες.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

Το χ2 σε αυτές τις τιμές έχει αξία.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:00
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ
Χ2 3,40

Σε φουλ δράση η Σούπερ Λιγκ 2 με άκρως ενδιαφέρουσες
αναμετρήσεις.
Για την παραμονή παλεύουν οι δύο ομάδες με τα Τρίκαλα να
βρίσκονται σε σαφώς πιο δύσκολη θέση.
Με νίκη ο Θεσπρωτός κάνει το πιο μεγάλο βήμα για την παραμονή.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:30
ΞΑΝΘΗ-ΛΑΡΙΣΑ
2 DNB 1,75

Με γκολ του ´Ογκμποε στο τέλος η Λάρισα ξεπέρασε το εμπόδιο του
Πιερικού. Στο κυνήγι της Βέροιας βρίσκεται η ομάδα του κάμπου και
ψάχνει μόνο νίκες μέχρι τέλους.
Αδιάφορη η Ξάνθη θα δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους
διαθέσιμους παίκτες.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Το φαβορί στα γκολ θα στηρίξουμε.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:00
ΡΟΔΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ OVER 1,5 1,80

Την ευκαιρία να αυξήσει την διαφορά από τους διώκτες του έχει
σήμερα ο Λεβαδειακός.
Αντίπαλος η Ρόδος των πολλών οικονομικών προβλημάτων με τον
υποβιβασμό να φαντάζει πιο πιθανός από ποτέ για τα ελάφια.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Το σημείο μας ξεκάθαρα στο κίνητρο.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:00
ΚΑΒΑΛΑ-ΠΑΟΚ Β’
1 1,65

Στο τελικό με τον Ολυμπιακό Βόλου η Καβάλα έβγαλε χαρακτήρα και
μπήκε ξανά στη μάχη της παραμονής.
Βέβαια για να έχει μεγαλύτερη αξία αυτή η νίκη θα πρέπει να δώσει
συνέχεια σήμερα. Χωρίς άγχος παίζει η νεανική ομάδα του ΠΑΟΚ.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Το σημείο μας με το over στην Πάτρα.

ΕΛΛΑΔΑ Α1 19:15
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ-ΛΑΥΡΙΟ
OVER 149,5 1,80

Έχασε την ευκαιρία να καθαρίσει την παραμονή ο Απόλλων αλλά και
πάλι κρατάει την τύχη στα χέρια του.
Το Λαύριο θέλει να μπει στα πλέι οφ και θα ψάξει το ροζ φύλλο για
τρίτη σερί αγωνιστική.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Over παίζουμε και στη Νίκαια.

ΕΛΛΑΔΑ Α1 17:00
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
OVER 154,5 1,75

Στα σχοινιά βρίσκεται ο Ιωνικός με τον υποβιβασμό να φαντάζει πιο
πιθανός από ποτέ. Δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα της Νίκαιας με
μόλις εννέα διαθέσιμους παίκτες στο ρόστερ. Φαβορί για την τετράδα
ο Κολοσσός θα ψάξει σήμερα την επιστροφή στις νίκες.

www.xosetips.com
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ΒΕΝΆΚΗΣ: «ΚΕΡΔΊΣΑΜΕ ΠΟΛΎ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΆΝΙΣΉ ΜΑΣ»
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΉΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΜΙΛΆ
ΘΕΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΏΝ ΤΟΥ

This is Athens

ΤΡΙΓΛΙΑ

Παπακωστούλης:
Ημουν
εκνευρισμένος

Μπορεί η Αγία Παρασκευή να υποχρεώθηκε στη πρώτη της ήττα στο φετινό
πρωτάθλημα σε κανονική περίοδο και
μπαράζ,. Με … θύτη τον Άρη Πετρούπολης (0-1) στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων των αγώνων μπαράζ, με φόντο τη άνοδο στην Γ’ Εθνική,
ωστόσο η συνολική εικόνα που παρουσίασαν οι «μελανόλευκοι» ήταν εξόχως ενθαρρυντικά ενόψει της κρίσιμης συνέχειας. Κατά γενική ομολογία οι γηπεδούχοι
είχαν τον πλήρη έλεγχο στον αγώνα, ήταν
το απόλυτο αφεντικό στην αναμέτρηση,

Ο Σήφης Βενάκης

δημιουργώντας και χάνοντας αρκετές σημαντικές ευκαιρίες. Δέχθηκαν όμως ένα
γκολ κόντρα στη ροή της αναμέτρησης,
το οποίο δεν κατάφεραν να … ισοφαρίσουν και έτσι ήρθε με αυτόν τον αναπάντεχο τρόπο το τελικό 0-1. Με τον τεχνικό
Σήφη Βενάκη να στέκεται στην εξαιρετική εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του:
«Θεωρώ ότι γενικότερα η ομάδα μας αδικείται κατάφωρα από αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στη γενικότερη εικόνα
της αναμέτρησης. Χωρίς ίχνος υπερβολής, εμείς ήμασταν η ομάδα ου είχε την
απόλυτη πρωτοβουλία, δημιούργησε κι
έχασε ευκαιρίες προβληματίζοντας τον
ισχυρό μας αντίπαλο. Δεχθήκαμε το γκολ
που έκρινε την αναμέτρηση κόντρα στην
ροή του αγώνα,. Από τους παίκτες μου
δεν έχω απολύτως κανένα παράπονο. Με
την όλη μας εμφάνιση εκτιμώ ότι κερδίσαμε πολύ περισσότερα πράγματα και
διαπιστώσαμε ότι οι δυνατότητές μας είναι για πολύ ψηλά».

ΑΤΤΙΚΟΣ

Μια άτυχη στιγμή σε μια φάση του αγώνα απέφερε τον σοβαρό τραυματισμό
του Άρη Πλεξίδα. Ο παίκτης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γεννηματάς, συνοδεία του Βλάση Σέργη με
τον τελευταίο να μένει αρκετές ώρες δίπλα στον παίκτη, μέχρι να του γίνει προσωρινή ανάταξη, ενώ σήμερα το πρωί
θα οδηγηθεί στο χειρουργείο, όπου θα
ακολουθηθούν τα περαιτέρω. Η διοίκηση του συλλόγου βρίσκεται κοντά στον
παίκτη από την πρώτη στιγμή και φυσικά εύχεται στον παίκτη της, καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Να σημειωθεί πως
ο παίκτης έχει υποστεί κάταγμα κνήμης
περόνης!

ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Μετά από τρια χρόνια παρουσίας του
στον πάγκο της Ελπίδας ΑγΑναργύρων
ο Θανάσης Βάλσαμος, αποφάσισε πως
θα πρέπει να αποχωρήσει. Και όσοι παρακολούθησαν φέτος το πρωτάθλημα της
μεγάλης κατηγορίας της Αθήνας, θα συμφωνούν πως η Ελπίδα για ένα φεγγάρι,
βρίσκονταν στην κορυφή του 4ου ομίλου
και μάλιστα είχε αναγκάσει αρκετούς να
παραδεχθούν πως είχε τις δυνατότητες
ακόμη και να πρωταγωνιστήσει! Όμως
όλα έχουν ένα τέλος και αυτό το τέλος των
δυο πλευρών ήρθε μόλις χθες.

Η ήττα από τον Αχαρναϊκό ,η
ένταση του αγώνα, αλλά και
κάποια διαιτητικά λάθη που
έγιναν, οδήγησαν στον κατά
τα άλλο ήρεμο Γιώργο Παπακωστούλη, να μιλήσει έντονα
για τη διαιτησία. Κάτι που δεν
μας έχει συνηθίσει μέχρι σήμερα. Όμως όπως και ο ίδιος
εξηγεί στη συζήτηση που είχαμε οφείλονταν στον στιγμιαίο
εκνευρισμό του και την ένταση της στιγμής. Πιο συγκεκριμένα και σε ερώτηση που
του έγινε είπε τα εξής: «Ξέρετε
πολύ καλά πως τον ενάμιση
χρόνο που βρίσκομαι εδώ ,,
δεν έχω μιλήσει για τη διαιτησία και για θέματα που έχουν
να κάνουν εκτός αγωνιστικού κομματιού. Προσπαθώ να
το αποφύγω κυρίως μετά τη
λήξη του αγώνα, που υπάρχει
ένταση και ο εκνευρισμός είναι
φυσιολογικός. Αυτό ακριβώς
συνέβη και μετά τη λήξη του
πρόσφατου αγώνα, που έδωσε η ομάδα μου κόντρα στον
Αχαρναϊκό, όπου ηττηθήκαμε. Λυπάμαι και ζητώ συγνώμη για κάποια πράγματα που
είπα κι εκείνη τη στιγμή βγήκαν αυθόρμητα από το στόμα μου, χωρίς να τα σκεφτώ,
αλλά βρέθηκα εκτός εαυτού,
θέλοντας να υπερασπιστώ
τους παίκτες μου και την προσπάθεια που έκαναν. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι των
λαθών και όλοι κάνουν λάθη,
το ίδιο και οι διαιτητές. Θέλω
να ξεχαστεί οτιδήποτε αρνητικό δημιουργήθηκε σ’ αυτό
το παιχνίδι και να κοιτάξουμε
τη συνέχεια. Μπορεί το όνειρο της πρώτης θέσης, να έχει
σβήσει πλέον, όμως παραμένει ο τελικός του κυπέλλου και
γι αυτόν θα δουλέψουμε από
δω και μπρος».

ΠΟΨ

Πετρίδης: «Βάζουμε
από τώρα γερές βάσεις
για του χρόνου»
Τις εξαιρετικές εμφανίσεις του τελευταίου μήνα
συνέχισε ακάθεκτος ο ΠΟΨ στο ντέρμπι του
πρώτου ομίλου της Β’ ΕΠΣΑ με τον ισχυρό Κολωνό. Το τελικό 1-1 ήταν το λιγότερο που απασχόλησε άπαντες στο στρατόπεδο του σωματείου των βορείων προαστίων, αφού αυτό
που μετράει την δεδομένη στιγμή στα ... μάτια
όλων είναι η διαρκής αγωνιστική άνοδος που
παρουσιάζει η ομάδα έπειτα τις παρεμβατικές και ιδιαίτερα σημαντικές κινήσεις της Διοίκησης του Γιάννη Πετρίδη. Με τον Διοικητικό
Ηγέτη των «πρασίνων» να αναλύει τις σκέψεις
του λέγοντας τα εξής: «Δώσαμε συνέχεια στις
πολύ καλές εμφανίσεις του τελευταίου μήνα
κόντρα στον Κολωνό. Έγινε ένα πολύ όμορφο και ανοικτό ματς, ενώ η παρουσία αρκετού κόσμου στις εξέδρες προσέδωσε όμορφη
ατμόσφαιρα. Η ισοπαλία θεωρώ ότι σε γενικές
γραμμές κρίνεται δίκαιο αποτέλεσμα, αφού δημιούργησαν και οι δύο ομάδες ευκαιρίες για τη
νίκη, Εμείς μετά το γρήγορό μας προβάδισμα
χάσαμε δύο τρεις τουλάχιστον κλασικές ευκαιρίες να ζευγαρώσουμε τα τέρματά μας. Όπως
το ίδιο συμβαίνει και για τον Κολωνό που μετά
το 1-1 έχασε και αυτός δύο κλασικές ευκαιρίες.
Γενικότερα από τώρα φροντίζουμε να κάνουμε
τον σχεδιασμό μας και να βάζουμε γερές βάσεις για την ομάδα της επόμενης περιόδου».

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Πρέπει να
υπάρχει
ισονομία και
ισοπολιτεία!
Η δουλειά του προέδρου μιας Ένωσης
δεν είναι να το παίζει… «ντετέκτιβ» και
να ψάχνει να βρει τα
φαντάσματα. Δουλειά
του είναι να απονέμει
δικαιοσύνη και εφαρμόζει τον κανονισμό
και την προκήρυξη
προς κάθε κατεύθυνση και όχι επιλεκτικά. Όμως για να το
κάνεις αυτό θα πρέπει να είσαι πολύ μάγκας! Και κυρίως να
μην καταλαβαίνεις
από τίποτε, αλλά και
να μην «χρωστάς»
γραμμάτια σε κανέναν. Διαφορετικά το
θέμα περιπλέκεται
επικίνδυνα! * Τώρα
για το θέμα που έχει
δημιουργηθεί στην
ΕΠΣΑΝΑ, όπου η
Λούτσα σύμφωνα με
τις καταγγελίες της,
είχε ζητήσει την αναβολή του αγώνα με
το Κρυονέρι, προσκομίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά,
έχει ψωμί! Κι ενώ ο
σύλλογος ισχυρίζεται
πως όλα είναι εντάξει, διαρροές της ΕΠΣΑΝΑ, λένε πως τα
δικαιολογητικά δεν
είναι από την αντίστοιχο ηλεκτρονικό
τμήμα του Υπ Υγείας,
αλλά μόνον από εργαστήριο! Αν αληθεύει αυτό, τότε σωστά
η ΕΠΣΑΝΑ, αποφάσισε να πραγματοποιηθεί ο αγώνας. Όμως
αν δεν είναι έτσι,
τότε σύμφωνα με τον
πρόεδρο της Λούτσας, θα κινηθούν οι
ανάλογες νομικές διαδικασίες, ώστε να
αναζητηθούν οι ευθύνες γιατί και για
ποιο λόγο δεν αναβλήθηκε ο αγώνας! *
Το κακό πουλάκι μου
είπε, πως από σήμερα ο καπετάν Γουσέτης ρίχνει το «πλοίο»
στη θάλασσα, ανοίγοντας την καλοκαιρινή αυλαία και τα
ταξίδια, πρωτίστως
στον Αργοσαρωνικό.
Αλλά ειδικά φέτος,
υπάρχει περίπτωση
να παίξει μπάλα με
ένα ακόμη σκάφος,
αφού πέρσι οι δουλειές πήγαν πολύ
καλά…
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baskeTIME
ΑΓΓΑΡΕΙΑ
ΑΝΎΠΑΡΚΤΗ ΆΜΥΝΑ, ΚΑΘΌΛΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΈΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΈΛΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΆΜΠΙ ΣΤΟ ΟΑΚΑ

83-95

ΟΙ ΠΟΝΤΟΙ
ΤΑ ΔΕΚΆΛΕΠΤΑ: 26-23, 46-55, 5870, 83-95
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΠΡΊΦΤΗΣ): ΜΑΝΤΖΟΎΚΑΣ 11, ΣΑΝΤ ΡΟΣ 2, ΠΑΠΑΓΙΆΝΝΗΣ 6, ΚΑΣΕΛΆΚΗΣ 8, ΝΈΝΤΟΒΙΤΣ 21, ΈΒΑΝΣ 3, ΜΈΙΚΟΝ 13,
ΚΑΒΒΑΔΆΣ 2, ΠΑΠΑΠΈΤΡΟΥ 17
ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (ΕΒΈΝ): ΣΌΡΚΙΝ, ΝΤΙΜΠΑΡΤΟΛΟΜΈΟ 5, ΝΆΝΑΛΙ
15, ΚΑΛΟΪΆΡΟ, ΓΟΥΊΛΙΑΜΣ 17, ΡΈΙΝΟΛΝΤΣ 16, ΖΊΖΙΤΣ 13, ΖΙΒ 9, ΓΟΥΊΛΜΠΕΚΙΝ 9, ΈΒΑΝΣ 11

Αν αναζητήσουμε «ψύλλους στ’ άχυρα» τότε θα σταθούμε στον Λευτέρη Μαντζούκα ο οποίος
(ελλείψει του ασθενή Οκάρο Γουάιτ) πήρε χρόνο, χώρο, ρόλο και πέτυχε 11 πόντους με 3/3
τρίποντα. Όμως έκανε και 5 φάουλ, κάτι που δείχνει τη διάθεσή του, ίσως του μοναδικού που
στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και στην παρέλαση που έκανε η Μακάμπι με 95-83 επί του
Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ σε εξ αναβολής αγώνα για την 21η αγωνιστική.

ΝΤΟΠΕ Ο ΜΗΤΟΓΛΟΥ

«ΒΌΜΒΑ» ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΉ ΦΌΡΓΟΥΟΡΝΤ ΤΗΣ ΑΡΜΆΝΙ,
ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΎΕΙ ΝΑ ΧΆΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΉ
Πολύ άσχημα μηνύματα έφτασαν από την Ιταλία καθώς όπως ανακοίνωσε
η Αρμάνι Μιλάνο, ο Ντίνος Μήτογλου βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένες
ουσίες κατόπιν ελέγχου μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό! Οι Ιταλοί
ανακοίνωσαν ότι ο παίκτης τέθηκε σε προσωρινό αποκλεισμό μέχρι να
οριστικοποιηθεί η κατάσταση. Βέβαια πρόκειται για πολύ κακή εξέλιξη τόσο
για τον ίδιο τον παίκτη όσο και για την Εθνική ομάδα καθώς με βάση την ποινή που
αναμένεται να του επιβληθεί, πιθανότατα δε θα προλάβει το Eurobasket.
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Λόγια φιλικά...


γραφει ο

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΕ ΜΗ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Ο ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΕΞΕΦΡΑΣΕ,
ΑΓΝΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ, ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ
ΚΑΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΣΕ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΠΑΡΑΞΕΙ
«Δεν θέλω να προκαλέσω αντιδράσεις με αυτό που θα
πω, ωστόσο πρέπει να τονίσω ότι υπάρχει ισότητα στα
χρηματικά έπαθλα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ωστόσο,
στις γυναίκες γίνονται ματς των 3 σετ και στους άνδρες
των 5. Επιστημονική έρευνα αναφέρει πως οι γυναίκες
έχουν μεγαλύτερη διάρκεια σε θέμα αντοχής. Δεν ξέρω.
Ίσως θα μπορούσαν να παίζουν πέντε σετ επίσης. Για τα
grand slam τουλάχιστον. Από την άλλη βέβαια, με 3 σετ
στους άνδρες ίσως βλέπαμε μεγαλύτερη γκάμα νικητών
στα μεγάλα τουρνουά. Πιστεύω ότι οι τίτλοι θα ήταν εντελώς
διαφορετικοί στους άνδρες αν είχαμε νικητή σε σύνολο
τριών σετ».
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε αυτό που κάνει πάντα. Είπε
τη γνώμη του. Χωρίς να θέλει να στρογγυλέψει κάτι,
ή να ωραιοποιήσει καταστάσεις. Μία πρόταση έκανε,
αρκετή βάσιμη. Ειδικά τον τελευταία χρόνια ο γυναικείος
αθλητισμός έχει κάνει άλματα. Στο τένις δε, πάντα είχε
ξεχωριστό ενδιαφέρον. Θα ήταν μια εξαιρετική ιδέα,
ειδικά σε έναν τελικό, να βλέπουμε αγώνες στα τρία
ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ
EDITS & MAGS
ΕΚΔΟΤΗΣ
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.

Περικλής Γκιόλιας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

νικηφόρα. Θα ήταν κι ένας τρόπος να μην τελειώνουν
παιχνίδια σε λιγότερο από μία ώρα!
Φυσικά, ο ελληνικός επικοινωνιακός μηχανισμός δεν
έχασε την ευκαιρία να πάρει το μέρος των… άλλων.
Έσπευσαν να αναπαράγουν τη δήλωση της Ναόμι Οσάκα
πως «ο τύπος είναι αστείος». Πολύ πιθανό σε περίπτωση
που ο Τσιτσιπάς ανέφερε πως οι γυναίκες είναι αδύναμες
και δεν μπορούν να παίξουν πέντε σετ να τον κατηγορούσαν
για μισογυνισμό. Αν οποιοσδήποτε άλλος έκανε το ίδιο
σχόλιο, θα μιλούσαν για ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επηρεάζει. Παρότι κινείται στα όρια
της προκλητικότητας και της αδιαφορίας στα λεγόμενά του,
πάντα ακούει τους επικριτές του να εξαπολύουν μύδρους
εναντίον του. Διότι, αυτό είναι που τους αρέσει να κάνουν.
Ο Έλληνες τενίστας δεν θα σταματήσει να είναι αυτό
που είναι. Με άλλα λόγια, ένας χαρακτήρας που δεν
συμβιβάζεται, ένας τύπος που δεν φιμώνεται και θα λέει
με όποιο κόστος την άποψη του. Ένας elegant επαναστάτης,
ένας αντικομφορμιστής από τη φύση του…

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN
Γιώργος Κοσεντίνος

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.gr

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Γιώργος Καραχάλιος

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ
Ρόιλα Κοράλλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME

Γεράσιμος Μανωλίδης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιφιγενείας 47, Νέο Ηράκλειο Τ.Κ.: 142 31 Τηλ.: 210-6871137 Fax: 210-6871001 email: info@sportime.gr

