ΑΘΗΝΑ: 140 - 210C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 130 - 220C
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ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΤΑΝ ΚΑΙΡΟ
Καμία βόμβα δεν έπεσε στην ΑΕΚ από όσα είπε ο Πέτρος Μάνταλος μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό,
που σήμανε επιτέλους και το τέλος της φετινής μαρτυρικής σεζόν. Ο αρχηγός της Ένωσης εδώ και καιρό είχε
εκφράσει σε όλα τα επίπεδα τόσο μέσα στην ομάδα αλλά και διοικητικά πως θεωρεί ότι έχει έρθει η ώρα να
αποχωρήσει από το κλαμπ. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει ο Μάνταλος, αλλά όσοι τον γνωρίζουν
λένε πως τώρα το εννοεί. Η αλήθεια είναι πως ο κάπτεν της ΑΕΚ φορτώθηκε τον τίτλο του ηγέτη μέσα στο
γήπεδο, αν και ποτέ δεν ταίριαζε στην προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που
χτυπήθηκε από τραυματισμούς και θα μπορούσε να πετύχει περισσότερα πράγματα με την ΑΕΚ.
Τώρα στα 32 του ναι φαντάζει πιο πιθανό από ποτέ να φύγει αλλά θα πρέπει να περιμένουν όλοι τι θα πει και
ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Του έχει αδυναμία, ήταν η πρώτη μεγάλη του μεταγραφή με την επιστροφή της ΑΕΚ
και γενικά δεν έχει παράπονα από τον Μάνταλο. Όσο για το που μπορεί να πάει; Με 33 ματς/4 γκολ/ 11 ασίστ και
2.134 λεπτά συμμετοχής, στατιστικά η σεζόν του δεν ήταν για πέταμα. Της ΑΕΚ βέβαια ήταν. Οι αγορές της Αραβίας
αλλά και φυσικά η Τουρκία που οι Έλληνες έχουν μεγάλη πέραση φαντάζουν ως τα φαβορί. Για την ιστορία ο
Μάνταλος έχει παίξει 278 αγώνες με τη φανέλα της ΑΕΚ με 54 γκολ και 82 ασίστ.

ΔΥΣΚΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Τώρα που τελείωσε η σεζόν, η ΑΕΚ είναι ίσως η πιο hot κατάσταση. Ο Μάνταλος, λοιπόν, έχει εκφράσει την
επιθυμία να φύγει από την ομάδα μια και δεν είναι λίγο πράγμα να σε βρίζει το γήπεδο στο τελευταίο παιχνίδι
και μάλιστα όταν απέναντι είναι ο Ολυμπιακός. Αυτοί που είναι σε δύσκολη θέση είναι και το κεντρικό αμυντικό
δίδυμο, πάνω στο οποίο η ΑΕΚ πόνταρε πολλά αλλά την εξέθεσαν στα περισσότερα ματς. Βέβαια, αγωνιστικά
και με τα χαρακτηριστικά τους αν το έβλεπε κανείς και έπαιρνε τις αποφάσεις με cold blood που λένε
και στις ΗΠΑ, η Ένωση δε θα έπρεπε να πάρει και τους δύο. Τζαβέλλας και Βράνιες δεν είναι καθόλου μα
καθόλου σίγουρο πως θα συνεχίσουν. Ο Βόσνιος έχει ξεχάσει πότε έπαιξε, αλλά και όταν το έκανε αυτό ήταν
σκιά του εαυτού του και βοήθησε ελάχιστα. Όσο για τον Τζαβέλλα που τα άκουσε και αυτός από τον κόσμο στο
ματς με τον Ολυμπιακό, ήταν μακριά από τον στόπερ που θυμόμασταν ακόμα και στην Τουρκία. Λίγα πράγματα, η
ΑΕΚ αν θέλει να πετύχει κάτι του χρόνου πρέπει να πάρει τουλάχιστον δύο κεντρικούς αμυντικούς.
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ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ
Ούτε ένα 24ώρο δεν πέρασε από την είδηση της στήλης πως ο Παναθηναϊκός θα τα σκάσει χοντρά για την
απόκτηση επιθετικού και ο Φεντερικό Μακέντα φρόντισε λίγες ώρες αργότερα να αποδείξει γιατί πρέπει να γίνει
αυτό. Ο Ιταλός κατόρθωσε, γιατί φυσικά και πρόκειται περί κατορθώματος, να αποβληθεί με δύο κίτρινες σε λίγα
λεπτά, σε ένα παιχνίδι σχεδόν αδιάφορο (έπαιρνε, δεν έπαιρνε ο Παναθηναϊκός τη 2η θέση μικρή η διαφορά
έως καθόλου). Δε θέλει και μυαλό για να καταλάβει κανείς πως ο Γιοβάνοβιτς βράζει με τον Μακέντα αλλά αυτό
δεν έχει γίνει και μεγάλο θέμα μια και το ζητούμενο είναι η ομάδα να μείνει συγκεντρωμένη εν όψει του τελικού
με τον ΠΑΟΚ. Εκεί δηλαδή ακριβώς που δε θα είναι ο Μακέντα και θα πρέπει ο Ιωαννίδης να πιεστεί αρκετά και
να είναι έτοιμος για να πάρει θέση στην 11άδα.
Όχι ότι είχε πολλές ελπίδες ο Ιταλός να μείνει στο ρόστερ αλλά και με αυτό που έκανε στην Τούμπα είναι σα να
θέτει ο ίδιος εαυτόν εκτός ομάδας.

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΜΕ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ
Ζόρια υπάρχουν, ακόμα. Πάντα σε αυτές τις καταστάσεις δεν είναι όλα απλά. Ειδικά σε ότι έχει να κάνει με
χρήματα. Κάποιος πρέπει να ανέβει, κάποιος πρέπει να πέσει. Αλλά είναι προφανές ότι άλλαξε το κλίμα
στην υπόθεση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Η διάθεση και του Μαροκινού φορ και του Ολυμπιακού είναι να
βρεθεί η χρυσή τομή και να συνεχίσουν μαζί για μία ακόμα χρονιά. Πριν από δέκα μέρες, οι πιθανότητες
ήταν μηδαμινές. Πλέον η κατάσταση είναι διαφορετική. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας είναι ένα θέμα που
θα έχει ξεκαθαρίσει. Η αισιοδοξία είναι διάχυτη, δεν το συζητάμε. Η πιάτσα το έχει σίγουρο πως πάμε για
ανατροπή δεδομένων και… live συνδέσεις για υπογραφές. Τα χρήματα παίζουν πάντα εξέχοντα ρόλο και
κυρίως η πλευρά του Ελ Αραμπί έχει αποδειχθεί ιδιαιτέρως σκληρή στις διαπραγματεύσεις. Ο Ολυμπιακός
δεν θα πάρει ρίσκο όμως. Σε δύο μήνες είναι τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Το πιο ασφαλές που έχει
να κάνει είναι να συνεχίσει με κάποιες σταθερές από το ρόστερ του σε αυτά τα ματς και ο Ελ Αραμπί είναι μία
από αυτές. Από το δεν ανανεώνει λοιπόν, πάμε στο φουλ για ανανέωση!
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Με τον Πέδρο Μαρτίνς στο τιμόνι (παρά την όποια φημολογία), ο
Ολυμπιακός χτίζει από τώρα την επόμενη
μέρα του προκειμένου να παρουσιάσει ακόμα καλύτερη αγωνιστική εικόνα. Η απόκτηση
αριστερού μπακ, στόπερ, χαφ αλλά και επιθετικού άσχετα με το τι θα γίνει με τον Ελ
Αραμπί (δείτε Agent Greek) είναι στις
μεταγραφικές προτεραιότητες.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Αυτό που είχε γραφτεί
στον Agent Greek της Τρίτης, έγινε και πραγματικότητα. Ήταν σίγουρο άλλωστε. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό για
τα επόμενα μάλιστα 2 χρόνια. Έως και το 2024
δηλαδή. Σημαντικό μια και η πρώτη του θητεία ήταν με υπογραφή ενός έτους συμβόλαιο. Δεν κουνιέται ο Σέρβος
τεχνικός.

ΑΡΗΣ

Βόμβα έσκασε στο στρατόπεδο του Άρη μια και μετά από έφεση που ασκήθηκε υπάρχει ο κίνδυνος να
μείνει εκτός Ευρώπη και σε δεύτερο βαθμό
να μην πάρει άδεια από την ΕΠΟ. Αντίδραση
από τη διοίκηση με ανακοίνωση που έβγαλε, θεωρείται δεδομένο πως ο Άρης θα
το πάει έως και το τέλος που είναι η
προσφυγή στην ΟΥΕΦΑ.

Εν αναμονή των αποφάσεων του Δημήτρη Μελισσανίδη
είναι όλοι στην ΑΕΚ μια και η χειρότερη σεζόν των τελευταίων 4 ετών επιτέλους τελείωσε. Στην Ένωση παρακολουθούν
και την υπόθεση του Άρη μια και θα είναι μεγάλη αλλαγή πλάνων αν τελικά βγει στην
Ευρώπη. Όλα ανοιχτά για πολλούς παίκτες ακόμα και για κάποιους υπεράνω υποψίας.

ΠΑΟΚ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΑΕΚ
Με το μυαλό μόνο στον τελικό ο Ραζβάν Λουτσέσκου που
είδε με χαρά να επιστρέφουν όλοι
οι τραυματίες άρα θα τους έχει όλους εν
όψει Παναθηναϊκού. Στη μεταγραφική αγορά ψάχνει μανιωδώς τερματοφύλακα με
τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη να αποτελεί παρελθόν όπως πολλάκις έχει
αναφέρει το Sportime.
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ΤΟ FINAL 4 ΤΗΣ EUROLEAGUE ΘΑ
ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ
ΤΡΙΗΜΕΡΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

Στηρίζουμε την ελληνική ομάδα.

EUROLEAGUE 19:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΕΦΕΣ
1 2,10

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα
να έχει μπροστά της δύο τελικούς. Με πολύ κόσμο στο πλευρό τους οι
ερυθρόλευκοι καλούνται να ξεπεράσουν το εμπόδιο της πανίσχυρης
Εφές. Οι Τούρκοι θέλουν να υπερασπιστούν το στέμμα τους στο
Βελιγράδι.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Συντηρητικό ποντάρισμα στους Μαδριλένους.

EUROLEAGUE 22:00
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
2 +5,5 1,66

Με έπαθλο ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό θα κοντραριστούν
Μπαρτσελόνα και Ρεάλ. Ένα ζευγάρι αρκετά γνώριμο με τους
Καταλανούς πάντως να έχουν πάρει τον αέρα της ομάδας του Πάμπλο
Λάσο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Η επιλογή μας ξεκάθαρα με το κίνητρο.

ΑΓΓΛΙΑ 21:45
ΕΒΕΡΤΟΝ-ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ
1 1,90

Τη τύχη στα χέρια της κρατάει η ´Εβερτον και με νίκη σήμερα
εξασφαλίζει την παραμονή στα σαλόνια. Ο αντίπαλος ιδανικός με την
Κρίσταλ Πάλας να είναι παντελώς αδιάφορη και να έχει το μυαλό της
στις διακοπές.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Αδιάφορο ματς με αξία στα γκολ.

ΑΓΓΛΙΑ 22:00
ΤΣΕΛΣΙ-ΛΕΣΤΕΡ
OVER 2,5 1,66

Ένα ακόμη τρόπαιο στα πέναλτι έχασε η Τσέλσι αυτή τη φορά το
κύπελλο από την Λίβερπουλ. Στόχος τώρα για τους μπλε να κλείσουν
την σεζόν με νίκη κόντρα στη Λέστερ που έμεινε εκτός ευρωπαϊκών
διοργανώσεων.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Η αγορά σύμμαχος μας στα γκολ.

ΔΑΝΙΑ 1η 19:30
ΚΟΓΚΕ-ΜΠΛΟΚΟΥΣ
OVER 2,5 1,70

Στις μικρές κατηγορίες της Δανίας θα παίξουμε μπάλα για να
κυνηγήσουμε τα γκολ. Η Κόγκε παίζει χωρίς άγχος με στόχο να
προσφέρει γκολ αλλά και θέαμα. Σχεδόν βέβαιος είναι πλέον ο
υποβιβασμός για την Μπλόκους.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Σε έδρα και κίνητρο η επιλογή μας.

ΕΛΒΕΤΙΑ 21:30
ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ-ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ
1 1,95

Το μεγάλο βήμα για την απευθείας παραμονή θέλει να κάνει σήμερα η
ιστορική Γκρασχόπερς. Αντίπαλος η Σεν Γκάλεν που δεν κυνηγάει κάτι
και θα δοκιμάσει πρόσωπα ενόψει της νέας σεζόν.

www.xosetips.com
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ΒΕΝΆΚΗΣ: «ΜΑΣ ΑΠΆΛΛΑΞΕ ΑΠΌ ΤΟ ΆΓΧΟΣ ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΓΚΟΛ»

This is Athens

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΌΣ ΉΤΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ
ΤΟΥ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΉΣ ΤΗΣ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΊΚΗ ΜΕ ΠΈΡΑΜΑ

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η
Αγία Παρασκευή την αναμέτρησή της κόντρα στον Αστέρα Περάματος, τον οποίο
διέσυρε με το εκκωφαντικό 7-0. Σε ένα
ματς όπου οι «μελανόλευκοι» παρουσίασαν ψήγματα της ποιότητάς τους έφτασαν
στην πρώτη τους νίκη σε αυτή τη φάση
των μπαράζ ανόδου στη Γ› Εθνική, μετά
την ισοπαλία της πρεμιέρας στα Μέγαρα.
Πρόσφερε, παράλληλα, την ευκαιρία στον
Σήφη Βενάκη να ξεκουράσει από κάποιο
χρονικό σημείο κι έπειτα ορισμένους από
τους ποδοσφαιριστές του που έχουν επι-

Ο Σήφης Βενάκης

βαρυνθεί αρκετά τη φετινή σεζόν. Με τον
αρχιτέκτονα των επιτυχιών, να στέκεται
στους τομείς που οδήγησαν την ομάδα
του σε αυτή την ευρεία επικράτηση: «Είχαμε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού
από το ξεκίνημα, χωρίς να απειληθούμε
από τον αντίπαλο. Πριν το γκολ, είχαμε
χάσει ήδη κάποιες ευκαιρίες να ανοίξουμε
το παιχνίδι. Καταφέραμε να προηγηθούμε πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου,
γεγονός που μας απάλλαξε από το άγχος
για το αποτέλεσμα. Στο δεύτερο ημίχρονο ευτυχήσαμε να βάλουμε γρήγορα δύο
γκολ και μετά κάναμε διαχείριση, ξεκουράζοντας κάποια παιδιά που έχουν φορτωθεί με πολλά λεπτά συμμετοχής μέχρι
τώρα. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι,
μας βοήθησε να διαχειριστούμε το κομμάτι της κόπωσης. Το πρωτάθλημα είναι
πολύ μικρό, οι αγώνες όλοι είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα και αυτή η διαχείριση απαιτείται». Στον επίλογό του, ο
νεαρός προπονητής τόνισε: «Η ομάδα
ήταν πάρα πολύ σοβαρή και πειθαρχημένη σε ό,τι είχαμε δουλέψει και στον τρόπο
με τον οποίο είχαμε προσεγγίσει το παιχνίδι ολόκληρη την εβδομάδα. Κάθε τρίποντο που παίρνεις σε αυτή τη διαδικασία σε φέρνει και πιο κοντά στην άνοδο».

ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ
Άκρως σημαντικές, αλλά και ραγδαίες είναι οι διοικητικές εξελίξεις που έχουν εκτυλιχθεί στην Κηπούπολη. Ο υποβιβασμός
τα φιλόδοξης ομάδας στην Β’ Κατηγορία
ΕΠΣΑ, εξώθησε τους παράγοντες του συλλόγου να κινηθούν δυναμικά , με σκοπό
την ενίσχυση του διοικητικού σχήματος,
που θα αναλάβει το δύσκολο έργο να παναφέρει το σωματείος τον δρόμο των επιτυχιών. Ο Παύλος Μακρής είναι ο νέος
πρόεδρος της Κηπούπολης, όπως προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές του
συλλόγου. Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας βρίσκεται δίπλα στον σύλλογο εδώ
και πολλά χρόνια, και τώρα αναλαμβάνει
το τιμόνι του συλλόγου με στόχο να τον
οδηγήσει σε καλύτερες μέρες. Τα υπόλοιπα μέλη που εκλέχθηκαν και θα συγκροτήσουν το νέο Δ.Σ. είναι τα εξής Λεοτσινίδης
Γιάννης Λίτσας Βασίλης Σταματογιαννόπουλος Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
Σωτήρης Φωκάς Άγγελος Σοφός Αλκιβιάδης Κόσσιβας Γεωργιος Μακρής Επαμεινώνδας.

ΚΟΛΩΝΟΣ

Ανανέωσε για
τέταρτη σεζόν ο
Γεωργόπουλος

Αποφασισμένοι να υπερασπιστούν την επιτυχημένη συνταγή
της προηγούμενης τριετίας παρουσιάζονται στον Κολωνό. Οι
ιθύνοντες του δημοφιλούς σωματείου των κεντρικών προαστίων
μετά από συντονισμένες ενέργειες προχώρησαν στη επέκταση
της συνεργασίας για τέταρτο διαδοχική σεζόν με τον προπονητή
της ομάδας Γιάννη Γεωργόπουλο Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το
Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο.
Κολωνου ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του Συλλόγου μας για 4η συνεχή χρόνια
με τον προπονητή μας Γιάννη
Γεωργόπουλο. Μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συλλόγου μας
χθες το απόγευμα, υπήρξε πλήρης ταύτιση απόψεων και των
δυο πλευρών για την λειτουργία
της Ανδρικής ομάδας καθώς επίσης και πολύ καλό κλίμα για την
παραμονή του έμπειρου προπονητή ύστερα από την πετυχημένη αγωνιστική χρόνια που
είχαμε κατά την φετινή περίοδο
τερματίζοντας στην 3η θέση και
μια ανάσα από τα μπαράζ ανόδου. Έτσι προπονητής της Ανδρικής ομάδας μας θα είναι και
φέτος ο Γιάννης Γεωργόπουλος
με βοηθό προπονητή τον Αντώνη Γεωργόπουλο και ήδη από
χθες ξεκίνησε ο σχεδιασμός για
την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν μεταγραφές
και ανανεώσεις ποδοσφαιριστών που θα ενταχθούν και θα
παραμείνουν στο ρόστερ της Ανδρικής μας ομάδας την φετινή
περίοδο.»

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

ΕΠΣΑΝΑ – Α’ Κατηγορία – Πλει
Αουτ: Άρτεμις - Μάχη Μαραθώνα
5-0, Παθιακάκης – Παλλαυρεωτικός 1-0, Κρυονέρι – Δόξα Άνοιξης
2-1, Άνοιξη – Αχιλλέας Κ Αχαρνών 6-0, Σαρωνικός – Σταμάτα
4-3.

ΗΦΑΙΣΤOΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα
διοίκηση του Δημήτρη Μόσχου
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σε διοικητικό επίπεδο όπου λαμβάνου χώρα στον Ήφαιστο
Περιστερίου Με ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του σωματείου των δυτικών
προαστίων έκανε γνωστή την σύνθεση του
νέου ΔΣ, με τον Δημήτρη Μόσχο να παραμένει στη θέση του προέδρου. Αναλυτικά η
ανακοίνωση: «Σύνθεση νέου Δ. Σ. Η σύνθεση του νέου Δ. Σ. όπως διαμορφώθηκε
μετά τις αρχαιρεσίες της 13/5/22 και την συνακόλουθη πρώτη συνεδρίαση των μελών
που εξελέγησαν, έχει ως εξής: Πρόεδρος :
Μόσχος Δημήτρης Αντιπρόεδρος Α’: Γιαννακόπουλος Χρήστος Αντιπρόεδρος Β’ :
Προβατάρης Μάριος Γεν. Γραμματέας: Κατσαρέας Γεώργιος Ταμίας : Χρονοπούλου
Φανή Γενικός Αρχηγός Α’: Κότσαλος Βαγγέλης Γενικός Αρχηγός Β’ : Δεμίρης Νίκος
Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Ακαδημιών :
Γεωργάλος Νίκος Δημόσιες σχέσεις : Γάλλιος Κώστας Έφορος υλικού : Αλεξόπουλος Σπύρος Μέλος : Μόσχος Παναγιώτης
Για το Δ. Σ. Ο Γεν. Γραμματέας Κατσαρέας
Γεώργιος»

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Μεγάλη νίκη το
Ρουφ, μέσα στη
Λάρισα
Σπουδαίο διπλό πήρε
ο ΠΑΟ Ρουφ, μέσα
στη Λάρισα επικρατώντας 3-1του Ηρακλή και βρίσκεται ήδη
στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας
ανόδου στηSL2. Φαντάζομαι τι θα έγινε μετά τη λήξη του
αγώνακαι με δεδομένο, πως Ηλιούπολη
και Αγροτικός Αστέρας έμειναν στο 1-1!
Έτσι με 2Χ2 η Αούστρια, δείχνει την
καλή και ανταγωνιστική ομάδα που έχει και
πως δίκαια προβάρει ως το πρώτο φαβορί για την άνοδο! *
Τα ευχάριστα μαντάτα μαθαίνονται πολύ
γρήγορα. Τεχνικός
διευθυντής στον Αιολικό ο Μητσάρας Παπασπύρου! ΟΙ αξίες
ποτέ δεν χάνονται και
κυρίως αξίας όπως
ο Παπασπύρου, θα
πρέπει να τσακώνονται οι ομάδες ποιος
θα τον πρωτοπάρει
… Κι όμως για μια
φορά ακόμη ο Αιολικός πιάνει το σφυγμό της αναγκαιότητας
και κρίνει πως ο αθηναίος προπονητής
είναι ικανός σε όλα
και ήδη τον επαναφέρει στην… «τάξη».
Κάτι ξέρει ο Αντανάκας ο πρόεδρος του
Αιολικού που ποντάρει πάνω του και τον
θέλει και πάλι δίπλα
του. Βλέπω και πάλι
Αιολικό του χρόνου
για άνοδο! * Μετά τη
λήξη του αγώνα της
Ηλιούπολης συναντήθηκα με τον μπαμπά
Χαντέ, τον Διονύση,
έναν υπέροχο τύπο,
που μόνον καλά λόγια έχω να πω. Και
βεβαίως βρήκαμε την
ευκαιρία να τα πούμε και το ματσάκι που
προηγήθηκε. Μου
είπε, πως η Ηλιούπολη ήταν πολύ καλή.
Και τον πιστεύω τον
Διονύση, γιατί μέχρι
πρότινος ήταν ΚΑΙ
αυτός προπονητής,
έστω και σε ακαδημίες!
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baskeTIME
ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ!
O ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΟΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΕΣ
(19:00) ΚΑΙ ΜΕ ΈΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

Ο δρόμος για την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού ανοίγει στην Stark Arena του
Βελιγραδίου για τον Ολυμπιακό που θα αντιμετωπίσει την Εφές (19:00) στον ημιτελικό του
φάιναλ φορ. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αποκλείσουν την εν δυνάμει πρωταθλήτρια
προκειμένου να κάνουν το πρώτο βήμα και να έχουν το Σάββατο τη δυνατότητα να φέρουν ακόμα
ένα ευρωπαϊκό στη λαμπερή τους βιτρίνα. Δεν είναι εύκολη η υπόθεση βέβαια, απέναντι σε
μια σούπερ ποιοτική κι έμπειρη ομάδα αλλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του έχουν
αποδείξει ότι διαθέτουν τα προσόντα και τις ικανότητες να πετύχουν το στόχο τους. Στον άλλο
ημιτελικό (22:00) θα αναμετρηθούν οι Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΦΩΤΙΑ
ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Παρά τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν που ζήτησε
να ακούσουν «ειδικά τα ελληνικά Media ότι θα
σηκώσει το Κύπελλο» η ουσία είναι ότι ο αγώνας του
Ολυμπιακού με την Εφές δε θα κριθεί από τα λόγια
αλλά από τις πράξεις. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και το
επιτελείο του έχουν πολύ σοβαρή δουλειά μπροστά
τους προκειμένου ν’ αναχαιτίσουν την τρομερή
περιφερειακή γραμμή των Τούρκων και ειδικά το
δίδυμο Λάρκιν- Μίσιτς που κάνει όλη τη ζημιά. Θα
πρέπει να αποφευχθούν τα «φθηνά λάθη» που θα
δώσουν ευκαιρίες στην Εφές να τρέξει στο ανοιχτό
γήπεδο αλλά και να κρύψει «αμυντικούς στόχους»
στο pick and roll των Τούρκων (όπως πχ ο Σλούκας)
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ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ
Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙ ΠΟΤΕ
Ημέρα μνήμης η 19η Μαΐου. Δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ, να μείνει στις θύμησες
όλων. Η 19η Μαΐου είναι η ημέρα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου το 1919,
όλα αυτά που έκανε το κίνημα των Νεότουρκων και τα οποία ήταν ειδεχθή.
Η εκτόπιση των πληθυσμών από τις πατρογονικές τους εστίες, η εξάντληση και τα
βασανιστήρια, οι κακουχίες ήταν οι εικόνες που είχαν
οι Έλληνες του Πόντου και έχουν και οι πρόγονοί τους.
Ο αριθμός των θυμάτων έχει υπολογιστεί σε 353.000, αριθμός τεράστιος που καταδεικνύει
και το μέγεθος των βασανισμών και των όσων συντελέστηκαν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός ο αριθμός των θυμάτων πλέον υιοθετείται από τις
περισσότερες ξένες πηγές και ιστορικούς Πόλεις αφανίστηκαν,
έχασαν την ταυτότητά τους και την ιστορία τους.
Για όλους αυτούς του λόγους κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει ποτέ όλα όσα συνέβησαν
στους Έλληνες του Πόντου. Που στη συνέχεια έφτασαν μετά την Μικρασιατική Καταστροφή
στην μητέρα Ελλάδα και έφεραν μαζί τους όλη αυτή την τεράστια πολιτιστική κληρονομιά.

19 Μαΐου 1919
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

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

