
 ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 250 - 380C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 240 - 370C ΟΣΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΚΗΣΑΝΤΟΣ ΕΝ ΠΑΡΩ, 
ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΛΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΥΡΟΥ

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.08.2022 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.554

#my_national_team
ΠΕΜΠΤΗ 18.08.22 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.556
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ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Ο Ολυμπιακός έκανε τελικά την αλλαγή στη λίστα που σας είχε αναφέρει το Sportime και ο 
Κόνραντ Ντε Λα Φουέντε θα βροντοφωνάξει «παρών» στην Κύπρο. Το πιθανότερο είναι να 
πάρει χρόνο συμμετοχής κάποια λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ας κάνουμε μια διευκρίνιση 
για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και το status απόκτησής του. Η ρήτρα αγοράς από 
τη Μαρσέιγ που έχει γραφτεί, στα 4,8 εκατ. ευρώ είναι ακριβής. Ενοίκιο ο Ολυμπιακός 
δεν έδωσε για να κάνει δικό του τον Αμερικανό εξτρέμ. Απλώς η Μπαρτσελόνα διατηρεί 
το δικαίωμα επαναγοράς του παίκτη με ένα ποσό στα 9 εκατ. ευρώ. Αν αποφασίσουν οι 
«μπλαουγκράνα» να τον πάρουν πίσω απλώς καλύπτουν το συγκεκριμένο ποσό και γίνεται 
ξανά δικός τους. Δύσκολο σενάριο είναι η αλήθεια, αλλά κάτι δείχνει για την αξία του 
και το πόσο τον πιστεύουν (ακόμα) στη Βαρκελώνη. Φυλάνε τα ρούχα τους… 
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ΦΟΡ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΑΒΒΙΔΗ
Ο Ιβάν Σαββίδης είναι αυτές τις μέρες στην Ελλάδα. Θα κάνει ολιγοήμερες διακοπές, θα ασχοληθεί 
και με επαγγελματικά ζητήματα, με τις επιχειρήσεις του δηλαδή και φυσικά με τον ΠΑΟΚ. Πρόθεσή 
του είναι να λύσει την όποια παρεξήγηση ανάμεσα σε Μπότο και Λουτσέσκου. Μόνο έτσι το πράγμα 
θα λειτουργήσει αρμονικά.  Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ έχει βρει τον τρόπο και δεν είναι άλλος 
από την μεταγραφή επιθετικού. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Διότι, τα ανοικτά ζητήματα 
στον ΠΑΟΚ είναι πολλά. Αγωνιστικά ο αποκλεισμός από τη Λέφσκι Σόφιας έφερε ένα τεράστιο 
πισωγύρισμα στην ομάδα. Τόσο στα έσοδα που είχαν πάρει την ανιούσα το τελευταίο διάστημα, 
όσο και στο ranking της ομάδας. Η διαφωνία που έχουν Ζοσέ Μπότο και Ραζβάν Λουτσέσκου στην 
επίθεση παραμένει. Ο Πορτογάλος τεχνικός διευθυντής θεωρεί πως η ομάδα είναι καλυμμένη 
με τους Ολιβέιρα, Τόμας, Κούτσια. Ο τεχνικός του Δικεφάλου του Βορρά ανησυχεί για την ιατρική 
κατάσταση του Ολιβέιρα και την απειρία του Κούτσια. Ενώ ο «μικρός το δέμας» Τόμας μοιάζει αρκετά 
περιφερειακός. Ο Ιβάν Σαββίδης θα δώσει τη λύση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο ισχυρός 
άνδρας του ΠΑΟΚ έχει δώσει το «οκ» για την απόκτηση ενός επιθετικού. Μάλιστα, αυτή η προσθήκη 
θα καλυφθεί με δική του οικονομική «ένεση» προς τον σύλλογο. Εντολή του Σαββίδη θα είναι ο 
συγκεκριμένος παίκτης να είναι κοινά αποδεκτός και από τους δύο πόλους στον ΠΑΟΚ. Τόσο τον 
Μπότο, όσο και τον Λουτσέσκου. Θα τα βρουν;

AGENT GREEK
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ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ 
ΕΛΕΓΕ ΕΤΣΙ
Ας αναφέρουμε κάτι χρήσιμο για τον Χερμάν Μπούργος. Χρήσιμο, στο μέλλον. 
Ο Αργεντικός τεχνικός ζήτησε τα κλειδιά του Αρη, όταν ανέλαβε, Θέλει τον 
πλήρη έλεγχο και εμπιστοσύνη από τον Θόδωρο Καρυπίδη. Ο τελευταίος είναι 
πολλές φορές που σφίχτηκε με όσα είδε από την ομάδα του αλλά το πιστεύει 
το project. Ο αποκλεισμός από τη Μακάμπι βέβαια και τα όσα ακατανόητα είπε 
και έκανε ο Μπούργος πριν και μετά το ματς έφεραν τα βλέμματα στραμμένα 
πάνω του χωρίς να υπάρχει λόγος. Δεν λέμε πως είναι ακλόνητος στον πάγκο, 
αλλά θα είχε περάσει πιο αναίμακτα τον αποκλεισμό. Μια καλή εκκίνηση στο 
πρωτάθλημα με καλή εμφάνιση και νίκη επί του Λεβαδειακού θα φέρει ηρεμία. 
Διότι, θέμα υπήρξε κι άλλο. Ο Γιώργος Δεληζήσης βγήκε στεγνά και είπε πως τον 
«έφαγε» ο Μπούργος. Και δεν θα το έλεγε έτσι… χωρίς «άδεια». Επικοινωνιακά 
ο Μπούργος δεν είναι τόσο δυνατός αυτή τη στιγμή. Νίκη με τον Λεβαδειακό - 
θα πω εγώ - κι όλα καλά. 
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ΚΑΛΩΣ 
ΤΗΝ ROGON 
Με τον Μουκουντί άνοιξε και η πόρτα της Rogon, σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο 
πλέον για την ΑΕΚ. Για ποιο λόγο το αναφέρω αυτό; Ο Κώστας Γαλανόπουλος 
και η σχέση του με την Ενωση έχει περάσει από χίλια κύματα. Και είναι 
πελάτης της. Τελικώς αυτό το καλοκαίρι δόθηκε η λύση με τον παίκτη να 
ανανεώνει και μάλιστα να αναμένεται να πάρει ευκαιρίες και μέσα στη 
σεζόν. Ποτέ η Rogon και ο Πολ Κουτσολιάκος δεν είχαν αγαστές σχέσεις 
με την ΑΕΚ, αλλά τα πράγματα έχουν αρχίσει να αλλάζουν το τελευταίο 
διάστημα. Ο διάσημος Ελληνογερμανός ατζέντης δεν αποτέλεσε εμπόδιο 
στην υπόθεση του Αρόλντ Μουκουντί. Βλέπετε, το νέο γήπεδο και η νέα 
τάξη πραγμάτων στην ΑΕΚ έχει κάνει την κατάσταση πολύ ελκυστική για όλα 
τα μεγάλα μανατζερικά γραφεία. Και η Rogon που έχει κύκλο εργασιών 
εν Ελλάδι, είδε τη νέα ομάδα που χτίζουν οι «κιτρινόμαυροι» ως μια 
εξαιρετική περίπτωση για τον Μουκουντί. Φυσικά, με τη Σεντ Ετιέν να 
κρατά ποσοστό μεταπώλησης… 

AGENT GREEK
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BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

O Θόδωρος Καρυπίδης μπορεί να θέλει επιθετικό με περγαμη-
νές από εξωτερικό για να πλαισιώσει τον Γκρέι στην κορυφή, 
αλλά την ίδια ώρα υπάρχει έντονη φημολογία ότι θα υπάρξει 
επιστροφή – έκπληξη στον Αρη, με τον Δημήτρη Διαμαντάκο να 
συζητείται ότι θα επαναπατριστεί. Πέρυσι είχε μόλις ένα γκολ σε 
17 αγώνες με την Ζανκτ Πάουλι, αλλά 12 τέρματα σε 22 εμφα-
νίσεις την προπέρσινη σεζόν.

Η αναζήτηση του κεντρικού αμυντικού ολοκληρώθηκε και ο Αρόλντ 
Μουκουντί θα αποτελέσει τον παρτενέρ του Ντομαγκόι Βίντα στην οπι-
σθοφυλακή της ΑΕΚ. Ο 24χρονος αποκτήθηκε από τη Σεντ Ετιέν (θη-
τεία σε Χάβρη και Μίντλεσμπρο), ενώ είναι διεθνής με το Καμερούν 
(11 συμμετοχές). Παράλληλα, ο Κλεμάν Μισελέν παραχωρήθηκε δα-
νεικός στην Μπορντό χωρίς οψιόν αγοράς. Κάτι που ανοίγει τον δρό-
μο για την προσθήκη ενός δεξιού μπακ.

νθουσιασμός επικρατεί στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού με 
το άκουσμα της είδησης ότι ο Μπερνάρντ πλησιάζει ολοένα και πε-
ρισσότερο στο «τριφύλλι», ενώ «ψήνονται» κινήσεις στο «Νο8» και 
στο «Νο10». Στο κομμάτι των προπονήσεων, ο Δημήτρης Κουρμπέλης 
«μπήκε» και αναμένεται να συνεισφέρει κι εκείνος στην κυριακάτι-
κη πρεμιέρα του πρωταθλήματος στο «Απόστολος Νικολαΐδης» κό-
ντρα στον Ιωνικό.

Ενα θετικό αποτέλεσμα που θα τον βάλει σε θέση ισχύος για την πρό-
κριση στους ομίλους του Europa League θέλει να κυνηγήσει απόψε 
ο Ολυμπιακός στο «ΓΣΠ» της Λευκωσίας, απέναντι στον Απόλλωνα 
Λεμεσού (20:00, COSMOTE SPORT 1). Στην «ερυθρόλευκη» αποστο-
λή δεν θα βρίσκεται ο Μαντί Καμαρά (τον άφησε εκτός ο Κάρλος Κορ-
μπεράν), ενώ τα δύο νέα αποκτήματα, Χουάνγκ Ιν-Μπέομ και Κόνραντ 
Ντε λα Φουέντε υπολογίζονται κανονικά. Στις επιλογές του Ισπανού 
κόουτς και Αχμεντ Χασάν.

Την ίδια ώρα που η ενίσχυση φαίνεται να «κολλάει» στον ΠΑΟΚ (πολ-
λοί μιλούν για μια μόνο έξτρα προσθήκη), αλλά και η διαδικασία των 
αποχωρήσεων να μην «περπατάει» ιδιαίτερα γρήγορα, δημοσιεύ-
ματα από τη Γαλλία εμπλέκουν τον 24χρονο μεσοεπιθετικό της Μετς, 
Αμίν Μπάσι με τους «ασπρόμαυρους» για ενδιαφέρον που μπορεί να 
φτάσει στον δανεισμό του παίκτη. Αναφορικά με τους Κούρτιτς – Αου-
γκούστο, η κατάσταση παραμένει μετέωρη.



1
EUROPA LEAGUE 19:30

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ-ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 1 -1,0 1,70
Το όνειρο του champions league πέταξε για την 

Φερεντσβάρος αλλά το europa league μόνο 
αδιάφορο δεν αφήνεις τους Ούγγρους. Το εμπόδιο 
της Σάμροκ φαντάζει βατό και αν οι γηπεδούχοι 

παρουσιαστούν σοβαροί θα πάρουν αυτό που 
θέλουν.

ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 21:00

ΜΟΥΡΘΙΑ-ΜΕΛΙΛΑ OVER 2,5 1,80
Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες 

θέλοντας να είναι έτοιμες με την πρώτη επίσημη 
σέντρα. Οι προπονητές θα έχουν την ευκαιρία 

σήμερα να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και 
διαφορά σχήματα.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΤΑ ΓΚΟΛ, ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ 
ΜΑΧΕΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ 

ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ 
ΟΜΙΛΟΥΣ
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www.xosetips.com

2
EUROPA LEAGUE 19:00

ΕΛΣΙΝΚΙ-ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 1 +0,25 1,83
Ζευγάρι με μεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτό της 
Ελσίνκι με την Σίλκεμποργκ. Οι Φινλανδοί θα 

έχουν κατάμεστο το γήπεδο με στόχο να πάρουν 
αυτοί το προβάδισμα για την πρόκριση. Κρίσιμη 
αναμέτρηση και αναμένω το παιχνίδι να πάει 

σίγουρα στη δύναμη.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΕΔΡΑ ΣΤΟ ΕΛΣΙΝΚΙ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
EUROPA CONFERENCE 20:00

ΜΟΛΝΤΕ-ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ 1 -0,75 1,85
Σε εξαιρετικό φεγγάρι η Μόλντε με οχτώ νίκες 

στα εννιά τελευταία παιχνίδια. Μονόδρομος 
η πρόκριση στους ομίλους με το εμπόδιο των 
Αυστριακών να φαντάζει σίγουρα βατό. Στη 

κόντρα θα παίξουν οι φιλοξενούμενοι για να 
κάνουν την έκπληξη.

ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
EUROPA CONFERENCE 21:45

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ-ΒΙΜΠΟΡΓΚ 1/1 1,72
Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από το κακό 

ξεκίνημα στο πρωτάθλημα θέλει σήμερα η Γουεστ 
Χαμ. Οι Άγγλοι έχουν μεγάλη ποιότητα και αν 

παρουσιαστούν σοβαροί θα καθαρίσουν εύκολα 
την Βίμποργκ.

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΑΠΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4
EUROPA LEAGUE 21:00

ΝΤΝΙΠΡΟ-ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2 DNB 1,90
Ικανή για μεγάλα πράγματα δείχνει φέτος η ΑΕΚ 
με την πρόκριση στους ομίλους να είναι πλέον 

κοντά. Η Ντνίπρο ζει στη σκιά του πολέμου 
αλλά βγάζει ψυχή και αν υποτιμηθεί 

να κάνει την ζημιά.

ΠΑΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης προκρίθηκε στον τελικό της σφυροβολί-
ας με βολή στα 76,33μ. Ο Ελληνας πρωταθλητής απέδειξε πως βρί-

σκεται στην ελίτ του αγωνίσματος και σήμερα στον τελικό θα προ-
σπαθήσει για ένα καλό πλασάρισμα. Εκτός έμεινε ο Μιχάλης 

Αναστασάκης στην 19η θέση με 70,84μ.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Δήμητρα Γναφάκη που έτρεξε 
στην 3η προκριματική σειρά στα 400μ. εμπόδια σε 56.45 και προκρίθη-
κε στον σημερινό ημιτελικό. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βελτίωσε το 
ατομικό της ρεκόρ που ήταν 56.55 από φέτος στους Μεσογεια-
κούς Αγώνες στο Οράν.
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SPORTS

Η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο επί κο-
ντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο. Η Ελληνίδα πρω-
ταθλήτρια έφθασε τα τέσσερα μετάλλια στη διοργάνωση, δύο 
χρυσά και δύο ασημένια. Hταν 2η με 4,75μ. με νικήτρια την 
Φινλανδή Βίλμα Μούρτο με 4,80μ. που έκανε την έκπλη-
ξη. Μετάλλια και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης, 
με τον Απόστολο Χρήστου να κατακτά το αργυρό στα 100μ. 
ύπτιο και τον Κριστιάν Γκολομέεβ να κερδίζει το χάλκινο 
στα 50μ. ελεύθερο.

Η Σπυριδούλα Καρύδη καρδιοχτύπησε, αλλά κατάφερε να περάσει στον 
τελικό του τριπλούν με 13,71μ. Προκρίθηκε ως 12η, αλλά είναι ση-
μαντική επιτυχία για τη νεαρή Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Ο τελικός θα 

διεξαχθεί την Παρασκευή το βράδυ. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε ο Αχαρναϊκός 
τον κύκλο των φετινών του φιλικών στο πλαίσιο του βα-
σικού σταδίου προετοιμασίας του. Οι «πράσινοι» αποδί-
δοντας εκπληκτικό ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα στο πρώτο μέ-
ρος συνέτριψαν την Ανθούπολη με 4-1 και απέδειξαν ότι 
πληρούν όλες τις προδιαγραφές, ώστε με την έναρξη 
της νέας σεζόν να μπουν αποφασισμένοι με στόχο να δι-
εκδικήσουν μια πρωταγωνιστική πορεία στο επερχόμενο 
δύσκολο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ. Παράλ-

ληλα φανέρωσαν ένα δείγμα της εξαιρετικής δουλειάς 
που γίνεται σε αυτό το διάστημα του βασικού σταδίου της 
προετοιμασίας. Ο τεχνικός ηγέτης Σήφης Βενάκης, που 
πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο 
του Αχαρναϊκού μετά από μία πλήρως επιτυχημένη τριετία 
στο τιμόνι της Αγίας Παρασκευής, (σ.σ. την οποία την πε-
ρασμένη σεζόν οδήγησε στην άνοδο στην Γ’ Εθνική) είχε 
μόνο κολακευτικά λόγια να πει μιλώντας, για τη διάθε-
ση και την όρεξη που επιδεικνύουν οι ποδοσφαιριστές 
του, επικεντρώνοντας κυρίως στην απόδοση του πρώτου 
μέρους: «Απέναντι στην Ανθούπολη είχαμε την ευκαιρία 
να δώσουμε το πρώτο μας φιλικό μετά από ένα κοπια-
στικό διάστημα δύο εβδομάδων επίπονων προπονήσε-
ων. Να δούμε που ακριβώς βρισκόμαστε και κυρίως να 
αρχίσουμε να βγάζουμε στον αγωνιστικό χώρο όμορφες 
συνεργασίες, αλλά και στοιχεία, τα οποία επιδιώκουμε 
να μας χαρακτηρίσουν ως σύνολο στη διάρκεια της νέας 
σεζόν. Ακόμη είναι πολύ νωρίς να εξάγουμε ασφαλή 
συμπεράσματα, ωστόσο θεωρώ ότι η απόδοση του πρώ-
του ημιχρόνου ήταν κοντά σε αυτό που θέλουμε. Χρεια-
ζόμαστε ακόμη δουλειά ώστε να εμφανιστούμε απόλυτα 
έτοιμοι με την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών μας 
υποχρεώσεων και εκτιμώ ότι το διάστημα που μεσολα-
βεί μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος θα μας δώσει 
τη δυνατότητα να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο, όπως 
και να αποκτήσουμε μεγαλύτερη σταθερότητα στην από-
δοσή μας. Γενικότερα, είμαι πολύ ευχαριστημένος από 
τη συνέπεια και την όρεξη που επιδεικνύουν οι παίκτες 
μου στις προπονήσεις».

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Την μεταγραφική του εξόρμηση με φόντο την ερχόμε-
νη ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν συνεχίζει ακάθεκτος ο Δι-
αγόρας Αιγάλεω . Οι ιθύνοντες του φιλόδοξου και ιδι-
αίτερα δημοφιλούς σωματείου των δυτικών προαστίων 
δεν σταματούν τις απαραίτητες ενέργειες που άπτονται 
της όσο το δυνατόν ποιοτικότερης στελέχωσης του ρό-
στερ. Κάτω από αυτό το πρίσμα σε μια κίνηση που απο-
τελεί τόσο ενίσχυση για το παρόν όσο και επένδυση για 
το μέλλον προχώρησε ο Διαγόρας Αιγάλεω. Συγκεκρι-
μένα, απέκτησε τον Χρήστο Σωτηρίου. Ο 18χρονος αρι-
στεροπόδαρος μπακ χαφ αγωνιζόταν στην Αγία Ελεούσα, 
και αναμένεται να αποτελέσει μια σημαντική λύση για τον 
κόουτς Στέλιο Γιάκα.

ΒΕΝΆΚΗΣ: «ΧΡΕΙΆΖΌΜΆΣΤΕ 
ΆΚΌΜΗ ΔΌΥΛΕΙΆ» 
Ό ΠΡΌΠΌΝΗΤΗΣ ΤΌΥ 
ΆΧΆΡΝΆΪΚΌΥ ΚΆΝΕΙ ΜΙΆ 
ΆΝΆΦΌΡΆ ΣΤΌ ΠΡΏΤΌ ΔΕΙΓΜΆ 
ΓΡΆΦΗΣ AΠΌ ΤΗΝ ΠΡΌΕΤΌΙΜΆΣΙΆ

Άνέλαβε τις 
Άκαδημίες 
ο Σάκης 
Άναστασόπουλος    
Ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
ανάπτυξη των υποδομών 
τους δίνουν στον Ά.Ό. Πε-
ριστερίου και αυτό φροντί-
ζουν να το επιβεβαιώνουν 
εμπράκτως. Όι ιθύνοντες 
του δημοφιλούς σωματείου 
των δυτικών συνοικιών μετά 
από συντονισμένες ενέργει-
ες προχώρησαν στην πρό-
σληψη ενός σπουδαίου 
προπονητή μα πάνω απ’ όλα 
καθηγητή ποδοσφαίρου. Ό 
λόγος για τον Σάκη Άναστα-
σόπουλο, που θα αποτελέ-
σει πλέον τον τεχνικό καθο-
δηγητή στα τμήματα Κ14 και 
Κ16 που θα αγωνιστούν στα 
πρωταθλήματα της ΕΠΣ Άθη-
νών. Ό διπλωματούχος με 
δίπλωμα UEFA B που ετοιμά-
ζεται και για το UEFA A, κα-
λείται να μεταλαμπαδεύσει 
στους νεαρούς ποδοσφαι-
ριστές τις γνώσεις του, και 
να βοηθήσει στην ανάπτυ-
ξη τους. Άναλυτικά οι δη-
λώσεις του: «Ευχαριστώ τη 
διοίκηση του Ά.Ό. Περιστερί-
ου για την εμπιστοσύνη τους 
όλα αυτά τα χρόνια. Ό στό-
χος μας είναι να εκπαιδεύ-
σουμε σωστά τους αυρια-
νούς ποδοσφαιριστές της 
Πρώτης Όμάδας. Ήδη το με-
γαλύτερο μέρος της πρώτης 
ομάδας προέρχεται από παι-
διά της Άκαδημίας. Με σχέ-
διο και προγραμματισμό η 
Άκαδημία θα μεγαλώσει και 
θα βελτιωθεί ακόμα περισ-
σότερο! Μαζί με τον Γιάννη 
Άναγνώστου και τον Πέτρο 
Ντουμπέι, ο στόχος είναι το 
προπονητήριο μας να γεμί-
σει με παιδιά που θα χαίρο-
νται το ποδόσφαιρο και θα 
αγαπάνε τον αθλητισμό. Συ-
γκέντρωση και πρώτη προ-
πόνηση τη Δευτέρα 29 Άυ-
γούστου για την Κ16 και την 
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου για τη 
Κ14. Σας περιμένουμε όλους 
για μια ενδιαφέρουσα 
χρονιά».

Η είδηση που αφορά το πρόβλημα 
υγείας που αντιμετωπίζει ο πρώ-
ην προπονητής τερματοφυλάκων 
του Όλυμπιακού Λιοσίων, Παναγιώ-
της Γκαδόλος, έχει θέσει τους πά-
ντες στην ομάδα των δυτικών προ-
αστίων σε κατάσταση συναγερμού. 
Όι «ερυθρόλευκοι» ενημερώθη-
καν από .. πρώτο χέρι για το θέμα 
υγείας που καλείται να ξεπεράσει 
το πρώην μέλος του τεχνικού επι-
τελείου και φρόντισαν μέσω ανα-
κοίνωσης που εξέδωσαν, να εκ-
φράσουν τις θερμές τους ευχές για 
ταχεία ανάρρωση Άναλυτικά η ανα-
κοίνωση «Το διοικητικό συμβούλιο 
του συλλόγου θέλει να εκφράσει 
την συμπαράσταση του στον πρώην 
προπονητή τερματοφυλάκων Γκαδο-
λο Παναγιώτη. Ό Παναγιώτης υπη-
ρέτησε την ομάδα τα προηγούμενα 
χρόνια σαν πραγματικός στρατιώτης 
και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά 
με την περιπέτεια που έχει με την 
υγεία του . Του ευχόμαστε να βγει 
δυνατός από όλη αυτή την δύσκολη 
περίοδο που διανύει αυτός και η οι-
κογένεια του.»

ΗΦΆΙΣΤΌΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΌΥ 
«Κόλπο-γκρόσο» με την μεταγρα-
φή – επιστροφή του Φραγκίσκου 
Χίου πραγματοποίησε ο Ηφαιστος 
Περιστερίου. Μετά από συντονι-
σμένες ενέργειες, οι ιθύνοντες 
του φιλόδοξου συλλόγου των δυ-
τικών προαστίων έδωσαν τα χέρια 
με τον 27χρονο επιθετικό και πρώ-
το σκόρερ της ομάδας τα τελευταία 
20 χρόνια , ο οποίος πλέον ετοιμά-
ζεται για την τέταρτη θητεία του στον 
Ηφαιστο Περιστερίου και δεν είναι 
άλλος από τον Φραγκίσκο Χίο.

Στο πλευρό 
του Παναγιώτη 
Γκαδόλου 

ΝΕΆ ΙΏΝΙΆ  
Παραμένουν στις Άκαδημίες 
Σταγιάννης και Βογατσάς 
Σε πλήρως επαγγελματικά επίπεδα κινούνται στην 
Νέα Ιωνία με φόντο την όσο το δυνατόν ποιοτικότε-
ρη κι εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου. Όι «γαλα-
ζοκίτρινοι» εκτός από την πορεία της ανδρικής τους 
ομάδας δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα και στην λειτουρ-
γία των υποδομών τους, Κάτω από αυτό το πρίσμα 
επεκτάθηκε για τρίτη συνεχόμενη σεζόν η επιτυχη-
μένη συνεργασία με τους Άπόστολο Σταγιάννη και 
Κώστα Βογατσά. Άναλυτικά η ανακοίνωση «Συνε-
χίζουν οι Σταγιάννης Άποστόλης και Βογατσάς Κώ-
στας! Για τρίτη συνεχόμενη σεζόν θα συνεχίσουν 
το έργο τους στην τεχνική διεύθυνση της ακαδημί-
ας του συλλόγου μας ο Άποστόλης Σταγιάννης και 
ο Κώστας Βογατσάς. Η ανοδική πορεία που έχουν 
διαγράψει τα τμήματα υποδομής μας τα δύο τελευ-
ταία χρόνια είναι αδιαμφισβήτητη και δε θα μπο-
ρούσε να μην ανανεωθεί η συνεργασία μας με τους 
πρωτεργάτες αυτής της πορείας. Η ακαδημία μας 
αποτελεί τον «πνεύμονα» του συλλόγου μας και η 
ορθή λειτουργία της είναι άμεση προτεραιότητά μας! 
Άποστόλη και Κώστα, καλή επιτυχία!»
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Ά.Ό. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΌΥ 

ΌΛΥΜΠΙΆΚΌΣ ΛΙΌΣΙΏΝ 
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Ο Σήφης Βενάκης



Μια εκκίνηση με πολλαπλές αναγνώσεις στο τουρνουά 
«Ακρόπολις» πραγματοποίησε η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ. 
Η επίσημη αγαπημένη επικράτησε της Πολωνίας με 101-78 
και πλέον περιένει τα δύο σαφώς υψηλότερης δυσκολίας 
τεστ απέναντι σε Γεωργία και Τουρκία.
Ο Δημήτρης Ιτούδης έδωσε χρόνο συμμετοχής σε 
όλους τους παίκτες και το ξεμούδιασμα με «κατοστάρα» 
απέναντι στους αξιόμαχους μέχρι το 35΄ Πολωνούς ήταν 
νομοτελειακό. Ωστόσο, σε ένα ματς – προετοιμασία πριν 
τα δύσκολα του Eurobasket, θα πρέπει να εξεταστούν 
διάφορες πτυχές του παιχνιδιού της Ελλάδας. Ενα παιχνίδι, 
το οποίο προσφέρει αρκετό «homework» στο γαλανόλευκο 
επιτελείο, μιας και θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν κάποιες 
αδυναμίες.

Για παράδειγμα, τα ριμπάουντ αποτελούν έναν τομέα, από 
τον οποίο οι σαφώς υποδεέστεροι Πολωνοί «πιάστηκαν» 
και παρέμειναν στη διεκδίκηση της νίκης, έστω και από 
απόσταση ασφαλείας που δεν έπεσε κάτω από τις οκτώ 
πόντους.
Παρόλα αυτά, η αντιμετώπιση των box-outs όταν ο Γιάννης 
(ακόμα για ένα παιχνίδι ασταμάτητος) βρίσκεται στον πάγκο 
θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή βάση για περαιτέρω 
θωράκιση στις δύο πλευρές του παρκέ.

Από την άλλη, οι Λούτζης και Κώστας Αντετοκούνμπο ήταν 
δύο ευχάριστες εκπλήξεις στην εναρκτήρια αναμέτρηση 
του «Ακρόπολις». Ομως, για να μην μείνει κανείς στα 
στοιχεία που χρήζουν βελτίωσης, αποτελεί εξαιρετικά 
ενθαρρυντικό το γεγονός ότι μετά από αρκετά χρόνια – 
τουλάχιστον πέντε – η εθνική έχει εύκολο το περιφερειακό 

σουτ. Ενας τομέας που στα κρίσιμα, πάντοτε μετράει.
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ΞΕΜΟΥΔΙΑΣΜΑ
«ΚΑΤΟΣΤΑΡΑ»

ΚΑΙ... 
HOMEWORK



ΓΗ, ΑΕΡΑΣ 
ΚΑΙ ΥΔΩΡ

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος

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 ΣΠΎΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΣ
Λόγια Ποιητικά...

Είθισται, η φράση «γη και ύδωρ» να 
χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίζει μια 
διόλου ευκαταφρόνητη πρόταση, η οποία 
δεν επιδέχεται «όχι». Μετά από μια ακόμα 
επιτυχημένη βραδιά για την Ελλάδα στα 
Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Στίβου και Υγρού 
Στίβου με τρία μετάλλια (δύο ασημένια και ένα 
χάλκινο), ίσως αυτή η φράση θα έπρεπε να 
αλλάξει κάπως το νόημα της. 
Αντί για μια έκφραση που αναφέρεται σε... 
διαπραγματεύσεις, να προσδιορίζει από εδώ 
και μπρος κάτι το αδιαπραγμάτευτο: Το ότι ο 
ελληνικός αθλητισμός έχει ισχυρό παρόν και 
πολλά υποσχόμενο μέλλον.
Είτε από τον αέρα (Κατερίνα Στεφανίδη), είτε 
από το νερό (Απόστολος Χρήστου και Κριστιάν 
Γκολομέεβ), οι επιτυχίες ήρθαν για μια ακόμα 
μέρα και έκαναν περήφανους όλους τους 
Ελληνες. 
Το γεγονός ότι τα περισσότερα παιδιά παλεύουν 
υπό δύσκολες συνθήκες για να κρατούν ψηλά 
το εθνόσημο, κάνει τα κατορθώματά τους 
ακόμα πιο συγκλονιστικά. 
Η Στεφανίδη έχασε για λίγο το τρίτο χρυσό 
σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μιας και έγινε 
η μεγάλη ανατροπή με την Μούρτο, ο Χρήστου 
ισοφάρισε την επίδοση του Γρηγοριάδη στο 
Αϊντχόβεν το 2008 (ένα χρυσό, ένα χάλκινο), 
ενώ ο Γκολομέεβ, σε μια μεταβατική για 
εκείνον περίοδο, ανέβηκε στο βάθρο 
πανηγυρίζοντας την τρίτη θέση.
Το χαμόγελο των τριών παιδιών είναι επίσης 
κάτι το αδιαπραγμάτευτο. Και το χαμόγελο θα 
συνεχίσει να υπάρχει είτε στις επιτυχίες, 
είτε στις αποτυχίες, Εξάλλου, αυτό που είπε 
η Κατερίνα Στεφανίδη είναι η ουσία που 
πρέπει να απομονωθεί για ανάλογες λαμπρές 
σελίδες στο μέλλον: «Να δοθεί σημασία 
σε ΟΛΟΥΣ τους αθλητές, είτε αυτούς που 
κερδίζουν μετάλλια, είτε σε εκείνους που 
δεν έχουν κερδίσει ακόμα».


