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ΠΑΡΑΠΟΝΑΚΙ
Οι εμφανίσεις του Αϊτόρ στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον 
και των συμπατριωτών του και ενδεικτικό είναι η συνέντευξη που έδωσε 
στην Ισπανία. Μέσα σε όλα που είπε είναι πως φυσικά και υπάρχει 
ενδιαφέρον αλλά ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν του έχει κάνει πρόταση 
ανανέωσης του συμβολαίου που λήγει το καλοκαίρι του 2023. Κάτι 
που σημαίνει πως από τον Ιανουάριο ο 26χρονος winger θα μπορεί 
και να συζητήσει με άλλες ομάδες αλλά ακόμα και να υπογράψει σε 
άλλο κλαμπ. Από αυτή εδώ τη γωνιά άλλωστε είχατε διαβάσει πως 
φυσικά και την περίπτωσή του τσεκάρουν οι υπόλοιπες μεγάλες ομάδες 
της χώρας. Αυτό θα έλειπε να μην. Ο Αϊτόρ και η πλευρά του γενικά 
κρατούν χαμηλούς τόνους αλλά δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο 
πως ακούστηκε σαν… παραπονάκι πως ακόμα ο Παναθηναϊκός δεν 
έχει κάνει κίνηση για την ανανέωση. Η λογική λέει πως θα έπρεπε 
μια και είναι παίκτης απόλυτα κομβικός στη νέα μεγάλη προσπάθεια 
που κάνει η ομάδα.

AGENT GREEK

ΛΕΠΤΟΥΣ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ
Μετά τη δήλωση του Μίτσελ για τους 24 συν τους τερματοφύλακες 
παίκτες αλλά, κυρίως, μετά την αποχώρηση-πώληση του Μανωλά, 
άρχισαν να βγαίνουν διάφορα για το ποιοι παίκτες στον Ολυμπιακό 
θα έπρεπε να αισθάνονται άβολα και αμήχανα. Αλλά και με άγχος 
για την επόμενη μέρα. Η μπάλα πήρε και τον Βρσάλικο με πάτημα 
κυρίως ότι δεν μπορεί να βγάλει εύκολα 90λεπτο και ζητάει αλλαγή 
με το που περάσουν 60, 70 λεπτά. Πρώτα απ’ όλα ήταν γνωστό σε 
πολλούς, πως ο Κροάτης μπακ είχε θέματα με φυσική κατάσταση 
κ.τ.λ. και άλλωστε ήταν και ο πιο σημαντικός λόγος που έφυγε 
από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Επίσης, άρχισαν να λέγονται πολλά 
και για τα λεφτά που παίρνει ο Βρσάλικο. Μα, με λιγότερα από 
1,5 plus τον χρόνο δεν ήταν δυνατό ένας παίκτης με το δικό του 
βιογραφικό να ερχόταν στην Ελλάδα. Το ζήτημα είναι πως για έναν 
παίκτη όπως ο Βρσάλικο θέλει λεπτούς χειρισμούς προκειμένου 
να μην βγει στο τέλος ο Ολυμπιακός χαμένος. Γιατί και εύκολο 
δεν είναι να φύγει και δεν έχει κανένα νόημα να μείνει και να 
είναι δυσαρεστημένος. Απομένουν λίγες μέρες για να κλείσουν 
όλα τα μεταγραφικά παράθυρα ανά τον κόσμο αλλά πραγματικά 
θα είναι μεγάλη έκπληξη να προέλθει κάτι για τον Κροάτη μπακ 
από κάποια αγορά. Ίδωμεν…
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AEK EFFECT
Η αλήθεια είναι πως η ΑΕΚ έχει ένα θέμα με το να βλέπει πρώην παίκτες της 
να φεύγουν και στη συνέχεια να διαπρέπουν με τις επόμενες ομάδες τους. 
Μπακασέτας, Γιακουμάκης, ακόμα και ο Αθανασιάδης που είχε πάει δανεικός 
έκανε μεγάλα ματς στο Τσάμπιονς Λιγκ με την Σερίφ πριν επιστρέψει στα Σπάτα. 
Η παράδοση δείχνει να συνεχίζεται και με έναν ποδοσφαιριστή που η ΑΕΚ ήθελε 
να φύγει, τελικά οι δύο πλευρές τα βρήκαν και εκείνος πήγε ελεύθερος στην 
Κύπρο. Ο λόγος φυσικά για τον Καρίμ Ανσαριφάρντ, που ενσωματώθηκε λίγο αργά 
στην Ομόνοια αλλά έχει προλάβει να γράψει σε 3 ματς στο πρωτάθλημα, 1 γκολ 
και 2 ασίστ. Έχει και δύο 40λεπτες συμμετοχές στο Γιουρόπα Λιγκ. Το κερασάκι 
στην τούρτα όμως ήταν και το γεγονός πως από δική του ασίστ, το Ιράν νίκησε 1-0 
την Ουρουγουάη σε φιλικό. Για την ιστορία στην 11άδα της Ουρουγουάης αλλά 
και ως αλλαγές μπήκαν μεταξύ άλλων οι Αραούχο (Μπαρτσελόνα), Ολιβέρα 
(Νάπολι), Βετσίνο (Λάτσιο), Βαλβέρδε (Ρεάλ), Μπετανκούρ (Τότεναμ), Πελίστρι 
(Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Νούνιες (Λίβερπουλ), Λουίς Σουάρες (Νασιονάλ, ex 
Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα), Τορέιρα (Γαλατασαράι), Αρασκαέτα (Φλαμένγκο).  
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ΦΟΒΟΣ
Παράπονο δεν έχετε από το Sportime για το θέμα της 
ανανέωσης του Ντόουγκλας Αουγκούστο στον ΠΑΟΚ. Έχετε 
ενημερωθεί πως είναι ήδη από την Τετάρτη (21/9) στην 
Ελλάδα ο εκ των εκπροσώπων του Λέο Κορνατσίνι αλλά και 
το γεγονός πως υπάρχει μια σχετική προφορική συμφωνία 
που μένει να γίνει οριστικό deal αφού διευθετηθούν και 
ορισμένες λεπτομέρειες που αφορούν κυρίως τα μπόνους. 
Το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου χαφ λήγει το καλοκαίρι 
και ήδη το ενδιαφέρον είναι μεγάλο για τον παίκτη. Στο 
παιχνίδι ποτέ δε θα πρέπει να αποκλειστεί να μπουν/
είχαν μπει άλλες μεγάλες Ελληνικές ομάδες, άλλωστε 
σχεδόν με όλους ο Κορνατσίνι έχει κάνει μεταγραφές. 
Υπάρχει δηλαδή δίαυλος επικοινωνίας. Δεν είναι δηλαδή 
ο φόβος μήπως ο ΠΑΟΚ χάσει έναν παίκτη που είναι 
βασικός αλλά το ακόμα χειρότερο να πάει και σε μια 
ομάδα άκρως ανταγωνιστική. Πάντως, όλα και μέχρι χθες 
έδειχναν πως το όλο θέμα είναι σε καλό δρόμο για την 
ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αρκεί να πάρει αυτά που θέλει 
ο Αουγκούστο που είναι φυσικά το επταψήφιο συμβόλαιο 
με τα μπόνους που επίσης θέλει.

AGENT GREEK
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Η υπόθεση του Ντανιέλ Μαντσίνι συνεχίζει να απασχολεί τον Αρη, 
με τις εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ώρες, είτε με έκ-
βαση την πώλησή του σε ομάδα των ΗΑΕ, είτε με την παραμονή 
του στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Ενας ακόμα κομβικός παί-
κτης των «κιτρίνων», ο Λουίς Πάλμα, δήλωσε εκστασιασμένος 
για τη συνύπαρξή του στον αγωνιστικό χόρο με τον Λιονέλ Μέσι, 
στο Αργεντινή – Ονδούρα (3-0).

Mε τις τελευταίες πινελιές ενόψει των εγκαινίων της «OPAP Arena» 
να προστίθενται στο κιτρινόμαυρο μενού, άπαντες στην ΑΕΚ μετρούν 
αντίστροφα μέχρι την Παρασκευή. Την ίδια ώρα, ο Πινέδα αγωνίστηκε 
ως αλλαγή στο φιλικό του Μεξικό κόντρα στο Περού (1-0), ενώ από 
τα αδέρφια Γκαρσία βασικός ήταν μόνο ο Λιβάι (στον πάγκο ο Τζού-
ντα) στην ήττα του Τριντιντάντ και Τομπάγκο από την Ταϊλάνδη (2-1). 

Στον χορό των πολλών διεθνών που διαθέτει συνεχίζει να χορεύει ο 
Παναθηναϊκός ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Ο Τσέ-
ριν αποθεώθηκε από τον προπονητή της εθνικής Σλοβενίας, Ματίας 
Κεκ, ενώ ο Βέρμπιτς σε συνέντευξη που παραχώρησε, χαρακτήρισε 
τους «πράσινους» ως την κατάλληλη απόφαση τη δεδομένη στιγμή 
για την καριέρα του. Οι υπόλοιποι παίκτες του «τριφυλλιού» ξεμού-
διασαν με διπλό κόντρα στην Β’ ομάδα (2-1 με γκολ των Πούγγουρα 
και Βαγιαννίδη).

Η ζυγαριά των αποχωρήσεων και των μεταγραφών συνεχίζει να... 
μπαλατζάρει, με τον Ολυμπιακό να έχει εγκλωβιστεί στο πρώτο κομ-
μάτι σε περιορισμένες αγορές. Τέσσερις μοιάζουν να είναι οι «κομ-
μένοι» από τον Μίτσελ (Κούρτης, Ανδρούτσος, Κρίστινσον, Αμπουμπα-
κάρ Καμαρά), ο προβληματισμός για τον Σίμε Βρσάλικο παραμένει και 
πλέον αναμένονται εξελίξεις για τα υπόλοιπα πρόσωπα που θα δουν 
την πόρτα της εξόδου, είτε ως δανεικοί, είτε ως πωλήσεις.

Το κεκλεισμένων των θυρών φιλικό στην Τούμπα κόντρα στον Παν-
σερραϊκό (1-1) βγήκε... ξινό στον Μπράντον Τόμας, ο οποίος απο-
χώρησε τραυματίας και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θλάση. 
Κατά τ’άλλα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε αρκετές δοκιμές, 
αλλάζοντας όλη την ενδεκάδα στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Νάρεϊ 
να ισοφαρίζει στα τελευταία λεπτά το γκολ του Σαΐντ στο 19ο λεπτό.



1
UEFA NATIONS LEAGUE 21:45

ΑΓΓΛΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
OVER 2,5 2,07

Κατώτερη των προσδοκιών η Αγγλία ηττήθηκε στο «Σαν Σίρο» 
και μοιραία δεν απέφυγε την τελευταία θέση. Τα ματς με την 

Γερμανία έχουν πάντα την δική τους αίγλη. Αμφότερες θα 
παίξουν για το «τρίποντο» και τα γκολ έχουν αξία.

ΜΑΤΣ ΜΕ ΓΟΗΤΡΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

H ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
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www.xosetips.com

2
UEFA NATIONS LEAGUE 21:45

ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ
2 1,90

Σε έναν όμιλο-φωτιά η Ουγγαρία έκανε την έκπληξη και είναι 
πλέον το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση. Κόντρα τους 

Γερμανούς η αρμάδα του Ρόσι έφυγε με το τρίποντο και θα τα 
δώσει όλα απέναντι στη «σκουάντρα ατζούρα».

ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
UEFA NATIONS LEAGUE 21:45
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

2 DNB 1,90
Στη Ποντγκόριτσα το Μαυροβούνιο θα κοντραριστεί με τους 

Φινλανδούς. Το κίνητρο έχουν οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι θα 
κυνηγήσουν το «τρίποντο» για να αποφύγουν την τελευταία 

θέση του ομίλου.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΣΤΟΥΣ «ΣΟΥΟΜΙ»

4
UEFA NATIONS LEAGUE 21:45
Β.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,72
Γειτονικό ντέρμπι ανάμεσα σε Σκόπια και Βουλγαρία με τις 
δύο ομάδες να είναι αδιάφορες βαθμολογικά. Αμφότερες 

θα παίξουν χωρίς άγχος, με στόχο να δοκιμάσουν πρόσωπα 
αλλά και διάφορα σχήματα.

ΓΚΟΛ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
UEFA NATIONS LEAGUE 21:45

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ-ΓΕΩΡΓΙΑ
G/G 2,35

Ανώτερη η Γεωργία από την αρχή του ομίλου κατέκτησε 
απόλυτα δίκαια την πρώτη θέση και την άνοδο. Αυλαία ρίχνει 

σήμερα κόντρα στο Γιβραλτάρ και αναμένεται να παραταχθεί με 
αρκετές αλλαγές.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
UEFA NATIONS LEAGUE 21:45

ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ-ΕΣΘΟΝΙΑ
G/G 2,90

Ούτε τις άσημες Σεϋχέλλες δεν κατάφερε να κερδίσει το Σαν 
Μαρίνο παραμένοντας για άλλο ένα ματς χωρίς νίκη.Η Εσθονία 
πήρε το ματς με την Μάλτα κατακτώντας έτσι την πρωτιά και την 

άνοδο στο τρίτο γκρουπ.

 ΓΚΟΛ ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο απίθανος Ελιουντ Κιπτσόγκε έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στο μα-
ραθώνιο την Κυριακή στο Βερολίνο. Ο Κενυάτης δρομέας τερμά-

τισε πρώτος σε 2:01.09 και έσπασε την προηγούμενη επίδοση 
που είχε ο ίδιος με 2:01.39 από το 2018 και πάλι στο μαρα-

θώνιο της γερμανικής πρωτεύουσας. 

Η Ελισάβετ Πεσιρίδου στη συνέντευξή της στο Stivostime μίλησε για 
την περιπέτεια υγείας του αδελφού της και πώς αυτό το γεγονός 
άλλαξε τη ζωή της. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θέλει να λάμψει 
τη νέα σεζόν και να χαίρεται τους αγώνες στους οποίους με-
τέχει. 
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SPORTS

Ο Κώστας Γκελαούζος έκανε πολύ καλή εμφάνιση στο μαραθώνιο 
στο Βερολίνο τερματίζοντας στην 26η θέση με 2:14.15. Ο Έλλη-
νας πρωταθλητής βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ, που ήταν 
2:14.44 από το 2020 στο μαραθώνιο στη Βαλένθια. Έγινε ο 
5ος όλων των εποχών.

Ο Βρετανός πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. το 2014 στη Ζυρίχη ανα-
κοίνωσε στα 35 του χρόνια την αποχώρησή του από την ενεργό δρά-

ση. Φέτος δεν είχε πάρει μέρος σε αγώνες, ενώ έκλεισε την 
καριέρα του με ατομικό ρεκόρ 9.91 και ήταν «ασημένιος» πρω-

ταθλητής Ευρώπης στα 60μ. το 2013 στο Γκέτεμποργκ. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με ήττα 3-0 από την ισχυρή Αθηναϊδα στην Κυψέλη ξε-
κίνησε η Ιεράπολη τις επίσημες αγωνιστικές της υπο-
χρεώσεις τον πρώτο απαιτητικό όμιλο της Β’ Κατηγο-
ρίας ΕΠΣΑ.. Σε μία αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων, 
το συγκρότημα των δυτικών προαστίων άργησε να μπει 
στο πνεύμα του αγώνα, με άμεση συνέπεια να βρεθεί 
να χάνει νωρίς με 2-0 και στη συνέχεια η διαμορφω-
θείσα κατάσταση έμοιαζε αδύνατο να ανατραπεί. Με τον 
τεχνικό Χρήστο Κιούρκο να δίνει το δικό του ξεκάθαρο 
στίγμα μιλώντας στη στήλη είπε τα εξής: «Χάσαμε από 

μία πολύ ποιοτική αι οργανωμένη ομάδα όπως η Αθη-
ναϊδα. Μπήκαμε μουδιασμένα στην αναμέτρηση. Ο αντί-
παλος πίεσε αρκετά στο πρώτο μέρος, με άμεση συνέ-
πεια να προηγηθεί με 2-0. Προς το τέλος του πρώτου 
μέρους αντιδράσαμε, ενώ χάσαμε και πέναλτι, Στο δεύ-
τερο μέρος πιέσαμε ν, ώστε να αλλάξουμε τη ροή και 
την τύχη του αγώνα όμως ήταν αργά. Δεχθήκαμε κι ένα 
τρίτο γκολ αι κάπου εκεί τα πάντα τέλειωσαν. Θεωρώ 
ότι τα επόμενα 3-4 παιχνίδια θα είναι εξόχως καθορι-
στικά για την παραπέρα πορεία μας και οφείλουμε να 
βελτιωθούμε σε συγκεκριμένους τομείς, ώστε να φα-
νούμε ακόμη πιο δυνατοί κι ανταγωνιστικοί».

ΑΘΗΝΑΪΔΑ
Εξαιρετική απ’ όλες τις απόψεις ήταν για την Αθηναϊ-
δα η πρεμιέρα της στο νέο πρωτάθλημα του πρώτου 
ομίλου της Β’ ΕΠΣΑ. Η «Κυρία» αποδίδοντας εκπληκτι-
κό ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος υπέταξε 
άνετα με 3-0 την αντίδραση της μαχητικής Ιεράπολης 
κι έτσι μπήκε με το «δεξί» στο νέο απαιτητικό πρωτά-
θλημα. Η εν γένει εικόνα που παρουσίασαν οι «κυανό-
λευκοι» στο συντριπτικά μεγαλύτερο διάστημα της ανα-
μέτρησης, άφησε απόλυτα ευχαριστημένο τον τεχνικό 
ηγέτη Μάκη Ραφαηλίδη, ο οποίος εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του: «Ευτυχήσαμε να ξεκινήσουμε νικηφόρα τις 
υποχρεώσεις αμς στο νέο πρωτάθλημα με μία ευρεία 
νίκη που συνδυάστηκε με πειστική εμφάνιση. Μπήκα-
με αρκετά δυνατά είχαμε τον απόλυτο έλεγχο από την 
εκκίνηση της αναμέτρησης. Προβληματίσαμε τον αντί-
παλο, πιέσαμε αρκετά, δημιουργήσαμε φάσεις, βγάλα-
με όμορφες συνεργασίες τις οποίες δουλεύουμε στις 
προπονήσεις, Χάσαμε σημαντικές ευκαιρίες στο πρώ-
το ημίωρο, μεταξύ των οποίων κι ένα δοκάρι, ενώ ευ-
τυχήσαμε ένα πετύχουμε δύο μαζεμένα γκολ σε πολύ 
καλό χρονικό διάστημα, τα οποία τόνωσαν την αυτοπε-
ποίθησή μας. Η μόνη φορά που ανησυχήσαμε ήταν στη 
φάση του πέναλτι, με τον Καββαδία να το αποκρούσει 
και ουσιαστικά να καθαρίζει την υπόθεση νίκη. Στο δεύ-
τερο μέρος πετύχαμε ακόμη ένα γκολ και στην ουσία 
δεν απειληθήκαμε από τον αντίπαλό μας. Ήταν μία καλή 
νίκη από πλευρά ψυχολογίας, που θα μας βοηθήσει κα-
ταλυτικά ενόψει της συνέχειας»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΟΥΡΚΟΣ: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΑΜΕ,  
ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΠΛΕΟΝ ΑΡΓΑ...» 
O ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΛΗΣ 
ΣΤΑΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΡΓΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ

Με το δεξί 
μπήκε η Νέα 
Ιωνία
Το σκορ άνοιξε ο Παπαδό-
πουλος στο 50’, για να δι-
πλασιάσει τα τέρματα των 
γηπεδούχων ο Αδαμόπου-
λος στο 80’. Δοκάρι είχαν 
οι Ντιρμίσι (20’), Ντιρμίσι 
(55’), Διαιτητές ήταν οι Κα-
τοίκος,Μητροφάνης, Φω-
τόπουλος.
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (Μάκης Παπαδό-
πουλος) Παπουτσής, Αδα-
μόπουλος (89’ Τζαμάι), 
Γερόλυμος, Μπάστας, Νταϊ-
φώτης, Κουντου, Κομνηνος 
(74’ Φρατζέκος), Παπαδο-
πουλος Κ. (89’ Χρονοπου-
λος), Παπαδόπουλος Μ., 
Ντιρμιση (86’ Αγγελης), 
Ουτσικας (74’ Πετράς).
ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Μαρίνος 
Πολυμέρης) Ντόνι, Τζίτζης, 
Μαρίνης, Αίβάζης, Γιαν-
νουλακης, Σουλκο (71’ Πε-
μάι), Νικου (71’ Πλακάλι), 
Πατεριτσας, Γεωργιου (56’ 
Γκλεζάκος), Μιράκα (56’ 
Αγκολι), Κασαπης (56’ Μα-
καρονας).

ΑΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – 
ΤΕΡΨΙΘΕΑ 0-1
Με ένα γκολ που σημεί-
ωσε στο 45’ ο Πορρής, 
η Τερψιθέα επικράτησε 
1-0, των Βριλησσίων και 
πήρε το πρώτο 3ποντο στο 
νέο πρωτάθλημα, που ήδη 
άνοιξε την αυλαία του. Δι-
αιτητές ήταν οι 
ΑΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (Δημήτρης 
Λειβαρτζινος) Τζιβελέκης, 
Σπανός (54’ Προβιδης), 
Αυγερόπουλος, Λύκος, Δη-
μητρέλος, Τσιουμας, Κοκ-
κινος, Αραμπατζής, Νικολα 
(70’ Κανελλος), Μοτσιος, 
Γκιοναι (64’ Γκιοργκατζε).
ΤΕΡΨΙΘΕΑ (Μάκης Μπαλα-
γιαννης) Γκιουλής, Κολ-
τσίδας, Μπαλής, Καρατζού-
λης, Γραμματικόπουλος, 
Φερσαι (70’ Σταματιου), 
Λυσανδρος, Κουρουπάκης 
(87’ Δημόπουλος), Τσιρο-
πουλος Στ. (87’ Ρήγας), 
Πορης (84’ Γουλούτας), 
Τσιροπουλος Δ..

Α Κατηγορία : 1ος όμιλος : Ηφαι-
στος – Ερυθραία 0-0, Καλαμάκι 
– Διάνα 0-1, Χαιδάρι – Ολυμπι-
ακός Λιοσίων 0-0. Χαραυγια-
κός - Δάφνη Παλαιού Φαλήρου 
0-3, Νέα Ιωνία – ΓΣ Καισαρια-
νής 2-0. 2ος όμιλος : Χαλάνδρι 
– Αγ Ελεούσα 1-1, Παλ Φάληρο- 
Σούρμενα 0-4, Ατταλος – Αμιλ-
λα Περιστερίου 3-1, Αγιοι Ανάρ-
γυροι - Άγιαξ Ταύρου 1-0, Άγιος 
Θωμάς - θύελλα Αγίου Δημητρί-
ου 2-2. 3ος όμιλος : Βύρων –
Αρης Καλαμακίου 0-2, Ηράκλειο 
– Ατρόμητος Μεταμόρφωσης 
1-1, Τράχωνες – Ηλυσιακός 0-1, 
Μελίσσια - Ελπίδα Αγίων Αναρ-
γύρων 2-0, Αθηναϊκός - ΑΟ Πε-
ριστερίου 1-1, Β’ κατηγορία - 1ος 
όμιλος: Αττικός – Δόξα Βύρω-
νος 1-1, ϊλιον – Θύελλας Περι-
στερίου 3-1, Αστέρας Ζωγραφου 
– Ιπποκράτης 1-2, Αθηναϊδα –
Ιεράπολη 3-0, Ηρακλής Περι-
στερίου –Μεταμόρφωση 2-0, 
Κοψαχείλα - Ορφέας Αιγάλεω 
0-1. 2ος όμιλος: Ελευθερούπο-
λη – Αρίων 1-1, Λυκόβρυση – 
Νεοπεντελικός 1-3, Κορωνίδα 
– Απόλλων Αθηνών 1-3. , Βρι-
λήσσια - Τερψιθέα 0-1, ΓΣΑ - 
Παράδεισος 2-1, Άγιος Δημή-
τριος – Αμπελόκηποι 1-0. 3ος 
όμιλος : Κηπούπολη – Λύκοι 2-1, 
Πετράλωνα – Αλσούπολη 0-2, 
Φοίνικας Περιστερίου –Αστέ-
ρας Εξαρχείων 3-1, Παγκράτι - 
Κένταυρος Βριλησσίων 1-9, Πα-
πάγος - Λαύρα Αργυρούπολης 
1-1, Πανιώνιος Καισαριανής - 
Τριφυλλιακός 0-0. 4ος όμιλος 
: Καματερό – Ιάσων 3-0, Απόλ-
λων Χαλανδρίου – Ατρόμητος 
Χαλανδρίου 2-1, Φωστήρας Ηλ. 
– Γαλάτσι Διακ. , Πεύκη – ΠΟΨ 
1-1, Θρίαμβος Χαϊδαρίου - Κο-
λωνός 1-1, Άτλας Κυψέλης Ιω-
νες Αλίμου. 1-2.

Τα αποτελέσματα 
της 1ης 
αγωνιστικής

Η καλή μέρα  
απ’ το πρωί φαίνεται
Μια έκφραση που ταιριάζει απόλυτα στη περίπτωση του 
Κένταυρου, που είδε πρωί – πρωί να είναι η μέρα του 
καλή και όχι μόνον. Αλλά και από νωρίς να δείχνει πως 
ο στόχος που έχει θέσει μάλλον θα επιτευχθεί! Χατ 
τρικ σημείωσαν οι Γκούγκας (52’,62’,70’) και Μπρίλης 
(53’,79’,82’, δυο γκολ πέτυχε ο Δέτσης (60’,88’), ενώ 
σκόρερ στέφθηκε και Τσαντήλας (10’). Πάντως αν συ-
νεχίσει σ’αυτό το ρυθμό ο Κένταυρος, τότε εκείνο που 
θα είναι σίγουρος είναι πως το πέρασμά του από τη Β’ 
κατηγορία, θα είναι μια κακιά ανάμνηση! Το γκολ της τι-
μής των φιλοξενουμένων σημείωσε στο 91’ ο Ακριτι-
δης. Διαιτητές ήταν Σύφας, Καφρίτσας, Τζανής.
ΠΑΓΚΡΑΤΙ (Νίκος Ακριτίδης) Κελαϊδίτης, Ντουρμετα-
κης (66’ Κοντογιαννης), Κωνσταντινιδης Π., Μηνοπου-
λος, Βασιλειαδης, Αδαμης, Ακριτιδης Χ., Εξακοιδης (61’ 
Κωνταντινιδης Α.), Ριζος (61’ Κωνσταντινιδης Α.), Νεζιρι 
(61’ Αβαγιανος), Καλαριτης (69’ Παππάς), Κοκκινασιλης.
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ (Κώστας Ρούπτσος) Τικταπανιδης, Μπεκια-
ρης (67’ Μανικας), Ταουζης, Σταυροπουλος (59’ Αργυ-
ρόπουλος), Γεωργουδακης (46’ Γκούγκας), Φελεκης 
(67’ Κουλιούρης), Μανικας Ν., Γεωργιτζογλου, Τσαντη-
λας (59’ Δέτσης), Μπαλατσουρας, Μπριλης, Γκουγκας.
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Ο Χρήστος Κιούρκος



ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 
ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ

Με αφετηρία το EURO 2020, το ποδόσφαιρο, 
τουλάχιστον σε επίπεδο εθνικών ομάδων, 
σημειώνει μια σημαντική μεταβολή. Πιο 
σωστά, ο «βασιλιάς των σπορ» ακολουθεί 
μια διαδικασία εξέλιξης. Καλή ή κακή, το 
εγγύς μέλλον θα δείξει. Σίγουρα διέπεται 
από περισσότερη «ισονομία». Οι ισορροπίες 
δείχνουν να αλλάζουν και πλέον η ψαλίδα 
ανάμεσα σε ισχυρούς και αδύναμους κλείνει 
σε εντυπωσιακό επίπεδο.
Πάντοτε θα υπάρχουν οι ιστορίες του 
ποδοσφαιρικού Δαυίδ που υπερβάλλει 
εαυτόν κόντρα στον Γολιάθ, όμως αυτές 
ίσως να λαμβάνουν μέρος με μεγαλύτερη 
συχνότητα πλέον και να χαρακτηρίζονται έως 
και «αναμενόμενες». 
Εδώ και κάποια χρόνια - τουλάχιστον τα 
τελευταία δύο - ο κόσμος γίνεται μάρτυρας μιας 
αναμενόμενης εξέλιξης. Τα «πολυεθνικά» 
αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα με 
νατουραλιζέ ποδοσφαιριστές έχουν οδηγήσει 
σε εκ νέου ανακάτεμα της τράπουλας, το 
οποίο αν μη τι άλλο κάνει το λαοφιλέστερο 
άθλημα πολύ πιο ανταγωνιστικό. 
Παραδείγματα που το πιστοποιούν, υπάρχουν 
αρκετά. Ελβετία (πορεία μέχρι τους «8» και 
Δανία (ημιτελικά) στο πρόσφατο ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα, οι ήττες μεγάλων ομάδων 
όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία ή η 
πρωταθλήτρια κόσμου, Γαλλία στους αγώνες 
του Nations League, καθώς και δεκάδες άλλα 
αποτελέσματα που μέχρι πριν λίγο καιρό 
θα αποτελούσαν σενάρια επιστημονικής 
φαντασίας (σ.σ Ουγγαρία πρώτη σε όμιλο 
με Γερμανία, Αγγλία και Ιταλία).
Εν όψει και του Μουντιάλ του Κατάρ, που 
βρίσκεται λιγότερο από δύο μήνες μακριά, 
ενδεχομένως αυτό να συνιστά ο καλύτερος 
οιωνός για τη διοργάνωση. Ακλόνητα φαβορί 
συγκριτικά με προηγούμενα τουρνουά δεν 
υπάρχουν και ο αδύναμος μπορεί πέρα από 
την ελπίδα, να έχει και βάσιμες πιθανότητες 
για διάκριση. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο 
εξάλλου που θέλουμε να βλέπουμε. Το 
ποδόσφαιρο της ισονομίας. Από τα (λίγα) 
καλά της παγκοσμιοποίησης.

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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