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ΕΛΠΙΖΟΥΝ
Λόγω της συμμετοχής του στο Μουντιάλ, ο Πινέδα έγινε ξανά 
θέμα συζήτησης στην ΑΕΚ από την στιγμή που δεν υπάρχουν 
και σαφή μεταγραφικά θέματα.
Η Ένωση είναι στην αγορά για την απόκτηση αριστερού μπακ 
και ενδεχομένως στόπερ αλλά και παίκτη από τη μέση και 
μπροστά. Όλα αυτά βέβαια έχουν ακόμα δρόμο, κοντά στους 
δύο μήνες αν θα γίνουν ή όχι.
Για τον Πινέδα ο χρόνος μετράει αντίστροφα προκειμένου 
να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του. Στο τέλος της σεζόν.
Και ενώ τα δεδομένα δεν είναι υπέρ της ΑΕΚ, υπάρχουν 
ορισμένες παράμετροι που αφήνουν χαραμάδες αισιοδοξίας.
Πρώτα απ’ όλα το γεγονός πως η Θέλτα, η ομάδα δηλαδή που 
ανήκει ο Πινέδα μπορεί να υποβιβαστεί. Την κατηγορία παίζει 
η Θέλτα και έχουν ακόμα δρόμο προκειμένου να σωθεί. 
Δεν είναι εύκολο.
Επίσης, υπάρχει και το γεγονός πως οι απαιτήσεις περί 8-10 
εκατομμυρίων που ακούστηκαν να είναι πάνω στη φούρια.
Από τις εξαιρετικές εμφανίσεις του Πινέδα με την ΑΕΚ αλλά 
και το γεγονός πως πήγε Μουντιάλ και αγωνίστηκε κιόλας.
Βέβαια, το Μεξικό δεν κατόρθωσε καν να περάσει γύρο, κάτι 
που παίζει το ρόλο του. Η ΑΕΚ λόγω Αλμέιδα θα παρακολουθεί 
όλες τις πτυχές της υπόθεσης.
Ο Αργεντίνος τον λατρεύει, φαίνεται και από τα 13 ματς 
βασικός με 3 γκολ, 1 ασίστ που έχει κάνει.

AGENT GREEK
ΕΒΑΛΕ ΠΙΕΣΗ
Έκπληξη ήταν πως βγήκαν ονόματα για φορ στον Ολυμπιακό. 
Βγήκαν όμως και δεν ήταν τυχαίο. Όχι, ισχύει ότι γράψαμε 
χθες. Πως ο Ολυμπιακός δεν «καίγεται» για να πάρει 
επιθετικό. Σε καμία περίπτωση. Το θέμα ήταν πως και στο 
παιχνίδι με την Χάντερσφιλντ (κυρίως σε αυτό) και σε 
αυτό με τη Σταντάρ Λιέγης, ο Μπακαμπού ήθελε ξανά 3-4 
στιγμές για να βάλει ένα γκολ. Απέναντι στους Άγγλους 
δεν το βρήκε, κόντρα στους Βέλγους βρήκε εστία.
Στην προπόνηση τα «κολλάει» με μεγαλύτερη άνεση, 
στους αγώνες έχει τα ζητήματα ο «Μπάκα». Υπάρχει ένας 
σκεπτικισμός γι’ αυτό το γεγονός, όμως μιλάμε για παίκτη 
που αποτελεί προσωπική επιλογή του Ζοσέ Ανιγκό. Με 
άλλα λόγια, τα όποια ονόματα προέκυψαν ήταν και για να 
πιέσουν λίγο τον Γάλλο επιθετικό.
Βέβαια, μεγαλύτερος μοχλός πίεσης δεν είναι άλλος από 
την εικόνα του Ελ Αραμπί! Με όσα κάνει στην προπόνηση δεν 
θα είναι απλό για τον Μίτσελ να μην τον έχει βασικό.
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ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει παίκτη στο «10» που να βάζει γκολ 
και τέτοιον δεν έχει. Μπορεί ο Ζοσέ Μπότο σε συνέντευξή του 
να προσπάθησε να τον δικαιολογήσει. Προσωπικά θέματα, δεν 
ξέρει τη γλώσσα, δυσκολία προσαρμογής και πολλά ακόμα 
είπε για την… επένδυση δύο εκατ. ευρώ που ακούει στο όνομα 
Νίκολας Κουαλιάτα.
Ο μεσοεπιθετικός από την Ουρουγουάη παίρνει χρόνο 
συμμετοχής στα φιλικά του ΠΑΟΚ στην Κύπρο, δείχνει ένα 
καλύτερο πρόσωπο, αλλά απέχει πολύ από τα «θέλω» του 
Λουτσέσκου. Πολύ δύσκολο να δούμε κάποια ανατροπή στη 
συγκεκριμένη υπόθεση, αν και ποτέ δεν ξέρεις. Ο Ρουμάνος 
τεχνικός του ΠΑΟΚ έχει στο μυαλό του άλλα χαρακτηριστικά 
από αυτά του Κουλιάτα και περιμένει παίκτη στη θέση του.
Με δεδομένο πως γυρίζει και ο Νάρεϊ και στην εξίσωση έχει 
μπει και ο Κωνσταντέλιας, χλωμό να βρει χώρο ο Κουλιάτα.

AGENT GREEK

Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ
Γιώργος Κυριακόπουλος. Αθόρυβος αλλά πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της 
σταθερής στην Serie A και σοβαρής Σασουόλο. Από το καλοκαίρι του 2020 
στην Ιταλία, δεν βγαίνει από την 11άδα ήδη φέτος 12 ματς εκ των οποίων 
τα 10 από την αρχή στο αριστερό άκρο της άμυνας.
Η ατυχία του πως στην Εθνική έχει πέσει πάνω σε Τσιμίκα, Γιαννούλη αλλά 
δεν λείπει από τις κλήσεις του Πογιέτ.
Με συμβόλαιο που λήγει το καλοκαίρι του 2025 θα πρέπει να θεωρείται 
ως εξαιρετικά πιθανό η μεταγραφική περίοδος του Αυγούστου να είναι 
πιο hot από ότι συνήθως.
Ο Κυριακόπουλος έχει τραβήξει το βλέμμα αρκετών ιστορικών ιταλικών 
ομάδων και πλέον στα 26 του μοιάζει σα να έχει έρθει η στιγμή για να κάνει 
το επόμενο βήμα.
Όχι ότι είναι δυσαρεστημένος αλλά μια διαφορετική περιπέτεια είναι κάτι 
που ιντριγκάρει.
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Την ώρα που ο Αλαν Πάρντιου πειραματίζεται με τον σχηματι-
σμό του Αρη (δοκίμασε και το 3-5-2 στις προπονήσεις), η υπό-
θεση της πώλησης του Ντανιέλ Μαντσίνι βρίσκεται σε στασιμό-
τητα. Από την πλευρά τους, οι «κίτρινοι» δεν έχουν δει κάποια 
επίσημη πρόταση να φτάνει στα γραφεία τους. Μια εξέλιξη που 
σίγουρα και στα αυτιά του Αργεντινού δεν ηχεί καλά, καθώς τον 
έχει δυσαρεστήσει.

Η ατυχής εξέλιξη με τον τραυματισμό του Μιλάντ Μοχαμάντι στον προ-
σαγωγό δημιουργεί νέα δεδομένα στα μεταγραφικά της ΑΕΚ. Από εκεί 
που δεν «καιγόταν» για αριστερό μπακ, πλέον η Ενωση έχει μείνει με 
τον Εχσάν Χατζισαφί και μοιραία θα κινηθεί για προσθήκη. Βέβαια, η 
επιλογή δεν θα είναι εύκολη, μιας και ο Ματίας Αλμέδια θα κληθεί να 
φιλτράρει αρκετές περιπτώσεις μέχρι να επιλέξει. 

Ενα γκολ του Σπόραρ ήταν αρκετό για να δώσει τη νίκη στον Παναθηνα-
ϊκό απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα (0-1) στο τελευταίο φιλικό των «πρά-
σινων» επί κυπριακού εδάφους. Κομβικοί για ένα ακόμα παιχνίδι οι 
Μπερνάρ (εκείνος έδωσε την ασίστ) και Παλάσιος. Στο κομμάτι των 
μεταγραφών, το «τριφύλλι» δεν αναμένεται να βιαστεί και στα πρώ-
τα ματς της επανέναρξης δεν θα έχει νέο και ετοιμοπόλεμο μέλος 
στο ρόστερ του.

Ολική επαναφορά φαίνεται ότι πραγματοποιεί στη Μαρμπέγια ο Μαρ-
σέλο. Ο Βραζιλιάνος δεν θυμίζει σε τίποτα τον ποδοσφαιριστή του πρώ-
του διαστήματος στη σεζόν και υπάρχει αισιοδοξία για το restart του. 
Στο μεταγραφικό μέτωπο, η απόκτηση ενός αριστεροπόδαρου σέντερ 
μπακ φαντάζει ως η δεύτερη προτεραιότητα για τους «ερυθρόλευ-
κους» πίσω από του εξτρέμ. Τέλος, ο Λεονάρντο Κούτρης έλυσε τη 
συνεργασία του με το κλαμπ.

Σε... τριπλό ταμπλό απλώνονται οι διεργασίες των ανθρώπων του 
ΠΑΟΚ. Το πρώτο εντάσσεται στο πλαίσιο της ελάφρυνσης του ρόστερ 
με την παραχώρηση του Τόμας Μουργκ («παίζει» η Πάφος, αλλά και 
αυστριακές ομάδες), επίλυση στο θέμα της απόκτησης ενός μεσοεπι-
θετικού με έφεση στο σκοράρισμα και στη δημιουργία, αλλά και η εύ-
ρεση αντικαταστάτη του προπονητή των τερματοφυλάκων των «ασπρό-
μαυρων», Ζοζέ Μορέιρα.
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ΑΠΡΟΣΚΛΗΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
Ο Βινίσιους είχε πάρει θέση για να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιο-
γράφων κατά τη Συνέντευξη Τύπου της Βραζιλίας ενόψει του προημιτελικού με 
την Κροατία και πριν καλά καλά προλάβει να αρθρώσει την πρώτη του λέξη... 
Τσουπ! Μια γάτα έδωσε ένα σάλτο πάνω στο τραπέζι κερδίζοντας τις εντυπώσεις 
και αφήνοντας άναυδο τον άσο της «σελεσάο» που παρακολουθούσε το σουρε-
άλ σκηνικό. Τελικώς, ο απρόσκλητος επισκέπτης απομακρύνθηκε από τον press 
officer των Βραζιλιάνων.

ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Ο πάγκος που «έφαγε» για ένα ημίχρονο αντί να τον ηρεμήσει, τελικώς τον... αγρί-
εψε! Λίγες ώρες μετά την πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο 
επέλεξε να μην συμμετάσχει στην προπόνηση των αναπληρωματικών και αγνοώντας 
τις εντολές του Φερνάντο Σάντος πήγε να προπονηθεί μαζί με τους βασικούς του ματς 
με την Ελβετία, στο γυμναστήριο. Το κλίμα παραμένει τεταμένο, με τον «CR7» να στέλ-
νει σαφές μήνυμα στον ομοσπονδιακό εκλέκτορα της Πορτογαλίας.

DEAL ΤΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ
Η Ισπανία μπορεί να αποχαιρέτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο και ήδη τα σενάρια για 
τους αντικαταστάτες του Λουίς Ενρίκε να έχουν ήδη πάρει φωτιά, αλλά κάποιοι 
από τους παίκτες της «φούρια ρόχα» είχαν ήδη κάνει deal… διακοπών με την 
ισπανική ομοσπονδία. Μπορεί ο «Λούτσο» και 14 παίκτες από την αποστολή να 
πήραν το αεροπλάνο της επιστροφής, αλλά δώδεκα ποδοσφαιριστές αποφάσι-
σαν να παραμείνουν στη Ντόχα για να παραθερίσουν. Αφού δεν προκρίθηκαν που 
δεν προκρίθηκαν, ας πάνε διακοπές εκεί κοντά τουλάχιστον!

«ΚΑΡΦΙΑ» ΣΤΟΝ ΦΑΝ ΧΑΑΛ
Ο προημιτελικός Ολλανδία – Αργεντινή πλησιάζει, αλλά τα επικοινωνιακά παι-
χνίδια έχουν ήδη ξεκινήσει. Τον χορό αυτών έσυρε ο Ανχελ Ντι Μαρία, ο οποί-
ος μίλησε για την περίοδο που προπονητής του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν 
ο Λουίς Φαν Χααλ. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός ήταν απλός, λιτός, απέριτ-
τος και «δηλητηριώδης». «Ήταν ο χειρότερος προπονητής που είχα ποτέ», δή-
λωσε ο άσος της Γιουβέντους για τον τωρινό εκλέκτορα των «οράνιε». Μια... 
κολώνια που κρατάει χρόνια με τους δύο άντρες να μην έχουν τις καλύτερες 
σχέσεις.
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W
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ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 15:00
ΒΕΡΛ-ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ ΙΙ OVER 3,25 1,70
ΠΡΟΤΑΣH: Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες θέλο-
ντας να είναι έτοιμες με την πρώτη επίσημη σέντρα 
μετά το παγκόσμιο κύπελλο. Οι προπονητές θα έχουν 
την ευκαιρία σήμερα να δοκιμάσουν νέα πρόσωπα.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 17:30
ΑΡΣΕΝΑΛ-ΛIOΝ OVER 2,5 1,72
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
Τα φιλικά ξανά σε δράση και φυσικά θα είναι στις 
επιλογές μας. Για την νέα σεζόν ετοιμάζονται αμ-
φότερες με την Aρσεναλ να κυνηγάει πλέον ξανά 
το πρωτάθλημα. Ανοιχτό ματς αναμένω με γκολ και 
κόρνερ.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 18:00
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ-ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ OVER 2,75 1,75
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ
Οι φιλικές αναμετρήσεις παίζουν μπάλα καθημερι-
νά στο στοιχηματικό μενού. Για την επανέναρξη των 
πρωταθλημάτων ετοιμάζονται οι δύο ομάδες και θα 
έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά 
και διάφορα σχήματα.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 18:30
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ-ΜΟΥΡΑ OVER 2,5 1,65
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η ΑΓΟΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
Στα γήπεδα της Σλοβενίας ποντάρουμε φυσικά στα 
γκολ. Σταθερά στη κορυφή η Ολίμπια ούσα το με-
γάλο φαβορί για τον τίτλο. Η Μούρα πάντως δεν θα 
είναι εύκολο εμπόδιο και αν βρει χώρους θα κά-
νει την ζημιά.

EUROLEAGUE 22:00
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΙΛΑΝΟ OVER 162,5 1,75
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ  
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Μεγάλο ματς στη Μαδρίτη ανάμεσα στη βασίλισσα 
και στην αρκετά φιλόδοξη Μονακό. Οι δύο ομάδες 
ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση και θα τα δώσουν όλα 
για το ροζ φύλλο που θα τις κρατήσει στο κυνήγι της 
Φενέρμπαχτσε.

EUROLEAGUE 21:00
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ OVER 162,5 1,75
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ OVER
Αποστολή στο Βερολίνο έχει η πρωτοπόρος Φενέρ-
μπαχτσε με στόχο φυσικά την νίκη που θα την δια-
τηρήσει στη κορυφή. Η Αλμπα δεν θα είναι εύκολο 
εμπόδιο παίζει γρήγορο μπασκετ και συνήθως πάει 
σε μεγάλα σκορ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ  
ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Στην Αθήνα και στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt» το πρωί της Τετάρ-
της πραγματοποιήθηκε το συνέδριο της ABAF. Ανάμεσά στις απο-

φάσεις που πάρθηκαν ήταν ότι η Ελλάδα θα φιλοξενήσει του 
χρόνου το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Μαραθωνίου που θα γί-

νει παράλληλα με τον επετειακό Αυθεντικό Μαραθώνιο 
Αθήνας. 

Η Εθνική ομάδα αναχωρεί αύριο για το Τορίνο για να πάρει μέρος στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου που διεξάγεται την Κυ-
ριακή στην ιταλική πόλη. Μετέχουν 13 Έλληνες αθλητές και 
αθλήτριες, ανάμεσά τους ο έμπειρος Μάριος Αναγνώστου που 
αγωνίζεται στο 4ο ευρωπαϊκό. 
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SPORTS

Ο Μίλτος Τεντόγλου και η Σέρβα Ιβάνα Βουλέτα τιμήθηκαν 
χθες με τα βραβεία των καλύτερων αθλητών της χρονιάς στο 
«γκαλά» της ABAF που έγινε στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt» 
στην Αθήνα. Καλύτεροι στην κατηγορία «Rising Star» ήταν 
η Σέρβα Ανγκελίνα Τόπιτς και ο Τούρκος Ισμαΐλ Νεζίρ.

Η World Athletics ανακοίνωσε χθες το καλεντάρι αγώνων της σει-
ράς Wanda Diamond League του 2023. Θα γίνουν 15 μίτινγκ σε 
15 πόλεις, σε 12 χώρες και 4 ηπείρους. Ο τελικός θα διεξα-

χθεί 16 και 17 Σεπτεμβρίου στο Γιουτζίν του Όρεγκον.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Τον δρόμο των επιτυχιών επέστρεψε δριμύτερη η Ιεράπολη 
χάρη στην σπουδαία της νίκη επί της Δόξα Βύρωνα με 3-2. 
Ένα αποτέλεσμα, το οποίο άπαντες στο συγκρότημα των δυ-
τικών προαστίων το είχαν απόλυτη ανάγκη κυρίως για ψυ-
χολογικούς λόγους μετά το αναπάντεχο 7-0 της προηγού-
μενης αγωνιστικής από τον Α.Ο. Ιλίου και το οποίο το έφερε 
στην τέταρτη θέση του πρώτου ομίλου της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ 
με 13 πόντους. Ο τεχνικός της Ιεράπολης Χρήστος Κιούρ-

κος είχε κάθε λόγο να νιώθει ευχαριστημένος τόσο από το 
αποτέλεσμα, όσο κυρίως από τον τρόπο με τον οποίοι οι πο-
δοσφαιριστές του προσέγγισαν την αναμέτρηση: «Ήταν μία 
πολύ σημαντική νίκη, που έρχεται να γιγαντώσει την αυτο-
πεποίθησή μας και την ψυχολογία μας. Χρειαζόμασταν συ-
σπείρωση και αυτό βγήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οι 
παίκτες μου μπήκαν πολύ αποφασιστικοί. Κρατάμε την εκ-
πληκτική εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου, διάστημα όπου η 
ομάδα μας επικράτησε ολοκληρωτικά και βρέθηκε να προ-
ηγείται με 3-0 βάζοντας υποθήκη για την κατάκτηση των τρι-
ών βαθμών. Στο δεύτερο μέρος η Δόξα Βύρων μας πίεσε. 
Μπήκε στο ματς μ’ ένα αυστηρό πέναλτι, για να διαμορφω-
θεί το τελικό 3-2 προς το τέλος της αναμέτρησης. Συνεχί-
ζουμε στον ίδιο ρυθμό.»

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Την δεύτερη φετινή του νίκη στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
πρωτάθλημα του τρίτου ομίλου της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ πα-
νηγύρισε το Παγκράτι επικρατώντας ε 2-0 των Πετραλώνων. 
Γεγονός το οποίο επέτρεψε στο νεοφώτιστο συγκρότημα των 
ανατολικών προαστίων να αναρριχηθεί στην ιδιαίτερα τιμη-
τική έκτη θέση με απολογισμό 9 πόντων και πλέον άπαντες 
ατενίζουν το μέλλον με περίσσια αισιοδοξία. Ενδεικτικές 
του κλίματος που έχει καλλιεργηθεί, είναι οι δηλώσεις του 
τεχνικού ηγέτη Νίκου Ακριτίδη που είπε τα εξής: «Πήραμε 
μία πολύ σημαντική νίκη, την οποία είχαμε απόλυτη ανάγκη 
τόσο για βαθμολογικούς, όσο και για ψυχολογικούς λόγους. 
Κερδίσαμε ένα πολύ αξιόλογο αντίπαλο και από τις πλέον 
παραδοσιακές δυνάμεις στον ευρύτερο χώρο του ερασιτε-
χνικού ποδοσφαίρου. Δείξαμε την απαιτούμενη υπομονή, 
είχαμε ξεκάθαρο πλάνο στο παιχνίδι μας και οι ποδοσφαι-
ριστές μου επιβραβεύτηκαν από τη συνολική τους απόδο-
ση. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε μία νεανική και 
άπειρη ομάδα, η οποία όσο κερδίζει πόντους είναι απόλυτα 
λογικό να ανεβάζει την αυτοπεποίθησή της. Είναι πολύ ση-
μαντικό για τους ποδοσφαιριστές μου το γεγονός ότι βλέ-
πουν στην βαθμολογία να έχουν βάλει από κάτω τους ήδη 
έξι ομάδες. Όσο βέβαια και εάν ακόμη είναι πολύ νωρίς 
και αρκετά πρώιμο να πούμε το ο,τιδήποτε, αφού κάθε παι-
χνίδι εγκυμονεί κινδύνους και πολλές ιδιαιτερότητες. Πλέ-
ον η προσοχή μας επικεντρώνεται στο επόμενο εκτός έδρας 
παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα στον Φοίνικα Περιστερίου. 
Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα, ώστε να φανούμε όσο γί-
νεται πιο συμπαγείς και ανταγωνιστικοί».

ΚΙΟΎΡΚΟΣ: «ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΎ ΠΡΏΤΟΎ ΜΕΡΟΎΣ» 
ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΎ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΙΕΡΑΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ  
ΜΕ ΤΗ ΔΟΞΑ

Ο Αγιαξ  
πέρασε στην 
επόμενη φάση  
Το μοναδικό που έκρινε την 
αναμέτρηση και ουσιαστικά 
έδωσε την πρόκριση στον 
γηπεδούχο ‘Αγιαξ με σκορ 
1-0 σημείωσε στην παρά-
ταση και συγκεκριμένα στο 
110’ ο Στατήρης. Διαιτητές: 
Δημητρακόπουλος, Ανδρέ-
ου-Καραγεώργος.
ΑΓΙΑΞ ΤΑΎΡΟΎ (Γιάννης Γα-
ζής): Γιαννούτσος, Χασιώ-
της, Κορδάς (24’ λ.τρ. Κα-
βαλάρης), Μαρούσης, 
Παπακωνσταντίνου, Παπα-
ευθυμίου, Αναστασόπουλος 
(59’ Στατήρης), Τρακόσης, 
Μπαρμπαλιάς (59’ Παπαν-
δρέου), Γκαρδιακός (123’ 
Μαντζιούκας), Κιούκου (59’ 
Σέχου)
ΧΑΛΑΝΔΡΙ (Σταύρος Αμανα-
τίδης): Μυλωνάς, Φουκού-
λης, Βλάχος, Μανουσάκης, 
Αζάλ, Πάζα, Τρυφιάτης (66’ 
Τσιρβούλης), Μπράχος (15’ 
λ.τρ. Ντούλε), Καλιαμπάκας 
(83’ Κορωναίος), Κατσιού-
λης (84’ Κεχρής), Αλεξαν-
δράκης.
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΎΗ - ΠΑΟ 
ΔΟΞΑ ΒΎΡΏΝΟΣ 1-0
Ο Μπουτσικάρης ήταν ο μο-
ναδικός σκόρερ της αναμέ-
τρησης, στην οποία η Αγ Πα-
ρασκευή επικράτησε 1-0 
της Δόξας. 
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΎΗ (Πάρης 
Κωνσταντακόπουλος): Πα-
νούσης, Μήτσης, Πέτρου 
(87’ Κολλιας), Ριτσοτά-
κης, Γαλανόπουλος (57’ Κο-
ντοες), Γιαννόπουλος, Κα-
λογεράς (57’ Κατσερης), 
Λαμπρίδης, Κωτσάκης, Ψα-
ραδέλης (46’ Μπουτσικά-
ρης), Πρεντι (70’ Σταμου-
λης).
ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΎΡΏΝΟΣ (Δημη-
τρης Κωνσταντόπουλος): 
Χριστοδουλάκης, Τζαρτζα-
λος, Μιζιος Σ. (82’ Αρβανι-
τάκης), Ρωμανος (46’ Ζευ-
κιλλής), Λιακοπουλος, 
Τσακλάνος, Καρατσομπανά-
κης, Κοσσυβάκης, Νικολας 
(58’ Τσακνάρης), Τσαουρ-
δας (76’ Ψωμάς), Κοτσαυτι-
κης.
Τα χθεσινά αποτελέσματα 
κυπέλλου
ΕΠΣΑ: Χαραυγιακός – ΠΟΨ 
5-1, Τράχωνες – Αγ Ιερό-
θεος 2-0, Διάνα – Ατρόμη-
τος Μεταμόρφωσης 5-2, Αγ 
Παρασκευή – Δόξα Βύρω-
νος 1-0,  Άγιαξ – Χαλάνδρι  
1-0 παρ. ΕΠΣΑΝΑ: Δόξα Κο-
ρωπίου – Κρυονέρι 1-3, Συ-
κάμινο – Αυλών 2-1. 

Την γλυκιά μοναξιά της κορυφής 
του δευτέρου συναρπαστικού ομί-
λου της Α’ Κατηγορίας εξακολου-
θεί να απολαμβάνει η Αγία Ελεού-
σα, με την εντός έδρας ισοπαλία 
1-1 που έφερε κόντρα στον ισχυρό 
και φιλόδοξο Άγιαξ Ταύρου. Σε μία 
ιδιαίτερα απαιτητική αναμέτρηση οι 
«κυανόλευκοι» παρουσιάστηκαν 
απόλυτα προσηλωμένοι στο αγω-
νιστικό πλάνο που εκπόνησε ο τε-
χνικός Νίκος Κουνάδης. Δημιούρ-
γησαν φάσεις, απέδωσαν όμορφο 
ποδόσφαιρο, προβλημάτισαν τον 
αντίπαλο και γενικότερα πιστοποί-
ησαν ότι η μέχρι τώρα πορεία τους 
μόνο ως τυχαίο γεγονός δεν μπο-
ρεί να εκληφθεί . Ύπέρμαχος της 
παραπάνω άποψης είναι το στιβα-
ρό διοικητικό στέλεχος και … ση-
μαία του συλλόγου Τάκης Γιαννό-
πουλος κατάθεσε τα εξής: «Έγινε 
ένα πολύ όμορφο παιχνίδι μετα-
ξύ δύο ποιοτικών ομάδων. Σε γε-
νικές γραμμές το τελικό αποτέλε-
σμα κρίνεται δίκαιο, αλλά εάν μία 
ομάδα άξιζε την νίκη αυτή ήταν η 
Αγία Ελεούσα, καθώς δημιουργή-
σαμε αρκετές φάσεις απόρροια 
όμορφων συνεργασιών. Το πλέ-
ον ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι 
αποδίδουμε πολύ ελκυστικό ποδό-
σφαιρο και αυτό οπλίζει την αυτο-
πεποίθησή μας ενόψει της κρίσι-
μης όσο και απαιτητικής συνέχειας 
που μας περιμένει. Συνεχίζουμε 
στο ίδιο πνεύμα και προχωράμε με 
πολλή πίστη και αφοσίωση για την 
επίτευξη των στόχων που έχουμε 
θέσει.»

Γιαννόπουλος: 
«Το πλέον 
ενθαρρυντικό 
στοιχείο είναι 
ότι αποδίδουμε 
ελκυστικό 
ποδόσφαιρο» 

Μητρούσης: «Χρειαζόμαστε 
απαραίτητα τη νίκη κόντρα στο 
Καματερό» 
Με ήττα 2-1 από την πρωτοπόρο Πεύκη συνέχισε 
ο ΠΑΣ Γαλάτσι τις επίσημες αγωνιστικές του υπο-
χρεώσεις στον ιδιαίτερα απαιτητικό τέταρτο όμιλο 
της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Σε μία αναμέτρηση όπου 
εκ προοιμίου το έργο των «κυανόλευκων» συγκέ-
ντρωνε υψηλό βαθμό δυσκολίας παρουσιάστηκαν 
αρκετά ανταγωνιστικοί, ωστόσο δύο ολιγωρίες της 
άμυνας κόστισαν την ήττα. Με τον τεχνικό Γιάννη 
Μητρούση να δίνει τα δικό του ξεχωριστό στίγμα: 
«Χάσαμε ένα παιχνίδι από μία ανώτερη ομάδα. Η 
Πεύκη αποδίδει όμορφο ποδόσφαιρο και η νίκη 
της κρίνεται απόλυτα δίκαια. Πληρώσαμε κάποια 
αμυντικά λάθη. Από την πλευρά μας στρέφουμε τη 
προσοχή μας στο επόμενο δύσκολο όσο και κα-
θοριστικό παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα στο Κα-
ματερό. Από εδώ και στο εξής όμως δεν έχουμε 
πολλά βαθμολογικά περιθώρια και ειδικά από τη 
στιγμή όπου αναφερόμαστε σ’ ένα μικρής διαρκεί-
ας πρωτάθλημα, χρειαζόμαστε απαραίτητα τη νίκη, 
που θα μας προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ασφά-
λεια και ηρεμία».
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ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΎΣΑ
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Ο Χρήστος Κιούρκος

ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ



ΧΑΜΟΣ
ΣΤΟ... ΙΣΩΜΑ

Η Πορτογαλία πετάει φωτιές, βρίσκεται στα 
προημιτελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 
δεκαέξι χρόνια και κάθε φορά βλέπει έναν νέο 
πρωταγωνιστή στα παιχνίδια της να την οδηγεί 
προς τη νίκη. 
Πολλοί ονειρεύονται παρουσία των Πορτογάλων 
στον τελικό του Μουντιάλ του Κατάρ και μια 
πρωτάκουστη επιτυχία για το ποδόσφαιρο 
της ιβηρικής χώρας. Τι θα μπορούσε να πάει 
στραβά; Εν προκειμένω, μόνο μια εσωτερική 
«διχόνοια» θα μπορούσε να διαταράξει την 
εκπληκτική αγωνιστική ισορροπία που διέπει 
το σύνολο του Φερνάντο Σάντος. 
Η γενναία απόφαση να αφήσει στον πάγκο για 
μια ώρα παιχνιδιού τον Κριστιάνο Ρονάλντο 
έχει δημιουργήσει απόνερα τα οποία σκάνε 
ορμητικά στους κόλπους της ομάδας. Η άρνηση 
του «CR7» να συμμετάσχει στην προπόνηση των 
αναπληρωματικών έχει δυναμιτίσει το κλίμα και 
έχει προκαλέσει χαμό στο... ίσωμα. 
Διότι μόνο ως τέτοιο μπορεί να ερμηνευθεί το 
σκηνικό που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην 
εθνική Πορτογαλίας. Ο Φερνάντο Σάντος έχει 
ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει τίποτα απέναντι στον 
Ρονάλντο, προσπαθεί να του δείξει με τον τρόπο 
του πως ο δεύτερος μπορεί να «κουμπώσει» 
στο στιλ που θέλει να υπηρετήσει ο προπονητής 
του. Ωστόσο, ο 37χρονος free agent φαίνεται 
να έχει πάρει προσωπικά την όλη στάση του 
«Φερναντάο» και να θέλει να στείλει καθολικό 
μήνυμα στα αποδυτήρια για το ποιος κάνει 
κουμάντο. 
Μόνο στο χέρι του ίδιου του Κριστιάνο είναι 
να αλλάξει... καπέλο και να δει το δάσος και 
όχι το δέντρο. Η Πορτογαλία για την οποία έχει 
κλάψει τόσες και τόσες φορές, σε χαρές και 
λύπες, απέχει τρία ενενηντάλεπτα από κάτι 
ανεπανάληπτο. Κάτι πρωτόγνωρο που θα είναι 
κρίμα να χαλάσει για ένα βεντετιλίκι.

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 ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


