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Η ΑΓΩΝΙΑ
Έβγαινε προς τα έξω πως ο Ολυμπιακός θα ανανεώσει τη 
συνεργασία του με τον Χάμες Ροντρίγκες και για την επόμενη 
χρονιά. Καλώς θα πει η στήλη φυσικά. Αυτό έλειπε να μη 
θέλει ο Ολυμπιακός να κρατήσει αυτόν τον Χάμες.
Ο Κολομβιανός (πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ του 2014 μια και 
είναι οι μέρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου) χρειάστηκε λίγες 
μέρες όχι μόνο να προσαρμοστεί αλλά και να δείξει ότι του 
αρέσει που είναι εδώ και το βλέπει σαν το πολυπόθητο restart 
στην καριέρα του. Η στήλη φυσικά και δεν έχει καμία διάθεση 
να το αμφισβητήσει όλο αυτό, αυτήν την εξέλιξη.
Αλλά υπάρχει και μια σχετική απορία. Ο Χάμες με τη σεζόν 
που κάνει και θα κάνει, δε θα θέλει του χρόνου να παίξει στο 
Τσάμπιονς Λιγκ; Γιατί με τα έως τώρα δεδομένα ο Ολυμπιακός 
βάσει εικόνας και όχι βαθμολογίας (είναι μόλις στο -4 από 
τη δεύτερη ΑΕΚ) δεν είναι φαβορί. Εκτός αν ο Κολομβιανός 
σούπερ σταρ πιστεύει τόσο πολύ σε αλλαγή της κατάστασης 
οπότε… πάσο. Ή εκτός αν θέλει να παίζει και του χρόνου στην 
Ελλάδα και τον Ολυμπιακό ανεξάρτητα σε ποια ευρωπαϊκή 
διοργάνωση θα συμμετέχει.
Πάντως, υπάρχει αυτό το άγχος γενικά στον Ολυμπιακό για 
την επόμενη σεζόν. Πως δηλαδή θα πρέπει να εξασφαλίσει 
οπωσδήποτε τη μία από τις δύο θέσεις για το Τσάμπιονς Λιγκ 
προκειμένου να μπορέσει να φέρει και παίκτες επιπέδου 
στην Ελλάδα.

AGENT GREEK

ΠΙΕΖΕΙ
Με τον Μαντσίνι κυρίως ο Άρης έχει κατορθώσει στις 
πρώτες ώρες της διακοπής για το Μουντιάλ να γίνει ίσως 
η… κυρίαρχη βάσει φημών και πληροφοριών ομάδα, 
για το μεταγραφικό παζάρι. Εκτός αυτού εξάλλου είναι 
πολύ κοντά στο να κλείσει αμυντικό χαφ.
Το ζήτημα, ωστόσο, για Καρυπίδη και Πάρντιου δεν είναι 
μόνο ο Μαντίσιν ή ο αντί Μαντσίνι ή ο χαφ.
Τον προπονητή «καίει» πολύ η απόκτηση επιθετικού. Ο 
εκλεκτός έχει βρεθεί, είναι γνωστό αυτό, ο Αμπουμπακάρ 
Καμαρά και μάλιστα στον Άρη θέλουν να είναι η πρώτη 
υπόθεση που θα κλείσει. Για να μπορεί ο παίκτης να 
παίξει άμεσα από την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου.
Στη Θεσσαλονίκη επιθυμούν μάλιστα για να τρέξει το 
ζήτημα να το θέσουν και εκτός υπόθεσης Μαντσίνι. Να 
συνεχιστούν οι επαφές δηλαδή αυτόνομα.
Τόσο πολύ τον θέλει ο Άρης.
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ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Η ΑΕΚ μπαίνει στη μεταγραφική περίοδο του Μουντιάλ και της 
διακοπής με το κάνω/δεν κάνω μεταγραφή. Μπορεί στόπερ, 
μπορεί εξτρέμ λόγω κυρίως των τραυματισμών αλλά μπορεί 
και zero. Πολλά τα μπορεί δηλαδή.
Αυτό, πάντως, που έχουν αρχίσει και τσεκάρουν οι άνθρωποι 
του μεταγραφικού σχεδιασμού της ΑΕΚ είναι τι γίνεται στην 
αγορά με αριστερό μπακ.
Ο Αλμέιδα έχει αξιοποιήσει στο έπακρο τους Μοχαμάντι, 
Χατζισαφί, άλλωστε και οι δύο είναι στο Μουντιάλ.
Το καλοκαίρι το συμβόλαιο του Χατζισαφί ολοκληρώνεται 
(του Μοχαμάντι το καλοκαίρι του 2024) και με τα έως τώρα 
δεδομένα δεν είναι και 100% πως θα ανανεωθεί.
Για την ακρίβεια θα είναι μια μικρή έκπληκη. Ο 32χρονος που 
έχει περάσει από Ολυμπιακό και Πανιώνιο έχει κερδίσει 
άπαντες στα Σπάτα με τον επαγγελματισμό του.
Αλλά σα να φαίνεται μέσα στο γήπεδο πως η ΑΕΚ θέλει upgrade 
στη θέση.

AGENT GREEK
ΚΙ ΑΛΛΟ
ΒΗΜΑ
Το next big thing του Ελληνικού φουτμπόλ δίχως 
αμφιβολία. Βλέπει τον κόσμο από τα 188 εκατοστά, δείχνει 
πως με την μπάλα στα πόδια μπορεί να ανταποκριθεί στις 
σύγχρονες απαιτήσεις, ήδη το όνομά του με τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο έχει συνδεθεί με πολλές από τις μεγάλες 
ομάδες της Ευρώπης. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης 
μετράει 10 ματς πλέον με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ και 
έχει ακόμα μέλλον μπροστά του. Αρκεί να αντιληφθεί 
κανείς πως με την U19 του ΠΑΟΚ έχει 11 και τη Β’ ομάδα 
22. Αυτό που ήθελε τόσο ο 19χρονος στόπερ όσο και το 
κλαμπ ήταν να έκανε και την πρώτη του εμφάνιση με την 
Εθνική. Όχι από καπρίτσιο ή επειδή το άξιζε, που το άξιζε 
100%. Αλλά επειδή πλέον στο βιογραφικό του μπαίνει η 
λέξη διεθνής, κάτι πολύ σημαντικό και θεωρείται ως το 
επόμενο βήμα για τις πιο σοβαρές ομάδες της Ευρώπης.
Όχι πως δε θα γινόταν μια και ο Κουλιεράκης είναι 
ο στόπερ της νέας εποχής και πολύ εύκολα πλέον 
μπορεί να πει κανείς πως θα πρέπει να είναι ο τρίτος 
στην ιεραρχία μετά από Μαυροπάνο, Χατζηδιάκο και… 
βλέπουμε.
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Το Μουντιάλ του Κατάρ επιτέλους άρχισε. 
Χθες έγινε η τελετή έναρξης. Εκεί έδω-
σε μεταξύ άλλων το παρόν ο Μόργκαν 
Φρίμαν, ενώ στο μουσικό σόου συμμε-
τείχε ο Γιουνγκ Κουκ των BTS. Όσο εντυ-
πωσιακά ήταν τα όσα ετοίμασαν οι Κατα-
ριανοί, τόσο απογοητευτική ήταν η εθνική 
τους ομάδα μετά.
Στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2022 το 
Εκουαδόρ έκανε πλάκα. Νίκησε με 2-0 
τελειώνοντας το ματς από το πρώτο ημί-
χρονο. Δις σκόρερ και μεγάλος πρωτα-
γωνιστής ο Έντερ Βαλένσια. Βρήκε δί-
χτυα στο 3’ με το γκολ του να ακυρώνεται, 
κέρδισε πέναλτι στο 15’, το έβαλε στο 16’ 
και ξανασκόραρε στο 31’.
Μέσα σε όλα τραυματίστηκε κιόλας ο φορ 
της Φενέρμπαχτσε. Συνέχισε για κάποιο 
χρονικό διάστημα και τελικά βγήκε κου-
τσαίνοντας. Το Κατάρ είχε μόνο μία με-
γάλη ευκαιρία με τον Άλι Αλμόεζ στο φι-
νάλε του πρώτου μέρους. Το δεύτερο 
ημίχρονο δεν είχε συγκινήσεις. Με εξαί-
ρεση ένα καλό σουτ του Πλάτα στο 55’ το 
Εκουαδόρ περίμενε. Το Κατάρ ήταν προ-
βλέψιμο και τίποτα δεν άλλαξε έως το 
φινάλε.

ΚΑΤΡΑΠΑΚΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

0-2

ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αγγλία - Ιράν (15:00, ΑΝΤ1+)
Σενεγάλη - Ολλανδία (18:00, ΑΝΤ1+)
ΗΠΑ - Ουαλία (21:00, ΑΝΤ1)

ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡ - ΕΚΟΥΑΔΟΡ 0-2

ΚΑΤΑΡ (Φέλιξ Σάντσες): Αλσίμπ, Κούκι, Χισάμ, 
Χασάν, Μιγκέλ, Χατέμ, Αλ Χαϊντός (72’ Γουάντ), 
Μπουντιάφ, Αχμέντ, Αφίφ, Αλί (72’ Μουντάρι).

ΕΚΟΥΑΔΟΡ (Γκουστάβο Αλφάρο): Γκαλίντες, 
Πρεσιάδο, Τόρες, Χινκάπιε, Εστουπινιάν, Ιμπά-
ρα (68’ Σαρμιέντο), Πλάτα, Καϊσέδο
(90’ Φράνκο) , Μέντες, Εστράδα (90’ Ροντρί-
γκες), Βαλένσια (77’ Σιφουέντες).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

16’ ΠΕΝ. ΚΑΙ 31’ ΒΑΛΕΝΣΙΑ

ΣΚΟΡΕΡ
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Έτοιμος να κάνει την πρώτη του μεταγραφή για τον Ιανουάριο 
είναι ο Άρης. Οι «κίτρινοι» βρίσκονται σε προχωρημένες επα-
φές με χαφ και ο στόχος είναι άμεσα να κλείσει η συγκεκρι-
μένη υπόθεση. Τέλος, αβέβαιο είναι το μέλλον του Ιτούρμπε. Ο 
Παραγουανός δεν έχει πείσει και εφόσον βρεθεί η κατάλληλη 
φόρμουλα, θα φύγει και θα αποκτηθεί παίκτης στη θέση του.

Μπορεί στη Θέλτα να χτυπούν το κεφάλι τους που άφησαν τον Πινέδα 
να πάει δανεικός στην ΑΕΚ, μπορεί ο Μεξικανός να είναι θετικός στο να 
επιστρέψει στο Βίγκο, αλλά κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται να γίνει άμε-
σα. Στη συμφωνία των δύο ομάδων δεν είχε μπει το ενδεχόμενο δια-
κοπής του δανεισμού με επιθυμία των Ισπανών.

Τα πρώτα μεταγραφικά σενάρια εν όψει Ιανουαρίου έχουν ήδη ξε-
κινήσει έστω και εάν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εξ-
τρέμ και 8-10άρι είναι οι θέσεςι γαι τις οποίες καίγεται ο Παναθηνα-
ϊκός, ενώ υπάρχει μία σκέψη να αποκτηθεί και δεύτερος πλάγιος 
που να μπορεί υπό προϋποθέσεις να παίξει και επιθετικός. Χαποέλ 
Μπερ Σεβά, Πάφος και Νέα Σαλαμίνα θα είναι πιθανότατα οι αντίπα-
λοι του «τριφυλλιού» στα φιλικά της Κύπρου.

Στον Πειραιά έως το 2024 θα είναι ο Χάμες Ροντρίγκες. Εξ αρχής ο 
Ολυμπιακός τον είχε αποκτήσει για έναν χρόνο με προοπτική επέκτα-
σης για έναν ακόμη και τελικά φαίνεται πως ρυθμίστηκαν όσα έπρε-
πε. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές deal, αλλά σημασία έχει 
ότι ο Κολομβιανός θα παραμείνει στους «ερυθρόλευκους».

Διάθεση για τρέλες δεν υπάρχει τον Ιανουάριο, αλλά ο ΠΑΟΚ δεδομέ-
να θα ενισχυθεί. Αποδεσμεύσεις ίσως υπάρξουν, πωλήσεις προς το 
παρόν το πρόγραμμα δεν έχει για τώρα, αλλά προσθήκες θα γίνουν. 
Προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση ενός μεσοεπιθετικού που θα παί-
ζει τόσο στο πλάι όσο και πίσω από τον επιθετικό.



1
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 15:00

ΙΡΑΝ-ΑΓΓΛΙΑ ΧΑΡΙ ΚΕΙΝ ANYTIME SCORER 2,20
Στη μάχη ρίχνονται τα λιοντάρια σήμερα σε έναν 

όμιλο όπου είναι ξεκάθαρα το φαβορί.
Οι πρεμιέρες πάντως κρύβουν παγίδες με το Ιράν 

να έχει πολύ κόσμο στο πλευρό του.
Το μεγάλο όπλο της Αγγλίας είναι ο Χάρι Κέιν που 

σκοράρει πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις.

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΚΕΙΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ 
ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
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2
ΙΡΑΝ-ΑΓΓΛΙΑ 2 -1,25 1,84

Στη Ντόχα οι Άγγλοι θα επιδιώξουν να μπούνε με 
το δεξί κόντρα στο σκληροτράχηλο Ιράν.

Τον ρυθμό της θα προσπαθεί να επιβάλει η ομάδα 
του Σαουθγκέιτ και θα ψάξει ένα γρήγορο γκολ που 

θα διώξει το άγχος της πρεμιέρας.
Με φουλ αμυντικό πλάνο οι Ιρανοί θα περιμένουν 

την ευκαιρία τους στη κόντρα.

ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΠΑΙΖΟΥΜΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 18:00

ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ OVER 9 ΚΟΡΝΕΡ 1,80
Επιστρέφουν στο παγκόσμιο κύπελλο οι οράνιε 
με στόχο φυσικά να διακριθούν. Πρώτο εμπόδιο 

είναι αυτό της Σενεγάλης που θα παραταχθεί χωρίς 
τον μεγάλο της αστέρα τον Μανέ. Οι Ολλανδοί θα 

πιέσουν απο νωρίς για να πάρουν
 αυτό που θέλουν.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΚΟΡΝΕΡ

4
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 18:00

ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ OVER 2,25 1,91
Η απουσία του Μανέ επηρεάζει την Σενεγάλη 

αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά.
Οι Ολλανδοί είναι το φαβορί στον όμιλο και θα τα 

δώσουν όλα για να μπούνε με το δεξί.
Αμφότερες πάντως συνηθίζουν να παίζουν 

επιθετικό ποδόσφαιρο.

ΘΑ ΚΥΝΗΓΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00

ΗΠΑ-ΟΥΑΛΙΑ 1 DNB 1,66
Η μάχη ανάμεσα σε Αμερική και Ουαλία θα κρίνει 

πολλά στην μάχη για την δεύτερη θέση.
Οι Αμερικανοί σταθερά δίνουν το παρών σε κάθε 

παγκόσμιο ενώ φέτος θέλουν να πιο μακριά.
Με τον Μπέιλ μπροστάρη οι Ουαλοί και με αρκετό 

ενθουσιασμό ξεκινάνε το ταξίδι.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΕΔΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:15

ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1 -1,0 1,72
Η Καλλιθέα μπήκε με το δεξί στο πρωτάθλημα 

καθώς έφυγε με το δεξί από την έδρα της 
Προοδευτικής. Από τα φαβορί για την άνοδο οι 
γηπεδούχοι θα επιδιώξουν να κάνουν το 2/2 

απέναντι στην Ιεράπετρα που μπήκε δυναμικά στο 
πρωτάθλημα.

ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

www.xosetips.com



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Ειρήνη Τσουπάκη ήταν νικήτρια στα 8χλμ. στο κύπελλο ανωμάλου 
δρόμου που διεξήχθη χθες στην Πηγή Τρικάλων. Στις υπόλοιπες 

κατηγορίες νικητές ήταν: Άνδρες: Κ23: Παναγιώτης Πετρουλά-
κης, Κ20: Πέτρος Παπαϊωάννου, Κ18: Φίλιππος Σιώμος- Γκί-

ζας. Γυναίκες: Κ23 Αναστασία- Ρέα Θεοφιλίδου, Κ20: 
Μαρία Κάσσου, Κ18: Δήμητρα Ντάσκα. 

Η παλιά πρωταθλήτρια στα 100μ. εμπόδια και νυν προπονήτρια στον ΑΟ 
Ελευσίνας Φλώρα Ρεντούμη εκλέχθηκε πρόεδρος του Συνδέσμου 
Ελλήνων Προπονητών Κλασικού Αθλητισμού στις πρόσφατες 
εκλογές και μετά που συγκροτήθηκε σε σώμα ο οργανισμός. 
Εκπρόσωπος του ΣΕΠΚΑ στην ΓΣΕΕ είναι ο Γιώργος Πομάσκι. 
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SPORTS

Ο Μάριος Αναγνώστου συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και μετά τη 
νίκη του το περασμένο Σάββατο στα 10χλμ. στον Αυθεντικό Μα-
ραθώνιο της Αθήνας, επικράτησε χθες στο δεκάρι και στο κύ-
πελλο ανωμάλου δρόμου που διεξήχθη στην Πηγή Τρι-
κάλων. Αναμένεται να τρέξει στις 11 Δεκεμβρίου στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου στο Τορίνο.

Σήμερα θα απομένουν 100 ημέρες από τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊ-
κού Πρωταθλήματος κλειστού που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη 
2-5 Μαρτίου. Στο «Road to Istanbul» 12 Έλληνες αθλητές βρίσκο-

νται εντός πρόκρισης, ε εκ των οποίων έχουν τα όρια, Ραφαέ-
λα Σπανουδάκη, Κατερίνα Στεφανίδη και Μίλτος Τεντόγλου. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr
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Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΣΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1-0

ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ 0-1

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ - ΧΑΪΔΑΡΙ 0-3

ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ 2-0

ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 1-1

2ος ΟΜΙΛΟΣ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 0-0

ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ 2-2

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. 1-2

ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1-0

ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7-1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0-2

ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2-1

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ 3-0

ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΒΥΡΩΝ 4-0

ΤΡΑΧΩΝΕΣ – ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-0

B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΤΤΙΚΟΣ - ΑΟ ΙΛΙΟΥ 0-0

ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 5-0

ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3-2

ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 5-0

ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 0-2

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2-0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ – ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ 4-0

ΤΕΡΨΙΘΕΑ – ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 2-1

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0-1

ΚΟΡΩΝΙΔΑ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4-3

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1-0

ΑΡΙΩΝ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 4-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 0-0

ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΓΚΡΑΤΙ 1-1

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0-2

ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 0-6

ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 2-1

ΠΑΠΑΓΟΣ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 1-1

4ος ΟΜΙΛΟΣ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΙΑΣΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1-1

ΠΟΨ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2-1

ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0-0

ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ - ΚΟΛΩΝΟΣ 1-1

ΠΕΥΚΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2-1

ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 5-0

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 0-3

ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ – ΖΕΦΥΡΟΣ 1-4

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ 1-0

ΑΟ ΚΩΦΩΝ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 0-9

ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΙΛΙΣΙΑ 2004 1-0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ 0-5

ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΜΑΡΟΥΣΙ 0-5

ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1-1

ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0-2

ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0-1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2-2

ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 3-3

ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΤΑΤΑΥΛΑ 2-1

ΑΦΟΒΟΣ - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0-9

ΠΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2-2

4ος ΟΜΙΛΟΣ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΥΜΗΤΤΟΣ - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ 1-2

ΛΕΟΝΤΕΣ - ΑΕ ΙΛΙΟΥ 2-1

ΚΟΥΚΑΚΙ - ΠΑΤΗΣΙΑ 2-1

ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ 6-0

ΓΑΛΑΞΙΑΣ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1-0
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ΚΑΙ…ΑΡΧΙΣΕ
Λίγη ώρα πριν τις στιγμές που η Εθνική ομάδα 
δοκίμαζε πρόσωπα και συστήματα (από τον 
Πογιέτ) στη Βουδαπέστη, ολοκληρωνόταν στο 
Κατάρ το πρώτο ματς του Μουντιάλ. Το οποίο 
δεν έκανε και κάποιον πιο σοφό.
Το Εκουαδόρ του Γκουστάβο Αλφάρο θα 
είναι δύσκολος αντίπαλος για Ολλανδία 
και Σενεγάλη μια και στο ρόστερ έχει 
ποδοσφαιριστές που δοκιμάζονται σε 
σπουδαία πρωταθλήματα.
Εδώ να τονιστεί πως ο Αλφάρο δεν είναι 
κανένας τυχαίος κόουτς. Από το 1992 
είναι στους πάγκους, έχει περάσει από 
πολλούς στην Αργεντινή την πατρίδα του 
και φυσικά κορυφαία του στιγμή ήταν η 
δύσκολη κατάκτηση του πρωταθλήματος το 
2020 με την Μπόκα Τζούνιορς. Ίσως τον 
πιο δύσκολο πάγκο μαζί με αυτόν της Ρίβερ 
Πλέιτ στην Αργεντινή, δεν θέλει και μεγάλη 
ανάλυση γιατί. Στα 60 του έχει δημιουργήσει 
την τελευταία 2ετία ένα δυσκολοκατάβλητο 
σύνολο που πέρασε από τα προκριματικά της 
Νότιας Αμερικής κάτω μόνο από την τριάδα 
των Βραζιλίας, Αργεντινής, Ουρουγουάης.
Όσο για τους γηπεδούχους, φιλότιμοι 
και αγχωμένοι μια και πρώτη (ίσως και 
τελευταία φορά) έπαιζαν στη σημαντικότερη 
ποδοσφαιρική διοργάνωση.
Και μάλλον δε θα ήταν εκεί αν δεν ήταν 
διοργανωτές.
Μόνο και μόνο που το Μουντιάλ κόβει στη 
μέση τη σεζόν το κάνει ιδιαίτερο αφού οι 
παίκτες είναι σε φουλ φόρμα αλλά άλλο 
το ποδόσφαιρο με τις ομάδες και άλλο με 
τις εθνικές.
Η Βραζιλία διαθέτει το καλύτερο ρόστερ, οι 
περισσότεροι θέλουν να το πάρει η Αργεντινή 
λόγω Μέσι, η Γαλλία έχασε τον Μπενζεμά 
παραμονή των αγώνων (πλήγμα), η Γερμανία 
έχει βαριά φανέλα (4 Μουντιάλ), η Ισπανία 
και η Αγγλία δεν είναι τυχαίες.  

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


