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ΣΤΑ ΧΑΦ
Τα διαβάσατε για την ανατροπή που έχουμε με Μαρσέλο. Ο Βραζιλιάνος 
έχει πιθανότητες να μην έχει την τύχη του Βρσάλικο. Ο Ολυμπιακός 
θα έχει στην χειμερινή του προετοιμασία τον Μαρσέλο και εκεί ο 
Μίτσελ θα κρίνει αν μπορεί να υπολογίζει τις υπηρεσίες του. Διότι, 
το ζήτημα με τα κιλά του Βραζιλιάνου σταρ δεν έχει ξεπεραστεί. 
Αυτό που πιστεύουν όμως, τόσο ο Ισπανός τεχνικός, όσο και όλος ο 
οργανισμός του Ολυμπιακού είναι πως από εδώ και πέρα θα δούμε 
κάτι διαφορετικό από τον Μαρσέλο. Σε σημείο που να έχει γίνει και 
συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο για το που θα αξιοποιήσουν και με 
ποιο τρόπο τον άλλοτε παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης. 
Ο Μίτσελ έχει ζητήσει την απόκτηση βασικού αριστερού μπακ. Βέβαια, 
στον Ολυμπιακός για δεξί «καίγονται», αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. 
Ενδεχομένως επειδή υπάρχει και ο Λάιντνερ; Χλωμό θα πω, αλλά 
οκ. Πιθανότατα θα έρθει και αριστερό μπακ. Έρθει δεν έρθει όμως 
αυτό δεν έχει να κάνει με τον Μαρσέλο. 
Με άλλα λόγια, ο Μαρσέλο δεν υπολογίζεται για τα μετόπισθεν. Στα χαφ 
είναι η θέση που προτιμά να τον έχει ο Μίτσελ, Να είναι μία εναλλακτική 
λύση για τις στιγμές κόπωσης της τριάδας Εμβιλά, Χουάνγκ και Χάμες. 
Ας μην ξεχνάμε πως εκεί ναι μεν υπάρχει και ο Σαμασέκου, αλλά δεν 
έχει κερδίσει ακόμα την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Η Χόφενχαϊμ 
έχει εκφράσει την ενόχλησή της για το γεγονός πως δεν παίρνει 
λεπτά συμμετοχής ο παίκτης της άλλωστε. Με ότι αυτό μπορεί να 
συνεπάγεται για το μέλλον του. Επομένως, η λύση Μαρσέλο, ενός… 
κανονικού Μαρσέλο, στα χαφ ολοένα και κερδίζει πόντους. 

AGENT GREEK
ΤΟ ΑΛΛΟ 
ΣΕΝΑΡΙΟ
Κυκλοφορεί στην πιάτσα το τελευταίο διάστημα και οφείλω να 
το μεταφέρω. Η παρουσία που έχει ο Φώτης Ιωαννίδης είναι 
τέτοια που έχει βάλει σε πολλές σκέψεις τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς: 
Τι σκέψεις; Σε κάποια παιχνίδια να αφήσει στην άκρη το 4-3-3 ή 
4-2-3-1 –όπως θέλετε πείτε το- και να παίξει ένα καθαρό 4-4-2.  
Ο Σέρβος τεχνικός διαπιστώνει πως με τους δύο φορ 
δημιουργούνται περισσότερες προϋποθέσεις για γκολ 
και φάσεις. Ο Μπερνάρ μπορεί να παίξει στα άκρα και 
να συγκλίνει άλλωστε για να έχει ο Παναθηναϊκός και 
τα ανεβάσματα του Χουάνκαρ και να καλύψει με αυτό τον 
τρόπο τα κενά των Αϊτόρ και Παλάσιος μέχρι να επιστρέψει. 
Και για να μην παρεξηγηθώ, μεταγραφή θα κάνει ο 
Παναθηναϊκός. Για την ακρίβεια, μίνιμουμ δύο προσθήκες. 
Ο Σέρβος τεχνικός όμως εμπιστεύεται περισσότερο τους 
παίκτες που ήδη έχει στα χέρια του και φυσικά θέλει να 
αιφνιδιάσει τους αντιπάλους του, δοκιμάζοντας και κάτι 
διαφορετικό. Με άλλα λόγια, μην σας φανεί περίεργο αν 
πάρει και έναν επιθετικό ο Παναθηναϊκός… 
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ΠΡΩΤΑ  
Ο ΠΑΟΛΟ
Η ΑΕΚ διαδίδει προς τα έξω πως δεν «καίγεται» για κάποια 
μεταγραφή και το εννοεί. Ασφαλώς και κάποιες κουβέντες 
γίνονται, αλλά αφορούν  και θέματα που θα απασχολήσουν 
το καλοκαίρι. Βέβαια, στο παρασκήνιο έχουν οι άνθρωποι 
της «Eνωσης» τα ραντάρ τους ανοικτά για αριστερό μπακ, 
ειδικά μετά τη νίκη του Ιράν κόντρα στην Ουαλία που έφερε… 
ενδιαφέρον για τον Χατζησαφί. Μέχρι εκεί. Το ερώτημα για 
την ομάδα του Αλμέιδα έχει να κάνει με την πιθανή απόκτηση 
ενός ακόμα παίκτη για τα άκρα της μεσαίας γραμμής. Ο Ελίασον 
θα μείνει εκτός για καιρό και οι Τσούμπερ, Αμραμπατ έκαναν 
επεμβάσεις για να αποκαταστήσουν χρόνια προβλήματα. Βέβαια, 
η ΑΕΚ έχει αποκτήσει τον Πάολο Φερνάντες από τον Βόλο. Και 
μάλιστα θα τον έχει ο Αλμέιδα από τώρα στη διάθεσή του για να 
πάρει μέρος στην προετοιμασία και στα φιλικά που θα δώσουν 
οι «κιτρινόμαυροι». Αν εκεί δείξει άμεση προσαρμογή στα 
δεδομένα και τις απαιτήσεις της ΑΕΚ ο Φερνάντες, αλλά και 
στα πρώτα επίσημα παιχνίδια του, τότε άλλος παίκτης δεν θα 
έρθει. Είναι σημαντικό το τεστ. Αν δεν το περάσει με επιτυχία, 
ο Ιανουάριος θα είναι αρκετά μακρύς.

AGENT GREEK

ΜΠΛΕΞΙΜΟ
Eμπλεξε ο Μαντσίνι. Εμπλεξε, τον έμπλεξαν, μεγάλο 
παιδί είναι ο Αργεντίνος και θα υποστεί τις συνέπειες. 
Ο Καρυπίδης παραμένει τρελαμένος με τον Ντάνιελ και 
δείχνει την παραμικρή διάθεση να κάνει πίσω. Μόνο για 
να... πάρει φόρα! Ή θα πουληθεί ή θα τρέχει μόνος του. 
Στο δεύτερο ενδεχόμενο, θα χάσουν όλες οι πλευρές. 
Ο Μαντσίνι αξία και ο «Κάρυ» χρήματα που τα χρειάζεται 
την παρούσα φάση. Θα τον πουλήσει, αλλά δεν θα τον 
«χαρίσει». Εννοείται πως δεν θέλει καμία παρτίδα με 
τους μάνατζερ του. Για την απόκτηση του ενδιαφέρεται ο 
Ολυμπιακός και επιβεβαιώνεται από όλες τις πλευρές. 
Οι δύο ομάδες έχουν καλές σχέσεις, αλλά αυτό 
δεν σημαίνει κάτι. Ο Καρυπίδης έχει συγκεκριμένες 
αξιώσεις. Και σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιείται με 
τράμπα του Αργεντίνου με τον Καμαρά. Τουλάχιστον 1,5 
μύριο θέλει το αφεντικό του Άρη για να τον δώσει. Μην 
ξεχνάμε οτι διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης και η πρώην 
ομάδα του Μαντσίνι, η Μπορντώ. Ένα 20%. Δεν είναι και 
λίγο. «Show me the money» λοιπόν και βλέπουμε, αυτό 
που βγαίνει από την Αλκμήνης.
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BIG

FIVE5
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Newsroom.Newsroom.Newsroom

Το «αυτογκόλ» του Ντανιέλ Μαντσίνι και η τροπή την οποία πήραν 
τα πράγματα με τον Αρη, έχουν δημιουργήσει μια... γραμμή πα-
ραπόνων. Ξαφνικά, όλως τυχαίως, πρώην ποδοσφαιριστές των 
«κίτρινων» ανοίγουν πυρά προς την ΠΑΕ και τον Θόδωρο Καρυ-
πίδη. Ο λόγος για τους Κριστιάν Λόπεθ και Λούκας Σάσα. Στα με-
ταγραφικά, αμυντικό χαφ («παίζει» πάντα του Νταρίντα) και εξ-
τρέμ αποτελούν προτεραιότητα.

Στην Ολλανδία βρίσκεται από χθες η ΑΕΚ, με τους «κιτρινόμαυρους» να 
σηκώνουν... μανίκια. Στο μεταγραφικό κομμάτι, οι «κιτρινόμαυροι» μπο-
ρεί να μην «καίγονται» για ενίσχυση, αλλά το ενδεχόμενο για νέο αρι-
στερό μπακ υπάρχει. Γι’αυτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική η σημα-
ντική πορεία που διαγράφει ο Εχσάν Χατζισαφί με το Ιράν, καθώς μπορεί 
να αποφέρει χρήματα πριν τη λήξη του συμβολαίου του.

Για το νησί της Αφροδίτης αναχωρεί σήμερα με 28 ποδοσφαιριστές 
και ο Παναθηναϊκός με στόχο να είναι έτοιμος να υπερασπίσει το προ-
βάδισμά του από τους διώκτες του στη Super League. Αρκετά τα φλέ-
γοντα θέματα για το «τριφύλλι», με τις ανανεώσεις (Κουμπέλης, Αϊ-
τόρ, Πέρεθ, Σένκεφελντ), αλλά και την αναζήτηση δύο περιπτώσεων 
για προσθήκη των Ιανουάριο να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο.

Ο 30χρονος μέσος της Φλαμένγκο, Ροντινέι, φέρεται πως είναι ένας 
από τους στόχους του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη θέση του δεξι-
ού μπακ. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος βρίσκεται και στα ραντάρ της Ρίβερ 
Πλέιτ, μετράει πάνω από 270 συμμετοχές σε εγχώριες και διεθνείς 
διοργανώσεις με τη «Φλα», έχει κατακτήσει δύο φορές το Κόπα Λι-
μπερταδόρες, ενώ ποτέ του δεν έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη.

Βρετανικές «σειρήνες» ήχησαν για τον Ζοσέ Μπότο. Σύμφωνα με 
ιταλικό δημοσίευμα, ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ βρίσκεται σε 
συζητήσεις με τη Σαουθάμπτον, ώστε να αναλάβει την ίδια θέση στον 
αγγλικό σύλλογο, η οποία έχει ανοίξει μετά την αποχώρηση του Τζο 
Σιλντς για την Τσέλσι. Στα της προετοιμασίας, η αποστολή του ΠΑΟΚ, 
χωρίς τους διεθνείς, βρίσκεται πλέον στην Κύπρο, ώστε να ξεκινή-
σει τη μίνι-προετοιμασία της.
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ΒΕΛΓΙΟ - ΜΑΡΟΚΟ

ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ
Ο ποδοσφαιρικός θεός θα δώσει μια ακόμα ευκαιρία στο Βέλγιο για να προ-
κριθεί απέναντι στην Κροατία. Ωστόσο, αυτό που όλος ο κόσμος είδε στο ματς 
με το Μαρόκο (0-2) είναι ότι η «χρυσή φουρνιά» του βελγικού ποδοσφαίρου 
αρχίζει να ολοκληρώνει τον κύκλο της. Ο Ντε Μπρόινε περπατούσε, ο Εντέν 
Αζάρ παρέμενε σκιά του εαυτού του και ο Λουκάκου στο λίγο που αγωνίστη-
κε δεν έκανε ούτε τελική προσπάθεια. Την ίδια στιγμή, η Σαμπίρι (73΄) και 
Αμπουχλάλ (90+2΄) έστειλαν το σύνολο του Ρεγκαγκί στον έβδομο ουρανό!

ΙΑΠΩΝΙΑ – ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΙΡΙ
Με τη Γερμανία, ο Σουίτσι Γκόντα ήταν ανίκητος πραγματοποιώντας τη μία σπουδαία 
απόκρουση μετά την άλλη. Μια εμφάνιση που έδωσε στην Ιαπωνία δικαίωμα στο 
όνειρο της πρόκρισης. Ενα όνειρο που μετράπηκε σε εφιάλτης κόντρα στην Κόστα 
Ρίκα (0-1), μιας και ο τερματοφύλακας των «σαμουράι» διέπραξε χαρακίρι. Το σουτ 
εκτός περιοχής από τον Κέισερ Φούλερ δεν ξεπερνούσε τα 50 χλμ/ώρα και χρεια-
ζόταν μια απλή κίνηση για να μπλοκαριστεί από τον πορτιέρε. Κι όμως, ο Γκόντα είδε 
την μπάλα να «τρυπάει» τα χέρια του και να καταλήγει στα δίχτυα (81΄). 

ΚΡΟΑΤΙΑ – ΚΑΝΑΔΑΣ 

ΜΗΔΕΝA ΠΡΟ ΤΟΥ... ΚΡΑΜΑΡΙΤΣ ΜΑΚΑΡΙΖΕ
Ο Καναδάς δεν θα συνεχίσει στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά σίγουρα θα μείνει 
στις μνήμες των φιλάθλων για τον ενθουσιασμό και την άγνοια κινδύνου που το χαρακτηρίζει ως 
ομάδα. Κάπως έτσι προηγήθηκε της Κροατίας μόλις στο 2΄ λεπτό (Αλφόνσο Ντέιβις). Τότε όλοι 
αναρωτήθηκαν: «Λες να γίνει η έκπληξη;». Μια σκέψη που διέλυσε ο Αντρέι Κράμαριτς (36΄, 
70΄), ο οποίος συνεπικουρούμενος από τον Μάρκο Λιβάγια (44΄) «καθάρισε» τους Καναδούς. 
Ανατροπή πριν το ημίχρονο και δύο ακόμα τέρματα στο δεύτερο για το εμφατικό 4-1.

ΙΣΠΑΝΙΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΜΙΛΗΣΑΝ ΤΑ «ΕΝΝΙΑΡΙΑ»
Ισπανία και Γερμανία προσέφεραν ένα εκπληκτικό παιχνίδι, όπου η μπίλια κάθισε στην 
ισοπαλία (1-1). Τόσο η «φούρια ρόχα», όσο και τα «πάντσερ» μπορεί να μην είναι φαν 
των καθαρόαιμων «εννιαριών», αλλά τελικώς δύο τέτοια τους ξελάσπωσαν στην επί-
θεση. Ο Μοράτα άνοιξε το σκορ (63΄) και η «χρυσή» αλλαγή του Φλικ, ο Φούλκρουγκ 
ισοφάρισε στο 83΄ κρατώντας τη «νατσιονάλμανσαφτ» ζωντανή στο παιχνίδι της πρό-
κρισης, καθώς αρκεί μια νίκη απέναντι στην Κόστα Ρίκα στην τρίτη αγωνιστική για να 
την στείλει στους «16».
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1
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 12:00

ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΣΕΡΒΙΑ
OVER 2,5 2,10

Κρίσιμη αναμέτρηση στο Αλ Γιακούμπ με τον χαμένο ουσιαστικά 
να χάνεται. Αμφότερες γνώρισαν την ήττα στη πρεμιέρα και 
έτσι το σημερινό ματς αποκτάει χαρακτήρα τελικού. Οι Σέρβοι 

είναι το φαβορί αλλά οι Αφρικανοί δεν θα παραδοθούν 
εύκολα.

ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ 
ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
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2
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 15:00

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ-ΓΚΑΝΑ
1 DNB 1,70
ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Οι Ασιάτες ήταν εξαιρετική στο ματς με την Ουρουγουάη και 
έφυγαν δίκαια με το βαθμό της ισοπαλίας. Το πάλεψε η Γκάνα 
κόντρα στη Πορτογαλία αλλά προδόθηκε από την άμυνά της. Οι 
δύο ομάδες θα παίξουν για το τρίποντο καθώς μόνο έτσι θα 

μείνουν ζωντανές στη μάχη της πρόκρισης.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚH ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 18:00

ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ
1 -1,0 1,92

Οι Βραζιλιάνοι έδειξαν στη πρεμιέρα ότι δίκαια 
χαρακτηρίζονται το μεγάλο φαβορί. Ο Ριτσάρλισον έκανε πάρτι 

σκοράροντας δις. Ο Νέιμαρ θα απουσιάσει σίγουρα σήμερα 
αλλά η Σελεσάο διαθέτει ποιότητα και στο πάγκο.

Με αμυντικό πλάνο οι Ελβετοί για το θετικό αποτέλεσμα όπως 
έκαναν στο τουρνουά της Ρωσίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ

4
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 

Χ2 1,85
Ο Ρονάλντο σκόραρε, έκανε ρεκόρ και οι Πορτογάλοι μπήκαν 

με το δεξί στη διοργάνωση. Ο Λεάο ήρθε με φόρα απο την 
Μίλαν και έδωσε άλλον αέρα στην ομάδα όταν μπήκε στο 

γήπεδο. Δεν έπεισε η Ουρουγουάη στη πρεμιέρα, αλλά ήταν 
και άτυχη με δύο δοκάρια.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
SUPER LEAGUE 2 15:15
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Χ 2,95 
Η αυλαία στη Σούπερ Λιγκ 2 πέφτει με το ντέρμπι ανάμεσα σε 
Κηφισιά και Καλλιθέα. Οι δύο ομάδες έχουν μπει εξαιρετικά 

στο πρωτάθλημα και έχουν ως στόχο φυσικά την άνοδο. 
Δύσκολα πάντως θα ρισκάρει κάποιος στο σημερινό ντέρμπι.

ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
SUPER LEAGUE 2 15:00

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
Χ 3,20

Στην Ιεράπετρα η τοπική ομάδα θα κοντραριστεί με την ιστορική 
Προοδευτική σε ένα ματς όπου η έδρα έχει μικρό προβάδισμα. 

Οι γηπεδούχοι θα πιέσουν για να πάρουν αυτό που θέλουν 
αλλά η Προοδευτική στη κόντρα μπορεί να κάνει την ζημιά.

 ΤΟ «Χ» ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

www.xosetips.com



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η «χάλκινη» πρωταθλήτρια Ευρώπης φέτος στο Μόναχο στο ύψος 
Ανγκελίνα Τόπιτς προετοιμάστηκε για περίπου τρεις εβδομάδες 

στο ΟΑΚΑ. Ο προπονητής και πατέρας της Ντράγκουτιν Τόπιτς 
διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Γιώργο Πομάσκι και έρχε-

ται συχνά στην Ελλάδα για προπονήσεις και αγώνες. 

Ο προπονητής Σάββας Κεφαλίδης (φωτό), που γυμνάζει την πρωτα-
θλήτρια Ευρώπης Κ18 στο επί κοντώ Ηλιάννα Τριανταφύλλου θα εί-
ναι ο εκπρόσωπος του ΣΠΣΒΕ στο Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ, μετά την Τακτική 
Γενική Συνέλευση που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Αναπληρωτής 
θα είναι ο προπονητής Γιώργος Σαράφης. 
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SPORTS

Με 13 αθλητές και αθλήτριες θα μετάσχει η Ελλάδα στο Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου που θα διεξαχθεί στις 
11 Δεκεμβρίου στο Τορίνο. Στους άνδρες θα τρέξει ο Μάριος 
Αναγνώστου (φωτό) και στις γυναίκες επικεφαλής είναι η 
Ειρήνη Τσουπάκη, ενώ από τις ΗΠΑ θα μεταβεί στην Ιταλία 
η Δάφνη Λαβασά. 

Για το μετάλλιο που δώρισε για δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό 
η Μπάρμπορα Σποτάκοβα συγκέντρωσε 12.000 ευρώ. Η Τσέχα με-

γάλη πρωταθλήτρια του ακοντισμού είχε δώσει στον οργανισμό 
«Give Children A Chance» το χάλκινο που είχε κατακτήσει στο 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο.

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

ΕΠΣΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΧΑΪΔΑΡΙ - ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 4-0

ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ 2-2

ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1-0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 2-0

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0-1

2ος ΟΜΙΛΟΣ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ – ΣΟΥΡΜΕΝΑ 1-3

ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. – ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1-4

ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 1-3

ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ 0-3

ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ 0-2

3ος ΟΜΙΛΟΣ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2-0

ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 1-3

ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ 2-3

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1-1

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ 0-3

B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 0-3

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0-0

ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ 7-0

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2-1

ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΤΤΙΚΟΣ 1-2

ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ 2-1

2ος ΟΜΙΛΟΣ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ 1-2

ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ 4-0

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΑΡΙΩΝ 2-1

ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 1-0

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 1-2

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ 1-5

3ος ΟΜΙΛΟΣ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 0-0

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 3-0

ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ 1-4

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 2-4

ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 2-2

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΣ 3-1

4ος ΟΜΙΛΟΣ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΟΛΩΝΟΣ - ΙΑΣΩΝ 0-2

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΨ 1-1

ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2-1

ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΕΥΚΗ 1-7

ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 1-1

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ 0-3

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3-1

ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ - ΑΟ ΚΩΦΩΝ 7-0

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2-2

ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 4-0

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 3-0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ 1-3

ΜΑΡΟΥΣΙ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1-0

ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 2-4

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2-1

ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ 2-1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ 2-0

ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0-2

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 8-2

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΦΟΒΟΣ 3-0(ΑΑ)

ΤΑΤΑΥΛΑ - ΠΛΑΤΩΝ 2-1

4ος ΟΜΙΛΟΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΤΗΣΙΑ - ΓΑΛΑΞΙΑΣ 4-1

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ 2-3

ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ - ΛΕΟΝΤΕΣ 0-1

ΑΕ ΙΛΙΟΥ - ΚΟΥΚΑΚΙ 0-1

ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ - ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1-0
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Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΚΕΒΙΝ

Στην εθνική Βελγίου, από τη στιγμή που ο Εντέν 
Αζάρ έχασε οριστικώς τον παλιό, καλό του 
εαυτό με τη μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης, 
εκείνος είναι το σημείο αναφοράς. Ο Κέβιν 
Ντε Μπρόινε αποτελεί βαρόμετρο στην 
απόδοση των «κόκκινων διαβόλων», καθώς 
κάθε του ενέργεια μετράει στο χορτάρι. 
Πέρα από το καθαρά αγωνιστικό όμως, κάθε 
κουβέντα που εκστομίζει ο αστέρας της 
Μάντσεστερ Σίτι, έχει τη δική της βαρύτητα. 
Οπως η πικρή αλήθεια που τόνισε στη 
συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση με 
το Μαρόκο. «Είμαστε πολύ μεγάλοι, δεν 
υπάρχει περίπτωση να κατακτήσουμε το 
Παγκόσμιο Κύπελλο. Είχαμε την ευκαιρία 
μας το 2018, αλλά δεν τα καταφέραμε. 
Πλέον είμαστε αουτσάιντερ», ανέφερε, τη 
στιγμή που η χώρα του ήταν στην κορυφή 
του ομίλου. 
Τα λόγια του δεν... μετρήθηκαν πολύ από τους 
συμπατριώτες του. Κι όμως, αποτελούσαν μια 
προφητεία που έμελε να πραγματοποιηθεί 
κόντρα στην παρέα του Ζιγές. Τα πόδια 
βάραιναν όσο κυλούσε το χρονόμετρο, 
οι δημιουργικές ιδέες μειώνονταν και τα 
«τσιτάχ» του Μαρόκου ήταν έτοιμα να... 
κατασπαράξουν τα γέρικα βελγικά άλογο. 
Διότι αυτό είναι πλέον το Βέλγιο 
ποδοσφαιρικά. Ενα γερασμένο άλογο, το 
οποίο βαδίζει βασανιστικά προς τη θανάτωσή 
του, ακόμα κι αν αυτή μετατεθεί για έναν 
γύρο. 
Και αυτό μας οδηγεί στο λυπηρό συμπέρασμα: 
Μια «χρυσή» φουρνιά που μας χάρισε 
αξέχαστε στιγμιότυπα σε Παγκόσμια Κύπελλα 
(3η στο Μουντιάλ του 2018) και EURO, θα 
ολοκληρώσει την παρουσία της δίχως έναν 
τίτλο, παρότι σε αρκετές περιπτώσεις το άξιζε. 
Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κόλαση και 
παράδεισος μαζί. Και οι «κόκκινοι διάβολοι», 
παρά την ιδιοφυΐα ορισμένων παικτών τους, 
δεν κατόρθωσαν ποτέ να δραπετεύσουν 
απ’την πρώτη. 

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


