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ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ
Ο Ροντινέι αποτελεί μία ακόμα προσπάθεια του Ολυμπιακού να καλύψει 
με επάρκεια και ποιότητα το δεξί άκρο της άμυνάς του. Θέση που δεν 
έχε στεριώσει άνθρωπος από την ημέρα που αποχώρησε ο Ομάρ, 
επί της ουσίας. Και δεν ήρθαν και λίγοι. Ειδικά από τους Ραφίνια και 
Βρσάλικο οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες ήταν μεγάλες. Αλλά… Σε 
αυτές έμεινε ο Ολυμπιακός.
Αυτή τη φορά παίρνει έναν παίκτη που έχει αποδειχθεί αρκετά 
αξιόπιστος στη Φλαμένγκο, σε πολλές και διαφορετικές φάσεις 
του club και έχει και το κίνητρο να αγωνιστεί στην Ευρώπη για πρώτη 
φορά στην καριέρα του. Ο δίαυλος επικοινωνίας ήταν γνωστός για τον 
Ολυμπιακό, μιας και μιλά για τον ατζέντη του Ραφίνια. Γνωστό είναι 
και στην ομάδα του Πειραιά και το γεγονός πως ο Ροντινέι έχει μόνο 
βραζιλιάνικο διαβατήριο, συνεπώς πιάνει θέση ξένου!
Ο Μίτσελ ήθελε αυτό το πρόβλημα να μην υπάρχει όταν πρέπει να βγάλει 
αποστολή για τα παιχνίδια της Super League. Από τους λεγόμενους 
«ενεργούς» παίκτες του Ισπανού τεχνικού, ξένοι είναι επίσης οι 
Σισέ, Μπα, Χουάνγκ Ινμπέομ, Σαμασέκου και Αγκιμπού Καμαρά. Ντε 
Λα Φουέντε και Ουί Τζο είναι επίσης ξένοι, αλλά δύσκολο να τους 
δούμε ξανά με τον Ολυμπιακό. Το ίδιο ισχύει και για τον Κούντε. Για 
τον Καμερουνέζο χαφ, αλλά και για τον Σισέ περιμένουν προτάσεις 
για να παραχωρηθούν οι παίκτες άλλωστε. Κάπως έτσι θα υπάρξει 
και μια αποσυμφόρηση στους ξένους (πέντε επιτρέπονται σε κάθε 
αποστολή της Super League) για τον Ολυμπιακό.
Βέβαια, κακά τα ψέματα η απόκτηση του Ρόντινεϊ αποδεικνύει πως δεν 
έχει θέμα ο Μίτσελ. Εξάλλου, ο μόνος ξένος για τον οποίο «καίγεται» 
είναι ο Χουάνγκ, άντε και ο Μπα.

ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΡΗΣ
Eίχε προταθεί και σε άλλη ομάδα της Super League o Νταρίντα! 
Όπως το ακούτε. Ο Άρης δεν είναι η πρώτη ομάδα από τα 
μέρη μας που έκανε κουβέντα για τον χαφ της Χέρτα. Ας 
πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Βλαντιμίρ Νταρίντα 
είναι ο Νο1 στόχος για την μεσαία γραμμή του Άρη. Ο Τσέχος 
αμυντικός μέσος δεν υπολογίζεται στη Χέρτα, τα έχει βρει 
με τον Καρυπιδη για διετές συμβόλαιο και απομένει να τα 
βρουν και τα δύο κλαμπ για τα χρήματα του συμβολαίου που 
έχει λαμβάνει μέχρι το καλοκαίρι. Γνώριμο το όνομα του 
Νταρίντα στη Super League. Όχι, δεν έχει αγωνιστεί σε κάποιο 
ελληνικό κλαμπ στο παρελθόν, μην ψάχνετε το βιογραφικό 
του. Απλά το περασμένο καλοκαίρι είχε προταθεί σε ομάδα 
του BIG 4, αλλά η περίπτωση του δεν προχώρησε. Ποια ήταν 
αυτή; Ο Παναθηναϊκός! Το όνομα του Τσέχου μέσου ήταν στο 
μπλοκάκι του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά δεν προχώρησε. Τον 
έκοψε ο Σέρβος; Δεν τα βρήκαν στο οικονομικό; Δεν το έχω 
πρόχειρο, τι να σας πω.

AGENT GREEK
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AGENT GREEK

ΝΑΙ,  
ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ
Αυτό που φοβούνταν στην ΑΕΚ ήρθε από την ομάδα της 
Κροατίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Βίντα που ακόμα δεν 
έχει παίξει στο Μουντιάλ ήταν στον πάγκο στο 0-0 με το 
Μαρόκο αλλά και εκτός στο 4-1 με τον Καναδά.
Γιατί φοβούνταν στην ΑΕΚ; Μα πολύ απλά επειδή ο Βίντα 
είχε υποστεί θλάση αλλά γύρισε γρήγορα και έβγαλε το 
ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Ο 33χρονος Κροάτης που έχει κάνει 11 ματς φέτος στη 
Super League 1 είχε μείνει εκτός με Αστέρα Τρίπολης και 
ΟΦΗ. Γύρισε και έπαιξε στο Καραϊσκάκη.
Στη συνέχεια έφυγε για Κατάρ, όπου ήταν γνωστό πως δε θα 
ήταν στις πρώτες επιλογές όσον αφορά την 11άδα αλλά είναι 
από τους ποδοσφαιριστές που ο προπονητής Ντάλιτς θέλει 
να έχει πάντα μαζί του. Ο Λόβρεν μαζί με τον Γκβαρντιόλ είναι 
οι βασικοί. Στην ΑΕΚ όμως δεν ήθελαν με τίποτα να υπάρχει 
η υποψία για εκ νέου τραυματισμό. Και οι ανησυχίες πως ο 
Βίντα έχει ενοχλήσεις δεν αρέσουν στον Αλμέιδα καθόλου 
εν όψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος.

ΤΖΑΚ ΠΟΤ
Αυτό που συμβαίνει με τον Ζίβκοβιτς στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι 
λαχείο για τον ΠΑΟΚ. Από εκεί που μία έπαιζε καλά και μία δεν 
στη Super League 1 (10 ματς, 1 γκολ-γκολάρα με τον Βόλο και 2 
ασίστ), ο Σέρβος μπακ/χαφ στην εθνική του έχει πάει στο Κατάρ 
και είναι καταλύτης.
Βγήκε με τη Βραζιλία και η Σερβία έχασε σε ταχύτητα, έκρηξη 
και φαντασία, από τους κορυφαίους αν όχι ο κορυφαίος στο 
μετέπειτα κάζο με το Καμερούν (3-3 από 3-1). Βγήκε και εκεί στο 
τελευταίο τέταρτο πριν το 90λεπτο. Γενικά, μάλλον ο κόουτς και 
άλλοτε θρύλος του γιουγκοσλάβικου φουτμπόλ ο Στοίκοβιτς θα 
πρέπει να το δει λίγο με τις αλλαγές του Ζίβκοβιτς.
Και έρχεται και το κρίσιμο ματς με την Ελβετία. Ο άσος του ΠΑΟΚ 
έχει ήδη στο βιογραφικό του τις δύο ασίστ με το Καμερούν και αν 
τριπλάρει τις καλές εμφανίσεις τότε δε θα πρέπει να αποκλειστεί 
να έχει κάνει κλικ σε αρκετό κόσμο.
Με συμβόλαιο που λήγει το καλοκαίρι του 2024 και ένα από τα 
πιο… βαριά στον ΠΑΟΚ.
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Το κομμάτι των «κομμένων» είναι αυτό που καίει αυτή τη στιγ-
μή τον Άρη. Ο Ντιοπ θα πρέπει να λύσει το συμβόλαιό του, ενώ 
την ίδια στιγμή αναζητείται και η καλύτερη δυνατή λύση στην πε-
ρίπτωση του Μαντσίνι. Υπάρχει και ο Χαΐροβιτς που παραμένει 
στο ρόστερ παρόλο που δεν υπολογίζεται, ενώ ίσως τεθεί θέμα 
και για τον Ντουκουρέ.

Ενα νέο πρόβλημα προέκυψε χθες για τον Ματίας Αλμέιδα. Ο Θεοδό-
σης Μαχαίρας υπέστη θλάση στον δεξιό τετρακέφαλο. Τα αποτελέσμα-
τα των εξετάσεών του θα δείξουν το διάστημα που θα χρειαστεί να λεί-
ψει. Επίσης, για λόγους αποφόρτισης δεν προπονήθηκε ο Γκατσίνοβιτς. 
Τέλος, οι διεθνείς Μάνταλος, Αθανασιάδης, Ρότα και Τζαβέλλας ενσω-
ματώθηκαν με την υπόλοιπη αποστολή μετά την έξτρα άδεια που είχαν.

Ένας επιστρέφει, ένας τραυματίζεται! Πάνω που ο Παλάσιος άρχισε 
να ανεβάζει στροφές, ο Ιωαννίδης θα χάσει μεγάλο μέρος της χει-
μερινής προετοιμασίας. Ο Έλληνας διεθνής φορ υπέστη διάταση και 
θα μείνει εκτός για 15 μέρες. Ίσως να μη δώσει το παρών και στο 
ματς Κυπέλλου με τον Βόλο για να προστατευτεί. Αυτό θα κριθεί ανά-
λογα με το πώς θα κυλάει η αποθεραπεία του.

Έτοιμος να κάνει την πρώτη του μεταγραφή για τον Ιανουάριο είναι ο 
Ολυμπιακός. Τα έχει βρει σχεδόν σε όλα με τον Ροντινέι και ο Βρα-
ζιλιάνος δεξιός μπακ αναμένεται στο πρώτο 15μερο του Δεκεμβρί-
ου θα μπει στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα. Παράλληλα, το 
«Footmercato» αναφέρει πως στο στόχαστρο των «ερυθρόλευκων» 
έχει μπει ο 20χρονος εξτρέμ Ναταναέλ Εμπουκού της Ρεμς.

Στην Κύπρο βρίσκεται από χθες ο Ζοσέ Μπότο. Είχε έτσι την ευκαιρία 
να μιλήσει και με τον Ραζβάν Λουτσέσκου σχετικά με τα μεταγραφι-
κά. Από εκεί και πέρα, ο Μπίσεσβαρ ακολούθησε ατομικό λόγω ίω-
σης, ενώ ο Σάστρε έκανε θεραπεία λόγω χτυπήματος που αποκόμι-
σε στο φιλικό με την Άσντοντ.
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ΕΚΟΥΑΔΟΡ - ΣΕΝΕΓΑΛΗ

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΚΟΥΛΙΜΠΑΛΙ
Μπορεί να μην έχει τον Σαντιό Μανέ, αλλά έχει ψυχή, πλάνο και έναν αρ-
χηγό που έδωσε τελικά τη λύση. Η Σενεγάλη με γκολ του Κουλιμπαλί επι-
κράτησε 2-1 του Εκουαδόρ και πέρασε έτσι στους «16». Μπήκε πολύ καλύ-
τερα στο ματς, είχε μεγάλες ευκαιρίες στα πρώτα λεπτά με τους Γκουέιγ 
και Ντιά, ενώ στο 44’ άνοιξε το σκορ με πέναλτι που κέρδισε και εκτέλε-
σε ο Σαρ. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέβηκε το Εκουαδόρ. Ισοφάρισε στο 67’ 
ο Καϊσέδο και τρία λεπτά μετά ο Κουλιμπαλί διαμόρφωσε το τελικό 2-1. 
Εκτός συνέχειας έμεινε το Εκουαδόρ.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΚΑΤΑΡΑ

ΑΝΕΤΑ ΠΡΩΤΗ
Ήταν καλύτερη, έκανε το καθήκον της και νικώντας με 2-0 το Κατάρ πέρασε ως πρώ-
τη στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2022. Η Ολλανδία διατήρησε το απόλυτο έχοντας 
σε εννιά συμμετοχές πια άλλες τόσες προκρίσεις. Ο τρομερός Χάκπο ήταν αυτός που 
με ένα ακόμη γκολ του στο τουρνουά άνοιξε το σκορ στο 26’ και ο Ντε Γιονγκ από κο-
ντά στο 49’ διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Σημείωσαν και άλλο γκολ οι Ολλανδοί που 
ακυρώθηκε για χέρι του Χάκπο. Το Κατάρ για ένα ακόμη παιχνίδι ήταν σε ρόλο κο-
μπάρσου και έγραψε ιστορία κατακτώντας μία σειρά από αρνητικά ρεκόρ.

ΟΥΑΛΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ 

ΠΡΩΤΙΑ ΜΕ ΣΟΟΥ ΡΑΣΦΟΡΝΤ
Με τον Ράσφορντ να παίρνει από τα μαλλιά την ευκαιρία που του δόθηκε και 
τον Φόντεν να είναι συμπαραστάτης η Αγγλία νίκησε χθες με 3-0 την Ουα-
λία και πέρασε ως πρώτη από τον όμιλό της. Στους «16» του Μουντιάλ 2022 
θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη. Οι Ουαλοί αποκλείστηκαν αποδεικνύοντας και 
στο τελευταίο ματς πως ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Άντεξαν για ένα 
ημίχρονο στην πίεση των Άγγλων και μετά κατέρρευσαν. Με το ξεκίνημα του 
δευτέρου ημιχρόνου το γήπεδο έγειρε. Ράσφορντ (50’) και Φόντεν (51’) ξε-
κλείδωσαν το ματς και ο πρώτος στο 68’ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα.

ΙΡΑΝ - ΗΠΑ

«ΜΙΛΗΣΕ» Ο ΠΟΥΛΙΣΙΚ
Τα κατάφεραν οι ΗΠΑ με όπλο την άμυνά τους και τον Πούλισικ. Για πρώτη φορά 
μετά το 1930 κράτησαν για τρία σερί ματς απαραβίαστη την εστία τους και το πο-
λυπόθητο γκολ βρέθηκε. Έτσι νίκησαν με 1-0 το Ιράν και πέρασαν στην επόμε-
νη φάση. Εκεί θα παίξουν με την Ολλανδία. Στο 28’ με ωραίο πλασέ ο εξτρέμ της 
Τσέλσι βρήκε δίχτυα και λίγο μετά τραυματίστηκε. Ακυρώθηκε και γκολ του Γου-
εά στο 45’+7, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο οι Ιρανοί πίεσαν πολύ. Είχαν σημαντικές 
ευκαιρίες, αλλά όχι το γκολ που θα έδινε σε εκείνους την πρόκριση.
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1
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 17:00

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ
OVER 2,5 1,97

Μεγάλο ματς που θα κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση. 
Οι Αυστραλοί παίζουν για δύο αποτελέσματα ενώ θα έχουν και 
πολύ κόσμο στο πλευρό τους. Χωρίς περιθώρια οι Δανοί είναι 

υποχρεωμένοι να επιτεθούν από το πρώτο λεπτό.

ΕΝΑ ΓΚΟΛ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΜΑΤΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ 
ΕΧΕΙ ΜΠΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
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2
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 17:00

ΤΥΝΗΣΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ
UNDER 2,5 1,84

Εξασφάλισαν την πρόκριση οι Γάλλοι και παίζουν με σαφώς 
λιγότερο άγχος. Ζορίστηκαν με τους Δανούς αλλά στο τέλος 

πήραν αυτό που ήθελαν.
Πιθανόν σήμερα να παραταχθούν με αλλαγές κόντρα στη 

Τυνησία που μόνο με νίκη θα ελπίζει σε πρόκριση.

ΘΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟ UNDER 2,5
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00

ΠΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,83

Και τώρα Πολωνία για την Αργεντινή σε ένα ματς χωρίς 
επιστροφή. Ο Μέσι σκόραρε και το εμπόδιο των Μεξικανών 

ξεπεράστηκε με επιτυχία.
Η νίκη σήμερα μονόδρομος για την Αλμπισελέστε αν θέλει να 
συνεχίσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Για δύο αποτελέσματα θα 

παίξουν οι Πολωνοί που θα τους στείλουν στα νοκ άουτ.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ

4
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ

2 1,70
Παραδόθηκαν στην ανωτερότητα της Αργεντινής οι 

Μεξικανοί με το όνειρο της πρόκρισης να απομακρύνεται. 
Μόνο με νίκη σήμερα θα μείνουν ζωντανοί και σίγουρα 

θα επιτεθούν για να πάρουν το τρίποντο. Οι Σαουδάραβες 
με νίκη προκρίνονται και έχουν αποδείξει τοι μπορούν 

εύκολα να κάνουν την ζημιά.

ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ

OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,87
Θα πέσουν κορμιά στο Λουσαίλ με τις δύο ομάδες να παίζουν 
τελικό πρόκρισης. Οι Μεξικανοί υπερέχουν σε ποιότητα αλλά 

οι Άραβες δεν θα παραδοθούν εύκολα. Ματς με μεγάλη 
σημασία που σίγουρα θα πάει στη δύναμη.

ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΞΑΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΜΠΑΣΚΕΤ 19:30

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΛΙΕΤΟΥΒΟΣ ΡΙΤΑΣ
OVER 162,5 1,83

Τη τύχη στα χέρια του κρατάει το Περιστέρι του Βασίλη 
Σπανούλη. Οι πρίγκιπες της δυτικής όχθης με νίκη σήμερα 

εξασφαλίζουν την πρόκριση και μέσα στην έδρα τους έχουν 
όλα τα φόντα για να το κάνουν.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΣΤΟ OVER 
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Μικαέλα Λυρή που ζει και γυμνάζεται στην Αυστρία θα έρθει τις 
γιορτές στην Ελλάδα για διακοπές και προετοιμασία, όπου την προ-

πονεί η Δέσποινα Παπαβασιλάκη. Η 17χρονη θα επιστρέψει τον 
Φεβρουάριο για αγώνες στον κλειστό με πρώτο στόχο το πα-

νελλήνιο ρεκόρ Κ20 στο μήκος (6,15μ. Ελένη- Μαρία Κα-
φούρου). 

Η ΠΤ Ούσα θα γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία στην Ολυ-
μπιακή Επιτροπή της Ινδίας. Η 58χρονη είναι η μοναδική υποψήφια 
στις εκλογές που θα γίνουν στις 10 Δεκεμβρίου. Η πρώην πρωτα-
θλήτρια της χώρας είχε τερματίσει 4η στα 400μ. εμπόδια στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984 στο Λος Άντζελες και εξακο-
λουθεί να κατέχει το ρεκόρ Ινδίας στο αγώνισμα με 55.42. 
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Ο Ιάσονας Θανόπουλος πραγματοποιεί το πρώτο στάδιο προετοιμα-
σίας στην Κύπρο, μαζί με το γκρουπ του προπονητή των ρίψεων 
στη Μεγαλόνησο, Κώστα Σταθελάκου. Ο πρωταθλητής της δι-
σκοβολίας έχει στόχο τη νέα σεζόν να μετέχει με την Εθνι-
κή ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων.

Η Αμελί Μορεσμό, διευθύντρια του Ρολάν Γκαρός, έχει δοκιμάσει πολλές 
φορές τα τελευταία χρόνια τις δυνάμεις της στο μαραθώνιο. Η Γαλλίδα 

πρώην νο1 στον κόσμο στο τένις και νικήτρια δύο γκραν σλαμ το 2006 
(Αυστραλιανό όπεν και Ρολάν Γκαρός) έτρεξε και έκανε ρεκόρ στο 

μαραθώνιο στο Σαν Σεμπαστιάν με 3:15.03. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ραγδαίες και άμεσες είναι οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στη τε-
χνική ηγεσία της Νέας Ιωνίας. Μετά την παραίτηση του Μάκη Παπαδό-
πουλου από τον πάγκο των «γαλαζοκιτρίνων» απόρροια της εντός έδρας 
ήττας από τον Ήφαιστο Περιστερίου με 1-0, οι ιθύνοντες του συλλόγου 
των βορείων προαστίων κινήθηκαν αστραπιαία και μετά από στοχευμέ-
νες ενέργειες ήρθαν σε συμφωνία με τον Δημήτρη Κοσμά Μετά από συ-
νάντηση που είχε με τη διοίκηση του συλλόγου συμφώνησε σε όλα και 
μετά το πέρασμα του από την Ελλάδα Ποντίων αναλαμβάνει την προσφυ-
γική ομάδα Προπονητικά ξεκίνησε την καριέρα του σε αντρικό με μεγά-

λη επιτυχία στον Άγιαξ Ταύρου και στον Άτταλο Ν.Φ. ενώ πέρυσι ήταν 
στην ομάδα της Άνοιξης και ως τεχνικός διευθυντής των ακαδημιών. Σε 
επίπεδο ακαδημιών έχει δουλέψει ως τεχνικός διευθυντής σε αγίους 
Αναργύρους και Άγιαξ Ταύρου. Ο ίδιος βρέθηκε με τους ιθύνοντες της 
Νέας Ιωνίας και μέσα σε άριστο κλίμα οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια.

AΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Αρκετά ανταγωνιστικό πρόσωπο παρουσίασε ο Απόλλων Χαλανδρίου στο 
ισόπαλο με 2-2 ντέρμπι της αγωνιστικής στον τέταρτο όμιλο της Β’ Κατη-
γορίας κόντρα στο Καματερό. Σε μία αναμέτρηση η οποία εκ προοιμίου 
συγκέντρωνε υψηλό δείκτη δυσκολίας το νεανικό συγκρότημα των βο-
ρείων προαστίων απέδωσε όμορφο ποδόσφαιρο αναδεικνύοντας πτυ-
χές της ποιοτικής δουλειάς που γίνεται στις προπονήσεις. Με τον τεχνικό 
Χρήστο Βλάχο να εκφράζει την ικανοποίησή του για την διάθεση των πο-
δοσφαιριστών του: «Έγινε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο 
ομάδες που έδειξαν διάθεση να παίξουν επιθετικό ποδόσφαιρο. Έμει-
να πολύ ευχαριστημένος από τις προσπάθειες των παικτών μου τόσο για 
τη διάθεση που επέδειξαν όσο και για τη αφοσίωσή τους στο αγωνιστι-
κό πλάνο που είχαμε εκπονήσει. Δημιουργήσαμε φάσεις προβληματί-
σαμε το αντίπαλο, ωστόσο παρουσιάσαμε και κάποιες αδυναμίες, που 
είναι απόρροια της απειρίας μας πάνω στις οποίες θα δουλέψουμε, με 
σκοπό να φανούμε όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικοί στη συνέχεια. Πλέον 
η προσοχή μας επικεντρώνεται στο πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνί-
δι που ακολουθεί κόντρα στον Θρίαμβο Χαϊδαρίου. Ο αντίπαλός μας δι-
αθέτει πολλούς αξιόλογους και έμπειρους ποδοσφαιριστές κι εκτιμώ 
ότι η βαθμολογική θέση που καταλαμβάνει τον αδικεί. Καίγεται για βαθ-
μούς και αυτό το στοιχείο καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την αποστολή μας».

ΙΕΡΑΠΟΛΗ
Σε βαριά ήττα από τον Α.Ο. Ιλίου με 7-0 υποχρεώθηκε η Ιεράπολη σε 
μία αναμέτρηση η οποία εκ προοιμίου σημάδευε την ομάδα των δυτικών 
προαστίων με πολλά αγωνιστικά προβλήματα. Το γεγονός ότι ο βασικός 
τερματοφύλακας Θωμάς Τσιαντούλας και ο Χρήστος Κοπανάς, που τε-
λικά αγωνίστηκε, αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα τραυματισμών στο 
χέρι, διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην έκβαση του σκορ. Με τον Κοπα-
νά, πάντως να σφίγγει τα δόντια του και να υπερασπίζεται την εστία των 
«κυανόλευκων» χωρίς όμως δεδομένα να μπορεί να παίξει σύμφωνα 
με τις πραγματικές του δυνατότητες. Με τον Χρήστο Κιούρκο να δίνει το 
σύνθημα της ανασυγκρότησης. «Γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι το παι-
χνίδι με τον Α.Ο. Ιλίου ήταν πολύ δύσκολο, αφού είχαμε να αντιμετωπί-
σουμε μία ιδιαίτερα ποιοτική και οργανωμένη ομάδα. Απέκτησε ακόμη 
πολύ μεγαλύτερο συντελεστή δυσκολίας και μετατράπηκε σε ματς ειδι-
κών συνθηκών από την στιγμή όπου αντιμετωπίζαμε σοβαρά προβλήμα-
τα με τους τερματοφύλακές μας Θωμά Τσιαντούλα και Χρήστο Κοπανά 
που τελικά έπαιξε με ενοχλήσεις στο χέρι. Πλέον οφείλουμε να ξε-
χάσουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι, να ανασυγκροτηθούμε και να προ-
ετοιμαστούμε κατάλληλα για την επίσης πολύ δύσκολη αναμέτρηση που 
ακολουθεί κόντρα στην Δόξα Βύρωνα.»

ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 
MΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΟΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΗ Ν. ΙΩΝΙΑ 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΚΟΣΜΑΣ Ακριτίδης:  

«Παιχνίδι  
με παιχνίδι  
γινόμαστε  
ολοένα και  
καλύτεροι»    
 Τις εξαιρετικές εμφανίσεις 
του τελευταίου μήνα συνέχισε 
απτόητο το αξιόμαχο Παγκρά-
τι,. Οι νεοφώτιστοι παρουσιά-
στηκαν ιδιαίτερα ανταγωνιστι-
κοί κόντρα στον Τριφυλλιακό, 
με τον οποίο αναδείχθηκαν 
ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Σε μία 
αναμέτρηση, η οποία εκ προοι-
μίου συγκέντρωνε υψηλό βαθ-
μό επικινδυνότητας το νεανικό 
συγκρότημα του Νίκου Ακριτί-
δη παρουσιάστηκε πολύ προ-
σηλωμένο και συμπαγές, προ-
βλημάτισε τον αντίπαλο ενώ 
δημιούργησε κι έχασε ορισμέ-
νες σημαντικές ευκαιρίες να 
φτάσει στην πρώτη του νίκη, 
με αποκορύφωμα ένα δοκά-
ρι. Με τον τεχνικό Νίκο Ακρι-
τίδη να εκφράζει την απόλυ-
τη ικανοποίησή του, λέγοντας 
τα εξής: «Είμαι πολύ ευχαρι-
στημένος από την γενικότερη 
προσήλωση και συγκέντρωση 
των ποδοσφαιριστών μου. Για 
ακόμη ένα παιχνίδι το τελευ-
ταίο διάστημα εμφανιστήκαμε 
πολύ ανταγωνιστικοί, συμπα-
γείς και εμφανίσαμε στοιχεία 
τα οποία δουλεύουμε στις προ-
πονήσεις. Δημιουργήσαμε φά-
σεις, προβληματίσαμε μία ομά-
δα πολύ δυνατή όπως είναι ο 
Τριφυλλιακός, είχαμε δοκάρι 
και με λίγη τύχη θα μπορούσα-
με ακόμη και να φτάσουμε στη 
νίκη. Παιχνίδι με παιχνίδι γινό-
μαστε ολοένα και καλύτεροι και 
βαθμό με βαθμό αρχίζουμε και 
αποκτούμε μεγαλύτερη σταθε-
ρότητα και αυτοπεποίθηση στις 
δυνατότητές μας. Συνεχίζου-
με στο ίδιο μοτίβο και θα πα-
λέψουμε μέχρι τέλους για την 
παραμονή μας. Στο τέλος θα κά-
νουμε ταμείο».

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στο πλαίσιο της 1ης φάσης του 
κυπέλλου της ΕΠΣΑΝΑ, σήμε-
ρα θα διεξαχθούν οι εξής συ-
ναντήσεις: Γηπ.: Κουβαρά: Κου-
βαράς – Μάχη Μαραθώνα, 
Κορωπίου: Δόξα Κορωπίου – 
Κρυονέρι, Συκάμινου: Συκάμι-
νο – Αυλών, Γέρακα: Γέρακας 
– Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών. Οι 
αγώνες αρχίζουν στις 14.30. 

Την ξέφρενη κούρσα της στον ιδι-
αίτερα απαιτητικό δεύτερο όμιλο της 
Α’ Κατηγορίας συνέχισε απτόητη η 
Αγία Ελεούσα. Το συγκρότημα του Νί-
κου Κουνάδη αποδίδοντας εκπληκτι-
κό ποδόσφαιρο πέρασε σαν … άνε-
μος και από την έδρα της μαχητικής 
Θύελλας Αγίου Δημητρίου την οποία 
υπέταξε άνετα με 3-0 κι έτσι παρέ-
τεινε την παρουσία της στην κορυφή 
του βαθμολογικού πίνακα. Το στιβα-
ρό διοικητικό στέλεχος και σημαία» 
της Αγίας Ελεούσας Τάκης Γιαννό-
πουλος αναφερόμενος στα μέχρι 
τώρα πεπραγμένα των «κυανόλευ-
κων» είχε κάθε λόγο να αισθάνε-
ται ευτυχισμένος, λέγοντας τα εξής: 
«Είμαστε όλοι μας πολύ ευχαριστη-
μένοι από την συνολική πορεία της 
ομάδας και το κυριότερο από το ελ-
κυστικό ποδόσφαιρο που αποδίδει. 
Σε καμία περίπτωση δεν θριαμβο-
λογούμε, ούτε πετάμε στα σύννεφα. 
Συνεχίζουμε χωρίς άγχος να ακο-
λουθούμε το ίδιο πλάνο, οι ποδο-
σφαιριστές είναι απόλυτα συγκε-
ντρωμένοι και προσηλωμένοι στις 
εντολές του προπονητή μας Νίκου 
Κουνάδη και έτσι για την ώρα απο-
λαμβάνουμε το ποδόσφαιρο που παί-
ζουμε και την κορυφή του ομίλου. 
Αυτό που πρωτίστως μας απασχολεί, 
είναι η ομάδα μα σαν συνεχίσει να 
αποδίδει το ίδιο καλά και στην καθο-
ριστική συνέχεια. Σίγουρα είναι πολύ 
νωρίς να πούμε το ο,τιδήποτε, αφού 
κοντεύουμε στου δρόμου τα μισά. Η 
προσοχή μας στρέφεται στην κυ-
ριακάτικη αναμέτρηση με τον Άγιαξ 
Ταύρου, μία ομάδα η οποία επίσης 
έχει θέσει πρωταγωνιστικές βλέ-
ψεις στον όμιλό μας. Ευελπιστού-
με να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι».

Γιαννόπουλος: 
«Απολαμβάνουμε 
το όμορφο 
ποδόσφαιρο που 
παίζουμε και την … 
κορυφή» 

Σάσσαλος: «Σκοπός μας να 
βελτιώσουμε τις αδυναμίες μας» 
 
Με εντός έδρας ήττα 1-3 από τον πανίσχυρο και 
πρωτοπόρο Ηλυσιακό συνέχισε ο Α.Ο. Περιστερί-
ου την πορεία του στον ιδιαίτερα απαιτητικό τρίτο 
όμιλο της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Σε μία αναμέτρη-
ση, η οποία εκ των προτέρων συγκέντρωνε πολύ 
υψηλό βαθμό δυσκολίας οι γηπεδούχοι περιορί-
στηκαν σε παθητικό ρόλο και βρέθηκαν να χάνουν 
0-3 στα πρώτα 32 λεπτά πριν μειώσει ο Σετελάρι 
στο τελικό 1-3 στο 43’. Ο τεχνικός Σάκης Σάσσα-
λος με δηλώσεις του στη στήλη  έσπευσε να δώ-
σει το σύνθημα ενόψει της απαιτητικής συνέχειας: 
«Αφήνουμε πίσω μας το παιχνίδι με τον Ηλυσιακό 
και ήδη στρέφουμε την προσοχή μας στο επόμενο 
πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι που μας περι-
μένει κόντρα στον Χολαργό., Μια πολύ επικίνδυνη 
ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρό-
νια. Ξεκάθαρος σκοπός μας είναι να βελτιώσου-
με τις αδυναμίες μας, πάνω στις οποίες θα πρέ-
πει να δουλέψουμε, ώστε αν φανούμε ακόμη πιο 
συμπαγείς και ανταγωνιστικοί στη δύσκολη συνέ-
χεια που μας περιμένει».
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ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
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Α.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

  Ο Δημήτρης Κοσμάς



ΔΙΚΑΙΟ
ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Αν κάτι ξεχωρίζει από το πρώτο ξεκαθάρισμα 
που έγινε στους δύο ομίλους του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου είναι η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. 
Και μάλιστα για τις ομάδες που είχαν 33% 
υπέρ τους τις πιθανότητες να προκριθούν.
Το υπόλοιπο ήταν εναντίον τους.
Ολλανδία και Αγγλία άλλοτε πιο δύσκολα, 
άλλοτε πιο άνετα πιστοποίησαν ότι ήταν τα 
αφεντικά σε Α’ και Β’ όμιλο αντίστοιχα. Το 
ζήτημα ήταν με το Ιράν και το Εκουαδόρ.
Πήγαιναν για δύο αποτελέσματα, η μπίλια, 
βασικά η αγωνιστική ανωτερότητα της 
Σενεγάλης και των ΗΠΑ, έκατσε στο τρίτο.
Τόσο η Σενεγάλη και μάλιστα χωρίς τον Μανέ 
όσο και οι ΗΠΑ ήταν εμφατικά καλύτερες των 
αντιπάλων τους στους πρώιμους τελικούς.
Οι πρωταθλητές Αφρικής του Παπέ Σισέ 
του Ολυμπιακού αν και δέχθηκαν το 1-1 σε 
κομβικό σημείο του αγώνα, κάπου στα μισά 
του δευτέρου ημιχρόνου, απάντησαν άμεσα, 
κεραυνοβόλα. Έκτοτε δεν απειλήθηκαν.
Όπως ουσιαστικά δεν απειλήθηκαν και οι 
Αμερικάνοι μετά το γκολ του Πούλισιτς και 
θα μπορούσαν να βρουν και άλλο τέρμα στο 
πρώτο ημίχρονο.
Το Ιράν των Μοχαμαντί (που χτύπησε 
κιόλας), Χατζισαφί, Ανσαριφάρντ θα μείνει 
με τις θύμησες της επικής ανατροπής με την 
Ουαλία.

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 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...


