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Αμφότεροι χρειάζονταν τους τρεις βαθμούς για 
διαφορετικούς λόγους. Ο μεν Αστέρας Τρίπολης 
για να πάρει επιτέλους μια νίκη ψυχολογίας και 
ο δε Ιωνικός για να ξεκολλήσει από την ουρά 
της βαθμολογίας. Τελικώς, οι Αρκάδες επικρά-
τησαν με 1-0 και σκόρερ τον Σίτο στο 18ο λεπτό.
Μια νίκη – χρυσάφι που ουσιαστικά προσφέρει 
πίστωση χρόνου στον Ηρακλή Μεταξά. Με αρνητι-
κό αποτέλεσμα η αλλαγή στον «κιτρινομπλέ» πά-
γκο φάνταζε δεδομένη. Ο προπονητής του Αστέρα 
δεν έχει αφήσει και τις καλύτερες εντυπώσεις 
μέχρι στιγμής και η διακοπή του πρωταθλήματος 
«κουμπώνει» τέλεια σε τέτοιες καταστάσεις. 
Η νίκη ήρθε πακέτο με το ερώτημα για το αν εί-
ναι ιδανική συνθήκη, ώστε να δοθεί μία δεύτε-
ρη ευκαιρία για τον 55χρονο τεχνικό. Το βέβαια 
είναι ότι υπήρξε πίστωση χρόνου και οι Αρκάδες 
θα έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν με ηρε-
μία και να γυρίσουν το κλίμα με την επανέναρξη.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ηρακλής Μεταξάς): Παπα-
δόπουλος, Καρμόνα, Καστάνιο, Τζουκάνοβιτς 
Τασουλής, Ιγκλέσιας (77΄Ντομίνγκεθ), Μου-
νάφο, Κρέσπι (85΄Άλβαρες), Σίτο (85΄Μπερ-
τόγλιο), Τιλίκα, Μπενίτο (70΄Μπαράλες).

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύ-
γας, Σόουζα, Ρομαό, Σάκιτς (77΄Ελευθεριάδης), 
Τσίμπσαχ, Φαντιγκά, Λοβέρα, Σεμπά, Άοσμαν 
(81΄Ιωαννίδης), Μάντζης.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

18’ ΣΙΤΟ

ΣΚΟΡΕΡ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
ΙΩΝΙΚΟΣ

1-0

ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
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Ενα από τα πιο «ροκ» ματς της αγωνιστικής εκτυ-
λίχθηκε στο «Γεντί Κουλέ». Με μια εκπληκτική 
ανατροπή, ο ΟΦΗ επικράτησε του Λεβαδειακού 
(2-1) και έφτασε στην πρώτη του νίκη μετά από 
έντεκα (!) παιχνίδια (τελευταίο «τρίποντο» στις 
4 Σεπτέμβρη).
Οι φιγούρες της αναμέτρησης  ήταν τρία πρόσω-
πα, όλα από το στρατόπεδο των γηπεδούχων. Το 
πρώτο ήταν ο Φιορίν Ντουρμισάι, ο οποίος πέτυ-
χε αυτογκόλ στα 59 δευτερόλεπτα βάζοντας στα 
σχοινιά την ομάδα του. 
Το δεύτερο ήταν ο Βάλντας Νταμπράουσκας. Ο Λι-
θουανός τεχνικός έκανε ένα τακτικό all-in ρί-
χνοντας στο δεύτερο ημίχρονο όλα τα διαθέσιμα 
όπλα που είχε. Ενα από αυτά - η τρίτη και σημα-
ντικότερη φιγούρα της αναμέτρησης - ο Χουάν 
Νέιρα, του έδωσε και το ματς. 
Είσοδος στο 74΄, πρώτο ουσιαστικό άγγιγμα λίγο 
αργότερα και 1-1 για τον ΟΦΗ! Στο 82΄, ο Αργε-
ντινός που επέστρεψε μετά από δυόμισι μήνες 
απουσίας, πάσαρε στον Μπιφουμά, εκείνος βρή-
κε τον Ντουρμισάι και ο παρολίγο μοιραίος έγι-
νε... ωραίος για τους Ηρακλιώτες.

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Λάρ-
σον, Τοράρινσον, Βούρος, Διαμαντής, Μεγιά-
δο (73’ Nτιουσέ), Περέα, Μπουζούκης (62’ 
Ιτζού), Ντίκο (74’ Μπιφουμά), Μπαλογιάννης 
(73’ Νέιρα), Ντουρμισάι (86’ Στάικος).
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Μάρκοβιτς, 
Μπαχανάκ, Χάμοντ, Βινίσιους, Βήχος, Σκβάρκα 
(89’ Σακό), Βράκας, Δούμτσιος (79’ Πέτρε), 
Νίκας, Γιαννιώτας (Τσιριγώτης), Τσάπρας.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

74’ ΝΈΙΡΑ, 82’ ΝΤΟΥΡΜΙΣΑΙ – 2’ NΤΟΥΡΜΙΣΑΙ ΑΥΤ.

ΣΚΟΡΕΡ

ΟΦΗ 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

2-1

ΤΟ  ΑΓΓΙΓΜΑ ΤΟΥ ΝΕΪΡΑ
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ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕ
Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα, στην πρώτη γραμμή 
μάλιστα του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, πως θα πάρει 
άμεσα στόπερ και μάλιστα που θα λογίζεται για βασικός. 
Αυτό έγινε μετά το 0-0 με την ΑΕΚ και φυσικά τη βαριά 
θλάση που έπαθε ο κορυφαίος των πρωταθλητών (και 
ίσως του γηπέδου) Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Δεν 
γνωρίζει η στήλη αν ο Ολυμπιακός θα έπαιρνε βασικό 
στόπερ αν δεν τραυματιζόταν ο Παπασταθόπουλος, 
αυτό που γνωρίζει είναι πως θα έπαιρνε κεντρικό 
αμυντικό.
Ο «Πάπα» μαζί με τον Ντόι είναι το βασικό δίδυμο του 
Μίτσελ. Τον Σισέ μετά τα όσα έγιναν με την Καραμπάγκ 
δεν τον βλέπει και στον Ολυμπιακό ποντάρουν μήπως 
και περάσει η Σενεγάλη τον όμιλο στο Μουντιάλ (είναι 
με Ολλανδία, Κατάρ, Εκουαδόρ δε λες πως δεν έχει 
ελπίδες) και παίξει έστω και λίγο.
Για να… τσιμπήσει κάποια ομάδα και φύγει έστω 
δανεικός. Ο Ρέτσος με τα θέματα που έχει όσον 
αφορά τους τραυματισμούς δεν είναι στις επιλογές, 
ο Μπα έχει τα πάνω και τα κάτω του.
Επομένως, η απόκτηση στόπερ ήταν προτεραιότητα στον 
Ολυμπιακό. Βέβαια, υπάρχει και ο Καλογερόπουλος 
στην Β’ ομάδα αλλά ήταν δεδομένο πως στο κλαμπ 
θέλουν/ήθελαν κάποιον πιο φτασμένο.
Όσο και αν φάνταζε περίεργο μέχρι κάποιο 
προηγούμενο χρονικό διάστημα ο Νο1 στόπερ του 
Ολυμπιακού ιεραρχικά αυτήν τη στιγμή είναι ο Ντόι.

AGENT GREEK

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Ονειρική λοιπόν η φετινή σεζόν μέχρι τώρα για τον 
Παναθηναϊκό. Στα 13 ματς, 12 νίκες, μια ισοπαλία. Επιτυχίες 
απέναντι σε ΑΕΚ, Άρη εντός, νίκη στην Τούμπα, ισοπαλία 
στις καθυστερήσεις με τον Ολυμπιακό. Στο +8 από την ΑΕΚ, 
ακόμα πιο μεγάλη η απόσταση στο +12 από Ολυμπιακό 
και ΠΑΟΚ. Όνειρο. Το καλό για το μεταγραφικό παζάρι που 
έρχεται είναι πως ο Παναθηναϊκός ξέρει τι θέλει και το 
έχετε διαβάσει από την στήλη πως έχει βγει στην αγορά 
εδώ και καιρό. Καλό για την ομαλή ροή των πραγμάτων 
είναι επίσης, πως οι υποψήφιοι για αποχώρηση δεν είναι 
πολλοί. Δεν είναι πολλά τα ανοικτά μέτωπα δηλαδή για 
τον Γιοβάνοβιτς και τους ανθρώπους που χειρίζονται τις 
μεταγραφικές υποθέσεις. Οι Διούδης, Καμπετσής, Σαβιέρ 
είναι εκείνοι που αν έφευγαν δε θα έκαναν και δύσκολο 
το έργο του προπονητή του Παναθηναϊκού.
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ΔΥΣΚΟΛΟ
Γνωστό από το καλοκαίρι πως ο ΠΑΟΚ θέλει 10άρι. 
Το είχε/έχει ανάγκη, άσχετα αν κάποιοι νεαροί 
παίκτες φάνηκε προς το τέλος του πρώτου γύρου 
να μπαίνουν πιο εύκολα στο πλάνο του Λουτσέσκου. 
Και να παίζουν και καλύτερα. Γιατί ok λογική η 
γκρίνια μέχρι ενός σημείου αλλά ο ΠΑΟΚ μετά την 
ήττα από την ΑΕΚ έχει 3 στα 3 και μάλιστα χωρίς 
να δεχθεί γκολ. Με Γιάννενα 2-0 στην Τούμπα, 
0-3 στη Νίκαια, 3-0 τον Βόλο. Στο 8-0 τα γκολ, 
εύκολα και απλά οι νίκες, ότι καλύτερο δηλαδή. 
Οι περισσότεροι λένε πως όντως ο ΠΑΟΚ θα πάρει 
10άρι αλλά έχει ακόμα δρόμο το θέμα. Ο Φάμπιο 
Μάρτινς, ο πρώην άσος της Μπράγκα που πήγε τον 
Σεπτέμβριο του 2021 με 3 εκατομμύρια στην Αλ 
Ουάχντα στα ΗΑΕ βγήκε και πάλι στην επικαιρότητα.
Αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι μόνο τα χρήματα 
που έπαιρνε στα ΗΑΕ ο 29χρονος Πορτογάλος αλλά 
πως εσχάτως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για 
την περίπτωσή του.

AGENT GREEK

ΕΝΤΥΠΩΣΗ
Στην ΑΕΚ δεν περίμεναν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη 
για να συνεχίζουν να αποθεώνουν τον Αρόλντ Μουκουντί. Ο 25χρονος 
υψηλόσωμος στόπερ έχει δώσει 8 παιχνίδια που έχει κάνει τη 
μια καλύτερη εμφάνιση μετά την άλλη. Αυτό λοιπόν που έκανε 
εντύπωση στην ΑΕΚ είναι πως δεν κλήθηκε στην εθνική ομάδα του 
Καμερούν για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Μουκουντί μάλιστα μετράει 
11 συμμετοχές με τα «λιοντάρια» και εθεωρείτο πολύ πιθανό να 
ήταν στην αποστολή.
Τελικά δεν είναι. Το εκπληκτικό είναι πως στον πάγκο του Καμερούν 
για όσους δε θυμούνται βρίσκεται ο Ριγκομπέρτ Σονγκ, σπουδαίος 
κεντρικός αμυντικός στα νιάτα του.
Τελικά προτίμησε στους 26 παίκτες να συμπεριλάβει μόλις 3 (!). 
Πήρε δύο δεξιούς μπακ, δύο αριστερούς αλλά όχι τέταρτο στόπερ. 
Στα στόπερ βρίσκονται ο Γουό της Ρεν με χρηματιστηριακή αξία στα 
6 εκατομμύρια, ο Ενκουλού του Άρη και ο Καστελέτο της Ναντ.
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ 
21 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑΤΌΣ ΣΤΌ 
«Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΉΣ», 
Ή ΑΕΚ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ 

ΔΙΑΤΉΡΉΣΕΙ ΤΌ ΜΉΔΕΝ 
ΣΤΉΝ ΑΜΥΝΑ ΤΉΣ

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

Από τους νέους παίκτες 
στο ρόστερ του Αρη, ο 
Μόουζες Όντουμπάγιο αποδεικνύεται 
κομβικό εργαλείο στα χέρια του Πάνρ-
τιου. Μέσα σε ένα ημίχρονο κέρδισε 
πέναλτι, σκόραρε και ήταν ο πρωταγω-
νιστής της επικράτησης του Αρη επί του 
ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο ΠΙΣΤΟΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ

Από την αρχή της σεζόν γνώριζε ότι δεν θα είναι ο βασικός επιθετικός του Πα-
ναθηναϊκού. Μια συνθήκη που εκ προοιμίου θα προσέφερε λίγο έως ελάχι-
στο χρόνο συμμετοχής στον Φώτη Ιωαννίδη. Για έναν ταλαντούχο ποδοσφαι-
ριστή που περιμένει να κάνει το level up στην καριέρα τυο, σίγουρα αυτή η 
είδηση δεν... χωνεύεται εύκολα. Παράλληλα όμως δίνει κίνητρο και ευκαι-
ρία εξέλιξης. 
Ό 22χρονος επιθετικός του «τριφυλλιού» ακολουθεί αυτόν τον δρόμο. Εχει 
βαλθεί να αποδείξει όχι μόνο ότι αποτελεί σημαντικό κομμάτι του ρόστερ, αλλά 
και ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε μια σημαντική έως και ιστορική σεζόν 
για την ομάδα του. Εδώ και τρεις αγωνιστικές είναι ο άνθρωπος – «κλειδί». 
Ό παίκτης που χαρίζει βαθμό ή βαθμούς στους πρωτοπόρους της βαθμολογίας 
διατηρώντας τη μεγάλη διαφορά από τους διώκτες τους. Κερδισμένο πέναλ-
τι στα... χασομέρια με τον Όλυμπιακό, γκολ – χρυσάφι στο Αγρίνιο απέναντι 
στον Παναιτωλικό και τέρμα – μαχαιριά στον ηρωικό Ατρόμητο στη Λεωφό-
ρο. Επτά βαθμοί διαποδός Φώτη που είναι λες και επεμβαίνει όταν το παιχνί-
δι φτάνει στο μη περαιτέρω.
Σε μια σεζόν που ο Παναθηναϊκός βρίσκει συνεχώς νέους πρωταγωνιστές 
επιθετικά (Αϊτόρ, μετά Παλάσιος, μετά Σπόραρ και μετά Ιωαννίδης), ο στρατι-
ώτης Φώτης φέρνει πάντα τη νίκη στον στρατηγό Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όταν ο τε-
λευταίος τον ρίχνει στη μάχη. Και τέτοιοι στρατιώτες, πάντοτε, στο τέλος του 
πολέμου, εκτιμούνται λίγο περισσότερο.

Ή εμφάνιση στο «Γ. Καραϊσκάκης» 
μπορεί να μην της έδωσε τους 
τρεις βαθμούς, αλλά στο κομμάτι 
της απόδοσης, η ΑΕΚ ήταν κυρί-
αρχος στο μεγαλύτερο μέρος του 
ντέρμπι κόντρα στον Όλυμπιακό. Δεν 
άφησε τους Πειραιώτες να κυκλοφορήσουν την 
μπάλα, διπλάσιες τελικές και τελικώς μήνυμα στον 
Παναθηναϊκό ενόψει δεύτερου γύρου.

Στα ντέρμπι, ο Γκονθάλο Αβιλα έχει... 
αλλεργία. Ενεπλάκη στη φάση του 
πέναλτι στη Λεωφόρο, ενώ δύο 
ακατανόητες ενέργειες με «πού-
λημα» της μπάλας (στο 16΄ η πιο τρα-
νταχτή), παραλίγο να στοιχίσουν το παιχνί-
δι στον Όλυμπιακό. Σε κακό φεγγάρι ο Ισπανός 
μπακ και στην επανέναρξη θα έχει σίγουρα ανταγωνισμό 
για τη θέση.

 UP

DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Επτά μήνες πέρασαν για να βρει δίχτυα ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος κόντρα στον 
Βόλο πέτυχε το γκολ της αγωνιστικής με γυριστό που θύμισε... Ζιντάν

Παρά το γεγονός ότι δεν κινδυνεύει άμεσα, οι εμφανίσεις της Λαμίας δεν αφήνουν καθόλου 
ελπιδοφόρα μηνύματα για τον δεύτερο γύρο, αλλά και τα πλέι – άουτ. Με μόλις μία νίκη 
απολογισμό σε δεκατρία ματς στη Super League, το 1-3 από τον Παναιτωλικό ήταν η σταγόνα 
που ξεχείλισε το ποτήρι και ο Τζανλούκα Φέστα αποχαιρέτησε το κλαμπ της Φθιώτιδας. Ή 
ομάδα αναζητά ήδη προπονητή, ο οποίος έχει να διορθώσει αρκετές ανορθογραφίες με 
την επανέναρξη. 
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ΤΌ ΦΙΑΣΚΌ
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Το θέμα του Ντανιέλ Μαντσίνι έχει προκαλέσει τον εκνευρισμό 
των διοικούντων του Αρη, οι οποίοι πάντως διαμήνυσαν με ανα-
κοίνωση ότι «ο κ. Μαντσίνι θα πωληθεί στην τιμή που πρέπει, 
εφόσον έρθει πρόταση, που να ικανοποιεί την ΠΑΕ ΑΡΗΣ. Τε-
λεία και παύλα». Διπλά χαμένος στην όλη υπόθεση αναδεικνύ-
εται ο Αργεντινός, ο οποίος τίθεται εκτός πλάνων ενώ παράλ-
ληλα «καίει» το όνομά του σε περίοδο που αυτό «πουλάει».

Μία μέρα μετά την κυριαρχική εμφάνιση στο «Γ. Καραϊσκάκης» που δεν 
συνοδεύτηκε με νίκη, η Κ-19 της ΑΕΚ επικράτησε με γκολ στο 95΄ της 
αντίστοιχης του Ολυμπιακού στις εγκαταστάσεις του Ρέντη με γκολ του 
Λαέρτ (0-1). Στο Κύπελλο, η Ενωση θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά, ενώ 
σύντομα αναμένεται να ενσωματώσει τον Πάολο Φερνάντες στο ρόστερ 
της ενόψει της επανέναρξης.

Ηρεμία και ικανοποίηση επικρατεί στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού 
μετά την εκπληκτική παρουσία στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. 
Πλέον, το βάρος πέφτει στην ενίσχυση. Οι απουσίες των Αϊτόρ, αλλά 
και του Παλάσιος θα χρειαστεί να καλυφθούν με τουλάχιστον έναν 
ακόμα εξτρέμ, ενώ μια ακόμα θέση στην οποία προβλέπεται ενίσχυ-
ση θα είναι εκείνη του κεντρικού χαφ. Στους «16» του Κυπέλλου, ο 
αντίπαλος των «πράσινων» θα είναι ο Βόλος.

Με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέ-
λος Δεκεμβρίου, σειρά στην ατζέντα του Ολυμπιακού – κληρώθηκε 
με Ατρόμητο στους «16» του Κυπέλλου - παίρνει η εκκαθάριση του 
ρόστερ. Στο επόμενο διάστημα ο Μίτσελ θα καταλήξει στους παίκτες 
με τους οποίους θα πάει μέχρι τέλος της σεζόν. Την ίδια ώρα, βρε-
τανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για επιστροφή του Τζος Μπόουλερ 
στη Νότιγχαμ και από εκεί μεταγραφή στη Μπλάκπουλ.

Η πολυπόθητη ανανέωση συμβολαίου του Λευτέρη Λύρατζη με τον 
ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε. Ο νεαρός μπακ κέρδισε με το σπαθί του τη νέα 
συμφωνία με αυξημένες απολαβές, η οποία θα έχει ισχύ μέχρι και 
τον Ιούνιο του 2026! Παράλληλα, η κλήρωση για τους «16» του Κυ-
πέλλου φέρνει στον δρόμο των «ασπρόμαυρων» την Καλαμάτα και 
στο βάθος... Παναθηναϊκό.
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ΠΑΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΡΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ 
ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ 
ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ 2023 

Αποστολή εξετελέσθη έστω και δύσκολα 
(72-70 στην Μονς, νίκη επί του Βελγίου) αλλά 
σημασία έχει ότι εξετελέσθη! Η Ελλάδα μετά απ’ 
αυτό το αποτέλεσμα και συνδυαστικά με τη νίκη της 
Σερβίας επί της Τουρκίας (77-76) στο Βελιγράδι, 
θα δηλώσει παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
που θα διεξαχθεί στις Φιλιππίνες, στην Ιαπωνία 
και στην Ινδονησία από τις 25 Αυγούστου ως τις 10 
Σεπτεμβρίου του 2023.
Με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να κάνει το καλύτερο 
παιχνίδι του στα «γαλανόλευκα» (20 πόντοι) και να 
παίζει την καθοριστική άμυνα στον Ομπασοχάν στην 
τελευταία επίθεση των Βέλγων (κέρδισε φάουλ 
με 1,8’’ για τη λήξη) η Εθνική ομάδα πέτυχε το 
στόχο της. Οι δύο αγώνες του Φεβρουαρίου έχουν 
διαδικαστική σημασία και πλέον σκεφτόμαστε από 
τώρα το Παγκόσμιο.
Μόλις ξεπεράστηκαν τα επιθετικά προβλήματα του 
πρώτου μέρους (μόλις 31 πόντοι με 1/11 τρίποντα) 
η Ελλάδα έγινε κυρίαρχος του παιχνιδιού στην 
Μονς. Και θα μπορούσε να έχει καθαρίσει τον 
αγώνα και να μη φτάσει σε θρίλερ αν οι παίκτες 
ήταν περισσότερο προσεκτικοί όταν είχαν πάρει 
διαφορές της τάξης των 6-7 πόντων στα μισά της 
τελευταίας περιόδου.
Τα δεκάλεπτα: 19-19, 34-31, 55-58, 70-72
ΒΕΛΓΙΟ (Τζέρτζια):  Μπακό 10, Ζιλέ 3, Λιμπέρ, 
Μουεμά 9, Ταμπού 7, Ακιαζιλί, Ντε Ζέου 2, Λεκόμτ 
5, Ομπασοχάν 30
ΕΛΛΑΔΑ (Ιτούδης): Καλάθης 13, Λαρεντζάκης 20, 
Λούντζης 6, Παπανικολάου 9, Τσαλμπούρης 3, 
Μποχωρίδης, Χαραλαμπόπουλος 3, Γόντικας 8, 
Καλαϊτζάκης 4, Τσαϊρέλης 6
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ΔΕΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ

Από τα «παράθυρα» του Νοεμβρίου έκλεισαν οι 10 από τις 12 ευρωπαϊκές θέσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 που θα 
γίνει στα γήπεδα των Φιλιππίνων, της Ιαπωνίας και της Ινδονησίας. Η Λετονία, η Ελλάδα και η Σερβία από τον πρώτο όμιλο, η 
Γερμανία, η Φινλανδία και η Σλοβενία από τον δεύτερο, η Γαλλία και η Λιθουανία από τον τρίτο και η Ισπανία με την Ιταλία από 
τον τέταρτο είναι οι ομάδες που έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή στο Παγκόσμιο.
Το Μαυροβούνιο, η Βοσνία και η Ουγγαρία από τον τρίτο όμιλο και η Γεωργία με την Ισλανδία και την Ουκρανία από τον τέταρτο 
διεκδικούν τα εισιτήρια που έχουν απομείνει και θα κριθούν στα «παράθυρα» του Φεβρουαρίου. Τότε θα κλείσουν και οι 
υποχρεώσεις της ελληνικής ομάδας κόντρα στην Σερβία (εντός 24/2) και την Λετονία (εκτός 27/2).



ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 1η 17:10
ΟΧΟΝΤ-ΑΛ ΦΑΪΣΑΛΙ
OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,82

Εκ διαμέτρου αντίθετη πορεία έχουν οι δύο ομάδες με την Αλ 
Φάισαλι να είναι από τα φαβορί για την άνοδο. Για την νίκη θα 
παίξει σήμερα μέσα στην αδύναμη Οχόντ που ακόμα ψάχνεται 

μέσα στο γήπεδο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΓΚΟΛ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ ΜΑΤΣ 3

ς

ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΑΓΚΌΣΜΙΌ ΘΑ  
ΤΌ ΖΉΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΌΔΌΣΕΙΣ 

ΑΠΌ ΤΌ ΠΑΜΕ ΣΤΌΙΧΉΜΑ
Ή αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την Κυριακή γίνεται η πρεμιέρα στο Κατάρ και λίγες ημέρες πριν από τη σέντρα 
το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για τους 8 ομίλους.  Όι 2 πρώτες ομάδες προκρίνονται από κάθε όμιλο στην νοκ άουτ φάση 

των «16». Στους περισσότερους ομίλους υπάρχουν μεγάλα φαβορί, χωρίς βέβαια να μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο των εκπλήξεων. Είναι η πρώτη φορά 
που γίνεται χειμώνα το Παγκόσμιο Κύπελλο, στα μέσα της αγωνιστικής περιόδου και οι αγώνες του αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Δύο από τα μεγάλα 

φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αργεντινή και η Γαλλία, αγωνίζονται στον 3ο και τον 4ο όμιλο. Ή ομάδα του Λιονέλ Μέσι παίρνει μέρος 
στον 3ο όμιλο, με το Μεξικό, την Πολωνία και τη Σαουδική Αραβία κι έχει το προβάδισμα για την 1η θέση. Μεξικό και Πολωνία θα παλέψουν για τη 2η θέση

Μεγάλη μάχη αναμένεται να γίνει για τη 2η θέση, ανάμεσα στο Μεξικό και την Πολωνία. Πολύ δύσκολα θα διεκδικήσει την πρόκριση το αουτσάιντερ του ομίλου, η 
Σαουδική Αραβία. Ή 1η αγωνιστική του ομίλου, την Τρίτη 22 Νοεμβρίου, περιλαμβάνει τα παιχνίδια Αργεντινή-Σαουδική Αραβία (12:00) και Μεξικό-Πολωνία (18:00). 

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα στα καταστήματα ΌΠΑΠ για τον νικητή του ομίλου, τη 2η θέση, την 3η θέση, τον αριθμό των 
συνολικών γκολ στον όμιλο, τον ακριβή αριθμό πόντων στον όμιλο, τις ομάδες που θα τερματίσουν στις 2 πρώτες θέσεις, τον τερματισμό υψηλότερα στον όμιλο 
μεταξύ 2 ομάδων, τον νικητή του ομίλου σε συνδυασμό με την 4η θέση, το φορκάστ με ακριβή σειρά κατάταξης στον όμιλο (1η-2η θέση), το τρικάστ με ακριβή 

σειρά κατάταξης του ομίλου (1η-2η-3η θέση).  

ΠΡΌΒΑΔΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΉ ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΌΝ 4ο ΌΜΙΛΌ
Δυνατό φαβορί είναι η Γαλλία για την κατάκτηση της 1ης θέσης στον 4ο όμιλο. Προβάδισμα για τη 2η θέση έχει η Δανία. Την έκπληξη θα προσπαθήσουν να κάνουν 

η Αυστραλία και η Τυνησία για να «σπάσουν» το δίδυμο Γαλλίας-Δανίας και να πάρουν την πρόκριση. 
Πολλά μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα προσφέρει το Πάμε Στοίχημα ανά ομάδα σε κάθε όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μεταξύ άλλων για την πρόκριση, τον 

αριθμό πόντων που θα συγκεντρώσει κάθε ομάδα στον όμιλο, τα Over/Under γκολ που θα σημειώσει, τα Over/Under γκολ που θα δεχτεί. 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΉ ΑΠΌΔΌΣΉ ΣΉΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΌ ΒΕΛΓΙΌ
Κάθε ημέρα, μέχρι την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και ένα μακροχρόνιο ειδικό στοίχημα με ενισχυμένη απόδοση. Ή 

σημερινή προσφορά είναι για να πετύχει 7+ γκολ το Βέλγιο στον 6ο όμιλο.  Φαβορί για την πρόκριση και την 1η θέση είναι το Βέλγιο στον οποίο συμμετέχει και η 
Κροατία, η φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018. Όι άλλες 2 ομάδες του ομίλου, ο Καναδάς και το Μαρόκο, είναι αουτσάιντερ για την πρόκριση. 

 

ΦΤΩΧΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ 
ΤΗ ΣΕΝΤΡΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ
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ΜΑΚΡΌΧΡΌΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΌΙΧΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΌΥΣ 8 ΌΜΙΛΌΥΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΌΠΑΠ

www.xosetips.com

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 13:45
ΜΠΑΛΕΣΤΙΕΡ ΚΑΛΣΑ-ΤΑΜΠΑΪΝΣ 

OVER 4,5 1,80
Φτωχό το στοιχηματικό μενού για αυτό και θα παίξουμε μόνο για 
συντήρηση. Αναμέτρηση για τον θεσμό του κυπέλλου με το 1-8 
του πρώτου αγώνα να καθιστά την ρεβάνς τυπική διαδικασία.

ΑΝΑΛΟΓΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 13:45

ΧΟΥΓΚΑΝΓΚ-ΑΛΜΠΙΡΕΞ ΝΙΓΚΑΤΑ
OVER 4 1,80

Μετά το εντυπωσιακό 3-3 στο πρώτο ματς οι δύο ομάδες θα τα 
δώσουν όλα για την πρόκριση. Το φαβορί είναι η Νιγκάτα, αλλά 

οι γηπεδούχοι απέδειξαν ότι μπορούν εύκολα να κάνουν την 
ζημιά.

ΠΑΜΕ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 1η 18:40
ΑΛ ΧΑΖΕΜ-ΑΛ ΤΖΑΜΠΑΛΑΪΝ

1 1,88
Σε καλό φεγγάρι οι γηπεδούχοι, με την έδρα να είναι το 

μεγάλο τους όπλο.
Για την νίκη θα παίξουν και σήμερα κόντρα στη Τζαμπαλάιν 

που θα παραταχθεί αμυντικά για την έκπληξη.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

ΑΓΓΛΙΑ FA CUP 21:45
ΝΤΕΡΜΠΙ ΚΑΟΥΝΤΙ-ΤΟΡΚΙ

OVER 3,5 1,83
Θύμα έκπληξης έπεσε η ιστορική Ντέρμπι στο πρώτο ματς 
με το 2-2 να την αναγκάζει σε ρεβάνς. Βέβαια η διαφορά 

δυναμικότητας είναι μεγάλη και αν τα κριάρια παρουσιαστούν 
σοβαρά το έργο θα είναι αρκετά εύκολο.

ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΑΓΓΛΙΑ FA CUP 21:45
ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ-ΓΟΥΕΙΜΑΟΥΘ

1 -1,25 1,70
Υποτίμησε την Γουειμάουθ στο πρώτο παιχνίδι η Γουίμπλεντον με συνέπεια να μην 
καθαρίσει την πρόκριση. Τώρα έχει πάντως την κατάσταση στα χέρια της και μέσα 

στην έδρα της θεωρώ πως θα πάρει εύκολα το ματς.

 «ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Έπεσαν τα «φώτα» του 39ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας 
που διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία. Πάνω από 45.000 δρομείς 

μετείχαν στους αγώνες το Σαββατοκύριακο και η πρόεδρος 
του ΣΕΓΑΣ τους ευχαρίστησε όλους και εκ μέρος του Δ.Σ. 

και ανανέωσε το ραντεβού για του χρόνου. 

Στο φετινό μαραθώνιος της Αθήνας μετείχαν και δύο πρωταθλήτρι-
ες του στίβου, η Άννα Βασιλείου με την Σοφία Υφαντίδου. Η πρώ-
τη, που άφησε τα 400μ. και τον τελευταίο καιρό τρέχει σε δη-
μόσιους δρόμους ήταν 14η στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με 
3:08.48. Η δεύτερη, πρωταθλήτρια του επτάθλου, που κρέ-
μασε φέτος τα σπάικ της, ήταν 32η με 3:30.09.

10e-SportTime TΡΙTΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

SPORTS

Το τουίτερ «υποκλίθηκε» στη νικήτρια του φετινού 39ου Αυθε-
ντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, Βασιλική Κωνσταντινοπού-
λου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μίλησε για τη μέρα που δια-
γνώστηκε με μυελώδες καρκίνωμα και πώς το νίκησε και 
την Κυριακή έφθασε να μπει πρώτη στο Παναθηναϊκό 
Στάδιο.

Έμειναν οι πέντε τελικές υποψήφιες γυναίκες που θα διεκδική-
σουν τον τίτλο της αθλήτριας της χρονιάς. Η World Athletics ανα-

κοίνωσε χθες πώς οι πέντε πρωταθλήτριες είναι οι Τόμπι 
Αμουσάν, Σέλι- Αν Φρέιζερ- Πράις, Κίμπερλι Γουίλιαμς, Σί-

ντνεϊ Μακλάφλιν και Γιούλμαρ Ρόχας. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



ΘΕΜΑ 
ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Η νίκη στο Βέλγιο εξασφαλίζει την 5η συνεχόμενη παρουσία 
και την 9η συνολικά (από το 1986 και μετά μόνο από τη 
διοργάνωση του 2002 είχαμε απουσιάσει) της Εθνικής 
ομάδας σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Κι αυτό από μόνο του 
είναι σημαντικό: Πρώτον διότι το αντιπροσωπευτικό μας 
συγκρότημα διατηρείται στο υψηλό επίπεδο με παρουσία στις 
κορυφαίες διοργανώσεις. Και δεύτερον διότι μέσα από το 
Παγκόσμιο θα διεκδικήσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2024. Και βέβαια στις 25 Αυγούστου του 2023, 
στην Ασία (η διοργάνωση θα γίνει σε Φιλιππίνες, Ιαπωνία 
και Ινδονησία) δε θα έχουμε αυτή την Εθνική ομάδα που 
είδαμε στα παράθυρα του Νοεμβρίου ούτε αυτή που θα δούμε 
στα αντίστοιχα (και τελευταία) του Φεβρουαρίου. Ο μεγάλος 
στόχος της διάκρισης στο Παγκόσμιο και της πρόκρισης στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες ήδη μας συναρπάζει αλλά θα πρέπει 
πρωτίστως να σκεφτούμε, χωρίς άγχος πλέον, τι μπορούμε 
να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε μακροπρόθεσμα την 
Εθνική ομάδα και το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα.
Ο αγώνας στο Βέλγιο μαζί με την πρόκριση στο Παγκόσμιο 
ήταν θέμα επιβίωσης στα υψηλά πατώματα αλλά όπως 
διαπιστώσαμε τόσο στο Ευρωμπάσκετ όσο και στα 
προκριματικά, αλλά κι απ’ αυτά που ζούμε, αν δεν αλλάξουν 
αρκετά πράγματα το μέλλον δε θα είναι και τόσο ευοίωνο. 
Η δουλειά πρέπει να γίνει σε βάθος, θα πρέπει να υπάρχει 
υπομονή και πλέον με εξασφαλισμένη την παρουσία στο 
Παγκόσμιο, άρα χωρίς άγχος θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ 
πιο μακριά. Η δουλειά θα πρέπει να γίνει από τη βάση του 
αθλήματος. Από τις μικρές ηλικίες, να δημιουργήσουμε 
την «ελληνική σχολή», να δώσουμε ταυτότητα σε αυτό 
που οραματιζόμαστε αλλά κι επιθυμούμε. Είναι ξεκάθαρο 
ότι παράγουμε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ρολίστες, είναι ορατό δια 
γυμνού οφθαλμού και η προσέγγισή μας θα πρέπει να 
αλλάξει μακριά από «τερατουργήματα» που έχουμε βαπτίσει 
«ελληνικό dna και σκεπτόμενο μπάσκετ».
Κι άλλες ομάδες, από άλλες χώρες, παίζουν σκεπτόμενα, 
παίζουν άμυνα, αλλά τουλάχιστον οι παίκτες τους μπορούν 
να σουτάρουν και παίζουν ένας εναντίον ενός με άνεση. 
Εμείς έχουμε καταργήσει τους νόμους του μπάσκετ από 
μικρές ηλικίες, δημιουργούμε ρομπότ, αφαιρώντας το όποιο 
ταλέντο, σβήνοντας το ένστικτο ενώ δεν επιτρέπουμε στην 
προσωπικότητα να αναπτυχθεί.
Και κάτι τελευταίο: Αυτοί οι παίκτες που αγωνίστηκαν στα 
παράθυρα αξίζουν τα συγχαρητήριά μας αλλά όχι να τους 
φερόμαστε λες και είναι «φουκαράδες». Ο κανόνας των 6 
γηγενών εξασφαλίζει θέση στους Ελληνες με την απαραίτητη 
υπεραξία στα συμβόλαια, χωρίς να κοπιάσουν μόνο από την 
ταυτότητά τους. Κι αυτό δεν είναι καλό. Και πρέπει να βρούμε 
τρόπο να το λύσουμε.
Αν σκεφτούμε πόσοι παίκτες από την Λετονία (που μας 
φιλοδώρησε με 20 πόντους) ακόμα δεν έχουν ομάδα, θα 
καταλάβουμε ακόμα περισσότερα.

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 
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