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ΣΑΣΑ ΑΠΟ 
ΑΛΛΟ ΠΛΑΝΗΤΗ
ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΤΕΛΕΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Ο 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΦΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ 
ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΒΕΖΕΝΚΟΦ

Μια εβδομάδα μετά την εξαιρετική του εμφάνιση και την άνετη νίκη επί της Μπασκόνια στο 
ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ δύσκολη αποστολή στην Κωνσταντινούπολη με αντίπαλο την 
Φενέρμπαχτσε(19:45). Απέναντι στους «πράσινους» θα βρεθούν οι πρωτοπόροι στη βαθμολογία 
της Euroleague που έχουν στο ρόστερ τους τον πρώην αρχηγό της ελληνικής ομάδας, Νικ Καλάθη 
και στον πάγκο τους τον επί 13 χρόνια ασίσταντ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο «τριφύλλι», Δημήτρη 
Ιτούδη.
Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό σ’ έναν αγώνα που δεν είναι το φαβορί 
φυσικά αλλά σίγουρα δεν πάει «χαλαρός». Οι «πράσινοι» πρέπει να βελτιώνονται διαρκώς, να 
βγάζουν το 100% της ενέργειάς τους στην άμυνα και φυσικά να διεκδικούν όλες τις πιθανότητες 
που τους αναλογούν.

Με τον Σάσα Βεζένκοφ να κάνει ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι, ο 
Ολυμπιακός νίκησε 82-71 στο Μόναχο την Μπάγερν και παρέμεινε τέλειος 
εκτός έδρας αφού έκανε το 4/4 (και συνολικά έφτασε το ρεκόρ του στο 
6-2). Ο Βεζένκοφ είχε 20 πόντους- 13 ριμπάουντ- 4 ασίστ- 8 κερδισμένα 
φάουλ και 43 στο σύστημα αξιολόγησης που είναι ρεκόρ καριέρας.
Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν δύο τρομερά δεκάλεπτα, το πρώτο και το τρίτο 
όταν πέτυχαν από 27 πόντους, όσους δηλαδή πέτυχαν συνολικά στο δεύτερο 
και στο τέταρτο. Παρά την πίεση που άσκησε η Μπάγερν, ο Ολυμπιακός δε 
μπορούσε να χάνει αφού είχε περισσότερες λύσεις στις κρίσιμες στιγμές. 
Όποτε χρειάστηκε ο Φαλ όρθωσε ανάστημα ενώ η πολύπλευρη προσφορά 
του Γουόκαπ (9 πόντοι- 7 ασίστ και 6 κλεψίματα) ήταν καθοριστική
Τα δεκάλεπτα: 11-27, 34-40, 54-67, 71-82
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Τρινκιέρι): Γουάιλερ- Μπαμπ 7, Γουίνστον 8, Γκιφάι 2, 
Χάντερ 5, Μπονγκά 11, Γιάραμαζ 12, Λούτσιτς 9, Ομπστ 9, Ρούμπιτ 2, Γκιλέσπι 
6
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 9, Κάνααν 7, Λαρεντζάκης 3, Φαλ 16, 
Σλούκας 14, Βεζένκοφ 20, Παπανικολάου 5, Πίτερς 2, Μπλακ 2, ΜακΚίσικ 2
Στα άλλα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής στην Euroleague: 
Εφές- Μπαρτσελόνα 96-86, Ερυθρός Αστέρας- Βιλερμπάν 71-67, Βίρτους 
Μπολόνια- Βαλένθια 89-59, Ρεάλ Μαδρίτης- Άλμπα Βερολίνου 90-
72. Απόψε: (19:45) Φενέρμπαχτσε- Παναθηναϊκός, (20:00) Ζαλγκίρις 
Κάουνας- Αρμάνι Μιλάνο, (20:00) Μονακό- Μπασκόνια, (21:30) Παρτιζάν- 
Μακάμπι Τελ Αβίβ
Η βαθμολογία: Φενέρμπαχτσε (6-1), Ολυμπιακός (6-2), Μονακό (5-2), 
Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης (5-3), Μπασκόνια, Βαλένθια, Ζαλγκίρις και 
Μακάμπι (4-3), Βίρτους Μπολόνια (4-4), Εφές, Παρτιζάν, Αρμάνι Μιλάνο και 
Βιλερμπάν (3-5), Παναθηναϊκός (2-5), Μπάγερν και Ερυθρός Αστέρας (2-6)
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ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΈ ΙΤΟΎΔΗ, ΚΑΛΑΘΗ 
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΎΣ
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Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ
Έχει απασχολήσει πολύ το θέμα του Μαντσίνι στον Άρη. Όχι μόνο 
τους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης αλλά ελλείψει και αγωνιστικής 
δράσης και όλους τους υπόλοιπους στη Super League 1.
Ο Μαντσίνι είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο θα φύγει. Ο ένας 
τρόπος δηλαδή είναι να πάει στον Ολυμπιακό και ο άλλος (λιγότερες 
αυτή την στιγμή οι πιθανότητες αλλά ποτέ δεν ξέρεις) το εξωτερικό.
Αν όχι ο πιο ποιοτικός παίκτης στο ρόστερ του Άρη, σίγουρα εκείνος 
που το τελευταίο 1,5 χρόνο έχει παρουσιάσει εντός αγωνιστικού 
χώρου την πιο σταθερή απόδοση.
Και εδώ έρχεται το κρίσιμο ερώτημα. Ποιος θα αντικαταστήσει τον 
26χρονο Αργεντινό στο άκρο της επίθεσης.
Ο Άρης από τη μέση και μπροστά έχει ποιότητα αλλά π.χ. ο Καμάτσο 
δεν έχει βγάλει τα στοιχεία που είχε στο βιογραφικό του.
Η ομάδα του Πάρντιου δεν είναι τώρα για να κάνει πειράματα. Αν ο 
στόχος είναι απλά και μόνο η έξοδος στην Ευρώπη, εντάξει φαίνεται 
ότι θα τον πετύχει.
Λογικά θα μπει στα πλέι οφ και μπορεί να βάλει τον Βόλο από κάτω, 
είναι στο -3 στη διακοπή για το Μουντιάλ.
Αλλά αν έδωσε τόσα λεφτά ο Καρυπίδης το καλοκαίρι για να είναι 
αυτός και μόνο ο στόχος, τότε το πρότζεκτ απέτυχε.
Με λίγα λόγια ο Άρης θέλει παίκτη φτασμένο, έτοιμο να παίξει 
άμεσα και να βοηθήσει.

AGENT GREEK

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
ΡΑΝΤΑΡ
Πριν καν επιστρέψει στην πατρίδα του, ο Χουάνγκ Ινμπέομ ήταν μέσα στο «watch 
list» ομάδων της Μπουντεσλίγκα. Το ρωσικό πρωτάθλημα και η Ρούμπιν Καζάν ήταν 
μικρά για να τον χωρέσουν, το γερμανικό πρωτάθλημα ήταν άλλωστε και ο στόχος 
του. Από εκεί ξεκίνησε άλλωστε και ο Σον, πριν κάνει το βήμα στην Πρέμιερ Λιγκ.
Τελικά ήρθε ο κορονοϊός, ο μέσος του Ολυμπιακού έπρεπε  να γυρίσει στην πατρίδα 
του και σήμερα είναι στη Super League. Τα «γεμάτα» ματς που έκανε στα ελληνικά 
ντέρμπι και στο Φράιμπουργκ προσέλκυσαν εκ νέου το ενδιαφέρον. Εκπρόσωπος 
ομάδας που ήταν στο Γ. Καραϊσκάκη με την ΑΕΚ ανέφερε πως είναι ακόμα καλύτερος 
από όταν έπαιζε στη Ρούμπιν. Το τεστάρισμα θα συνεχιστεί περαιτέρω. Αυτή τη φορά 
στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Αν δείξει τα ίδια αγωνιστικά δείγματα, τότε θα 
αρχίσουν τα ζόρια για τον Ολυμπιακό. Όχι για το επόμενο καλοκαίρι, για τώρα…
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AGENT GREEK

ΗΤΑΝ ΤΕΣΤ
Εν καιρώ και αν χρειαστεί θα υπάρξει συζήτηση για τα δύο 
φιλικά της Εθνικής με Μάλτα και Ουγγαρία. Μια υποσημείωση 
για να πορευτούν/ούμε έως να ολοκληρωθούν.
Ο Πογιέτ είναι γενικά ικανοποιημένος από αυτά που έχει δει/
βλέπει από τους διεθνείς.
Η Εθνική άλλωστε έκανε επιτέλους κανονική πορεία στο 
Nations League, η κλήρωση του Euro ήταν όσο χειρότερη θα 
μπορούσε να είναι (Ολλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Γιβραλτάρ) 
αλλά η ομάδα δείχνει να πατάει επιτέλους στα πόδια της.
Αυτό ακριβώς θέλει να συνεχιστεί ο Πογέτ και για αυτό βλέπει 
αυτά τα παιχνίδια ως μια καλή ευκαιρία να τεσταριστούν 
ορισμένοι παίκτες.
Ω ναι, η Εθνική δεν είναι ένα κλειστό γκρουπ και ο Πογέτ είναι 
τέτοιος προπονητής που ακόμα και σε κάποιο ματς ομάδων να 
πάει και να δει έναν ποδοσφαιριστή διεθνή να μην τα δίνει 
όλα θα του κάνει εντύπωση. Αρνητική.
Είναι τεστ λοιπόν τα δύο φιλικά, το χθεσινό με τη Μάλτα και 
αυτό με την Ουγγαρία.

ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ
PLAN B 
Το καλοκαίρι ο Ματίας Αλμέιδα έβαζε το… χέρι του στη φωτιά για δύο 
παίκτες. Τον Ινμπεόμ που πήγε τελικά από την Ρούμπιν στον Ολυμπιακό και 
τον Πινέδα που πήρε η ΑΕΚ από τη Θέλτα.
Δεν είχε δώσει προτεραιότητα, απλά είχε πει στους ανθρώπους της Ένωσης 
ή τον έναν ή τον άλλον θα είναι κομβική κίνηση.
Πήρε τον Μεξικανό και άπαντες βλέπουν τι και πόσο προσφέρει στο παιχνίδι 
της ΑΕΚ. Ο Πινέδα εν όψει Μουντιάλ είπε πως θέλει να γυρίσει στην Ισπανία, 
προφανώς εννοώντας το καλοκαίρι μια και εκτός ότι η Ένωση δεν τον αφήνει 
τώρα, που να μπλέξει και εκείνος σε μια ομάδα που παλεύει να σωθεί.
Ο Αλμέιδα θα στενοχωρηθεί αν χάσει τον Πινέδα το καλοκαίρι. Αλλά… 
πρώτον γνώριζε και ο ίδιος πως θα ήταν δύσκολο να παραμείνει και για την 
επόμενη σεζόν και δεύτερον ήδη ετοιμάζει ή τουλάχιστον έχει στο μυαλό 
του παίκτες που θα μπορούσαν να κουμπώσουν στην ΑΕΚ.
Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα γίνει από τώρα σε 6-7 μήνες και πως 
θα είναι η ποδοσφαιρική ζωή, αλλά ο Αλμέιδα θέλει να καλύψει όλα τα 
ενδεχόμενα.
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Ρόλο μεσολαβητή για την απόκτηση του Ματέι Βίντρα μπορεί να 
έχει ο συμπατριώτης του, Γιακούμπ Μπράμπετς. Μέχρι στιγμής 
έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ του Αρη και του παίκτη, ώστε 
να έρθει στη Θεσσαλονίκη, να ξεκινήσει προπονήσεις με την 
υπόλοιπη ομάδα και να περάσει από εξονυχιστικό έλεγχο προ-
τού πέσουν οι υπογραφές. Θετικός για την έλευση του παίκτη εί-
ναι και ο Αλαν Πάρντιου.

Τις εκατο συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Κροατίας έφτασε ο Ντο-
μαγκόι Βίντα, ο οποίος αποθεώθηκε τόσο από τον ομοσπονδιακό εκλέ-
κτορα, Ζλάτκο Ντάλιτς, όσο και από τον Λούκα Μόντριτς. Οσο για το επί-
πεδο των μεταγραφών, η ΑΕΚ δεν θα βιαστεί να προχωρήσει σε νέες 
προσθήκες. Στόχος μια αναβάθμιση στη θέση του αριστερού μπακ. Τη 
δική της μίνι προετοιμασία, η Ενωση θα πραγματοποιήσει στην Ολλανδία.

Η νίκη της εθνικής Σλοβενίας μέσα στην έδρα της Ρουμανίας (1-2) είχε 
άρωμα... Παναθηναϊκού. Ο Ανταμ Τσέριν σέρβιρε στον Αντράζ Σπόραρ 
και εκείνος πέτυχε το 7ο γκολ με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα 
της χώρας του. Παράλληλα, ανακοινώθηκε το ένα από τα τρία φιλικά 
που θα δώσει το «τριφύλλι» κατά την περίοδο της μίνι προετοιμασί-
ας του στην Κύπρο. Αντίπαλός του, η Χάποελ Μπερ Σεβά.

Ο Μίτσελ και το επιτελείο του Ολυμπιακού βρίσκονται σε διαδικασία... 
ξεδιαλέγματος στο ρόστερ. Οι δύο που δεδομένα θα κουνήσουν μα-
ντήλι είναι οι Ντε Λα Φουέντε (επιστροφή Μαρσέιγ) και Ουί-Τζο (Νό-
τιγχαμ Φόρεστ). Από εκεί και πέρα εκτός Ρέντη οδεύουν οι Σισέ και 
Κούντε μετά το Μουντιάλ. Εφόσον υπάρξουν οι τέσσερις αποχωρή-
σεις, θα ανοίξει και μια θέση ξένου (μέχρι πέντε ξένοι χωρούν σε 
κάθε αποστολή).

Πολύ σοβαρή τροπή παίρνει η νομική υπόθεση των Γιώργου και Νί-
κου  Σαββίδη στον ΠΑΟΚ. Οπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Επαγγελμα-
τικού Αθλητισμού, προκύπτει παράβαση των διατάξεων «περί κωλυ-
μάτων» για το μέχρι πρότινος μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ, αφού ο ίδιος 
και ο Νίκος Σαββίδης κατηγορούνται για κακούργημα. Σύμφωνα με 
το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης παραπέμπονται 
για κακουργηματική εκβίαση και κατά συνέπεια ο Γιώργος Σαββίδης 
δεν είχε δικαίωμα να βρίσκεται στη διοίκηση.
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΡΟΝΑΛΝΤΟ (;)
Εξαιτίας μιας ενόχλησης στο στομάχι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έδωσε καν το «πα-
ρών» στην αποστολή της Πορτογαλίας στην πρόβα τζενεράλε απέναντι στη Νιγηρία. 
Ο «CR7» είδε από την τηλεόραση το παιχνίδι, όπου ο Μπρούνο Φερνάντες ήταν ο 
απόλυτος πρωταγωνιστής με δύο γκολ. Εδώ που τα λέμε, Μπρούνο – Αντρέ Σίλβα 
– Ζοάο Φέλιξ, δεν τη λες και κακή τριπλέτα μπροστά. Λέτε να «φάει» πάγκο ο Ρο-
νάλντο και να τον χρησιμοποιεί ο Σάντος μόνο ως αλλαγή; Οχι και το καλύτερο σε-
νάριο για το 37χρονο.

ΚΑΤΑΡ

ΕΝΑ ΣΥΝΝΕΦΟ ΝΑ... ΠΕΣΟΥΜΕ
Μετά τις κοινωνικοπολιτικές σκιές που κυκλώνουν το Μουντιάλ του Κατάρ, δεν προ-
καλεί και τόσο μεγάλη εντύπωση η απόπειρα δωροδοκίας των διοργανωτών, σύμφω-
να με τον Αραβα δημοσιογράφο Αμτζάντ Ταχά, οκτώ παίκτες του Εκουαδόρ έναντι 7,4 
εκατ. δολαρίων για να ηττηθούν στο εναρκτήριο ματς με 1-0. Εφόσον ισχύει η κατηγο-
ρία, η FIFA θα έχει πολλή δουλειά, μιας και το Εκουαδόρ δεν ως δια μαγείας δικαιώ-
θηκε από το CAS για την υπόθεση του Μπάιρον Καστίγιο (ντοπέ και με κολομβιανό δι-
αβατήριο οσο επαιζε), ενώ κανονικά θα έπρεπε να αποκλειστεί από το Παγκόσμιο.

HΠΑ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Αν ένα πρόσωπο πέραν του Κρίστιαν Πούλισικ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από 
την αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό είναι ο 19χρονος Γιούνους Μούσα. 
Γεννημένος το 2003 από Γκανέζους γονείς στη Νέα Υόρκη, έζησε την παιδική του 
ηλικία στην Ιταλία και όταν έγινε δώδεκα ετών μετακόμισε στο Λονδίνο. Αγωνί-
στηκε με τις μικρές ομάδες των «τριών λιονταριών», μέχρι την U-19 και τελικώς 
από Γκάνα, Ιταλία και Αγγλία επέλεξε τις ΗΠΑ. Με τόσο ανταγωνισμό που υπάρ-
χει στη θέση του, μάλλον ο μικρός έπραξε ορθώς.

ΣΕΝΕΓΑΛΗ

«ΑΚΕΦΑΛΗ», ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
Μια ελπίδα υπήρχε για τη Σενεγάλη στο Παγκόσμιο Κύπελλο: Να ανέκαμπτε από τον 
τραυματισμό του ο Σαντιό Μανέ και να ενίσχυε την προσπάθεια της ομάδας του τουλάχι-
στον στο τελευταίο ματς των ομίλων. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία, ο παί-
κτης δεν θα καταφέρει να ενσωματωθεί στην αποστολή κι έτσι οι κάτοχοι του Κυπέλλου 
Εθνών Αφρικής του 2022 θα παρουσιαστούν χωρίς τον ηγέτη τους. Αν θέλετε την άπο-
ψή μας, ακόμα κι έτσι, περνούν και παραμένουν επικίνδυνοι.

NE
W
SWORLD

CUP



ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 19:45
ΑΪΝΤΧΟΒΕΝ FC-ΤΕΛΣΤΑΡ

UNDER 2,5 1,85 
Στις μικρές κατηγορίες της Ολλανδίας θα παίξουμε μπάλα, καθώς 

συνήθως μας αποζημιώνουν. Σταθερά στα ψηλά στρώματα η 
ΦΚ που «βλέπει» άνοδο, ενώ η ασταθής Τέλσταρ πληρώνει την 

αναποτελεσματική της επιθετική γραμμή.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ UNDER 3

ς

ΠΑΊΖΕΊΣ MUNDOBALL ΚΑΊ ΣΗΚΏΝΕΊΣ  
ΕΣΎ ΤΗΝ ΚΟΎΠΑ ΤΟΎ ΠΑΓΚΟΣΜΊΟΎ

Η ώρα της σέντρας πλησιάζει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Την Κυριακή στο Κατάρ γίνεται η πρεμιέρα στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά με τον αγώνα 
της διοργανώτριας χώρας κόντρα στον Ίσημερινό. Ένα μήνα μετά, την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, μετά το τέλος του μεγάλου τελικού, θα ξέρουμε την 

εθνική ομάδα που θα σηκώσει το Κύπελλο και θα ανέβει στην κορυφή του κόσμου. 

ΔΏΡΕΑΝ ΜΕΣΏ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟPAP STORE APP
Μαζί με το Παγκόσμιο ήρθε και το ΜundoBall από το Πάμε Στοίχημα, ένα δωρεάν παιχνίδι προβλέψεων, μέσω της εφαρμογής ΟPAP Store App. Παίζεις 

MundoBall και σηκώνεις εσύ την κούπα του Παγκοσμίου!
Mε το νέο παιχνίδι του Πάμε Στοίχημα προβλέπεις σωστά τα αποτελέσματα των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κερδίζεις βαθμούς και διεκδικείς 

ένα αυτοκίνητο και άλλα πλούσια δώρα.*
Μπαίνεις στο OPAP Store App, παίζεις στο νέο παιχνίδι και το αυτοκίνητο μπορεί να γίνει δικό σου.

«ΠΑΊΖΕΊΣ» ΜΕ ΤΟΎΣ ΦΊΛΟΎΣ ΣΟΎ ΣΤΟ ΔΊΚΟ ΣΑΣ ΠΡΏΤΑΘΛΗΜΑ
Με κάθε σωστή πρόβλεψη παίρνεις βαθμούς και έχεις την ευκαιρία να ανέβεις θέσεις στην γενική κατάταξη. Αν στο τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 

έχεις τερματίσει στις πρώτες θέσεις του γενικού βαθμολογικού πίνακα θα κερδίσεις πλούσια δώρα.* 
Mε το ΜundoBall φτιάχνεις και το δικό σου πρωτάθλημα με εσένα και τους φίλους σου! 

Σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο σκοράρεις με το ΜundoBall, το δωρεάν παιχνίδι προβλέψεων, μέσω της εφαρμογής ΟPAP Store App.

ΟΊ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΊΣ ΣΎΝΕΧΊΖΟΝΤΑΊ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΊΧΗΜΑ
Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα το ζήσεις με τις καλύτερες αποδόσεις που είχε ποτέ το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

Την Κυριακή, στις 18:00, ξεκινάει ο αγώνας της πρεμιέρας του τουρνουά, Κατάρ-Ίσημερινός. Τη Δευτέρα το πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 παιχνίδια. Στις 
15:00 παίζουν η Αγγλία με το Ίράν, στις 18:00 η Σενεγάλη με την Ολλανδία και στις 21:00 οι ΗΠΑ με την Ουαλία. 

Τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου έρχονται με τις πιο σούπερ  αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.  

ΕΝΊΣΧΎΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΊΑ ΤΟΝ ΚΊΛΊΑΝ ΕΜΠΑΠΕ
Κάθε ημέρα, μέχρι την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα καταστήματα ΟΠΑΠ και ένα μακροχρόνιο ειδικό στοίχημα 

με ενισχυμένη απόδοση. Η σημερινή προσφορά είναι για την ανάδειξη του Κιλιάν Εμπαπέ ως πρώτου σκόρερ της Γαλλίας.  
Ο  Κιλιάν Εμπαπέ αναμένεται να δώσει «μάχη» με τον Καρίμ Μπενζεμά για το ποιος θα πετύχει τα περισσότερα γκολ με τους «τρικολόρ» στο 

Παγκόσμιο Κύπελλο. Τρίτο φαβορί είναι ο Αντουάν Γκριεζμάν. Η Γαλλία παίρνει μέρος στον 4ο όμιλο με τη Δανία, την Αυστραλία και την Τυνησία. 

*Ίσχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή 
συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΊΞΕ ΎΠΕΎΘΎΝΑ

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

7e-SportTime ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΕΝΑ ΑΎΤΟΚΊΝΗΤΟ ΣΕ ΠΕΡΊΜΕΝΕΊ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΊΧΝΊΔΊ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΊΧΗΜΑ*

www.xosetips.com

ΔΑΝΙΑ 2η 20:00
ΣΚΙΒΕ-ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ

2 -0,75 1,72
Απο τα φαβορί για την άνοδο είναι η Εσμπιεργκ, η οποία 
δικαιώνει απόλυτα τα προγνωστικά με την παρουσία της. 

Στην έδρα της Σκίβε δεν θα έχει εύκολη αποστολή αλλά αν 
παρουσιαστεί σοβαρή, θα πάρει αυτό που θέλει.

«ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΠΑΙΖΟΥΜΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
ΕΛΒΕΤΙΑ 2η 20:30

ΞΑΜΑΞ-ΒΙΛ
GOAL+OVER 2,5 1,83

Τα δύο άκρα της βαθμολογίας συγκρούονται σε μια αναμέτρηση 
με ξεκάθαρο φαβορί τη Βιλ. Η Ξαμάξ περνάει κρίση και καλείται 

άμεσα να αλλάξει πρόσωπο αν θέλει να σώσει την χρονιά.

 ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΜΕ ΤΟ OVER ΜΕ ΤΟ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

ΤΣΕΧΙΑ 3η 18:00
ΧΡΑΝΙΤΣΕ-ΚΒΙΤΟΒΙΤΣΕ

OVER 3 1,80
Ταξίδι στα γήπεδα της Τσεχίας για να ποντάρουμε φυσικά 
στα γκολ. Χωρίς άγχος παίζουν οι φιλοξενούμενοι που 

διατηρούν απόσταση ασφαλείας απο την επικίνδυνη 
ζώνη. Από την άλλη, η Χράνιτσε έχει ανάγκη μια νίκη 

ψυχολογίας.

Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 19:45
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

OVER 156,5 1,82
Δύσκολη αποστολή έχει ο Παναθηναϊκος στη Πόλη κόντρα 

στη Φενέρμπαχτσε των Ιτούδη και Καλάθη που έχει μεγάλες 
βλέψεις. Ο Μπέικον έχει προσδώσει άλλη δυναμική στους 

πράσινους και το κλίμα σίγουρα έχει βελτιωθεί.

ΠΟΝΤΑΡΟΥΜΕ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΟΡ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 20:00
ΜΟΝΑΚΟ-ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ

OVER 163,5 1,75
Ακρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο Μονακό καθώς κοντράρονται δύο από τις πιο 
εντυπωσιακές ομάδες της διοργάνωσης. Αμφότερες συνηθίζουν να παίζουν γρήγορο 

μπάσκετ και να πηγαίνουν σε μεγάλα σκορ.

Η ΑΓΟΡΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ OVER
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο Μαρσέλ Τζέικομπς έφθασε τους 1 εκατομμύριο followers στο 
Instagram! Ο Ιταλός ολυμπιονίκης προετοιμάζεται για τη νέα σε-

ζόν και για πρώτη φορά θα κάνει τη χειμερινή προετοιμασία 
του εκτός Ευρώπης. Συγκεκριμένα τον Ιανουάριο θα πάει 
στο Αμπού Ντάμπι, μετά από έξι χρόνια που πήγαινε στην 

Τεννερίφη.

Η Μπάρμπορα Σποτάκοβα δώρισε το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτη-
σε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο για κοινωνικό σκοπό. 
Συγκεκριμένα η θρυλική Τσέχα ακοντίστρια το έδωσε στο «Give 
Children A Chance» και θα δημοπρατηθεί στις 24 Νοεμβρίου 
σε χριστουγεννιάτικη δημοπρασία.
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SPORTS

Περίπου 600 αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών θα πά-
ρουν μέρος στο κύπελλο σε ανώμαλο δρόμο που θα διεξα-
χθεί την Κυριακή στην Πηγή Τρικάλων. Μετέχουν σημαντικά 
ονόματα, όπως οι πρόσφατοι νικητές στα 10χλμ. στον Αυ-
θεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας Μάριος Αναγνώστου και 
Αναστασία Μαρινάκου. 

Η Σάρα Σιμεόνι εξέδωσε βιβλίο με τίτλο «Una Vita in Alto», που 
αναφέρεται στη ζωή της στο αγώνισμα που έγραψε τη δική της 

ιστορία. Η 69χρονη σήμερα Ιταλίδα άλτρια κατέκτησε μεταξύ άλ-
λων τρία μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Χρυσό το 1980 
στη Μόσχα και ασημένια το 1976 στο Μόντρεαλ και το 1984 

στο Λος Άντζελες. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



ΜΑΓΙΚΗ 
ΤΡΙΑΔΑ

Ο Ολυμπιακός παρέμεινε άτρωτος μακριά από το ΣΕΦ μετά και τη νίκη του στο Μόναχο επί της Μπάγερν και παραμένει σταθερά 
στις πρώτες θέσεις, μέσα στην τετράδα και φυσικά στα φαβορί για να αποκτήσει το πλεονέκτημα έδρας. Eστω κι αν ακόμα είναι 
νωρίς, έστω κι αν καταγράφηκαν «νεκρά διαστήματα» στο δεύτερο και στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έδειξε ότι διαθέτει 
τις λύσεις για να βρίσκει το δρόμο του.
Hταν τρομερός ο Βεζένκοφ, με το καλύτερο φετινό του παιχνίδι, με double- double σε πόντους και ριμπάουντ, χωρίς ούτε ένα 
λάθος σε 30 λεπτά παρουσίας και με τόσες μπάλες να περνούν από τα χέρια του. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο Βεζένκοφ 
κάνει χρονιά MVP και σίγουρα αυτή τη στιγμή «προηγείται» στην κούρσα για τον τίτλο.
Oμως οι Πειραιώτες είχαν κι άλλες λύσεις. Ο Μουσταφά Φαλ ήταν εκεί κάθε φορά που χρειάστηκε να ορθώσει το πελώριο 
κορμί του και να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημά του απέναντι στους αντιπάλους του. Κρίσιμα καλάθια, καλές άμυνες από τον 
Γάλλο που βρέθηκε στη γραμμή των διακριθέντων όπως και ο Τόμας Γουόκαπ.
Ο Αμερικάνος είχε 9 πόντους- 7 ασίστ και 6 κλεψίματα, προσέφερε και στις δύο πλευρές του παρκέ, έδειξε πόσο σημαντικός 
είναι για την ομάδα και σίγουρα μαζί με τον Βεζένκοφ και τον Φαλ συμμετείχε στην πρωταγωνιστική τριάδα του Ολυμπιακού.
Ηταν περίεργη και δύσκολη η εβδομάδα για τους Πειραιώτες που λόγω της απουσίας των τριών διεθνών (Παπανικολάου- 
Λαρεντζάκης και Λούντζης που συνάντησαν την ομάδα απευθείας στο Μόναχο) δεν κατάφερε να κάνει την καλύτερη δυνατή 
προετοιμασία για τον αγώνα με την Μπάγερν. Παρόλ’ αυτά και παρά τις «βουτιές» στο δεύτερο και στο τέταρτο δεκάλεπτο (πέτυχε 
συνολικά 27 πόντους όσους πέτυχε μόνο στο πρώτο αλλά και στο τρίτο) ο Ολυμπιακός παρουσίασε περισσότερες λύσεις και στα 
κατάλληλα σημεία βρήκε όσα ήθελε κι έφτασε στην τελική επικράτηση.
Μετά το 4-0 εκτός έδρας ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Τελ Αβίβ για τον αγώνα με την Μακάμπι και στη συνέχεια θα φέρει την 
Αλμπα στο ΣΕΦ στην επόμενη διαβολοβδομάδα της Euroleague. Είναι σε καλό δρόμο, έχει περιθώρια βελτίωσης και φυσικά 
αυτά δείχνουν και την προοπτική των «ερυθρόλευκων».

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 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
Λόγια του παρκέ...


