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  basket

ΑΡΧΗΓΟΣ  
ΦΥΛΑΚΑΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΦΕΤΙΝΗ ΤΟΥ ΒΡΑΔΙΑ ΕΒΓΑΛΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΜΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΜΠΑ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βιλερμπάν (21:00) στο ΟΑΚΑ και ψάχνει ακόμα μια νίκη μετά απ’ 
αυτή με την Βίρτους Μπολόνια στο ΟΑΚΑ για να ανέβει ακόμα περισσότερο στη βαθμολογία. Στην 
ουσία με νίκη επί των Γάλλων (είναι ισόβαθμοι με ρεκόρ 3-6) θα δώσει αξία στην επιτυχία επί 
της Βίρτους καθώς θα μπει σε έναν πιο ομαλό δρόμο και θα έχει μια συνέπεια χτίζοντας το πρώτο 
μικρό φετινό του σερί. Οι Γάλλοι από την πλευρά τους δε βρίσκονται σε καλή κατάσταση καθώς 
μετρούν τρεις συνεχόμενες ήττες.
ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Μεγάλο βήμα για την πρόκριση στο Ευρωμπάσκετ του 2023 έκανε η Εθνική 
Γυναικών μετά την επικράτησή της με 86-61 επί της Εσθονίας. Το δίδυμο Σπανού- Φασούλα έκανε 
θραύση με 19 και 16 πόντους αντίστοιχα ενώ είχαν και 18 ριμπάουντ συνολικά (από 9 η κάθε μία).

Ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη (86-76) με μεγάλη δυσκολία απέναντι 
στην εξαιρετική και μαχητική Aλμπα που έκανε πολύπλοκη την αποστολή των 
Πειραιωτών στο ΣΕΦ. Κι αν ο Ολυμπιακός είχε αρκετά ζητήματα, βρέθηκε εκεί ο 
Κώστας Παπανικολάου για να διαλύσει τα όνειρα των Γερμανών που λίγο ήθελαν 
να δημιουργήσουν εφιάλτες στο ΣΕΦ. Η άμυνα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 
τελευταία περίοδο, αν και οι Πειραιώτες έχουν αρκετά ζητήματα να λύσουν. Διότι 
και πάλι οι βοήθειες ήταν περιορισμένες! Ο Κώστας Σλούκας έκανε double- 
double σε πόντους (ξεπέρασε τους 3.000 στην καριέρα του με τους 12 στην 
Euroleague) και ασίστ (με 11 ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση της καριέρας του), 
ο Βεζένκοφ συνέχισε να σκοράρει καλά, όπως συμβαίνει από την αρχή της σεζόν, 
αλλά ο καταλύτης στη νίκη του Ολυμπιακού ήταν ο Κώστας Παπανικολάου. Εκείνος 
έδωσε τις λύσεις, αμυντικά κι επιθετικά στο κρίσιμο σημείο και ειδικά με το 
εύστοχο τρίποντο στα 2’40’’ που έστειλε το σκορ στο 80-
Τα δεκάλεπτα: 18-21, 39-38, 61-59, 86-76
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας):  Γουόκαπ 4, Κάνααν 3, Λαρεντζάκης 3, Φαλ 2, 
Σλούκας 12, Βεζένκοφ 24, Παπανικολάου 19, Μπόλομποϊ 12, Πίτερς, ΜακΚίσικ 7
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (Γκονζάλες): Λο 12, Προσίντα, Σμιθ 12, Ντελόου 9, Βέτζελ 2, 
Σνάιντερ, Κουμάτζε, Σίκμα 7, Λάμερς 8, Μπλατ 10, Ζούσμαν 6
Euroleague - 10η αγωνιστική: Ερυθρός Αστέρας- Μακάμπι 69-68, Αρμάνι Μιλάνο- 
Φενέρμπαχτσε 72-82, Ρεάλ Μαδρίτης- Παρτιζάν 105-97. Απόψε: (20:00) Μονακό- 
Μπάγερν Μονάχου, (21:00)  Παναθηναϊκός- Βιλερμπάν, (21:30) Βίρτους 
Μπολόνια- Εφές, (21:30) Μπαρτσελόνα- Μπασκόνια, (21:45) Βαλένθια- Ζαλγκίρις 
Κάουνας
Η βαθμολογία: Φενέρμπαχτσε (9-1), Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης (7-3), 
Μονακό και Μπαρτσελόνα (6-3), Ζαλγκίρις Κάουνας, Μπασκόνια (5-4), Μακάμπι 
Τελ Αβίβ (5-5), Βίρτους Μπολόνια, Εφές, Βαλένθια (4-5), Παρτιζάν και Ερυθρός 
Αστέρας (4-6), Βιλερμπάν, Μπάγερν Μονάχου και Παναθηναϊκός (3-6), Αρμάνι 
Μιλάνο και Άλμπα (3-7)
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ΜΕ ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΣΕΡΙ
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ΕΧΟΥΝ ΠΕΣΕΙ
ΠΑΝΩ ΤΟΥ
Ο τραυματισμός του Σεμπάστιαν Παλάσιος σήμανε συναγερμό και ήταν 
λογικό αυτό μια και για μεγάλο χρονικό διάστημα θα είναι εκτός ο 
Αϊτόρ. Ο Αργεντίνος winger εκτός του ότι είναι από τους στυλοβάτες 
της φετινής σεζόν που κάνει ο Παναθηναϊκός, έδειχνε προς την 
τελική ευθεία του πρώτου γύρου να ανεβάζει στροφές.
Έχασε τα ματς με Παναιτωλικό και Ατρόμητο, έκλεισε τον πρώτο 
γύρο με 10 ματς και 4 γκολ χάνοντας επίσης μόνο τον αγώνα με 
τον ΠΑΟΚ μέσα σε αυτήν την στροφή των 13 αγώνων.
Το ζήτημα, λοιπόν, είναι πως από τον Παναθηναϊκό έχουν πέσει 
πάνω στον Παλάσιος προκειμένου να είναι έτοιμος ή όσο το δυνατόν 
πιο έτοιμος με την επανέναρξη της Super League 1 το διήμερο 21-
22 Δεκεμβρίου.
Ο Παναθηναϊκός πριν πάει στη Νέα Φιλαδέλφεια για να παίξει με 
την ΑΕΚ έχει σχετικά βατό πρόγραμμα.
Πάει στη Νίκαια, υποδέχεται τον ΟΦΗ και πάει στη Λιβαδειά. Μπορεί 
δηλαδή και το 3 στα 3 και στη χειρότερη να διατηρήσει τη διαφορά 
από την ΑΕΚ στο +8.
Οι πρωτοπόροι ακόμα και αν έχουν κλείσει μεταγραφή στα εξτρέμ, 
δε θα μπορεί να παίξει τουλάχιστον στα πρώτα δύο ματς του δεύτερου 
γύρου.
Και επίσης χωρίς Παλάσιο και με Βέρμπιτς in, σαν κάτι να λείπει. 
Επομένως, Παλάσιος άμεσα.  

AGENT GREEK

ΛΟΓΙΚΟ
Σπουδαίος τερματοφύλακας, ότι και να πει κανείς για την αξία του είναι 
λίγο. Δεκάδες τα μετάλλια από τις μεγάλες διοργανώσεις, πρωταθλητής 
Ισπανίας με τη Ρεάλ, πρωταθλητής Γαλλίας με τη Ρεάλ, Τσάμπιονς Λιγκ 
3 τον αριθμό με τη «Βασίλισσα». Επίσης, σίγουρα δε φταίει εκείνος ή 
μόνο εκείνος για το 7-0 από την Ισπανία. Αλλά όσοι είδαν τον πρώτο 
αγώνα της Κόστα Ρίκα στο Μουντιάλ αντιλήφθηκαν πως ο Κέιλορ Νάβας 
έχει χάσει αυτήν την σπιρτάδα που κάποτε τον έκανε έναν από τους 
κορυφαίους τερματοφύλακες του κόσμου. Όλο αυτό για να τονιστεί το 
γεγονός πως στη Γαλλία τον είχαν συνδέσει με τον Ολυμπιακό πάνω 
από μια φορά και μάλιστα ξανά σχετικά πρόσφατα. Στους πρωταθλητές 
το είχαν ψάξει το θέμα και είχαν πληροφορηθεί πως ο 36χρονος Νο1 
δεν είναι στην κατάσταση που ήταν κάποτε.
Εξάλλου, φέτος δεν έχει κάνει ούτε ματς στην Παρί Σεν Ζερμέν. Άρα 
δύσκολο να ακουστεί ξανά.
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AGENT GREEK

ΜΕ ΕΛΛΗΝΑ
AGENT
Με την πρεμιέρα του Καναδά στο Μουντιάλ έγινε και της μόδας η αναφορά 
στον Έλληνα agent του Τζόναθαν Ντέιβιντ, ο οποίος είναι από τους κορυφαίος 
(μαζί με τον Ντέιβις της Μπάγερν ο κορυφαίος) της εθνικής του ομάδας.
Και ήταν και καλός ο Καναδάς που αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός στην τελική 
προσπάθεια θα είχε κερδίσει το κακό Βέλγιο. Ο Νικ Μαυρομάρας, ιδιοκτήτης 
της Axia Sports πίστεψε από νωρίς στην πορεία του την αγορά του Καναδά 
και το γεγονός ότι μπορούσε να φέρει καλούς παίκτες στην Ευρώπη.
Πήγε τον Ντέιβιντ στην Γάνδη και το καλοκαίρι του 2020 οι μετέπειτα 
πρωταθλητές Γαλλίας της Λιλ έδωσε 27 εκατομμύρια ευρώ να τον πάρει 
και δικαιώθηκε.
Τώρα κοστίζει 45, φέτος ήδη έχει σε 15 ματς 9 γκολ και μην αποκλείσει 
κανείς να κάνει νέα μεγάλη μεταγραφή.  
Ο Μαυρομάρας που έχει συνεργάτη τον Τόλη Μπακάλη έχει φέρει τον 
Κορνέλιους στον Παναιτωλικό και μην αποκλείσετε να κάνει κι άλλη κίνηση 
στη Super League 1 άμεσα.

ΠΡΟΦΑΝΕΣ 
Για τους… βιαστικούς η ΑΕΚ θέλει στόπερ και εξτρέμ από τούτη 
τη μεταγραφική περίοδο. Ο Ματίας Αλμέιδα δε φαίνεται να 
βιάζεται τόσο, ήδη έχει εκφράσει την εμπιστοσύνη του στο 
υπάρχον ρόστερ και από καλοκαίρι βλέπουμε.
Αυτά πάντως που ακούγονται πως ο Αργεντίνος προπονητής 
αποφασίζει είναι… προφανές θα πει η στήλη.
Ο Αλμέιδα το έχει κερδίσει με την ΑΕΚ που έχει παρουσιάσει 
ενώ και η στάση του κατά την προηγούμενη μεταγραφική 
περίοδο τον έχει κάνει ιδιαίτερα… συμπαθή σχεδόν σε όλα 
τα στελέχη.
Έναν εκ των Πινέδα ή Ιν Μπέομ είχε ζητήσει ονομαστικά ο 
Αλμέιδα και το χατίρι έγινε.
Στη συνέχεια η στρατηγική που ακολούθησε η  ΑΕΚ είναι αυτή 
που θα έχει από εδώ και πέρα. Παίκτες προτείνονται στον 
Αλμέιδα και αυτός αποφασίζει αλλά ο ίδιος ονομαστικά δε 
φαίνεται να έχει κάποιον κατά νου άμεσα.
Του προτείνουν δηλαδή και αποφασίζει.
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BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

To γυαλί των σχέσεων του Αρη με τον Ντανιέλ Μαντσίνι έχει ρα-
γίσει για τα καλά και ο Θόδωρος Καρυπίδης θα κοιτάξει παίκτη 
και στα εξτρέμ. Αυτή η κίνηση θα ακολουθήσει την προσθήκη του 
Βλάντιμιρ Νταρίντα, ο οποίος είναι κοντά στο να υπογράψει με 
τους «κίτρινους». Οι δύο περιπτώσεις που κοιτούν οι Θεσσαλο-
νικείς έχουν εμπειρία από ευρωπαϊκές λίγκες, με τον έναν να 
είναι από Λατινική Αμερική.

Στην ΑΕΚ έχουν έτοιμη τη λίστα των υποψηφίων περιπτώσεων για ενί-
σχυση και περιμένουν τον Ματίας Αλμέιδα, ώστε να περάσουν στην επό-
μενη φάση. Παρόλα αυτά, οι «κιτρινόμαυροι» δεν θα βιαστούν, καθώς 
δεν «καίγεται» για προσθήκη σε συγκεκριμένη θέση και κοιτάζει μόνο 
ενδεχόμενο upgrade σε θέση. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα 
ο Πάολο Φερνάντες και να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της Ενωσης. 

Στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται πλέον ο Μπερνάρ που επέ-
στρεψε στις προπονήσεις και αναμένεται να ανεβάσει ρυθμούς. Ατο-
μικό έκανε ο Παλάσιος, ο οποίος θα «μπει» στις επόμενες ημέρες 
και υπολογίζεται ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής στα φιλικά στην Κύ-
προ. Στόχος, ο Αργεντινός να είναι έτοιμος πρώτα στο Κύπελλο κό-
ντρα στον Βόλο και στη συνέχεια στο πρωτάθλημα με την έναρξη του 
δεύτερου γύρου.

Πολύ καλό πρόσωπο έδειξε με την εθνική Κορέας ο Ιν-Μπέομ Χου-
άνγκ (σε αντίθεση με τον Ουί-Τζο) στο ματς με την Ουρουγουάη, κάτι 
που αφήνει ικανοποίηση στον Ολυμπιακό. Παράλληλα, οι «ερυθρό-
λευκοι» αναζητούν δεξιό μπακ, με τον Μπάλντοκ να προστίθεται στα 
ονόματα των υποψηφίων. Την ίδια ώρα, οι Βρουσάι– Ανδρούτσος 
φαίνεται να προσπερνούν τον Αβιλα στην ιεραρχία της θέσης, καθώς 
«κολλάνε» περισσότερο στα πλάνα του Μίτσελ.

Τα τρία φιλικά που θα δώσει κατά την μίνι – προετοιμασία του στην 
Κύπρο ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν 
την Ασόντ από το Ισραήλ, την ΑΕΛ στο Τσίρειο και τον Αρη Λεμεσού στο 
«Αντώνης Παπαδόπουλος». Στο αγωνιστικό κομμάτι, μια από τις επι-
στροφές που περιμένει ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι του Γιασμίν Για-
σμίν Κούρτιτς, στον οποίο ποντάρει πολλά ενόψει επανέναρξης.
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ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ – Ν. ΚΟΡΕΑ

BENTO’S GAME
Τον γνωρίσαμε καλύτερα μέσα από τη θητεία του στον Ολυμπιακό, τη σεζόν 2016-
2017. Ο Πάουλο Μπέντο κάθεται πλέον στον πάγκο της Ν. Κορέας και καρπώνε-
ται σε μεγάλο βαθμό την ισοπαλία με 0-0 κόντρα στην Ουρουγουάη που δεν έθελξε 
με το ποδόσφαιρό της. Χρησιμοποιώντας τον Ιν-Μπομ Χουάνγκ στον άξονα (αγωνί-
στηκε και ο Ουί-Τζο ως βασικός), ο Πορτογάλος με το πλάνο του βραχυκύκλωσε τη 
«σελέστε», η οποία απειλούσε μόνο με στατικές φάσεις και βαθιές μπαλιές έχο-
ντας και δύο δοκάρια (Γοδίν, Βαλβέρδε).  

ΕΛΒΕΤΙΑ – ΚΑΜΕΡΟΥΝ

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ FAIR PLAY
Το Καμερούν επέστρεψε σε Μουντιάλ, μετά από οκτώ χρόνια, πλησίασε στο γκολ, 
αλλά στο τέλος επικράτησαν οι Ελβετοί (1-0). Αν αναρωτιέστε, δεν επικράτησε η κα-
λύτερη ομάδα, αλλά η πιο έμπειρη. Με 4/5 παρουσίες της σε Μουντιάλ να έχουν οδη-
γήσει στους «16», η Ελβετία έχει την τεχνογνωσία για να διαχειρίζεται τους ομίλους. 
Και το κατάφερε με πρωταγωνιστή έναν ποδοσφαιριστή που έχει γεννηθεί στο Κα-
μερούν. Ο Μπρελ Εμπολό σκόραρε στο 48ο λεπτό χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του, 
αλλά κέρδισε το χειροκρότημα διότι δεν το πανηγύρισε τιμώντας την καταγωγή του.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΓΚΑΝΑ 

ΕΓΩ Ο ΘΡΥΛΟΣ
Απέναντι στην Γκάνα, στα 37 του χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος 
παίκτης στα χρονικά που σκοράρει σε πέντε διαδοχικά Παγκόσμια Κύπελλα. Ούτε 
ο Πελέ, ούτε ο Μαραντόνα, ούτε καν ο Μέσι δεν το έχει κάνει! Στο 64΄ κέρδι-
σε πέναλτι για την Πορτογαλία, στο 65΄ τιμώρησε τους Γκανέζους από την άσπρη 
βούλα και το ματς έγινε ροντέο. Ισοφάριση από τον Αντρέ Αγιού (73΄), προβάδι-
σμα εκ νέου από τον Φέλιξ (78΄), «μαχαιριά» από τον Λεάο και μείωση από τον 
Μπουκαρί (89΄). Ενα 3-2 με σφραγίδα Ρονάλντο και Σάντος.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΣΕΡΒΙΑ

ΠΑΡΤΙ ΜΕ ΣΑΜΠΑ
Μουντιάλ χωρίς Βραζιλία δεν γίνεται! Στην πρώτη της εμφάνιση στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο του Κατάρ, η «σελεσάο» έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στη Σερβία 
των πολύ ποιοτικών μεσοεπιθετικών. Το τελικό 2-0 ίσως και να είναι κολακευ-
τικό για την ομάδα του Στοΐκοβιτς, καθώς κορυφαίος παίκτης της ήταν ο Μιλίν-
κοβιτς – Σάβιτς. Οχι ο Σεργκέι, αλλά ο Βάνια, ο τερματοφύλακας των Βαλκά-
νιων, ο οποίος σταμάτησε ό,τι μπορούσε. Βέβαια, στα δύο γκολ του Ρισάρλισον 
δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα, με το πάρτι να είναι αυστηρά για έναν.

NE
W
SWORLD

CUP



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 18:00
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

Χ2 2,10
Η Ολλανδία δεν έπεισε στο ματς με την Σενεγάλη και ζορίστηκε, 
αλλά στο τέλος πήρε αυτό που ήθελε με «λυτρωτή» τον Γκάκπο. 

Από την άλλη, το Εκουαδόρ ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Κατάρ 
με θελτικό ποδόσφαιρο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΕΚΟΥΑΔΟΡ 3

ς

ΑΡΧΊΖΕΊ Η 2η ΑΓΩΝΊΣΤΊΚΗ ΤΩΝ ΟΜΊΛΩΝ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΊΟ 
ΜΕ ΤΊΣ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΊΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΊΧΗΜΑ 

Η 1η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε με αρκετές εκπλήξεις, ανατροπές και μεγάλα σκορ. Από σήμερα γίνεται η σέντρα στη 
2η αγωνιστική με τα 4 παιχνίδια του 1ου και του 2ου ομίλου. Οι καλύτερες αποδόσεις συνεχίζονται και στη 2η αγωνιστική των ομίλων από το Πάμε 

Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΎΝΑΤΑ ΠΑΊΧΝΊΔΊΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΊΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στις 12:00 αρχίζει ο αγώνας του 2ου ομίλου Ουαλία-Ίράν. Στην πρεμιέρα η Ουαλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τις ΗΠΑ και το Ίράν γνώρισε τη συντριβή με 6-2 
από την Αγγλία. Και οι 2 θέλουν τη νίκη για να ελπίζουν σε πρόκριση. Στις 15:00 γίνεται η σέντρα στην αναμέτρηση του 1ου ομίλου, Κατάρ-Σενεγάλη. Η 
νίκη είναι μονόδρομος και για τις 2 ομάδες, μετά τις ήττες τους με το ίδιο σκορ 2-0 στην 1η αγωνιστική. Στις 18:00 ξεκινά η αναμέτρηση κορυφής του 

2ου ομίλου, Ολλανδία-Ίσημερινός. Δυσκολεύτηκε στην πρεμιέρα η Ολλανδία αλλά κέρδισε στο τέλος με 2-0 τη Σενεγάλη. Πιο άνετη ήταν η επικράτηση 
του Ίσημερινού με 2-0 κόντρα στο Κατάρ. Στις 21:00 αρχίζει το παιχνίδι του 2ου ομίλου, Αγγλία-ΗΠΑ. Μπήκε δυνατά στο Παγκόσμιο Κύπελλο η Αγγλία 
με το 6-2 κατά του Ίράν. Οι ΗΠΑ προηγήθηκαν στο ματς με την Ουαλία, αλλά ισοφαρίστηκαν 1-1 από το πέναλτι του Μπέιλ. Αμέτρητες στοιχηματικές 

επιλογές προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς και οι προωθητικές ενέργειες «Επιστροφή 
Στοιχήματος»* και «Παρά 1»*. 

ΣΕ ΑΎΤΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΊΟ ΣΚΟΡΑΡΕΊΣ ΜΕ ΤΟ MUNDOBALL
Μαζί με το Παγκόσμιο συνεχίζεται 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.*
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 κερδίζεις 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.

ΕΊΔΊΚΑ ΣΤΟΊΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΊΣΧΎΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΊΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΊΧΗΜΑ
Κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα καταστήματα ΟΠΑΠ ειδικά στοιχήματα με ενισχυμένες αποδόσεις για τους αγώνες του Παγκοσμίου 

Κυπέλλου. Δείτε τις προσφορές για τα 4 σημερινά παιχνίδια: Ουαλία-Ίράν: Να σκοράρει ο Γκάρι Μπέιλ– Να σημειωθεί γκολ πριν από το 20’ – Σκορ 
1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα – Τρόπος επίτευξης 1ου γκολ με πέναλτι. Κατάρ-Σενεγάλη: Να σκοράρει ο Ίσμαϊλά Σαρ – Να σημειωθεί γκολ πριν 

από το 40’ – Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα –Τρόπος επίτευξης 1ου γκολ με πέναλτι.  Ολλανδία-Ίσημερινός: Να σκοράρει το πρώτο γκολ 
ο Στέφεν Μπεργκούις – Να σημειωθεί γκολ πριν από το 30’ – Σκορ 2-0 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα – Σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1 
– Τρόπος επίτευξης 1ου γκολ με κεφαλιά. Αγγλία-ΗΠΑ: Να σκοράρει τo 1ο γκολ ο Μπουκαγιό Σάκα – Να σημειωθεί γκολ πριν από το 20’ – Σκορ 2-0 

οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα – Τρόπος επίτευξης 1ου γκολ με σουτ.

*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

Η 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΥΛΑΙΑ ΜΕ 
ΑΚΡΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
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ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΊΟ ΣΎΝΕΧΊΖΕΤΑΊ ΚΑΊ ΤΟ MUNDOBALL, 
ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΊΧΝΊΔΊ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟPAP STORE APP

www.xosetips.com

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 12:00
ΟΥΑΛΙΑ-ΙΡΑΝ

1 2,05
Εξαργύρωσε την ανωτερότητα της στο δεύτερο ημίχρονο 
η Ουαλία και με το πέναλτι του Μπέιλ πήρε τον βαθμό της 

ισοπαλίας. Ξεκάθαρο φαβορί κόντρα στο Ιράν που έρχεται απο 
την συντριβή από την Αγγλία μπορεί να την κατακτήσει.

Ο ΑΣΟΣ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 15:00

ΚΑΤΑΡ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
2 1,66

Δύσκολα θα είναι τα πράγματα για τους διοργανωτές που 
απογοήτευσαν στην πρεμιέρα και απέδειξαν ότι υστερούν πολύ 

σε ποιότητα. Αντιθέτως, η Σενεγάλη στάθηκε εξαιρετικά απέναντι 
στους Ολλανδούς και το 2-0 τους αδικεί.

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΑΦΡΙΚΑΝΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00
ΑΓΓΛΙΑ-ΗΠΑ
OVER 2,5 1,88

Με την επιθετική της γραμμή να βγάζει φωτιές η Αγγλία 
σκόρπισε το Ιράν με το εμφατικό 6-2. Πλουραλισμός στην 
επίθεση και κόντρα στις ΗΠΑ έρχεται ένα δυνατό τεστ. Οι 
Αμερικανοί χαλάρωσαν επικίνδυνα στο δεύτερο μέρος. 

 ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

ΕUROLEAGUE 20:00
ΜΟΝΑΚΟ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ

OVER 155,5 1,82
Το τρίποντο του Τζέιμς δεν μπήκε ποτέ και η Μονακό γνώρισε 
την ήττα απο την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε. Η επιστροφή στις 

νίκες αποτελεί μονόδρομο με το εμπόδιο της Μπάγερν που 
πήρε το «διπλό» στη Βιλερμπάν να φαντάζει βατό.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΣΤΟ OVER
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΕUROLEAGUE 21:30
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ

OVER 160,5 1,85
Το Ισπανικό ντέρμπι ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Μπασκονια κλέβει φυσικά την 
παράσταση. Τρέχουν για να καλύψουν το χαμένο έδαφος οι Καταλανοί που ακόμα 

ψάχνονται. Ικανή να διεκδικήσει μια θέση στα πλέι-oφ δείχνει φέτος η Μπασκονια.

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ OVER VOL 2
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Δύο σημαντικές μεταγραφές έκανε ο Παναξιακός Α.Ο. τις οποίες 
αναμένεται να ανακοινώσει σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει 

στη Νάξο. Πήρε δύο από τις καλύτερες αθλήτριες στα 400μ. 
την Ανδριάνα Φέρρα από τον Ολυμπιακό και την Μαρίτα 

Αργυρού από τον ΓΣ Ελ. Βενιζέλος. 

Ο Ασάφα Πάουελ έκλεισε τα 40 του χρόνια την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 
και ετοιμάζεται για ένα μεγάλο πάρτι στο Κίνγκστον, όπου θα είναι 
και αποχαιρετιστήριο από την ενεργό δράση. Το προανήγγειλε 
με τη σύζυγό του το μοντέλο Αλίσια Μίλερ.
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SPORTS

Όλο το γκρουπ του προπονητή Γιώργου Μποτσκαρίωβ θα πάει 
προετοιμασία στις αρχές του νέου έτους στην Κύπρο. Με επι-
κεφαλής την Ελίνα Τζένγκο, θα πάνε από 2 ως 14 Ιανουαρί-
ου στη Λευκωσία και οι Τάσος Λατιφλάρι, Οδυσσέας Μου-
ζενίδης, Σοφία Κεσίδη και Αναστασία Ντραγκομίροβα. 

Ο δύο φορές ολυμπιονίκης και δις παγκόσμιος πρωταθλητής στα 
800μ. Ντέβιντ Ρουντίσα ετοιμάζεται να ασχοληθεί με την προπο-

νητική. Ο Κενυάτης δρομέας, που αγωνίστηκε τελευταία φορά 
το 2017, δεν έχει καταφέρει να επανέλθει και στρέφει το 

βλέμμα του να γίνει προπονητής.  

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



Πελέ, Ριβελίνο, Ζίκο, Ρομάριο, Ρονάλντο, Ριβάλντο, Ροναλντίνιο και μετά το... χάος. Από το 2006 κι ύστερα, η Βραζιλία θύμιζε 
ελάχιστα τη θρυλική εθνική ομάδα που τρομοκρατούσε τις αντίπαλες εστίες, καθώς συνεχιστές στο «jogo bonito», το όμορφο 
παιχνίδι που λένε, δεν υπήρξαν ουσιαστικά.
Αυτή η μαγεία, το καλώς εννοούμενο θράσος, οι φαντεζί, αλλά ταυτόχρονα ουσιαστικές ενέργειες είχαν λείψει από το κοινό 
της. Στα Μουντιάλ που ακολούθησαν αυτό της Γερμανίας, ακόμα και σ’αυτό που διοργανώθηκε στη χώρα της σάμπα, η «σελεσάο» 
έδειχνε να υποφέρει από αλλοιωμένο ποδοσφαιρικό DNA. 
Είχε υιοθετήσει το ευρωπαϊκό στιλ ποδοσφαίρου με σκοπό να προσαρμοστεί στις επιταγές του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Αντί 
όμως να ράψει το έκτο αστέρι στη φανέλα της, η Βραζιλία χάθηκε στη μετάφραση του modern football ξεχνώντας ότι οι μεγάλες 
επιτυχίες του παρελθόντος ήρθαν αποκλειστικά και μόνο από το δικό της απρόβλεπτο στιλ. 
Αυτό το στιλ με χαρά το παρατηρήσαμε στο παιχνίδι με τη Σερβία. Μια βροντερή δήλωση ότι η παλιά, καλή Βραζιλία είναι 
εδώ. Μπορεί το πρώτο ημίχρονο να κύλησε συντηρητικά, αλλά το δεύτερο ήταν μια ποδοσφαιρική απελευθέρωση. Βινίσιους, 
Νεϊμάρ και Ρισάρλισον θύμισαν στους παλιούς και δίδαξαν στους καινούριους πως είναι η αίσθηση της πληρότητας μετά από 
ένα ποδοσφαιρικό ματς. Το δεύτερο γκολ του Ριτσάρλισον δε, ένα έργο τέχνης. Κλασικό και εικονογραφημένο. Από αυτά που 
πολλάκις έχει βάλει η «σελεσάο».
Μοναδικό ερώτημα συνδυασμένο με μια προσμονή για να δούμε ξανά αυτό το όμορφο οικοδόμημα του Τίτε, το εξής: Που θα την 
φτάσει τη Βραζιλία αυτό το στιλ; Η απάντηση, προσεχώς και επί χόρτου... 

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

JOGO 
BONITO


