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AGENT GREEK

ΑΡΕΣΕ Ο ΣΙΣΕ
Από εδώ τα έλεγε η στήλη πως το Μουντιάλ είναι situation changer. 
Μπορεί να αλλάξει μια κατάσταση που φαινόταν βαλτωμένη. Και 
καλύτερη εφαρμογή από τον Παπέ Αμπού Σισέ δε θα μπορούσε να βρει.
Ο στόπερ του Ολυμπιακού πήγε με τη Σενεγάλη στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
και έπαιξε βασικός στο πρώτο ματς με την Ολλανδία.
Καλή εμφάνιση από τον ίδιο αλλά ήττα 2-0. Μπήκε στο 77’ στη νίκη 3-1 
επί του Κατάρ και στο 89’ στο πρόσφατο 2-1 επί του Εκουαδόρ.
Και στα δύο παιχνίδια που ήρθε από τον πάγκο φάνηκε να είναι 
προσηλωμένες στο πλάνο.
Χωρίς πολλά πολλά, χρήσιμος ώστε να σφίξει η άμυνα και να μην 
κινδυνέψει.
Και μέσα σε όλα αυτά τα θετικά, έγινε και αυτό που ήθελαν στον Ολυμπιακό. 
Δηλαδή πρόκριση της Σενεγάλης στα νοκ άουτ και μάλιστα ματς κόντρα 
στην Αγγλία, δηλαδή μια από τις μεγάλες ομάδες της διοργάνωσης.
Τα πρώτα reports που έρχονται από τα Κατάρ κάνουν λόγο για Σισέ που 
αρέσει και όχι μόνο σε γαλλικές ομάδες.

ΓΙΑ  
ΣΤΟΠΕΡ 
Η μεταγραφική στόχευση της ΑΕΚ δεν έχει αλλάξει από τις 
πρώτες της ημέρες στην Ολλανδία κατά τη διάρκεια της μίνι 
προετοιμασίας. Ο Αλμέιδα σε γενικές γραμμές είναι ok από 
αυτά που δείχνουν οι παίκτες αλλά το πιο σημαντικό είναι 
πως επέστρεψαν σε καλή κατάσταση και μετρήσεις μετά τις 
ολιγοήμερες διακοπές που έκαναν.
Μην απορεί κανείς πως αυτά μετρούν περισσότερο για τον 
κόουτς της ΑΕΚ. Αν και ακόμα είναι νωρίς, η Ένωση διακριτικά 
τσεκάρει το μάρκετ παρά για να κάνει μια κίνηση. Αν πόνταρε 
κάπου η στήλη θα έλεγε μεσοεπιθετικά. Για τώρα.
Γιατί οι πηγές οι καλές λένε στην στήλη πως η ΑΕΚ έχει βρει 
μια πολύ καλή περίπτωση νεαρού κεντρικού αμυντικού που 
δε θα πρέπει να αποκλειστεί να την κλείσει από τώρα και να 
την ενεργοποιήσει το καλοκαίρι.
Είναι λίγες οι πιθανότητες να έρθει από τον Γενάρη στην 
Αθήνα ο παίκτης αλλά ακόμα και αυτό να συμβεί τότε θα γίνει 
περισσότερο για να πάρει κλίμα και να μπει στην καθημερινότητα 
της ομάδας και του κλαμπ. Μουκουντί και Βίντα οι βασικοί, 
Μήτογλου και Τζαβέλλας μπακ απ έως και το τέλος της σεζόν 
λένε τη δεδομένη χρονική στιγμή οι πιθανότητες.
Αλλά για τον νεαρό στόπερ λένε τόσο πολύ τα καλύτερα που δεν 
αποκλείεται ακόμα και να είναι ο 3ος την επόμενη σεζόν.
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ΣΤΟ ΠΛΑΝΟ
Σε όσους γνωρίζουν τα του Παναθηναϊκού δεν έκανε 
εντύπωση ούτε η καλή εμφάνιση του Γιώργου Σιδερά στο 
φιλικό με την Χάποελ Μπεερ Σεβά αλλά ούτε και η παρουσία 
του στο γήπεδο από το 58’ και μετά. Έπαιξε δηλαδή σεβαστό 
χρονικό διάστημα.
Ο 20χρονος στόπερ του Παναθηναϊκού ήταν εντυπωσιακός 
όχι μόνο στο αμυντικό κομμάτι αλλά κυρίως στο επιθετικό με 
ένα γκολ και μια ασίστ. Φιλικό θα πει κανείς και μάλιστα σε 
μια χρονική περίοδο ιδιαίτερη με διακοπή μέσα στη σεζόν.
Αλλά είναι απόλυτα θετική εικόνα για έναν παίκτη που δεν 
παίζει με την πρώτη ομάδα ακόμα φέτος και μετράει 4 
αγώνες ως βασικός με τον Παναθηναϊκό Β’ στη Super 
League 2.
Με λίγα λόγια ο Γιοβάνοβιτς τον έχει ψηλά στα υπόψιν 
του αν και προς το παρόν υπάρχει η 4άδα των στόπερ με 
Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Πούγγουρα και Σάρλια. Αλλά 
δε θα πρέπει να αποκλειστεί να πάρει συμμετοχή φέτος 
στην πρώτη ομάδα ο Σιδεράς.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Μια εξέλιξη που λίγοι περίμεναν έφερε στη δημοσιότητα από 
την Τετάρτη (30/11) η Daily Record στη Σκωτία. Πως η Σέλτικ 
δεν τα βρίσκει με τον Γιώργο Γιακουμάκη και δε θα πρέπει να 
αποκλειστεί ακόμα και το ενδεχόμενο να φύγει τον Ιανουάριο. 
Αυτή κι αν είναι εξέλιξη.
Το Sportime σας είχε ενημερώσει (8/10 το σχετικό δημοσίευμα) 
πως για τον διεθνή στράικερ έχει υπάρξει σοβαρό σκάουτινγκ 
τόσο από την Πρέμιερ Λιγκ όσο και από την Τσάμπιονσιπ με 
ομάδες που έχουν στόχο την άνοδο.
Το ζήτημα είναι πως σύμφωνα με το δημοσίευμα στον Γιακουμάκη 
προτάθηκε αύξηση αποδοχών που όμως δεν ήταν στο επίπεδο 
που θα ήθελε ο Έλληνας άσος.
Με 24 ματς φέτος, 9 γκολ και μια ασίστ φέτος και πέρυσι με 
29 ματς, 17 γκολ (13 στο πρωτάθλημα, πρώτος σκόρερ), ο 
Γιακουμάκης είναι δεδομένο πως θα τραβήξει κόσμο.
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«ΕΚΤΕΛΕΣΗ»
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΟΥΤΕΡ 
ΤΟΥ ΑΤΑΜΑΝ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ 
ΛΥΣΕΙΣ ΚΙ ΕΧΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΕΣ

Μετά από δύο συνεχόμενες νίκες (επί Βίρτους και Βιλερμπάν) ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολη αποστολή στο 
Κάουνας απέναντι στην Ζαλγκίρις η οποία βρίσκεται μόνη στην 6η θέση της βαθμολογίας και πραγματοποιεί 
εξαιρετική πορεία. Για τον Παναθηναϊκό αυτός ο αγώνας είναι κομβικής σημασίας προκειμένου να διαπιστωθεί 
αν μπορεί να «ψάξει» για κάτι παραπάνω καθώς δεν είναι υπερβολή να αναφέρουμε ότι ο στόχος των 
«πράσινων» μπορεί να διαφοροποιηθεί και να αρχίσει να κοιτάζει, έστω και «δειλά» την οχτάδα.
Οι άλλοι αγώνες της 11ης αγωνιστικής στην Euroleague: Άλμπα- Μπαρτσελόνα 86-88, Βιλερμπάν- Μονακό 75-
84, Μπασκόνια- Αρμάνι Μιλάνο 78-62, Παρτιζάν- Βαλένθια 96-100 (παρ. 84-84). Απόψε: Ερυθρός Αστέρας- 
Βίρτους Μπολόνια (19:00), Φενέρμπαχτσε- Ρεάλ Μαδρίτης (19:45), Ζαλγκίρις Κάουνας- Παναθηναϊκός (20:00), 
Μπάγερν Μονάχου- Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30)
Η βαθμολογία: Φενέρμπαχτσε (9-1), Μπαρτσελόνα και Μονακό (8-3), Ρεάλ Μαδρίτης (7-3), Ολυμπιακός (7-
4),  Ζαλγκίρις (6-4), Εφές και Μπασκόνια (6-5), Μακάμπι (5-5), Βαλένθια (5-6), Βίρτους, Παναθηναϊκός και 
Ερυθρός Αστέρας (4-6), Παρτιζάν (4-7), Μπάγερν Μονάχου (3-7), Άλμπα, Βιλερμπάν και Αρμάνι (3-8)

Ο Μίσιτς έπαιξε σαν MVP της Euroleague, o Μπομπουά και 
ο Κλάιμπερν έβλεπαν το καλάθι σα βαρέλι και ο Ολυμπιακός  
δεν τα κατάφερε στην έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης.
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε (82-71) καθώς στο δεύτερο 
μέρος η Εφές εξουδετέρωσε την εξαιρετική άμυνα των 
«ερυθρόλευκων» στο πρώτο. Το σχήμα με τους τέσσερις 
περιφερειακούς εκτελεστές έκανε τη διαφορά για τους 
Τούρκους καθώς η ελληνική ομάδα υποχρεώθηκε σε πολλά 
λάθη κι άστοχα σουτ ενώ στην επανάληψη η ευστοχία των 
γηπεδούχων ανέβηκε.
Το «τρίγωνο» Μίσιτς- Μπομπουά- Κλάιμπερν έγραψε 
συνολικά 61 πόντους- 20 ριμπάουντ και 13 ασίστ με τον Σέρβο 
να προσεγγίζει το triple double (18 πόντοι- 9 ριμπάουντ και 9 
ασίστ) ενώ είχαν συνολικά 12/22 τρίποντα. Η Εφές είχε 10/17 
τρίποντα στο δεύτερο μέρος όπου το επιμέρους 49-30 τα λέει 
όλα.
Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 18 
πόντους ενώ 13 είχε ο Λαρεντζάκης και από 12 οι Σλούκας 
και Φαλ. Και πάλι είχε προβλήματα στο rotation ο Ολυμπιακός 
(υστέρησαν ξανά Κάνααν- Πίτερς- Μπόλομποϊ που κάποια 
στιγμή πρέπει να ανέβουν ενώ λίγα πράγματα έκανε ο 
ΜακΚίσικ που άρχισε στην πρώτη πεντάδα.
Τα δεκάλεπτα: 13-18, 33-41,  52-53, 82-71
ΕΦΕΣ (Αταμάν): Μπομπουά 19, Μπράιαντ 5, Κλάιμπερν 24, 
Τέιλορ 3, Πλάις 5, Μίσιτς 18, Πολονάρα 4, Ζίζιτς 4, Ντάνστον
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5, Κάνααν, Λούντζης, 
Λαρεντζάκης 13, Φαλ 12, Σλούκας 12, Βεζένκοφ 18, 
Παπανικολάου, Μπόλομποϊ 3, Πίτερς 3, Μπλακ, ΜακΚίσικ 5
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Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  
ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
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Εξελίξεις στα μεταγραφικά και στις αποχωρήσεις δεν υπάρχουν 
και ο Άρης προετοιμάζεται για τον φιλικό αγώνα απέναντι στη 
Μακάμπι Χάιφα. Ο Άλαν Πάρντιου είδε τον Ροντρίγκες να βγάζει 
τα ράμματα και έτσι να συμμετέχει σε μέρος του προγράμματος. 
Αντιθέτως, οι Οντουμπάτζο και Εμπακατά ακολούθησαν ατομικό.

Αρκετά προβλήματα έχει αυτές τις μέρες ο Ματίας Αλμέιδα. Χθες Γαλα-
νόπουλος και Τζαβέλλας ακολούθησαν θεραπεία με τον πρώτο να νιώ-
θει ενοχλήσεις και τον δεύτερο να έχει έναν σπασμό στο γαστροκνήμιο. 
Σιντιμπέ και Φαν Βέερτ έμειναν στο ξενοδοχείο και έκαναν αποφόρ-
τιση και ο Μαχαίρας παραμένει εκτός με θλάση. Ο Άμραμπατ ταλαιπω-
ρείται από ίωση και ο Γιόνσον γυμνάστηκε κανονικά μόνο στην απογευ-
ματινή προπόνηση.

Έχει εθιστεί στις νίκες και συνεχίζει ακόμη και στα φιλικά. Ο Παναθη-
ναϊκός χθες επικράτησε με 3-1 στην Κύπρο της Χαποέλ Μπερ Σεβά. 
Οι Ισραηλινοί κόντρα στη ροή του ματς άνοιξαν το σκορ με τον Σελμανί 
στο 27’ και οι «πράσινοι» ισοφάρισαν στο 40’ με ωραίο σουτ του Σα-
βιέρ. Στο δεύτερο ημίχρονο «χτύπησαν» από τα στημένα. Πρώτα ο Σι-
δεράς στο 72’ από φάουλ του Τσέριν και μετά ο Πούγγουρας από κόρ-
νερ του Τσέριν στο 82’ διαμόρφωσαν το τελικό 3-1.

Νικηφόρα ξεκίνησε στα φιλικά του στην Ισπανία ο Ολυμπιακός. Επι-
κράτησε χθες με 2-0 της Χάντερσφιλντ έχοντας τους Φορτούνη και 
Ελ Αραμπί να σκοράρουν. Ο Τρικαλινός μεσοεπιθετικός στο 39’ έκα-
νε το 1-0 με ωραίο σουτ, ενώ ο Μαροκινός βρήκε δίχτυα στο 72’ με 
δυνατό σουτ μετά από πάσα του Βρουσάι. Στα αξιοσημείωτα ότι ο Μαρ-
σέλο έδειξε σχετικά καλή εικόνα μέχρι να δεχτεί ένα σκληρό μαρ-
κάρισμα και να τραυματιστεί.

Σε καλή κατάσταση δείχνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε και στο δεύτε-
ρο φιλικό του επί κυπριακού εδάφους. Επικράτησε με 3-0 της τοπι-
κής ΑΕΛ στο «Τσίρειο». Ο Αουγκούστο στο 11’ έκανε το 1-0, ενώ στο 
32’ από σέντρα του Νάρεϊ ο Ολιβέιρα με κεφαλιά σκόραρε. Το τελικό 
3-0 διαμορφώθηκε στο 73’ από τον Μπίσεσβαρ με υπέροχη λόμπα.
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ΚΑΝΑΔΑΣ - ΜΑΡΟΚΟ

ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
Πραγματοποιώντας εξαιρετικά ματς στη φάση των ομίλων το Μαρόκο πέρασε 
στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2022 και μάλιστα ως πρώτο από τον όμιλό του. 
Χθες νίκησε με 2-1 τον Καναδά και θα βρεθεί για πρώτη φορά στους «16» μετά 
το 1986. Μόλις στο 4’ ο Ζιγές άνοιξε το σκορ μετά από τρομερή γκάφα του Μπό-
ριαν, ενώ στο 23’ ο Εν-Νεσερί έκανε το 2-0. Κόντρα στη ροή του ματς μείωσε με 
αυτογκόλ του Αγκουέρντ ο Καναδάς στο 40’ και αυτό το σκορ έμεινε έως το φι-
νάλε παρά την προσπάθεια των Καναδών στο δεύτερο ημίχρονο για να πάρουν 
έστω τον βαθμό της τιμής.

ΚΡΟΑΤΙΑ - ΒΕΛΓΙΟ

ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ
Φιάσκο μεγατόνων! Ο κύκλος της χρυσής γενιάς του Βελγίου έκλεισε και αυτό έγι-
νε με τον χειρότερο τρόπο. Αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων από το Μουντιάλ 
2022 μένοντας στο 0-0 με την Κροατία. Με τον Λουκάκου στο δεύτερο ημίχρονο να χά-
νει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, το γκολ δεν ήρθε και έτσι οι Βέλγοι είπαν αντίο. Η 
Κροατία ήταν ανώτερη στο πρώτο μέρος, έχασε την μπάλα στο δεύτερο, αλλά κράτησε 
ανέπαφη την εστία της και έτσι πέρασε στους «16» της διοργάνωσης.

ΙΑΠΩΝΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ
Οι Ιάπωνες το έκαναν ξανά! Μετά τη Γερμανία νίκησαν με ανατροπή και την Ισπα-
νία με αποτέλεσμα όχι μόνο να περάσουν στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 
2022, αλλά να το κάνουν και ως πρώτοι. Η Ισπανία μπήκε καλύτερα στο ματς και 
μόλις στο 11’ άνοιξε το σκορ με τον Μοράτα. Στη συνέχεια η «ρόχα» σταμάτησε 
να παίζει και με δύο γκολ στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, όλα ήρθαν τού-
μπα. Πρώτα ο Ντοάν στο 48’ και μετά ο Τανάκα στο 51’ έκαναν την ανατροπή. Με 
Μαρόκο θα παίξει η Ισπανία και με Κροατία η Ιαπωνία.

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ
Κατρακύλα! Για δεύτερο συνεχές Μουντιάλ η Γερμανία αποκλείστηκε από τη 
φάση των ομίλων. Κόντρα στην Κόστα Ρίκα προηγήθηκε μόλις στο 10’ με τον 
Γκνάμπρι, έχασε ευκαιρίες, αλλά κάποια στιγμή βρέθηκε και να χάνει. Τεχέδα 
και Νόιερ (αυτογκόλ) έκαναν το 2-1 για την Κόστα Ρίκα, αλλά οι Γερμανοί αντε-
πιτέθηκαν. Δύο γκολ του Χάβερτς και ένα του Φίλκρουγκ έγραψαν το τελικό 
4-2. Αυτό, όμως, δεν ήταν αρκετό για να περάσουν οι Γερμανοί. Έμειναν εκτός 
συνέχειας λόγω χειρότερης διαφοράς τερμάτων από τους Ισπανούς.

NE
W
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CUP
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 17:00 
ΓΚΑΝΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 2 1,72 
Η μοίρα έφερε ξανά Γκάνα και Ουρουγουάη να παί-
ζουν για την πρόκριση. Οι Αφρικανοί παίζουν με λι-
γότερο άγχος καθώς κυνηγάνε δύο αποτελέσματα 
στο σημερινό παιχνίδι. Η παρέα του Σουάρεζ χρω-
στάει ένα καλό παιχνίδι και αν θέλει να συνεχίσει 
στη διοργάνωση θα πρέπει να το κάνει σήμερα.
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 17:00 
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1Χ 1,85 
Την ύπαρξη τους παίζουν οι Κορεάτες στο Μουντιάλ 
και μόνο με νίκη θα ελπίζουν σε πρόκριση. Η βαθ-
μολογία τους αδικεί καθώς και στα δύο παιχνίδια 
είχαν καλή παρουσία. Χωρίς άγχος οι Πορτογάλοι 
έχουν σχεδόν εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον 
όμιλο.
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00 
ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ OVER 2,5 1,72 
Η Βραζιλία δικαιώνει μέχρι στιγμής τα προγνωστι-
κά που την θέλουν φαβορί για το βαρύτιμο τρόπαιο. 
Αν και αγωνίστηκε χωρίς τον Νειμάρ κατάφερε να 
ξεπεράσει το εμπόδιο της Ελβετίας και να εξασφα-
λίσει έτσι την πρόκριση. Ο Αμπουμπακάρ κράτησε 
ζωντανό το Καμερούν που μόνο με νίκη σήμερα θα 
έχει ελπίδες.
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00 
ΣΕΡΒΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ 1 DNB 1,81 
Αναμέτρηση που μας φέρνει μνήμες από το Μουντι-
άλ της Ρωσίας αλλά οι Σέρβοι είναι αυτοί τώρα που 
παίζουν μόνο για την νίκη. Νίκη πρόκριση αλλά και 
εκδίκηση θα ψάξουν οι Σέρβοι κόντρα στους Ελβε-
τούς που βολεύονται και με την ισοπαλία λογικά.
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΕΔΡΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00 
ΣΕΡΒΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,70 
Μεγάλο ματς που θα κρίνει την πρόκριση στην επό-
μενη φάση με το προβάδισμα να είναι στους Ελβε-
τούς. Η βαθμολογική σημασία του ματς είναι μεγά-
λη και σίγουρα το παιχνίδι θα πάει στη δύναμη.
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΑΤΣ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ 

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 20:00 
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1 -2,5 1,80
Μετά από δύο σερί εντός έδρας νίκες οι πράσινοι 
έχουν δύσκολη αποστολή στο Κάουνας. Η Ζαλγκί-
ρις αποτελεί την μεγάλη έκπληξη μέχρι στιγμής και 
δείχνει ικανή να παλέψει για τα πλέι οφ. Το γήπε-
δο όπως πάντα αναμένεται κατάμεστο στο Κάουνας
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ

ΚΡΙΣΙΜΕΣ 
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 
ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΑ ΝΟΚΑΟΥΤ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ MUNDOBALL, ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙ-
ΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΟPAP STORE APP.

Οι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώνονται 
σήμερα και από αύριο αρχίζουν τα νοκ άουτ παιχνίδια. 
Δύο εισιτήρια έχουν απομείνει για τη φάση των «16». 
Στον 7ο όμιλο έχει προκριθεί η Βραζιλία με 6 βαθ-
μούς και διεκδικούν την πρόκριση η Ελβετία με 3, το 
Καμερούν με 1 και η Σερβία με 1. Στις 21:00 αρχίζουν 
τα παιχνίδια Σερβία-Ελβετία και Καμερούν-Βραζιλία. 
Στον 8ο όμιλο έχει εξασφαλίσει την πρόκριση η Πορ-
τογαλία με 6 βαθμούς και παλεύουν για το 2ο εισι-
τήριο η Γκάνα με 3, η Νότια Κορέα με 1 και η Ουρου-
γουάη με 1. Στις 17:00 γίνεται η σέντρα στους αγώνες 
Γκάνα-Ουρουγουάη και Νότια Κορέα-Πορτογαλία. Ακο-
λουθούν, στο τετραήμερο από το Σάββατο έως την Τρί-
τη, τα 8 νοκ άουτ παιχνίδια της φάσης των «16». 
Τα 2 πρώτα ματς διεξάγονται αύριο. Στις 17:00 αρχίζει 
ο αγώνας Ολλανδία-ΗΠΑ και στις 21:00 η αναμέτρηση 
Αργεντινή-Αυστραλία. Αμέτρητες στοιχηματικές επι-
λογές σε σούπερ αποδόσεις προσφέρει το Πάμε Στοί-
χημα  για όλα τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΚΟΡΑΡΕΙΣ 
ΜΕ ΤΟ MUNDOBALL ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Μαζί με το Παγκόσμιο συνεχίζεται και το ΜundoBall 
από το Πάμε Στοίχημα, ένα δωρεάν παιχνίδι προβλέ-
ψεων, μέσω της εφαρμογής ΟPAP Store App. 
Mε το νέο παιχνίδι του Πάμε Στοίχημα προβλέπεις σω-
στά τα αποτελέσματα των αγώνων του Παγκοσμίου Κυ-
πέλλου, κερδίζεις βαθμούς και διεκδικείς ένα αυτο-
κίνητο και άλλα πλούσια δώρα.*
Μπαίνεις στο OPAP Store App, παίζεις στο νέο παιχνί-
δι 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 τερμα-
τίσει στις πρώτες θέσεις του γενικού βαθμολογικού 
πίνακα κερδίζεις πλούσια δώρα.* 
Mε το ΜundoBall φτιάχνεις και το δικό σου πρωτά-
θλημα με εσένα και τους φίλους σου! 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ
Καθημερινά το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα κατα-
στήματα ΟΠΑΠ ενισχυμένες αποδόσεις σε ειδικά στοι-
χήματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 
Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που έχουν σήμερα ενι-
σχυμένες αποδόσεις είναι και τα ακόλουθα:
Γκάνα-Ουρουγουάη: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 
30’ – Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα – Τρό-
πος επίτευξης 1ου γκολ με σουτ.
Νότια Κορέα-Πορτογαλία: Να σημειωθεί γκολ πριν από 
το 40’ – Σκορ 1-2 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα – 
Τρόπος επίτευξης 1ου γκολ με κεφαλιά.
Καμερούν-Βραζιλία: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 
20’ – Σκορ 0-2 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα – Τρό-
πος επίτευξης 1ου γκολ με φάουλ – Ημίχρονο Βραζι-
λία/Τελικό Βραζιλία & Over 2,5.
Σερβία-Ελβετία: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 40’ 
– Σκορ 2-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα – Τρόπος 
επίτευξης 1ου γκολ με κεφαλιά – Ημίχρονο Σερβία/
Τελικό Σερβία & Goal/Goal.

*Ισχύουν 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. Γραμ-
μή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΔΥΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ «16» 
ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ 
ΝΟΚ ΑΟΥΤ ΣΤΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Σήμερα αναχωρεί για τη Γαλλία ο τεχνικός διευθυντής του ΣΕΓΑΣ 
Χρήστος Μελέτογλου με το μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Γιάν-

νη Μυστακίδη. Θα επισκεφθούν την περιοχή Αντονί, καθώς 
βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητικού κέντρου που θα χρη-
σιμοποιήσει η Εθνική ομάδα στα πλαίσια προετοιμασίας της 

πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι.

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής μεγάλων διοργανώσεων 
που ενέκρινε το Συμβούλιο της WA που συνεδριάζει στη Ρώμη. Το 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025 στο Τόκιο θα διεξαχθεί από 13 
ως 21 Σεπτεμβρίου. Ακόμη το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκυτα-
λοδρομιών του 2024 δόθηκε στο Νασάου.  

8e-SportTime ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

SPORTS

Η Άρτεμις Αναστασίου επέστρεψε στον προπονητή που την πα-
ρακολουθούσε το καλοκαίρι, τον Χρήστο Κατσίκα και δεν θα 
συνεχίσει με τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο. Η Ελληνίδα 
πρωταθλήτρια έχει ως στόχο τη νέα χρονιά ατομικά ρε-
κόρ στα σπριντ και την Εθνική ομάδα.

Από χθες και επίσημα ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Διατίθενται σε πρώτη 

φάση ηλεκτρονικά 10 εκατομμύρια εισιτήρια, από τα οποία το 1 
εκατομμύριο κοστίζουν από 24 ευρώ και σχεδόν τα μισά φθά-

νουν μέχρι τα 50 ευρώ. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 γραφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
Λόγια του παρκέ...

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

ΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η Εφές του δευτέρου ημιχρόνου ήταν η ομάδα που 
δε μπορεί να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Συγνώμη, 
γράψτε λάθος: Όχι μόνο ο Ολυμπιακός αλλά καμία ομάδα 
στην Euroleague. Η διαστημική ταχύτητα με την οποία 
κυκλοφορούν τη μπάλα, οι αυτοματισμοί, οι εκτελεστές 
(σε σχήμα πχ με τον Πλάις μπορούσαν να σουτάρουν 
τρίποντο και οι πέντε), η τρομερή κίνηση χωρίς τη 
μπάλα, το ατομικό ταλέντο και φυσικά η άνεση και η 
αυτοπεποίθηση είναι τα στοιχεία που κάνουν την Εφές 
(δις πρωταθλήτρια Ευρώπης) αν όχι ανίκητη- για να 
μην υπερβάλλουμε- σίγουρα ανεπιθύμητη να την έχεις 
απέναντι.
Ο Αταμάν πήρε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα όταν 
αποφάσισε να παίξει στο μεγαλύτερο μέρος με ένα 
ψηλό (περίπου 13 λεπτά στο δεύτερο μέρος). Αυτό 
έγινε όταν απέσυρε τον Πολονάρα (έβαλε τον Μπράιαντ), 
άφησε μόνο στο «5» τον Ζίζιτς και ουσιαστικά έβγαλε 
τον υπόλοιπο αγώνα με τους Μίσιτς, Τέιλορ, Μπράιαντ, 
Κλάιμπερν, Μπομπουά (συν φυσικά τον Κροάτη σέντερ).
Σχήμα με τέσσερις σουτέρ που άνοιξε σα βεντάλια την 
άμυνα του Ολυμπιακού. Τη στιγμή της αλλαγής (2’23’’ 
για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου) ο Ολυμπιακός ήταν 
μπροστά με 53-47 και η Εφές είχε συνολικά 7/19 τρίποντα. 
Στα επόμενα 12’37’’ ήρθε η απόλυτη ανατροπή: Επιμέρους 
σκορ 35-18 και με τους παίκτες της Εφές να σουτάρουν 
8/11 τρίποντα! Η κατάσταση έγινε μη διαχειρίσιμη και μη 
ελεγχόμενη.
Η Εφές είχε το τέλειο δεύτερο ημίχρονο (επιμέρους 
σκορ 49-30 με 10/17 τρίποντα και 12 ασίστ για μόλις 
τρία λάθη, τα μισά απ’ όσα είχε στο πρώτο μέρος) όταν 
ο Ολυμπιακός στο ίδιο διάστημα δυσκολευόταν. Για 
ακόμα έναν αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν πήρε το 
«κάτι παραπάνω» από τους παίκτες που περιμένει εδώ 
και καιρό: Κάνααν, Πίτερς (αλλά και ο Μπόλομποϊ ή ο 
ΜακΚίσικ) κολύμπησαν στα ρηχά και πλέον το δικό τους 
θέμα παραπέμπει ανοιχτά σε πρόβλημα.
Το «μηδέν» (με 0/5 τρίποντα του Παπανικολάου που πριν 
το τζάμπολ είχε 12/24) πρόσθεσε ακόμα περισσότερα 
ζητήματα στους «ερυθρόλευκους». Αλλά για τον αρχηγό 
ήταν ένας αγώνας. Για τους παραπάνω μιλάμε για σερί!
Πόσο μπορεί να πηγαίνει ο Ολυμπιακός με λίγους παίκτες 
να «τραβούν κουπί»; Ο Βεζένκοφ χτύπησε ακόμα ένα 
30+ σε χρόνο συμμετοχής αλλά δεν ήταν εύστοχος, 
ο Λαρεντζάκης συνεχίζει να κάνει χρονιά καριέρας, ο 
Γουόκαπ για πρώτη φορά ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ από 
αντιπάλους περιφερειακούς, ο Σλούκας και ο Φαλ είναι 
«σταθερές». Μέχρι εκεί!
Αυτό το θέμα τείνει να εξελιχθεί σε πρόβλημα για τον 
Ολυμπιακό που έκανε 6 λάθη στο τρίτο δεκάλεπτο (ενώ 
είχε 5 στο πρώτο μέρος) που σούταρε πολύ άσχημα 
(9/30 τρίποντα) και που δεν κατάφερε να ακολουθήσει 
το ρυθμό της Εφές. Και το πρόγραμμα του Δεκεμβρίου 
δεν το λες εύκολο αφού μετά το ντέρμπι του ΣΕΦ με τον 
Παναθηναϊκό την Δευτέρα για το ελληνικό πρωτάθλημα, 
ακολουθούν Βίρτους και Φενέρμπαχτσε εντός, Βιλερμπάν 
εκτός, Ερυθρός Αστέρας εντός και Παναθηναϊκός στο 
ΟΑΚΑ (για την Euroleague αυτή τη φορά).


