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Θέμα έρευνας: Αθλητισμός 

Υπόθεμα που ασχολήθηκε η ομάδα: NBA και Παράνομος 

στοιχηματισμός 

Ονόματα συγγραφέων: Βίκτωρας Τζώρτζης, Μάνος Χνάρης, 

Γιάννης Μανουσέλης 

Ημερομηνία: 23/3/16 

2.Τα υποθέματα της ομάδας είναι το National Basketball 

Association (NBA) και παράνομα στοιχήματα σε Ελλάδα και 

Ευρώπη.  

3.ΝΒΑ: 

Α)Τι είναι το NBA και πότε ιδρύθηκε 

Β) Ομάδες ανά περιφέρεια 

Γ) Τίτλοι ανά ομάδα 

Δ) Λόγια Bryant για Αντετοκούμπο 

Ε)  All Star game 2015-2016 

ΣΤ) Βιογραφία Kobe Bryant 

Ζ) Βιογραφία Michael Jordan 

Θ) NBA bloopers και NBA top moments 

Η) Τελικά διαγωνισμών καρφωμάτων 2016 και 1998 

 



ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ 

Α) Μάκης Ψωμιάδης 

Β) Αχιλλέας Μπέος 

Γ) Στατιστικά για στημένους αγώνες 

Δ) Βίντεο για στημένα στην Αγγλία και στην Ελλάδα 

4,5. «Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη των 

κ. Γιάννη Κοπιδάκη και κ. Φανής Φουντουλάκη και εντάσσεται 

στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας Α’ 

Λυκείου. Στην Εισαγωγή του NBA αναφέρεται στο τι είναι NBA 

και  τις ομάδες. Στην Εισαγωγή των παράνομων στοιχημάτων 

παρουσιάζουμε δύο από τους μεγαλύτερους 

«μεγαλοκαρχαρίες» από το 1990 μέχρι και σήμερα.  Το κύριο 

θέμα όσον αφορά το NBA στην εργασία αναφέρονται οι 

ομάδες που συμμετέχουν ανά πολιτεία, τα πρωταθλήματα που 

έχουν κατακτήσει η κάθε μια, την ιστορία των παιχτών Kobe 

Bryant και Michael Jordan και τα γεγονότα που συνέβησαν στο 

all star game της σεζόν 2015-2016. Τέλος, έχουμε βρει κάποια 

βίντεο για το all star του 2016 και κάποιες αστείες φάσεις από 

αγώνες. 

Όσο για τα παράνομα στοιχήματα, λόγω ασαφών πηγών 

αναφερθήκαμε μόνο σε άτομα που έχει αποδειχθεί πως έχουν 

στήσει αγώνες όπως τον Μάκη Ψωμιάδη και Αχιλλέα Μπέο. 

Επίσης αναφέρουμε κάποια στατιστικά για στημένους αγώνες 

παγκοσμίως. Όπως και στο NBA βρήκαμε κάποια βίντεο για τα 

παράνομα στοιχήματα στην Αγγλία και στην Ελλάδα. 

 

 



 

 

7. 

 

NBA 

Το ΝΒΑ (National Basketball Association) είναι το 

πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης των ΗΠΑ. Σε αυτό λαμβάνουν 

μέρος συνολικά 30 ομάδες.  

Ιδρύθηκε  6 Ιουνίου 1946 στην Νέα Υόρκη των Η.Π.Α 

Για την διεξαγωγή καλύτερων αγώνων οι Η.Π.Α χωρίστηκαν σε 

δύο περιφέρειες που με τη σειρά τους χειρίζονται σε 5 μικρότερα 

γκρουπ ομάδων που χωρίζονται στις:  στη Ανατολική στις Atlantic 

(Ατλαντική), Central (Κεντρική) και Southeast (Νοτιοανατολική) 

ενώ η Δυτική στις Southwest (Νοτιοδυτική), Northwest 

(Βορειοδυτική) και Pacific (Ειρηνικού). 

Ομάδες  στην περιοχή της  Atlantic: Boston Celtics, Brooklyn Nets, 

New York Knicks, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers 

Ομάδες στην περιοχή του Central: Chicago Bulls, Cleveland 

Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers , Milwaukee Bucks 

Ομάδες στην περιοχή του Southeast : Atlanta Hawks, Charlotte 

Hornets, Miami Heat, Orlando Magic, Washington Wizards 

Ομάδες στην περιοχή του Southwest : Dallas Mavericks, Houston 

Rockets, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, San Antonio 

Spurs 

Ομάδες στην περιοχή του Northwest: Denver Nuggets, Minnesota 

Timberwolves, Portland Trail Blazers, Oklahoma City Thunder, 

Utah Jazz 



Ομάδες στην περιοχή του Pacific: Golden States Warriors, Los 

Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns, Sacramento  

Kings 

Σύνολο τίτλων  
 

Σύλλογος Τίτλοι Χρονιές 

Μπόστον Σέλτικς 
17 

1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 

1966, 1968, 

1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 

Λος Άντζελες Λέικερς 
16 

1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 

1985, 1987, 

1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 

Σικάγο Μπουλς 
6 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 

Σαν Αντόνιο Σπερς 
5 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 

Γκόλντεν Στέιτ 

Γουόριορς  

4 1947, 1956, 1975, 2015 

Φιλαδέλφεια 76ers  
3 1955, 1967, 1983 

Ντιτρόιτ Πίστονς 
3 1989, 1990, 2004 

Μαϊάμι Χιτ 
3 2006, 2012, 2013 

Νιού Γιορκ Νικς 
2 1970, 1973 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A3%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%82_%CE%9B%CE%AD%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%81%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B3%CE%BF_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%A3%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BD_%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%B9%CF%84_%CE%93%CE%BF%CF%85%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BD_%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%B9%CF%84_%CE%93%CE%BF%CF%85%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BB%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%B1_76ers
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%B9%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CF%84_%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8A%CE%AC%CE%BC%CE%B9_%CE%A7%CE%B9%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BF%CF%8D_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%BA_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%82


Χιούστον Ρόκετς  
2 1994, 1995 

Ρότσεστερ Ρόγιαλς 
1 1951 

Σαιντ Λιούις Χοκς  
1 1958 

Μιλγουόκι Μπακς 
1 1971 

Πόρτλαντ Τρέιλ 

Μπλέιζερς 

1 1977 

Ουάσινγκτον Μπούλετς 
1 1978 

Σιάτλ Σούπερσονικς 
1 1979 

Ντάλας Μάβερικς 
1 2011 

 

 

Ο θρυλικός παίκτης των Lakers μίλησε στην εκπομπή «Pick and 

Roll» του ΟΤΕ TV και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Γιάννη 

Αντετοκούνμπο, τον οποίο εκθείασε, αλλά και την Εθνική Ελλάδος. 

 

Για την Εθνική :  

«Πάντα ήθελα να παίξω στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ, αλλά 

ταλαιπωρήθηκα από σοβαρούς τραυματισμούς και  έτσι δεν είχα 

τη δυνατότητα. Αυτή ήταν η τελευταία ήττα των ΗΠΑ και 

ανυπομονούσα να αντιμετωπίσω την Ελλάδα. Είχαν πολύ 

μεγαλόσωμους γκαρντ. Τον Σπανούλη και τους υπόλοιπους. 

Φρόντισα να αντιμετωπίσω σώμα με σώμα αυτούς τους 

περιφερειακούς. Έπαιξα απέναντι σε νέους παίκτες που δεν είχα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CF%84%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%A7%CE%BF%CE%BA%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%8C%CE%BA%CE%B9_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84_%CE%A4%CF%81%CE%AD%CE%B9%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%B9%CE%B6%CE%B5%CF%81%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84_%CE%A4%CF%81%CE%AD%CE%B9%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%B9%CE%B6%CE%B5%CF%81%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B1_%CE%A3%CE%AF%CF%84%CF%85_%CE%98%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%82


αντιμετωπίσει ποτέ ξανά. Όπως… ο Διαμαντίδης! Είχαν σίγουρα 

την προσοχή μου. Έπρεπε να μελετήσω αυτούς τους παίκτες» 

Για τον Αντετοκούνμπο: 

«Είναι φανταστικός παίκτης. Το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει είναι 

τρομακτικό. Μπορεί να γίνει ένα παίκτης-φαινόμενο!» 

Επίσης  λένε ότι μια μέρα ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα  περάσει τον 

Lebron James 

 

• Το Toronto ήταν παρά το τρομερό του κρύο πολύ φιλόξενο. 

Για όλους. Για τον Kobe Bryant που έδωσε την τελευταία του 

παράσταση, για τον Russell Westbrook που αναδείχθηκε για 

δεύτερη συνεχόμενη σεζόν MVP, για τους NBAers που μας 

χάρισαν την πιο απολαυστική και παραγωγική αναμέτρηση 

στην ιστορία. Το τελικό 196-173 και η άνετη επικράτηση της 

Team West επί της Team East ήταν μάλλον το τελευταίο που 

θα κρατήσουμε από αυτή τη βραδιά. 

• Στο All Star game, ο Kobe ήταν το πρόσωπο της βραδιάς. 

Έπαιξε 26 λεπτά, τελείωσε με 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 

ασίστ, συγκίνησε και συγκινήθηκε, αποχώρησε με έναν 

κόμπο στο λαιμό. "Θα μου λείψει αυτός ο ανταγωνισμός" 

πρόλαβε να πει, την ώρα που η οικογένειά του ήταν πίσω 

από τον πάγκο για εκείνον. Την ίδια ώρα, ο Russell 

Westbrook έκανε ό,τι μπορούσε για να συνεχίσουν να τον 

θεωρούν διάδοχο του "Black Mamba". Έπαιξε μόλις 22 

λεπτά, όμως πρόλαβε να σκοράρει 31 πόντους, να μαζέψει 8 

ριμπάουντ, να μοιράσει 5 ασίστ και να κλέψει 5 μπάλες για 

να πάρει σπίτι του το δεύτερο συνεχόμενο βραβείο MVP. 

Έγινε ο πρώτος που το κατάφερε μετά από 57 χρόνια και ο 

δεύτερος στην ιστορία του ΝΒΑ μετά τον Bob Petit. 

• Την ίδια ώρα, ο Paul George στην Team East (41 πόντοι, 

9/19 τρίποντα σε 27 λεπτά), ο John Wall είχε 22 πόντους με 

10/14 σουτ σε 19 λεπτά, όμως ο LeBron James (πέρασε 

στην πρώτη θέση των σκόρερ, με έναν πόντο περισσότερο 

από τον Kobe Bryant), o Carmelo Anthony, o Dwyane Wade 



και οι Lowry, DeRozan δεν μπόρεσαν σχεδόν ποτέ να 

διεκδικήσουν το ματς. Οι αντίπαλοί τους ήταν ανώτεροι και 

πήραν δίκαια τη νίκη. Θα την έπαιρναν άνετα ακόμη κι αν το 

ματς είχε πιο σκληρές άμυνες. Ο George, πάντως, 

υποστήριξε πως δεν γνώριζε ότι μπορούσε να σπάσει το 

ρεκόρ του Wilt Chamberlain. Ένα σουτ να είχε βάλει ακόμη, 

θα είχε γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην 

ιστορία. 

• Οι 196 πόντοι της Δύσης συνιστούν ρεκόρ στην ιστορία του 

θεσμού, όπως και οι συνολικά 369 της αναμέτρησης. Ο Paul 

George άγγιξε το ρεκόρ του Wilt Chamberlain, αλλά δεν 

κατάφερε (όπως δεν κατάφερε και ο Russell Westbrook 

πέρυσι) να το σπάσει, με τους Green - Durant να τον 

παίζουν double-team στις τελευταίες επιθέσεις. 

• Απέμεναν πέντε λεπτά για το φινάλε, όταν ο Michael Jordan 

πάτησε το παρκέ του Air Canada Centre για να γνωρίσει τη 

μεγαλύτερη αποθέωση της βραδιάς. Πήρε μια φανέλα των 

Hornets που έγραφε "All Star Game", μιας και η Charlotte (η 

έδρα του Jordan) θα φιλοξενήσει το τριήμερο, τον χειμώνα 

του '17. 

• Ο Κόμπι Μπράιαντ , γεννημένος στις 23 

Αυγούστου 1978 στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια, 

είναι Αμερικανός καλαθοσφαιριστής. Αγωνίζεται στη θέση 

του σούτινγκ γκαρντ για την ομάδα των Λος Άντζελες 

Λέικερς του ΝΒΑ. Έχει ύψος 1,98 μέτρα. Επιλέχθηκε στο 

νούμερο 13 του NBA Draft του 1996 από τους Σάρλοτ 

Χόρνετς. Αγωνίζεται με τον αριθμό 24. 

Το 1996, ο Κόμπι Μπράιαντ, μπήκε στην ομάδα των Λέικερς 

και μαζί με τον συμπαίχτη Σακίλ ο Νήλ οδήγησαν την ομάδα 

του L.A σε 3 σερί πρωταθλήματα από το 2000 μέχρι το 2003. 

Τη σεζόν 2009-2010 οδήγησε την ομάδα του σε ένα ακόμα 

πρωτάθλημα απέναντι στους Orlando Magic. 

•  Το 1997 κατέκτησε το Slam Dunk Contest  στο Cleveland  

• Στις 22/1/2006 έκανε προσωπικό ρεκόρ πόντων, 

σκοράροντας 81κατά των Τορόντο Ράπτορς  



• Ο Michael Jordan γεννήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου του 1963 

στο Brooklyn της Νέας Υόρκης. Θεωρείται ο καλύτερος 

καλαθοσφαιριστής του ΝΒΑ μέχρι τώρα γι’αυτό το 

παρατσούκλι του είναι “His Airness”. Μέχρι και ο αντίπαλός 

του Larry Bird παραδέχτηκε ότι ποτέ το μπάσκετ δεν γνώρισε 

καλύτερο παίκτη από τον Τζόρνταν.  

•  Αποφοίτησε από το κολέγιο της Βόρειας Καρολίνας και μετά 

από αυτό επιλέχθηκε στο τρίτο pick του draft από τους 

Chicago Bulls. Σχεδόν όλη του την καριέρα την πέρασε 

στους Σικάγο Μπουλς στους οποίους ηγήθηκε στην 

δημιουργία της δυναστείας της ομάδας που κατέκτησε 6 

πρωταθλήματα σε 8 χρόνια μέσα στην δεκαετία του 1990. 

Από τον Οκτώβριο του 1993 μέχρι το Μάρτιο του 1995, 

αποσύρθηκε από το μπάσκετ και έκανε καριέρα στο 

baseball. Στις 20/3/1995 επέστρεψε στην ενεργό δράση με 

την περίφημη φράση: "I'm back“  

• Όσον αφορά τις ατομικές του διακρίσεις αυτές είναι 

αναρίθμητες και χαρακτηριστικότεροι είναι οι 10 τίτλοι 

πρώτου σκόρερ του NBA, εκ των οποίων οι 7 συνεχόμενοι 

από το 1987 ως το 1993, τα 5 βραβεία MVP του NBA και τα 

6 βραβεία MVP των τελικών του πρωταθλήματος.  

• https://www.youtube.com/watch?v=wqPRdzrjWpU  

Dominique Wilkins vs Michael Jordan Dunk Contest 1998 

• https://www.youtube.com/watch?v=ifHc9fTXvTo  

Zach LaVine   vs Aaron Gordon Dunk Contest 2016 

 

 

 

ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ  

ΜΑΚΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 

https://www.youtube.com/watch?v=wqPRdzrjWpU


«Στο ποδόσφαιρο με σεβόντουσαν γιατί ήμουν έμπειρος και καθαρός 

παράγοντας», είπε απολογούμενος ο Μάκης Ψωμιάδης ενώπιον των δικαστών 

του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών όπου διεξάγεται η δίκη για 

την υπόθεση των αποκαλούμενων «στημένων αγώνων». 

Ο γνωστός και ως Big Mak όχι μόνο αρνήθηκε τις κατηγορίες (ξέπλυμα 

βρώμικου χρήματος, παράνομο στοιχηματισμό, εκβίαση) λέγοντας ότι «δεν 

ξέρω το λόγο που μου τις απέδωσαν» αλλά άφησε να εννοηθεί ότι πίσω από 

την υπόθεση κρύβονται «μεγάλα σαλόνια που άρχισαν τα μαχαιρώματα» και 

«παίζονται παιχνίδια συμφέροντος». 

Ωστόσο, όπως είπε «ελπίζω μέχρι να αποβιώσω να έχω μάθει τους 

εμπνευστές». 

Ο κατηγορούμενος, αναφερόμενος στη φυγοδικία του κατά το στάδιο της 

ανάκρισης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί μετά από καιρό στα Σκόπια, 

υποστήριξε ότι ... δεν πήγε και τόσο μακριά. 

«Εγώ φταίω. Ένιωσα την ανθρωποφαγία και δέχθηκα τις συμβουλές λάθος 

ατόμου. Και πήγα 20 λεπτά μακριά από τη Θεσσαλονίκη για να ξανάρθω. Δεν 

πήγα να κρυφτώ. Ποτέ δεν κρύφτηκα από τη Δικαιοσύνη» είπε 

χαρακτηρίζοντας μάλιστα τα Σκόπια «ένα προάστιο έξω από το Κιλκίς». 

Στην προσπάθειά του να καταρρίψει το κατηγορητήριο που αναφέρει ότι ο 

ίδιος, ο γιος του Σταυρός και ο προπονητή της ΠΑΕ Καβάλας, κ. Παπακώστας, 

είχαν συστήσει «εγκληματική οργάνωση» ο Μάκης Ψωμιάδης ισχυρίστηκε: 

«Αυτοί οι δύο είναι για κανένα Λούνα Πάρκ, για να παίξουν με τα 

αυτοκινητάκια, όχι για εγκληματική οργάνωση. Μιλάω για ανικανότητα. Είναι 

ανίκανοι να κάνουν αυτά που λέει το κατηγορητήριο. Είναι μορφωμένοι και 

μοιάζουν σαν τη μύγα μες το γάλα στο χώρο». Ακόμη δήλωσε ότι ήταν άτυπος 

σύμβουλος του γιου του και άφηνε τις φήμες να κυκλοφορούν ότι σχετίζεται 

με την ΠΑΕ για να προστατεύσει το Σταύρο από όσους ήθελαν να του κάνουν 

κακό. 

Από την πλευρά του ο Σταύρος Ψωμιάδης απολογούμενος ενώπιον των 

δικαστών αρνήθηκε επίσης τις εις βάρος του κατηγορίες και παραδέχτηκε πως 

ο ίδιος ήταν ο μέτοχος της ΠΑΕ Καβάλας. «Είναι άδικο να είμαι εδώ. Δεν 

έχω μάθει να κάνω δουλειές εκβιάζοντας», υποστήριξε ο 29χρονος 

κατηγορούμενος τονίζοντας ότι «είναι αστείο να μιλάμε για εγκληματική 

οργάνωση». 

Πάντως ο Σταύρος Ψωμιάδης δικαιολογώντας τα χρήματα που επένδυσε στην 

ομάδα ισχυρίστηκε πως από τα 18 του ασχολήθηκε με τον ιππόδρομο και με το 



real estate ενώ την τελευταία δεκαετία είπε ότι δήλωσε στην εφορία έσοδα που 

συνολικά ξεπερνούν τα 2, 5 εκατ. ευρώ. 

 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ 

Οριστικά θα δικαστεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, 

μαζί με άλλα 84 άτομα, ο πρώην πρόεδρος του Ολυμπιακού 

Βόλου και νυν δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος για το 

σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες και τα παράνομα 

στοιχήματα του 2011. 

Η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευσταθία Σπυροπούλου 

απέρριψε το αίτημά του να ασκηθεί από την Ανωτάτη Εισαγγελία 

αναίρεση στο βούλευμα του συμβουλίου Εφετών Αθηνών με το οποίο 

παραπέμφθηκε σε δίκη μαζί με τα υπόλοιπα 84 πρόσωπα. 

Έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος να ασκηθεί αναίρεση στο επίμαχο 

παραπεμπτικό βούλευμα, καθώς έχει πλήρη και εμπεριστατωμένη 

αιτιολογία, όπως απαιτεί το Σύνταγμα. 

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούλιο το συμβούλιο Εφετών με 

πολυσέλιδο βούλευμά του, παρέπεμψε σε δίκη 85 παράγοντες του 

ελληνικού ποδοσφαίρου για βαριά κακουργήματα, όπως είναι η 

σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία, 

παράνομο στοιχηματισμό και άλλα αδικήματα. 

Αντίθετα, με το ίδιο βούλευμα παύτηκε οριστικά η ποινική δίωξη σε 

βάρος του πρόεδρου του Ολυμπιακού Ευάγγελου Μαρινάκη, ο οποίος 

απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mPfNIWszImE αποκαλύψεις 

για τα στημένα 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mPfNIWszImE


 

https://www.youtube.com/watch?v=M6eDcGlXmgw στημένα 

παιχνίδια στην Αγγλία 

Στο ένα τρισ. δολάρια ο τζίρος για το αθλητικό 
στοίχημα, παγκοσμίως 
Σε τουλάχιστον 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ανέρχεται ο τζίρος της 
παγκόσμιας αγοράς στοιχημάτων για αθλητικές διοργανώσεις, με 
το 90% του κύκλου εργασιών να αφορά παράνομα στοιχήματα. 
 «Το σύνολο των αθλητικών στοιχημάτων παγκοσμίως ανέρχεται 
σε ένα τρισεκατομμύριο (δολάρια), εκ των οποίων το 90% είναι 
παράνομα στοιχήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πάτρικ Τζέι. 
Περίπου το 65% των έως και 3 τρισεκατομμυρίων ευρώ που 
δαπανώνται ετησίως αφορά στοιχήματα για ποδοσφαιρικούς 
αγώνες. Το τένις και το κρίκετ ακολουθούν με 12% το καθένα, 
σύμφωνα με τον ίδιο ειδικό. 
Η Ασία έχει μετατραπεί στο επίκεντρο της αγοράς στοιχημάτων, με 
τα παράνομα στοιχήματα να αφορούν κυρίως αγώνες που 
μεταδίδονται απευθείας τηλεοπτικά και διεξάγονται σε ώρες που 
είναι κατάλληλες για όσους στοιχηματίζουν. 
Οι δύο συνδιοργανωτές της συνόδου, το Γραφείο του ΟΗΕ για την 
Καταπολέμηση των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος , το οποίο 
εδρεύει στη Ντόχα, ανακοίνωσαν χθες μια νέα σύμπραξη με στόχο 
την «ενίσχυση των ερευνών και των διώξεων για τα στημένα 
παιγνίδια» και τη χειραγώγηση αθλητικών διοργανώσεων. 
 
 

Από τριακόσιους έως επτακόσιους κυμαίνεται ο αριθμός των 
αθλητικών αγώνων παγκοσμίως που θεωρούνται ύποπτοι 
χειραγώγησης, σε ετήσια βάση. Το εύρος των ύποπτων αγώνων 
επαναλαμβάνεται σε αυτά τα επίπεδα από το 2010 και μετά, 
σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από πηγές όπως η Interpol, 
η Europol, αστυνομικές και δικαστικές αρχές και από εταιρείες που 
παρακολουθούν «στενά» τη ροή του στοιχηματισμού. 

https://www.youtube.com/watch?v=M6eDcGlXmgw


 

 

9.Βιβλιογραφία   

NBA 

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Jordan 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kobe_Bryant 

http://www.nba.com/allstar/ 

http://nba.sport24.gr/ 

http://nba.sport24.gr/?ls=greecenbacom?ls=nbacom 

https://el.wikipedia.org/wiki/NBA 

https://www.youtube.com/user/NBA 

ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ 

http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/366745/makis-

psomiadis-me-sevontan-giati-imoyn-katharos-paragontas 

http://tvxs.gr/news/ellada/sto-skamni-o-axilleas-mpeos-gia-ta-

stimena-kai-ta-paranoma-stoiximata 

http://www.avgi.gr/article/5467844/sto-ena-tris-dolaria-o-

tziros-gia-to-athlitiko-stoixima-pagkosmios 

http://www.kathimerini.gr/798987/article/epikairothta/a8lhtis

mos/ragdaia-e3aplwsh-paranomoy-stoixhmatos 

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Jordan
https://en.wikipedia.org/wiki/Kobe_Bryant
http://www.nba.com/allstar/
http://nba.sport24.gr/
http://nba.sport24.gr/?ls=greecenbacom?ls=nbacom
https://el.wikipedia.org/wiki/NBA
http://tvxs.gr/news/ellada/sto-skamni-o-axilleas-mpeos-gia-ta-stimena-kai-ta-paranoma-stoiximata
http://tvxs.gr/news/ellada/sto-skamni-o-axilleas-mpeos-gia-ta-stimena-kai-ta-paranoma-stoiximata
http://www.avgi.gr/article/5467844/sto-ena-tris-dolaria-o-tziros-gia-to-athlitiko-stoixima-pagkosmios
http://www.avgi.gr/article/5467844/sto-ena-tris-dolaria-o-tziros-gia-to-athlitiko-stoixima-pagkosmios
http://www.kathimerini.gr/798987/article/epikairothta/a8lhtismos/ragdaia-e3aplwsh-paranomoy-stoixhmatos
http://www.kathimerini.gr/798987/article/epikairothta/a8lhtismos/ragdaia-e3aplwsh-paranomoy-stoixhmatos

