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Ο ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ ΣΤΟ 
ΛΙΜΑΝΙ ΩΣ ΤΟ 2024 – 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΖΟΑΟ 

ΚΑΡΒΑΛΙΟ, ΝΤΙΜΠΙ ΚΕΪΤΑ 

Η ΔΥΝΑΜΗ  
ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ

Η ΑΡΓΟΠΟΡΙΑ  
ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ 
ΤΟΥ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ

Είναι αυτό που λέμε «ψείρας». Για να πει το «ναι» για έναν παίκτη θα πρέπει να το βασανίσει στην ανάλυση 
για το πώς μπορεί να κουμπώσει αγωνιστικά με την ομάδα και τα θέλω του. Αυτός είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και 
δεν πρόκειται να αλλάξει. Το είδαμε το περασμένο καλοκαίρι, όταν χρειάστηκε να μπούμε στις τελευταίες ημέ-
ρες του Αυγούστου για να έρθουν οι Παλάσιος, Βιτάλ, Λούντκβιστ. Όχι πως οι Ρούμπεν Πέρεθ, Σάρλια είχαν 
αποκτηθεί πολύ νωρίτερα… Αυτή η καθυστερημένη δραστηριότητα ίσως κόστισε στο «τριφύλλι», αφού χάθη-
καν πολύτιμες μέρες προσαρμογής και η πάντα κρίσιμη περίοδος της θερινής προετοιμασίας. Αλλά ο Σέρβος 
κόουτς δεν αλλάζει. Φτάσαμε λίγο πριν τη δύση του χειμερινού παζαριού και ακόμα τίποτα. Ο χρόνος μόνο 
σύμμαχος δεν είναι. Και ίσως αποκτηθεί τελικά μόνο χαφ, αριστερό μπακ και εξτρέμ υποχώρησαν εξ ανάγκης 
και εκ των πραγμάτων. 

ΤΟ… ΞΕΨΑΧΝΙΖΕΙ 

 ΕΝΑ (ΤΥΠΙΚΟ) «ΝΑΙ» ΚΑΙ 
ΔΥΟ «ΟΧΙ» ΣΤΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 
ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΟΚ 

ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ!

Ο Φιλίπε Σοάρες είναι επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, ταλαιπωρήθηκε ο 22χρονος Πορτογάλος 
λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα», αλλά με τα πολλά και με το καλό έφτασε στον προορισμό του. 
Στη Θεσσαλονίκη θα έχει κανονικά συμπαίκτη τον Στέφαν Σβαμπ. Για τον Αυστριακό μέσο έκανε 
κίνηση η ΛΑΣΚ, αλλά ο ίδιος ο παίκτης δεν θέλησε να δοθεί συνέχεια. Στην Τούμπα συνεχίζει και 
ο Ενέα Μιχάι, απορρίφθηκε η πρόταση της Λεγανές για δανεισμό του, στον Δικέφαλο ποντάρουν 
πολλά στον 23χρονο στόπερ, στο παρόν και στο μέλλον. Αυτό ήταν συνεπώς; Τελείωσε το «πέ-
ρα-δώθε» για αυτό το μεταγραφικό παραθύρι; Ας μην είμαστε τόσο βιαστικοί. Ο Ζοσέ Μπότο χτε-
νίζει την αγορά για εξτρέμ, ενώ ο Άντερσον Εσίτι συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να συμπερι-
ληφθεί στην κατηγορία των αποχωρήσεων. 

Τα χαν βρει. Εδώ και δύο μήνες. Το είχε πει άλλωστε δημοσίως ο Πέδρο Μαρτίνς για το προσύμφωνο με 
τον Ολυμπιακό. Αφού ολοκληρώθηκαν και οι λεπτομέρειες μπήκαν και οι υπογραφές! Επισήμως, ο Πορ-
τογάλος κόουτς θα παραμείνει στο λιμάνι (του) ως το 2024. Με το πλατύ χαμόγελο του, όπως και αυτό του 
Βαγγέλη Μαρινάκη πλάι του, να δείχνει πόσο πολύ το ήθελαν όλες οι πλευρές. Όσοι ξέρουν άλλωστε τον 
51χρονο τεχνικό, γνωρίζουν πως αποζητά τη σταθερότητα και ότι δύσκολα βάζει τέλος σε κάτι με το οποίο 
είναι δεμένος συναισθηματικά. Κι αυτό ακριβώς ισχύει εν προκειμένω. Νέες προκλήσεις τον περιμένουν, 
σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι Ζοάο Καρβάλιο, Ντιμπί Κεϊτά. Οι δύο παίκτες πάτησαν Ελλάδα, έτοιμοι 
για μια νέα σελίδα στην καριέρα τους. Με την τύχη να έχουν έναν εξαιρετικό προπονητή για να εξελιχθούν.  
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Ο ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΔΕ ΦΑΙΝΕΤΑΙ 
ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ ΝΑ 
ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΝ ΜΑΝΤΖΙΟ 
ΑΛΛΑ Ο ΑΡΗΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ 
ΠΑΙΚΤΗ ΟΙ ΚΟΝΕ, 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΩΡΑ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΚΛΕΙΝΕΙ 
ΧΑΦ

Για τον Άρη το σοκ του αποκλει-
σμού από τη Λαμία είναι μεγάλο και θα 

κάνει καιρό να το ξεπεράσει αν και οι υποχρε-
ώσεις είναι μεγάλες και για τη Super League 1.

Ο Θόδωρος Καρυπίδης που έχει δημιουργήσει ένα 
από τα πιο ακριβά ρόστερ όλων των εποχών αλλά δε 

βλέπει αυτό να γίνεται πράξη μέσα στο γήπεδο, βρίσκεται 
μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις.

Ίσως τις πιο σημαντικές από την περίοδο που ανέλαβε τον 
Άρη.

Πάντως, από την στιγμή που δε συνέβη κάτι δραστικό το επόμε-
νο 24ώρο μετά τον αποκλεισμό από τη Λαμία, οι πιθανότητες εί-

ναι υπέρ της παραμονής του Άκη Μάντζιου.
Ο Έλληνας τεχνικός δεν κατόρθωσε να βρει λύσεις μια και η 

ομάδα του δεν έχει σκοράρει σε 5 σερί ματς αλλά προς το 
παρόν φαίνεται να παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης.

Ο Καρυπίδης θέλει να γίνουν μεταγραφές αλλά πλέον ο 
χρόνος πιέζει και είναι φανερό πως ο Άρης πάσχει 

από την έλλειψη ικανού μπακ απ πίσω από τον 
Καμαρά στη θέση του φορ. Ίσως γίνουν κι-

νήσεις και σε άλλες θέσεις ενώ είναι 
μια ανάσα από την απόκτη-

ση του Πίρσμαν.

Ραγδαίες ήταν οι εξελίξεις το 
προηγούμενο 48ώρο για τα μεταγραφι-

κά της ΑΕΚ που δείχνει να είναι κοντά στην 
απόκτηση κεντρικού μέσου. Αν και στην Ένωση 

κρατούν χαμηλούς τόνους και προφίλ, έχουν λοκά-
ρει σε δύο περιπτώσεις. Και για αυτόν τον λόγο βρέθηκαν 
στο εξωτερικό προχθές τόσο ο Τεχνικός Διευθυντής Πανα-

γιώτης Κονέ όσο και ο Εκτελεστικός Διευθυντής Γιάννης Πα-
παδημητρίου.

Πηγές από το κλαμπ θεωρούν πως μία από αυτές τις περιπτώ-
σεις είναι πιθανό να κλείσει ακόμα και μέχρι αύριο Σάββατο (29/1). 
Παρόλα αυτά επειδή πολλά έχουν γίνει ακόμα δε θέλουν να βγαί-

νει προς τα έξω αυτή η αισιοδοξία.
Όσο για τον Έντερ Μπαλάντα τον μεγάλο στόχο της ΑΕΚ, η πε-

ρίπτωσή του δε δείχνει να προχωρά. Και αυτό γιατί ακόμα η 
Μπριζ δεν είχε φανερώσει τα «θέλω» της για να γίνει η κίνη-

ση για τον Κολομβιανό εξαιρετικό χαφ.
Η ΑΕΚ ήθελε τον Μπαλάντα δανεικό με οψιόν αγοράς 
αλλά οι Βέλγοι είναι πιθανό να τον ενεργοποιήσουν 

ξανά.
Πάντως, επειδή πολλά έχουν γίνει στα με-

ταγραφικά ακόμα ένα μικρό παρα-
θυράκι υπάρχει.
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Με τέτοιες εμφανίσεις που κάνει και την 
πορεία της ομάδας του, ο Τάσος Μπακα-
σέτας λογικά έχει αναδειχθεί σε ήρωα της 
Τράμπζονσπορ.
Δεν είναι λίγα και αυτά που έχει κάνει ο 
«Μπάκα». Με 25 ματς, 8 γκολ και 8 ασίστ 
οδηγεί την ομάδα του στην πρώτη κατά-
κτηση του πρωταθλήματος μετά το 1984.
Είναι μεγάλη υπόθεση, θα βγει όλη η 
πόλη στους δρόμους.
Αλλά και η χρονιά που κάνει ο αρχηγός 
της Εθνικής είναι βγαλμένη από παραμύ-
θι. Γκολ σε κρίσιμα σημεία, πραγματικός 
leader μέσα στο γήπεδο στα 29 του πλέ-
ον είναι πιο ώριμος από ποτέ. Μέσα και 
έξω από το γήπεδο.
Πήγε σκαλοπάτι σκαλοπάτι άλλωστε. 
Από την ΑΕΚ που ταλαιπωρήθηκε και με 
όσα άκουσε αλλά και με την χρησιμοποί-
ηση μέσα στον αγωνιστικό χώρο (έπαιζε 
εξτρέμ πολλές φορές), στην Αλάνιασπορ 
που την άλλαξε επίπεδο.
Στην Τραμπζονσπόρ βρήκε και τον χώρο 
αλλά και την εμπιστοσύνη που άξιζε και 
ήθελε. Και την σωστή θέση στο γήπεδο 
ως επιτελικός.
Αν όλα πάνε καλά, το καλοκαίρι ο Μπα-
κασέτας θα πάει ως πρωταθλητής Τουρ-
κίας (στο +9 από την Κόνιασπορ είναι η 
ομάδα του) και έχοντας συμβόλαιο έως 
και το 2024.
Αλλά αυτό που έρχεται, του 2022, είναι 
και το πιο κρίσιμο.
Ήδη στην Τραπεζούντα έχουν δεχθεί τις 
πρώτες οχλήσεις πως για τον Μπακασέ-
τα θα είναι hot το καλοκαίρι. Έχουν γίνει 
οι σχετικές ερωτήσεις αλλά έχουν δοθεί 
και τα ραντεβού για το καλοκαίρι.
Πάντως, η Τραμπζονσπόρ ότι και να γί-
νει θα είναι δύσκολος διαπραγματευτής.
Πάνω από 10 βλέπει πρώτα requests η 
αγορά.  

Agent Greek

Ο ΚΑΜΑΡΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΗ

Κατώτερος των περιστάσεων
Ο αποκλεισμός από τη Λαμία οδυνηρός. Κόπηκε απότομα και άσχημα ο 
δρόμος για την κατάκτηση ενός τίτλου μετά από 52 χρόνια. Μέσα σε όλα 
και με τον Μάντζιο να είναι, λογικά, ο δέκτης των περισσότερων πυρών, 
βγήκε στην επιφάνεια και το γεγονός πως έως τώρα στη σεζόν ο Καμα-
ρά απέχει πολύ από το να είναι ο ηγέτης μέσα στο γήπεδο. Τα 19 ματς, 
5 γκολ, 3 ασίστ δεν είναι κακός απολογισμός αλλά όπως και να έχει από 
κάτι παιχνίδια όπως ο προημιτελικός Κυπέλλου κρίνονται όλα.
Και εκεί ο Καμαρά ήταν… not. Έχασε ένα πέναλτι που αν το έβαζε θα ήταν 
αλλιώς η ιστορία για τον Άρη. Και δυστυχώς ή ευτυχώς όλα κρίνονται 
από τις λεπτομέρειες, από τις στιγμές. Και με τα τόσα λεφτά που έδωσε 
ο Άρης για να τον αποκτήσει είναι επίσης λογικό να είναι άλλες οι απαι-
τήσεις και οι κρίσεις.
Και έως τώρα ο Καμαρά μπορεί να το παλεύει αλλά τη διαφορά μέσα στο 
γήπεδο δεν την κάνει.

ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

Ανοιχτό του αριστερού μπακ
Με τους Καρβάλιο και Κεϊτά οι περισσότεροι πιστεύ-
ουν πως οι μεταγραφές ολοκληρώθηκαν στον Ολυ-
μπιακό. Έχει μια δόση αλήθειας αλλά καλό θα είναι 
να μην το δένουμε κιόλας. Δηλαδή έως και τη Δευτέ-
ρα (31/1) ας μείνει ανοιχτό ότι δεν αποκλείεται να γί-
νει μια τελευταία προσθήκη.
Σε ποια θέση; Μα του αριστερού μπακ φυσικά. Ο Ρέ-
αμπτσιουκ θα πάει όσο πάει στη σεζόν και θα περι-
μένει το τέλος της για να ξεκουραστεί. Ο Καρμπόβνικ 
αφού έμεινε αμανάτι μπορεί να πάρει κι άλλο χρόνο 
συμμετοχής αλλά δε θα πρέπει να αποκλειστεί και 
άλλη προσθήκη στη θέση στο ρόστερ.
Οι ημέρες φεύγουν μέχρι και το τέλος της μεταγραφι-
κής περιόδου αλλά γενικά οι Ελληνικές ομάδες και ει-
δικά ο Ολυμπιακός μας έχουν συνηθίσει σε κινήσεις 
στο παρά πέντε. Λογικό, αφού οι τιμές συνήθως πέ-
φτουν και ανοίγονται περισσότεροι δρόμοι για κάτι 
που φαινόταν μέχρι πρότινος δύσκολο.

➠

➠

➠

ΤΑ ΠΡΩΤΑ
ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ 
ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ 
ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ HOT ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΜΠΑΚΑΣΕΤΑ

➠

Ο ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΗΘΕΛΕ 
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΟΝ ΛΑΡΣΟΝ

Δικός του πάση θυσία
Προτάθηκε, τσεκαρίστηκε, έφτασε να φι-
γουράρει στην κορυφή της λίστας και ξε-
κίνησαν οι διαπραγματεύσεις. Τις περισ-
σότερες φορές έτσι γίνεται άλλωστε. Μόνο 
που ο Παναιτωλικός για να κάνει δικό του 
τον Γιάκομπ Ούνε Λάρσον χρειάστηκε να 
περάσει και από άλλες φάσεις. Υπήρξε για 
παράδειγμα μία χρονική στιγμή που το deal 
λίγο έλειψε να στραβώσει.
Ποιος το πήρε πάνω του τότε; Ο Φώτης Κω-
στούλας. Αυτά τα διαβάσατε στο Sportime.
gr τις προηγούμενες μέρες. Πάμε τώρα στο 
βασικό ερώτημα. Γιατί τέτοια κάψα; Ο βασι-
κότερος λόγος έχει να κάνει με την επιθυμία 
του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Παναιτωλικός 
να ανοίξει παρτίδες με την Τζουργκάρντεν. 
Είναι μεγάλο μέγεθος στη Σουηδία το συγκε-
κριμένο κλαμπ και η εν λόγω αγορά είναι 
από τις αγαπημένες των Αγρινιωτών. Επι-
πλέον, ας μην ξεχνάμε πως εκεί δραστηρι-
οποιείται ούτως ή άλλως ο Φώτης Κωστού-
λας. Παίζει και αυτό τον ρόλο του.
Κρατήστε και κάτι ακόμη. Το αφεντικό στά-
ζει μέλι για τον Γιάννη Αναστασίου. Ήθε-
λε κάπως να τον στηρίξει έμπρακτα και το 
έκανε. Σε τέτοιο βαθμό που κάποια στιγ-
μή σκεφτόταν να δώσει ακόμα και εξαψή-
φιο ποσό για το ενοίκιο του Λάρσον. Τελι-
κά δεν χρειάστηκε.
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ΣΕ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ  
ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΜΑΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

www.xosetips.com

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 18:00
ΟΥΝΙΚΣ ΚΑΖΑΝ-ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 1 2,20 OVER 149,5 1,70

Δύσκολη αποστολή έχει η ΤΣΣΚΑ στο γειτονικό Καζάν κόντρα στην έκπληξη 
της διοργάνωσης Ούνικς.

Η ομάδα του Ιτούδη συνεχίζει να προβληματίζει με την απόδοση της και το 
κλίμα δεν είναι καθόλου καλό μετά την ήττα από την Αρμάνι στη Μόσχα.

Σε έδρα αλλά και over τα πονταρίσματα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 20:00
ΜΟΝΑΚΟ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ OVER 157,5 1,72

Σε τροχιά πλέι οφ μπήκε ξανά η Μονακό μετά τις δύο εκτός έδρας 
νίκες σε Βιλερμπάν και Ούνικς. Από την άλλη, η Ρεάλ απολαμβάνει τη 

μοναξιά της κορυφής δικαιώνοντας απόλυτα τον τίτλο του φαβορί.

Στο over η προτίμηση μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:30
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ OVER 154,5 1,82
Μεγάλο διπλό μέσα στην Βιλερμπάν πήρε η Μπάγερν που την βάζει 

γερά στη μάχη της οχτάδας. Στο γερμανικό ντέρμπι θα κοντραριστεί με 
την Άλμπα με το γόητρο σε αυτά τα ματς να είναι πάντα μεγάλο.

Το over έχει την τιμητική του σήμερα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΤΕΝΙΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΟΠΕΝ 10:30
ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ-ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΦ 1 3,00

Η μεγάλη ευκαιρία είναι τώρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά και αν περάσει 
σήμερα τον Μεντβέντεφ αγγίζει το Γκράν Σλαμ πιο πολύ από ποτέ. Ο 

Μεντβέντεφ βέβαια θα του βάλει δύσκολα όπως συνηθίζει καθώς θέλει 
και αυτός να κατακτήσει το βαρύτιμο έπαθλο. Στα συν για τον Έλληνα 

τενίστα τα πέντε σετ που έπαιξε ο Μεντβέντεφ με τον Αλιασίμ.

Ή τώρα ή ποτέ Στέφανε!!!
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 17:30
ΕΞΕΛΣΙΟΡ-ΕΜΕΝ OVER 2,5 1,66

Προδόθηκε από την άμυνα της η Εξέλσιορ στο ντέρμπι με την Ντεν 
Χάαγκ γνωρίζοντας την ήττα με 2-3! Ντέρμπι έχει ξανά κόντρα τώρα 

στην ´Εμεν με τις δύο ομάδες να κυνηγάνε την απευθείας άνοδο. 
Αμφότερες θα επιτεθούν για το τρίποντο.

Τα γκολ θα πάρουν ποντάρισμα στην Ολλανδία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ Τ 21:45
ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ-ΣΤΟΟΥΚ 1 DNB 1,80

Με όπλο την επιθετική της γραμμή η Χάντερσφιλντ έφυγε με το 
τρίποντο απο την έδρα της Ρέντινγκ.

Η ομάδα του Κορμπεράν προωθήθηκε ξανά στις θέσεις των πλέι οφ 
και το όνειρο της ανόδου παραμένει ζωντανό.

Χωρίς πολλά περιθώρια θα επιτεθεί για την νίκη η Στόουκ.

Συντηρητικό ποντάρισμα στην έδρα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

Η Super League συνεχίζεται το Σαββα-
τοκύριακο με την 20ή αγωνιστική και τα 
βλέμματα στρέφονται στην Τούμπα. Την 
Κυριακή, στις 19:30, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται 
τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι κορυφής του 
πρωταθλήματος. 
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση της 
βαθμολογίας με 9 βαθμούς λιγότερους 
από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Προέρ-
χεται από 6 σερί νίκες στη Super League. 
Κέρδισε και τα 3 παιχνίδια του για το πρω-
τάθλημα στη νέα χρονιά, χωρίς να δεχτεί 
γκολ, εντός έδρας με τον Παναιτωλικό 2-0 
και τον ΟΦΗ 3-0 και μακριά από την Τού-
μπα, με τον Βόλο 4-0.
Ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος με 
14 νίκες και 4 ισοπαλίες. Στους 3 αγώνες 
του για τη Super League στο 2022 έφερε 
2 «λευκές» ισοπαλίες με τον Απόλλωνα 
στη Ριζούπολη και τον Παναθηναϊκό στη 
«Λεωφόρο» και κέρδισε 2-0 τον ΠΑΣ Γιάν-
νινα στο Καραϊσκάκη. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 400 ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότε-
ρες από 400 στοιχηματικές επιλογές για 
το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός το οποίο 
έχει ενισχυμένες αποδόσεις στην αγορά 
«Τελικό Αποτέλεσμα». 
Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προ-
σφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι 
και τα ακόλουθα: 
• Παίκτης που θα σκοράρει πρώτος
• Τελευταίος σκόρερ
• Σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος
• Παίκτης που θα πετύχει χατ-τρικ
• Παίκτης που θα σκοράρει και θα κερδί-
σει η ομάδα του
• Παίκτης που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα
• Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες ή Over/
Under 2,5 γκολ
• Σκορ πολλαπλών επιλογών 
• Σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι
• Στοίχημα χωρίς ισοπαλία
• Νίκη με μηδέν παθητικό 
• Διαφορά νίκης
• Σύνολο κόρνερ
• Νικητής κόρνερ
• Ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο/τε-
λευταίο κόρνερ
• Ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ
• Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal
• Τελικό Αποτέλεσμα & Over/Under
• Μονά/Ζυγά γκολ 

CASH OUT ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕΣΩ  
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OPAPP 
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μέσω της 
εφαρμογής Opapp μπορούν να δημιουρ-
γούν εύκολα και γρήγορα το δελτίο τους, 
να σκανάρουν τα αποδεικτικά και να κά-
νουν Cash Out οποιαδήποτε στιγμή επι-
θυμούν. 
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τη δυνατό-
τητα να παρακολουθήσουν αθλητικό κα-
νάλι που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό ζω-
ντανά αγώνες απ’ όλο τον κόσμο. 
Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προ-
σφέρεται και σε virtual αγώνες, στο Ποδό-
σφαιρο, το Πρωτάθλημα και το Μπάσκετ, 
με κορυφαία γραφικά, αμέτρητες στοιχη-
ματικές φάσεις και προωθητικές ενέργει-
ες όπως το Παρά 1 στο VIRTUAL SPORTS 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.

ΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ 
ΣΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΟΚ 
ΚΑΙ ΤΟ ΑΗΤΤΗΤΟ 
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 
ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ 
ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
«ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ» 
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ΜΕ ΦΟΡΑ ΑΠΟ  
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ!
Τα λέγαμε πως η προηγούμενη 
εβδομάδα ήταν «ευκαιρία για κέρ-
δη» και δικαιωθήκαμε απόλυτα! Το 
απόλυτο στις επιλογές μας, 4 στα 4. 
Η Ντόρτμουντ έφυγε νικήτρια από 
το γήπεδο της Χόφενχαϊμ, η Λίβερ-
πουλ επίσης από αυτό της Κρίσταλ 
Πάλας σε συνδυασμό με παραγωγι-
κότητα άνω του ενός γκολ. Ο ΠΑΟΚ 
έκανε πλάκα στον Βόλο, ενώ η Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ έστω στο φι-
νάλε, έκανε αυτό που θέλαμε απένα-
ντι στη Γουέστ Χαμ! Το μομέντουμ 
είναι με το μέρος μας και δεν ζητά-
με παρά επανάληψη του έργου! Οι 
ευκαιρίες είναι ξανά «εδώ». 

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  60

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 112,6

ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ: 52,6

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ:  -379,2

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ:  -326,6

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  60 μονάδες

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΣΕΖΟΝ 2016-17 +277 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2017-18 +97,44 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2019-20 +214,4 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2020-21 +114 μονάδες

3,003,25
Η απόδοση του διπλού  

στο ντέρμπι  
των Βρυξελλών, Ουνιόν  
Σεν Ζιλουάζ – Άντερλεχτ 

Πληρώνει  
το να μην αναδειχτεί  

νικητής στο  
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (Χ)

 
Το Κόπα Άφρικα έχει μπει στην τε-
λική ευθεία και το Αίγυπτος – Μαρό-
κο είναι το μεγάλο ματς των προημι-
τελικών. Ποιος θα γελάσει σε αυτήν 
την κόντρα δύο παραδοσιακών δυ-
νάμεων της ηπείρου,  στο ντέρμπι 
της βορείου Αφρικής; Θα στηρίξου-
με τους «Φαραώ». Με όποιον τρόπο 
κι αν συμβεί αυτό. Πέταξαν εκτός την 
Ακτή του Ελεφαντοστού στον προ-
ηγούμενο γύρο και πήραν την απα-
ραίτητη ψυχολογική ώθηση για να 
δείξουν αυτά που μπορούν με φιλο-
δοξία να το πάνε μέχρι τέλους.
Σε επίπεδο πρωταθλημάτων και 
αφού τα μεγάλα ευρωπαϊκά πατάνε 
το κουμπί pause αυτήν την εβδομά-
δα, πάμε μέχρι το Βέλγιο. Γάνδη Vs 
Αντβέρπ και υπάρχει το υλικό για να 
προκύψει ο θελκτικός συνδυασμός 
«γκολ+θέαμα». Ειδικά καθώς οι γη-
πεδούχοι θα πάρουν ρίσκα για να 
φτάσουν στη νίκη που τόσο χρειά-
ζονται στο κυνήγι της 4άδας, όπου 
βρίσκεται ήδη η αντίπαλός της αυ-
τήν την εβδομάδα.
Δύο αμφίσκορα από Ελλάδα κλεί-
νουν το καρέ των επιλογών μας για 
αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Άρης 
πρέπει να σπάσει επιτέλους την απί-
στευτη γκίνια του εντός 2022, δεν έχει 
ακόμα κάνει σεφτέ στα γκολ, καθώς 
και να αντιδράσει μετά το σοκ στο 
Κύπελλο. Ο Παναιτωλικός πάλι, είναι 
από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες 
στην Ελλάδα και αυτό λέει πολλά.
Στο ΑΕΚ – Βόλος, η επιθετική λογι-
κή των Θεσσαλών μας δίνει πάτη-
μα να κυνηγήσουμε το «γκολ εσύ – 
γκολ εγώ». 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

 ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΣΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΘΑ 
ΠΑΝΕ ΟΙ «ΦΑΡΑΩ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/1 15:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΡΗΣ GOAL 1,95 15 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/1 17:00 ΑΙΓΥΠΤΟΣ – ΜΑΡΟΚΟ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2,10 15 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/1 17:00 ΓΑΝΔΗ – ΑΝΤΒΕΡΠ GOAL+OVER 2,5 2,10 10 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/1 17:15 AEK- BΟΛΟΣ GOAL 2,25 20 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/1 16:30 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2 2,15 10 μονάδες
21,5

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/1 17:00 MAN.ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ – ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1 1,91 15 μονάδες
28,65

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/1 16:00 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2+OVER 1,5 1,83 15 μονάδες
27,45

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/1 17:15 ΒΟΛΟΣ – ΠΑΟΚ 2 1,75 20 μονάδες
35
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Ντεμπούτο  
Γιόβιτς κόντρα  
σε Μπασκόνια 
Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Μπασκόνια στο 
ΟΑΚΑ και θα προσπαθήσει να προσθέσει μια νίκη 
στο ενεργητικό του. Όμως τα βλέμματα όλων θα βρί-
σκονται επάνω στον Στέφαν Γιόβιτς ο οποίος θα κά-
νει το ντεμπούτο του με τα «πράσινα». Ήδη δηλώθη-
κε και στο ελληνικό πρωτάθλημα ενώ επέλεξε για τη 
φανέλα του το αγαπημένο του νούμερο 24.

ΤΡΙΤΗ ΣΕΡΙ 
ΗΤΤΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Νωθρός, χωρίς συγκέ-
ντρωση και με πολλά λάθη, 
ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 
στο ΣΕΦ (72-76) από τον Ερυ-
θρό Αστέρα και πλέον αρχίζει 
να ανησυχεί.
Είναι πλέον γεγονός ότι 
ο Ολυμπιακός θα κλείσει τον 
Ιανουάριο χωρίς νίκη και με 
τρεις συνεχόμενες ήττες στην 
Euroleague. Μετά και την 
εντός έδρας ήττα από τους 
Σέρβους, το ρεκόρ του είναι 
στο 12-8 και πλέον βρίσκεται 
(εκτός από Ρεάλ και Μπαρτσε-
λόνα) κάτω κι από Αρμάνι Μι-
λάνο και Ζενίτ ενώ έχει το ίδιο 
ρεκόρ με την Ούνικς Καζάν και 
την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. 
Τα πράγματα πλέον δεν εί-
ναι τόσο άνετα. Οι απουσίες 
των ΜακΚίσικ, Παπανικολάου 
(δύο παικτών που αλλάζουν 
το ρυθμό) όπως και του Πρί-
ντεζη είναι σημαντικές αλλά 
δεν αποτελούν δικαιολογία.

Ο Ολυμπιακός ήταν εκτός ρυθμού, 
οι Σέρβοι του έκλεισαν το κέντρο της ρακέτας, 
τον ανάγκασαν να πάει σε πολύ κακές επιθέ-
σεις στο πέντε εναντίον πέντε. Τα διαστήμα-
τα που οι Πειραιώτες αντέδρασαν, απέναντι 
σε μια πολύ σκληρή ομάδα όπως ο Ερυθρός 
Αστέρας ήταν ελάχιστα. Και σίγουρα δε θα δι-
καιολογούσαν «ανατροπή»

Οι 20 πόντοι που πέτυχε ο 
Ερυθρός Αστέρας από τον αιφνιδιασμό 

αλλά και οι 12 από τα επιθετικά ριμπάουντ 
ήταν καθοριστικά στοιχεία. Ο Ολυμπιακός 
έκανε 17 λάθη από τα οποία οι Σέρβοι πήραν 
20 πόντους! 

Ήταν η πρώτη φετινή εντός έδρας 
ήττα για τον Ολυμπιακό στην Euroleague και 
η πρώτη συνολικά μετά τις 26 Μαρτίου 2021 
όταν είχε ηττηθεί από τη Φενέρμπαχτσε. Από 
τότε μετρούσε 10 ήττες.


 

γρ
α

φ
ει

 ο
 Ν

ΙΚ
Ο

Σ 
Μ

Π
Ο

ΥΡ
ΛΑ

Κ
Η

Σ

ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΗΚΕ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΕΠΕΣΕ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 36-37, 52-56, 72-76
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 
4, Έισι 3, Ντόρσεϊ 6, Λούντζης, Λαρε-
ντζάκης 8, Φαλ 9, Σλούκας 18, Μάρτιν 
2, Βεζένκοφ 20, Ζαν Σαρλ 2
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ράντονιτς): Λαζά-
ρεβιτς 4, Γουόλτερς 9, Μίτροβιτς 8, Λά-
ζιτς 3, Κάλινιτς 12, Ντόμπριτς 14, Χό-
λινς 2, Ιβάνοβιτς 8, Μάρκοβιτς, Γουάιτ 
8, Κούζμιτς 6, Τσίρμπες 2

21:00-NS PRIME

Euroleague/23η αγωνιστική  
Τα αποτελέσματα
Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης- Εφές 76-67, Ολυμπιακός- Ερυθρός Αστέρας 72-76, 
Απόψε: Ούνικς Καζάν- ΤΣΣΚΑ Μόσχας (18:00), Μονακό- Ρεάλ Μαδρίτης 
(20:00), Παναθηναϊκός- Μπασκόνια (21:00), Αρμάνι Μιλάνο- Ζαλγκίρις Κά-
ουνας (21:30), Μπάγερν Μονάχου- Άλμπα Βερολίνου (21:30)
Αναβολή: Μακάμπι Τελ Αβίβ- Φενέρμπαχτσε
Η βαθμολογία: Ρεάλ Μαδρίτης (17-3), Μπαρτσελόνα (17-5), Αρμάνι Μιλά-
νο (13-6), Ζενίτ (13-7),Ολυμπιακός, Ούνικς Καζάν και ΤΣΣΚΑ Μόσχας (12-
8), Εφές, Μονακό και Μπάγερν (10-11), Φενέρμπαχτσε (9-10), Μακάμπι (9-
11), Βιλερμπάν (9-13), Ερυθρός Αστέρας (8-12), Μπασκόνια (7-13), Άλμπα 
(6-14), Παναθηναϊκός (4-15), Ζαλγκίρις Κάουνας (3-15)

72-76
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Τριπλή ελληνική συμμετοχή θα έχου-
με στο σημερινό διεθνές μίτινγκ στην 
Καρλσρούη. Ο Εμμανουήλ Καραλής, ο 
Ανδρέας Πανταζής και ο Νίκος Ανδρικό-
πουλος κάνουν ντεμπούτο στη σεζόν 
από το μίτινγκ της γερμανικής πόλης. 
Μάλιστα, ο αγώνας ανήκει στη σειρά 
World Indoor Tour Gold. Κάτι που ση-
μαίνει ότι με μια καλή εμφάνιση μπορούν 
να μαζέψουν πολύτιμους βαθμούς για 
το ράνκινγκ. 

Ο Καραλής στο επί κοντώ θέλει να ξεκι-
νήσει δυνατά, καθώς ο πρώτος του στό-
χος για φέτος είναι το Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα κλειστού στο Βελιγράδι. Στους 
αντιπάλους του θα είναι και ο ολυμπιο-
νίκης Μόντο Ντουπλάντις. 
Ο Πανταζής με τον Ανδρικόπουλο αγω-
νίζονται στο τριπλούν και αναζητούν και 
αυτοί μια καλή επίδοση. Ο πρώτος έχει 
ατομικό ρεκόρ στον κλειστό 16,26μ. και 
ο δεύτερος 16,38μ.

ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΛΣΡΟΎΗ

Σήμερα ανοί-
γουν επίσημα οι εγγρα-

φές για τον φετινό ημιμαρα-
θώνιο της Αθήνας. Ο ΣΕΓΑΣ και ο 

Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσαν πως 
οι εγγραφές θα ανοίξουν στις 14:00. Ο 
αγώνας είναι προγραμματισμένος για 

την Κυριακή 20 Μαρτίου. Διεξάγε-
ται με τη συνεργασία της Περιφέ-

ρειας Αττικής και χορηγό την 
ERGO ασφαλιστική.

Η Σόνι Μίλερ- 
Ουίμπο αποφάσισε να 

μπει σε αγώνες στον κλει-
στό τη φετινή σεζόν. Η αθλή-

τρια από τις Μπαχάμες αναμέ-
νεται να κάνει πρεμιέρα στις 6 
Φεβρουαρίου στη Νέα Υόρκη. 
Θα είναι η πρώτη της κούρ-
σα μετά τη νίκη της στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες 
στο Τόκιο. 

Η Έλλη- Ευτυ-
χία Δεληγιάννη προ-

γραμμάτιζε να αγωνιστεί το 
Σαββατοκύριακο σε αγώνες στις 

ΗΠΑ. Όμως έχει κορονοϊό, με απο-
τέλεσμα να πρέπει να μείνει σε κα-
ραντίνα και οι αγώνες της πάνε για 
αργότερα. Ξεκίνησε την περασμέ-

νη εβδομάδα τρέχοντας στο 
Μίλι 4.47.53 στο Σιάτλ.



Είναι απόλυτα δικαιολογημένο το ότι ο 
Ολυμπιακός είχε τρεις σημαντικές απουσί-
ες και προφανώς θα πρέπει να καταλάβουν 
αρκετοί πόσο σημαντικός παίκτης είναι ο 
Κώστας Παπανικολάου. Ειδικά η δουλειά 
που κάνει στην άμυνα, δε συγκρίνεται με 
κανενός καθώς βοηθά απόλυτα στην ισορ-
ροπία. Επίσης ο ΜακΚίσικ είναι ο παίκτης 
που αρκετές φορές έχει αλλάξει το ρυθμό 
ενώ ο Πρίντεζης δίνει σιγουριά και εμπειρία 
στο διάστημα που αγωνίζεται.
Ο Ολυμπιακός δεν είχε τον παίκτη για να 
παίξει το (μπασκετικό) «ξύλο» απέναντι 
σε μια πολύ σκληρή ομάδα όπως ο Ερυ-
θρός Αστέρας. Παρέμεινε εγκλωβισμένος 
στο ρυθμό των Σέρβων στο συντριπτικό δι-
άστημα της αναμέτρησης με ελάχιστα δια-
στήματα αντίδρασης, χωρίς να ανταπεξέλ-
θει στην άμυνα στο πέντε εναντίον πέντε 
και με τους φιλοξενούμενους να έχουν «τα-
μπουρώσει» το κέντρο της ρακέτας τους.
Κάποια στιγμή ήταν μόνο ο Βεζένκοφ που 
προσπαθούσε να ξεκολλήσει το κάρο από 
τη λάσπη, προστέθηκε και ο Σλούκας αλλά 
το μπάσκετ που έπαιξε ο Ολυμπιακός δεν 
είναι αυτό που μας είχε συνηθίσει στα πε-
ρισσότερα από τα προηγούμενα ματς. Η 3η 
συνεχόμενη ήττα ασφαλώς και δείχνει ότι 
κάποια πράγματα έχουν «χαλάσει» και η 
ομάδα είναι εκτός ρυθμού.
Έχει μια λογική εξήγηση: Οι απουσίες, οι 
προβληματικές προπονήσεις εξαιτίας του 
covid και των κρουσμάτων που έφεραν 
και μεγάλο διάστημα αποχής αλλά βέβαια 
δεν είναι ο Ολυμπιακός η μόνη ομάδα στην 
Euroleague που αντιμετώπισε (και αντιμε-
τωπίζει) τέτοια προβλήματα. Οι «ερυθρό-
λευκοι» δε βγάζουν ενέργεια, δεν έχουν συ-
γκέντρωση κι ως αποκορύφωμα ήρθε η 
πρώτη φετινή εντός έδρας ήττα. Και με το 
πρόγραμμα του Φεβρουαρίου (ο Ολυμπια-
κός έχει μείνει χωρίς νίκη τον Ιανουάριο) να 
είναι ιδιαίτερα δύσκολο: Ρεάλ και Μπασκό-
νια εκτός στη διαβολοβδομάδα που ακο-
λουθεί και στη συνέχεια Εφές (και μετά τη 
διακοπή δύο εβδομάδων) Αρμάνι Μιλάνο 
στο ΣΕΦ. 
Τα 17 λάθη του Ολυμπιακού οδήγησαν σε 
11 κλεψίματα και 20 πόντους τον Ερυθρό 
Αστέρα. Άλλους τόσους πόντους (20) πή-
ραν οι Σέρβοι από τον αιφνιδιασμό και 12 
από τα επιθετικά ριμπάουντ που επίσης 
«πλήγωσαν» τον Ολυμπιακό.
Τα 8/29 με τον Βεζένκοφ να έχει 4/7 και τους 
υπόλοιπους 4/22 είναι ένα κακό ποσοστό 
που πάντως θα μπορούσε να έχει αντιμε-
τωπιστεί αν ο Ολυμπιακός έκανε λιγότερα 
λάθη.
Ο Ντόρσεϊ είναι μακριά από τον καλό του 
εαυτό στο αρνητικό σερί των τριών αγώ-
νων του Ολυμπιακού κάτι που φαίνεται από 
τα 4/14 τρίποντα αλλά και τα 12 λάθη που 
έχει συνολικά ενώ για πρώτη φορά φέτος, 
στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα έγραψε 
αρνητικό πρόσημο στην αξιολόγηση (-1).
Είναι δεδομένο ότι αυτή η εικόνα δεν παρα-
πέμπει σε «κανονικό» Ολυμπιακό, την ομά-
δα δηλαδή που είχαμε συνηθίσει στο μεγα-
λύτερο μέρος της σεζόν.

ΔΕΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ  
ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 

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.
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