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AGENT GREEK

ΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
Ο Παναθηναϊκός με το +8 από την ΑΕΚ και το +12 από τον Ολυμπιακό 
δεν έχει και πολλά να γκρινιάξει και να αγχωθεί. Ο Γιοβάνοβιτς 
βέβαια θέλει να υπάρξει βελτίωση σε αγωνιστικούς τομείς μια και 
περιμένει την Ένωση να είναι ακόμα πιο ανταγωνιστική στη συνέχεια 
αλλά και τους πρωταθλητές να μην κάνουν τόσα λάθη όσα στις 
πρώτες 13 αγωνιστικές της Super League 1. Αυτό που περιμένει 
ο κόουτς είναι να δει και τον Μπέντζαμιν Βέρμπιτς στα στάνταρ για 
τα οποία ο Παναθηναϊκός τον απέκτησε. Με σούπερ εμπειρία με 
Ντιναμό Κιέβου, διεθνής Σλοβένος σε μια καλή φουρνιά για την 
πατρίδα του, πρόκειται για ποδοσφαιριστή πρώτης γραμμής. Στα 12 
ματς που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό φέτος (τα 7 βασικός) ακόμα 
δεν έχει δείξει αυτά τα στοιχεία. Ένα γκολ με τον Άρη αλλά και όχι 
και πολλές ενέργειες από το πάνω ράφι για τον 29χρονο winger. 
Περιμένει ο Γιοβάνοβιτς.

ΠΟΚΕΡ
Ο Μαρσέλο λοιπόν ταξίδεψε κανονικά με τον Ολυμπιακό 
στην Ισπανία για την προετοιμασία μετά τη διακοπή για το 
Παγκόσμιο Κύπελλο. Και από εκεί που έβγαινε προς τα έξω 
πως οι πρωταθλητές θα κινηθούν για να λύσουν το συμβόλαιο 
του Βραζιλιάνου θρύλου, ο παίκτης έχει ξαναμπεί στην 
πραγματικότητα του συλλόγου.
Πρώτα απ’ όλα και φυσικά δεν χρειάζεται επεξήγηση πως 
μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους top3, top5 παίκτες που 
ήρθαν ποτέ στην Ελλάδα.
Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα με την εικόνα που έδωσε στα 
λιγοστά είναι η αλήθεια λεπτά που αγωνίστηκε στο 1/3 της 
σεζόν.
Παραπανίσια κιλά, γενικά μακριά από αυτό που περίμενε να δει 
ο κόσμος αλλά και το κλαμπ. Το ότι ο Ολυμπιακός αποφάσισε/
αποφασίζει να στηρίξει τον Μαρσέλο δεν είναι παράλογο. 
Έναν σούπερ παίκτη και φυσικά μια επένδυση του κλαμπ.
Αγωνιστικά όμως τι γίνεται; Υπάρχει περίπτωση να μην πάρει 
αριστερό μπακ; Αυτό θα είναι καταστροφικό, για την ακρίβεια 
αυτό-καταστροφικό. Θα μιλάμε για πόκερ.
Άλλο το τι θα γίνει με τον Μαρσέλο και άλλο πως ο Ολυμπιακός 
θα προσπαθήσει να θωρακιστεί στη θέση.
Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι θα κάνει το κλαμπ σε αυτή τη 
θέση, που μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που τον έχει 
πληγώσει στα παιχνίδια που έγιναν.
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ΥΠΕΡΒΟΛΗ
Από την στήλη δεν έχετε παράπονο στο θέμα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, το έχει 
ακολουθήσει κατά πόδας. Γράφοντας πρόσφατα και για το γεγονός πως η 
παρουσία του στο Μουντιάλ δίνει credits ακόμα και για μεταγραφή. Και αν 
όχι τώρα το καλοκαίρι.
Βέβαια, αυτό απέχει από το να γράφονται διάφορα περί Γιουβέντους.
Στις μεταγραφές φυσικά  ποτέ δε λες ποτέ αλλά προς το παρόν τέτοιο ζήτημα 
δε φαίνεται να υφίσταται.
Ο 26χρονος φουλ μπακ του ΠΑΟΚ βέβαια με τις εμφανίσεις του στο Κατάρ 
απέκτησε κι άλλους θαυμαστές. Και εκτός Ελλάδας πολλούς.
Τώρα αν αυτό σε τι πρόταση θα μετουσιωθεί είναι άλλο ζήτημα.
Ο Ζίβκοβιτς είχε δείξει και τον τελευταίο μήνα στη Super League 1 ότι είναι 
σε καλή κατάσταση, το πιστοποίησε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Αν συνεχίσει έτσι και με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, τότε οι μετοχές 
του μπορεί να επανέλθουν και σε… Μπενφίκα επίπεδα.

AGENT GREEK

ΠΡΩΤΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ
Προβάδισμα ο Ματέι Βύντρα για την ανοιχτή θέση του 
φορ, έγραψε το Sportime. Και θα το πάω και ένα 
βήμα παραπέρα.
Ο Καρυπίδης που έχει βρει δίαυλο επικοινωνίας 
μέσω του μάνατζερ του, που έχει και τον Μπράμπετς, 
αλλά και τον Νταρίντα, έχει κάνει επίσημη πρόταση 
στον Τσέχο για 1,5 χρόνο συμβόλαιο. Με πολύ καλά 
λεφτά!
Γενικώς το «9» το πληρώνει αδρά, άσχετα αν πολλές 
φορές δεν του βγήκε.
Ο Άρης τον έχει πλέον ως πρώτη επιλογή τον Βύντρα, 
αλλά δεν ισχύει κάτι ανάλογο και από πλευράς 
ποδοσφαιριστή. Ο Τσέχος επιθετικός, δεν τρελαίνεται 
στην προοπτική της Super League, ψάχνεται για κάτι 
καλύτερο μαθαίνω και δεν έχει ως προτεραιότητα 
την Ελλάδα!
Και εκεί φυσικά είναι το ζόρι μια και αν δεν υπάρξει 
αλλαγή στάσης του Βύντρα άμεσα τότε ο Άρης θα 
πρέπει να στραφεί αλλού.
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Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής (68-66) στο ντέρμπι αιωνίων της Basket 
League αφού επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ μετά από συγκλονιστικό 
αγώνα που κρίθηκε στο σουτ.
Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός αποσπάστηκε κατά δύο βαθμούς από τον 
Παναθηναϊκό και πήρε σοβαρό πλεονέκτημα για την πρωτιά στη βαθμολογία 
της κανονικής περιόδου. Στο 9-0 το σερί των Πειραιωτών απέναντι στον αιώνιο 
αντίπαλο.
Κορυφαίος του Ολυμπιακού ήταν ο Μουσταφά Φαλ με 17 πόντους και 9 
ριμπάουντ ενώ 22 πόντους είχε ο Βεζένκοφ. Από τον Παναθηναϊκό, ο Ντουέιν 
Μπέικον είχε 20 πόντους (τους 13 στο πρώτο ημίχρονο και τους άλλους 7 στο 
τελευταίο λεπτό του αγώνα) ενώ αστόχησε και στο τελευταίο σουτ. Ο Γουόλτερς 
είχε 13 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Η αναμέτρηση είχε αγωνία, είχε ενδιαφέρον, είχε συγκλονιστικό φινάλε αλλά 
σε καμία περίπτωση δε διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Ειδικά στο δεύτερο μέρος, 
ο ρυθμός έπεσε, το σκορ έκλεισε και όλα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Και 
μπορεί ο Ολυμπιακός να είχε προβάδισμα 6 πόντων (65-59) με 57'' για το τέλος 
αλλά ο Παναθηναϊκός βρήκε τρόπους να μειώσει και να απειλήσει.
Πρώτα με τον Μπέικον και μετά με τον Λι (που έκλεψε πρώτα από τον Σλούκα) 
και μείωσαν σε 65-63. Οι δύο βολές του Βεζένκοφ και το τρίποντο του Μπέικον 
έφεραν το σκορ στο 67-66. Ο Πίτερς είχε 1/2 βολές (68-66) με 4'' για το τέλος 
αλλά η κούρσα του Μπέικον και το εν κινήσει σουτ τριών πόντων δεν έφεραν 
αποτέλεσμα.
Τα δεκάλεπτα: 24-14, 35-38, 49-48, 68-66
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 8, Κάνααν 8, Φαλ 17, Βεζένκοφ 22, 
Παπανικολάου 1, Λαρεντζάκης, Σλούκας 7, Μπόλομποϊ 2, Πίτερς 1, ΜακΚίσικ 2
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράντονιτς):  Π. Καλαϊτζάκης, Γουόλτερς 13, Γουίλιαμς 4, 
Μπέικον 20, Γκουντάιτις 1, Λι 13, Παπαγιάννης 11, Μποχωρίδης, Γ. Καλαϊτζάκης, 
Πονίτκα 4
Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 16, ΑΕΚ και Περιστέρι 14, ΠΑΟΚ και Άρης 13, 
Παναθηναϊκός 12, Απόλλων Πάτρας και Κολοσσός 11, Ιωνικός Νίκαιας 10, 
Προμηθέας Πάτρας, Καρδίτσα και Λαύριο 8
*Ο Προμηθέας έχει 2 αγώνες λιγότερους, Παναθηναϊκός και Καρδίτσα έχουν 
από έναν

ΑΛΜΑ  
ΠΡΩΤΙΑΣ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΟ 9-0 ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ 68-66 ΤΟΥ ΣΕΦ

Οι πράσινοι διαμαρτύρονται για την τελευταία φάση θεωρώντας πως έγιναν δύο φάουλ στον Μπέικον (ένα στην αρχή της φάσης κι 
ένα στο τέλος από Βεζένκοφ και Γουόκαπ αντίστοιχα) κι εξέδωσαν την κάτωθι ανακοίνωση:
«16/9/2021, Βαγγέλης Λιόλιος, Πρόεδρος ΕΟΚ: «Είναι βασικό κομμάτι για μένα η διαιτησία και δεν είμαι με κανέναν. Έχω βασική 
αρχή, τα κουκούτσια να είναι στη μέση. Αντί να κουβεντιάζουμε για ένα πρόβλημα, πρέπει να το λύνουμε. Θέλω να με κρίνετε 
αυστηρά για τη διαιτησία, θα πάρω εγώ την ευθύνη».
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναμένει να δει πως θα αναλάβει την ευθύνη ο Πρόεδρος της ΕΟΚ για την αλλοίωση αποτελέσματος που έγινε 
στον αποψινό αγώνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας»

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
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Κομβικό είναι στον Άρη το τι θα γίνει με τον Ντάνιελ Μαντσίνι. Οι 
εξελίξεις γύρω από τον Αργεντινό έχουν παγώσει με αποτέλε-
σμα να μπλοκάρει και ο σχεδιασμός των «κίτρινων», αφού πε-
ριμένουν τα χρήματα από την πώλησή του προκειμένου να κινη-
θούν για την απόκτηση του αντικαταστάτη του, αλλά και για έναν 
φορ.

Σε αναζήτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ βρίσκεται η 
ΑΕΚ. Η αρχική σκέψη ήταν να εξεταστεί τι υπάρχει στην αγορά κυρί-
ως εν όψει καλοκαιριού. Μόνο που ειδικά για το αριστερό άκρο της 
άμυνας οι διαδικασίες θα επισπευσθούν λόγω του τραυματισμού του 
Μοχαμάντι.

Το πρόσφατο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Πάφο έδωσε τροφή 
για μεταγραφικές φήμες. Ο Όνι Βαλακάρι, που σκόραρε σε βάρος του 
«τριφυλλιού», συνδέθηκε μαζί του. Μόνο που η πραγματικότητα είναι 
διαφορετική. Ο Φινλανδός προτείνεται σταθερά στις ελληνικές ομά-
δες. Είναι καλός παίκτης, υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να απο-
τελέσει μία λύση για τους «πράσινους», αλλά τη δεδομένη χρονική 
στιγμή δεν είναι εύκολη περίπτωση.

Έτοιμος να υποδεχτεί το πρώτο του χειμερινό απόκτημα είναι ο Ολυ-
μπιακός. Το Σάββατο αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα ο Ροντινέι προ-
κειμένου να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και να υπογρά-
ψει. Στη συνέχεια θα μπει σταδιακά στο κλίμα, αν και υπενθυμίζεται 
πως ο Μίτσελ από Γενάρη θα τον υπολογίζει για τα επίσημα ματς.

Το 3/3 έκανε ο ΠΑΟΚ στα φιλικά που έδωσε στην Κύπρο. Χθες νίκησε 
και τον Άρη Λεμεσού με το ευρύ 4-1. Αυτό ήταν το θετικό, αλλά υπήρ-
χε και αρνητικό. Ο λόγος για τον τραυματισμό του Αουγκούστο. Στο 33’ 
σκόραρε και πέντε λεπτά μετά αποχώρησε τραυματίας. Στο 58’ ο Τό-
μας έκανε το 2-0 και ακολούθησαν οι Σβαμπ (63’) και Νάρεϊ (76’). 
Στο φινάλε μείωσε ο Στεπίνσκι για τους Κύπριους.
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ΙΑΠΩΝΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ

ΜΕ ΗΡΩΑ ΤΟΝ ΛΙΒΑΚΟΒΙΤΣ
Πριν από τέσσερα χρόνια ήταν ο Ντάνιελ Σούμπασιτς εκείνος που έγραφε ιστορία πιάνο-
ντας τρία πέναλτι απέναντι στη Δανία. Χθες το κατάφερε και ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Έγι-
νε ο τρίτος τερματοφύλακας που πιάνει σε Παγκόσμιο Κύπελλο τρία πέναλτι, αφού είχε 
προηγηθεί το 2006 ο Πορτογάλος Ρικάρντο απέναντι στην Αγγλία. Οι Κροάτες είναι ξανά 
στα προημιτελικά αφήνοντας εκτός την Ιαπωνία μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και 
παράταση.
Το ματς ήταν ανοιχτό με τους Κροάτες να απειλούν πρώτοι και τον Μαέντα να ανοίγει το 
σκορ στο 43’. Η Κροατία ισοφάρισε με τρομερή κεφαλιά του Πέρισιτς στο 55’ και στη συ-
νέχεια φάσεις είχαν και οι δύο. Ωστόσο, Γκόντα και Λιβάκοβιτς πραγματοποίησαν εντυ-
πωσιακές επεμβάσεις με αποτέλεσμα τα πάντα να κριθούν στα πέναλτι. Εκεί η «Χρβά-
τσκα» επικράτησε με 3-1 χάρις στα τρία στοπ του τερματοφύλακά της. Για τους Κροάτες 
πέναλτι έχασε ο γνωστός μας από την ΑΕΚ Λιβάια.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 

ΤΗΣ ΕΚΑΝΕ ΠΛΑΚΑ
Επίδειξη δύναμης έκανε χθες η Βραζιλία, η οποία 
προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2022 με 
ένα ασύλληπτο πρώτο ημίχρονο. Επικράτησε 4-1 της 
Νότιας Κορέας βάζοντας όλα τα γκολ της στο πρώτο 
μέρος. Χάθηκε η μπάλα σε εκείνο το χρονικό διά-
στημα με τους Ασιάτες απλώς να παρακολουθούν.
Τον χορό των γκολ άνοιξε ο Βινίσιους στο 7’ και 
έξι λεπτά αργότερα ο Νεϊμάρ με πέναλτι έγραψε το 
2-0. Ήταν τέτοια η παράσταση των Βραζιλιάνων που 
στο 29’ οι στόπερ Μαρκίνιος και Τιάγκο Σίλβα άλλα-
ξαν την μπάλα με τον τελευταίο να βγάζει ασίστ στον 
Ριτσάρλισον για το 3-0.  Το 4-0 έγινε στο 36’ από 
τον Πακετά μετά από γύρισμα του Βινίσιους.
Μετά από τέτοιο χαστούκι η Νότια Κορέα μπήκε στο 
δεύτερο ημίχρονο έχοντας ως στόχο να μη δια-
συρθεί. Έπαιξε πιο κλειστά και δεν δέχτηκε άλλο 
γκολ. Βοήθησε σε αυτό και η χαλαρότητα των Βρα-
ζιλιάνων, οι οποίοι είδαν τελικά στο 76’ την εστία 
τους να παραβιάζεται από τον Σεούνγκ-Χο.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 17:00
ΜΑΡΟΚΟ-ΙΣΠΑΝΙΑ 1 +1,0 1,87
Εξαιρετική παρουσία είχε το Μαρόκο στη φάση των 
ομίλων και δίκαια κατέκτησε την πρώτη θέση.
Οι Αφρικανοί με ενθουσιασμό και πολύ κόσμο στο 
πλευρό τους ζούνε ονειρικές στιγμές.
Δεν έπεισε η Ισπανία και αν θέλει να πάει μακριά 
θα πρέπει να αλλάξει αγωνιστικό πρόσωπο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΜΑΡΟΚΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ OVER 2 1,75
Και τώρα η Ελβετία για την Πορτογαλία του Φερνά-
ντο Σάντος σε ένα ματς που σίγουρα κρύβει παγίδες.
Οι Ελβετοί δεν θα είναι εύκολο εμπόδιο με την επι-
θετική τους γραμμή να βγάζει φωτιές.
Με την αύρα του Ρονάλντο οι Πορτογάλοι ονειρεύο-
νται ακόμα και το βαρύτιμο τρόπαιο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 15:00
ΡΙΝΤ-ΦΕΡΣΤ ΒΙΕΝΝΗΣ OVER 3 2,00
Τα φιλικά ξανά σε δράση και φυσικά θα είναι στις 
επιλογές μας. Για την νέα σεζόν ετοιμάζονται αμφό-
τερες και ευελπιστούν σε μια καλύτερη αγωνιστική 
χρονιά. Ανοιχτό ματς αναμένω με γκολ και κόρνερ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 19:00
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ OVER 2,5 1,75
Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες θέλο-
ντας να είναι έτοιμες με την πρώτη επίσημη σέντρα 
μετά το παγκόσμιο κύπελλο.
Οι προπονητές θα έχουν την ευκαιρία σήμερα να 
δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και διαφορά σχήματα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

CHAMPIONS LEAGUE 20:00
ΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΡΙΓΑ OVER 156.5 1.87
Τη τύχη στα χέρια της κρατάει η Μπενφίκα καθώς 
με νίκη εξασφαλίζει την πρόκριση.
Οι Λετονοί από την άλλη βρίσκονται σε δύσκολη θέση 
και μόνο αν πάρουν το ματς θα έχουν ελπίδες πρό-
κρισης.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ OVER

CHAMPIONS LEAGUE 21:00
ΧΑΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ-ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
OVER 154,5 1,95
Την επιστροφή στις νίκες θα ψάξει σήμερα η Χολόν 
μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα.
Ο αντίπαλος φαντάζει ιδανικός με την Λέγκια να έχει 
μέτρια παρουσία στον όμιλο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΠΑΜΕ ΞΑΝΑ ΣΤΟ OVER

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ 

ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Έλλη Δεληγιάννη θα έρθει στην Ελλάδα στις 18 Δεκεμβρίου για 
τις διακοπές των Χριστουγέννων και παράλληλα θα συνεχίσει τις 

προπονήσεις με τον Μιχάλη Αναγνώστου. Θα επιστρέψει στις 
ΗΠΑ στις 10 Ιανουαρίου, καθώς ο πρώτος της αγώνας είναι 

στις 13 Ιανουαρίου.

Στα «χνάρια» του Κάρστεν Γουόρχολμ βαδίζει ο Μπάστιαν Έλνον Όρ-
στεντ που σε αγώνες στον κλειστό στο Στάινκιερ έτρεξε τα 400μ. σε 
47.04. Πέτυχε την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών Κ18 στην 
Ευρώπη, 8η στον κόσμο και πέτυχε ρεκόρ Νορβηγίας Κ20 που 
κατείχε ο Γουόρχολμ!

8e-SportTime ΤΡΙΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

SPORTS

Η Αναστασία Μαρινάκου θα πραγματοποιήσει το πρώτο στάδιο προ-
ετοιμασίας της εν όψει της χειμερινής περιόδου των αγώνων 
κλειστού στη Νότια Αφρική. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανα-
χωρεί στο τέλος της εβδομάδας για το προπονητικό κέ-
ντρο στο Πότσεφτρουμ και θα παραμείνει για ένα μήνα.

Γιγαντομαχία αναμένεται στη σφαιροβολία ανδρών στα Millrose Games 
που θα διεξαχθούν του χρόνου στις 11 Φεβρουαρίου στη Νέα Υόρ-
κη. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τη συμμετοχή των δύο κορυφαί-

ων Αμερικανών, Ράιαν Κρούζερ και Τζο Κόβακς που έχουν τις 
δύο καλύτερες επιδόσεις όλων των εποχών. 

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

ΑΝΟΙΧΤΟΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στο «ντέρμπι αιωνίων» 
απέναντι στον Παναθηναϊκό αλλά είναι γεγονός 
αναμφισβήτητο ότι όσοι πίστευαν για «εύκολες 
επικρατήσεις» κτλ διαψεύστηκαν παταγωδώς. Και μπορεί 
οι Πειραιώτες να διεύρυναν στο 9-0 το ούτως ή άλλως 
εντυπωσιακό σερί επί του «αιωνίου αντιπάλου» όμως 
οι λογαριασμοί, με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, 
παρέμειναν ανοιχτοί.
Οι Πειραιώτες βέβαια έκαναν ένα σημαντικό βήμα προς 
την κατάκτηση της πρώτης θέσης στη βαθμολογία της 
Κανονικής Περιόδου άρα και στο πλεονέκτημα έδρας στα 
πλέι οφ και να παραμένουν αήττητοι στην Basket League 
από τις 22/11/2021 (τότε είχαν ηττηθεί στο ΣΕΦ από τον 
Παναθηναϊκό) όμως ακόμα υπάρχει μακρύς δρόμος.
Να καταλάβετε, σε 24 ημέρες θα τα πουν στο ΟΑΚΑ για την 
Euroleague αυτή τη φορά, έχουν ακόμα δύο αναμετρήσεις 
στο δεύτερο γύρο στις παραπάνω διοργανώσεις, 
προφανώς και στα πλέι οφ στους τελικούς, δεν 
αποκλείεται και στο Final 8 του Κυπέλλου!
Η ουσία είναι αυτή ακριβώς που περιγράψαμε 
στο Sportime.gr το πρωί της Δευτέρας (5/12) όταν 
καταθέσαμε την άποψή μας για τον αγώνα: Ο Ολυμπιακός 
είναι το φαβορί, αλλά ο Παναθηναϊκός των τελευταίων 
εβδομάδων απειλεί.
Οι 33 από τους 66 πόντους των «πράσινων» ήταν από 
τους δύο παίκτες που δεν είχαν αγωνιστεί στον τελικό 
του Super Cup τον Οκτώβριο στην Ρόδο! Τον Μπέικον και 
τον Γουόλτερς δηλαδή που δίνουν άλλη διάσταση στο 
παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
Όταν σταμάτησε να σκοράρει ο Μπέικον (είχε 13 πόντους 
στο πρώτο μέρος) ο Παναθηναϊκός απέκτησε επιθετικό 
θέμα και όταν ο Αμερικανός έβαλε 7 μαζεμένους στα 
τελευταία 1’18’’ της αναμέτρησης, κόντεψε να πάρει 
μόνος του τον αγώνα.
Ο Ολυμπιακός παρουσίασε και πάλι σοβαρά ζητήματα 
στο «βάθος» του, δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι πόντοι 
των παικτών που ήρθαν από τον πάγκο ήταν 12-28 για 
τον Παναθηναϊκό. Όμως είχε τους «γνωστούς και με 
εξαιρετέους» που στις δύσκολες στιγμές ανέλαβαν 
δράση: Ο Φαλ συνέχισε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις 
κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο Σλούκας «μίλησε» στα 
κρίσιμα, ο Βεζένκοφ έγραψε 22 κι ας μην ήταν στην 
καλύτερη βραδιά το, ο Γουόκαπ ήταν πάλι σημαντικός.
Οι Πειραιώτες τιμώρησαν τα 17 λάθη του Παναθηναϊκού 
με 24 πόντους (περίπου το 35% της παραγωγής τους) κι 
αυτό λέει πάρα πολλά! Από τη στιγμή που οι «πράσινοι» 
έπεσαν πολύ στο περιφερειακό σουτ στο δεύτερο μέρος 
(3/16 έναντι 4/12 στο πρώτο) το παραπάνω στοιχείο 
αποδείχθηκε καθοριστικό: Οι πόντοι από τα λάθη του 
αντιπάλου ήταν 24-8 ενώ ο Ολυμπιακός έκανε 11 
κλεψίματα!


