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AGENT GREEK

ΤΟΥΡΚΙΚΟ 
ΚΑΛΕΣΜΑ
Ο Αμπουμπακάρ Καμαρά δεν είναι βέβαιο πως θα περιμένει σώνει 
και ντε να επιστρέψει στον Άρη. Ξέρει και ο ίδιος πως μπορεί να 
είναι μέσα στα ανταλλάγματα για μια πιθανή απόκτηση του Μαντσίνι 
από τον Ολυμπιακό, αλλά δεν κάθεται να πάνω από το ακουστικό του 
να ενημερωθεί για το πότε θα πάρει αυτό το σενάριο σάρκα και οστά.
Δεν θα έλεγε όχι άλλωστε και σε μία νέα πρόκληση στην καριέρα του, 
μακριά από την ελληνική Super League. Αυτός είναι ο λόγος που τις 
τελευταίες μέρες κάτι έχει αρχίσει να σαλεύει για την απόκτησή του 
από Τουρκία μεριά.
Και μάλιστα με ενδεχόμενο να πάρει και ο Ολυμπιακός το κατιτίς του 
για να τον αποχωρήσει, μιας και δεν υπολογίζεται και δεν πρόκειται 
να πάρει άλλη ευκαιρία. Θα επανέλθουμε με ονόματα και διευθύνσεις 
για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΣ 
Αυτή τη στιγμή, επίσημα τουλάχιστον, καμία ομάδα δεν έχει εκφράσει 
ενδιαφέρον για τον Ντάνιελ Μαντσίνι. Ο Αργεντίνος ήταν αυτός που 
προσπάθησε να μείνει ελεύθερος μέσω προσφυγής, περιμένει τους 
εκπροσώπους του να του φέρουν καμιά πρόταση της προκοπής, αλλά 
μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει το παραμικρό!
Το ποσό που θέλει ο Θόδωρος Καρυπίδης (τιμή εκκίνησης το 1,5 μύριο) 
είναι δύσκολο να βρεθεί Γενάρη μήνα! Από κάνα Ντουμπάι και αν, αλλά 
ούτε από εκεί έχει προκύψει κάτι τελευταία. Αλλιώς τα περίμενε, αλλιώς 
έχουν πάει τα πράγματα και ο Αργεντίνος με το ιταλικό διαβατήριο. Πλέον 
βλέπει ότι έρχονται δύσκολες μέρες στο «Βικελίδης».
Βλέποντας λοιπόν τα ζόρια, έχει αρχίσει να αλλάζει συμπεριφορά μήπως 
και γυρίσει το... χαρτί. Μετανιωμένος δηλώνει, μαθαίνω, και «θύμα» 
των ανθρώπων που τον έβαλαν σε μια διαδικασία που ο ίδιος δεν ήθελε, 
ζητώντας ουσιαστικά μια ακόμα ευκαιρία, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι!
Τουλάχιστον αυτά λέει στο ευρύ «κιτρινόμαυρο» περιβάλλον, αλλά μέχρι 
στιγμής ο «Κάρυ» που είναι ενημερωμένος δεν «τσιμπάει» από τις 
δηλώσεις μεταμέλειας του ποδοσφαιριστή.
Δεν την έχει ξεχάσει την «στραβή» που πήγε να του κάνει παραμονή του 
αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Τα «έσκασε» τα 90 plus χιλιαρικάκια για να 
μπλοκάρει την προσφυγή, αλλά όπως και ο ίδιος δηλώνει στον κύκλο 
του, μπορεί να χάσει λεφτά από τον Μαντσίνι, αλλά ο Αργεντίνος θα χάσει 
πολλά περισσότερα.
Και του το φυλάει ακόμα το αφεντικό του Άρη. Αν και κάποιοι προσπαθούν 
να τον «μαλακώσουν», δεν παίρνει (ακόμα) από κουβέντες ο Καρυπίδης! 
Στραβωμένος μέχρι εκεί που δεν πάει κι ας θέλει να κάνει γυριστεί ο 
παίκτης του.
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AGENT GREEK

ΔΕΝ ΑΓΓΙΖΕΤΑΙ
Στη Χιλή εδώ και ορισμένες ημέρες συντηρούν ένα σενάριο που 
θέλει την Κόλο Κόλο (μεγαθήριο στο ποδόσφαιρο της χώρας, 
κάτοχος του Κόπα Λιμπερταδόρες, το αντίστοιχο Τσάμπιονς Λιγκ της 
Λατινικής Αμερικής, το 1991) να έχει βάλει στο μάτι και να είναι 
έτοιμη να ενοχλήσει τον Παναθηναϊκό για τον Σεμπαστιάν Παλάσιος.
Για το τι σκέφτονται, τι θέλουν και τι έχουν σκοπό να δαπανήσουν 
οι χιλιανοί δεν το γνωρίζει η στήλη, αυτό που είναι βέβαιο, είναι 
πως τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο 30χρονος Αργεντίνος winger 
δεν αγγίζεται.
Με τον Παναθηναϊκό να είναι πρώτος και μετά από χρόνια να κάνει 
πορεία πρωταθλητισμού, θα φάνταζε εκτός πραγματικότητας να 
έκανε οποιαδήποτε κουβέντα για πώληση του Παλάσιος.
Με το συμβόλαιο του να λήγει το καλοκαίρι του 2024, το τι θα 
γίνει με τον παίκτη θα συζητηθεί ή το καλοκαίρι που έρχεται ή τον 
Δεκέμβριο του 2023.
Άπλετος ο χρόνος. Επίσης, να δώσουν μεγαλύτερο συμβόλαιο για 
να τον δελεάσουν δε φαντάζει και τόσο σίγουρο. Δε θα πρέπει να 
ξεχνά κανείς πως το καλοκαίρι του 2021 ο Παναθηναϊκός είχε 
δώσει και 1,5 εκατομμύριο ευρώ στην Ιντεπεντιέντε για να τον 
αποκτήσει.

ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ
Πλην του Φάμπιο Μάρτινς ο ΠΑΟΚ δεν φαίνεται να έχει κάτι στα 
σκαριά αν και φυσικά ποτέ μη λες ποτέ. Πάντως, για κάποιον 
περίεργο λόγο βγαίνει μια κάποια σιγουριά πως ο 29χρονος 
Πορτογάλος περιμένει στο ακουστικό του για να έρθει στην 
Ελλάδα.
Αυτή η σιγουριά προφανώς και βγαίνει λόγω Μπότο αλλά 
τα πράγματα δεν είναι και ακριβώς έτσι. Ο Μάρτινς που είναι 
ελεύθερος από τα τέλη Σεπτεμβρίου γνωρίζει πως είναι δύσκολο 
(απίθανο στην Ευρώπη) να βρει τα χρήματα που έπαιρνε στην Αλ 
Ουάχντα. Εκεί στα ΗΑΕ που πρόλαβε να παίξει 3 ματς φέτος πριν 
αποχωρήσει και η ομάδα του είχε δώσει κοντά στα 3 εκατομμύρια 
ευρώ για να τον πάρει από την Μπράγκα.
Μπορεί να μην έχει το ίδιο κασέ αλλά αυτό δε σημαίνει πως 
τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι διατεθειμένος να πέσει και 
πολύ.
Επίσης, αυτό που γνωρίζει η στήλη είναι πως ο Μάρτινς προτάθηκε 
πρόσφατα και σε άλλη Ελληνική ομάδα, που κοιτάζει στην αγορά 
για την απόκτηση ποδοσφαιριστή που θα μπορεί να παίξει πίσω 
από τον φορ.
Ο Μάρτινς αγωνίζεται ως αριστερός εξτρέμ αλλά δεν έχει 
μεγάλο ζήτημα να αγωνιστεί είτε δεξιά, είτε ως εσωτερικός.
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ΤΗΝ ΕΛΙΩΣΕ
Ο ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΜΠΕΙΚΟΝ ΚΑΙ Ο ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΛΙ 
ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΗ ΝΙΚΗ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΑΡΜΑΝΙ

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο ΣΕΦ για την 12η αγωνιστική της Euroleague και υποδέχεται την Βίρτους Μπολόνια 
με τη νίκη να είναι μονόδρομος προκειμένου να διατηρήσουν οι «ερυθρόλευκοι» την επαφή τους με τις πρώτες 
θέσεις. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός μετά την ήττα του στην Πόλη από την Εφές και συνδυαστικά με τα άλλα 
αποτελέσματα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 5η θέση και «κυνηγά» κι άλλες ομάδες εκτός της Φενέρμπαχτσε.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής: Άλμπα Βερολίνου- Φενέρμπαχτσε 75-104, Μακάμπι Τελ Αβίβ- 
Βαλένθια 84-68, Παρτιζάν- Ερυθρός Αστέρας 73-76,  Ζαλγκίρις Κάουνας- Εφές (9/12-20:00), Ολυμπιακός- 
Βίρτους Μπολόνια (9/12-21:00), Μπασκόνια- Μπάγερν Μονάχου (9/12-21:30), Μπαρτσελόνα- Βιλερμπάν (9/12-
21:30)

Ο Ντουέιν Μπέικον ήρθε στον Παναθηναϊκό για να 
αλλάξει την πορεία του κι αυτό το κατάλαβε εσχάτως και η 
Αρμάνι Μιλάνο. Ο ΥΠΕΡΠΑΙΚΤΗΣ Μπέικον πήρε «παραμάζωμα» 
τους Ιταλούς και με 31 πόντους οδήγησε τον Παναθηναϊκό 
σε μια ΠΟΛΥΤΙΜΗ νίκη (90-77) στην παράταση (72-72 ο 
κανονικός αγώνας με τον Παπαγιάννη να ισοφαρίζει 8 λεπτά 
πριν το τέλος)! Οι «πράσινοι» είχαν βρεθεί ακόμα και στο -15, 
αλλά παρότι ήταν κακοί στο μεγαλύτερο διάστημα, παρότι η 
απουσία του Γουόλτερς τους «έκοψε στα δύο» κατάφεραν κι 
ανέτρεψαν την κατάσταση.
Κι αυτό έγινε χάρη στην άμυνά τους που βελτιώθηκε και 
κούρασε τους Ιταλούς που είχαν περιορισμένες επιλογές, 
στον Πάρις Λι που ξέρει καλά να κάνει άνω- κάτω τον αγώνα 
(σπουδαία εμφάνιση από τον Αμερικανό που σήκωσε όλο 
το βάρος στο «1») και φυσικά στον ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟ Ντουέιν 
Μπέικον. Η προσωπικότητα του Αμερικανού άλλαξε όλη τη 
ροή του αγώνα και ο Παναθηναϊκός έφτασε στην τέταρτη 
συνεχόμενη νίκη του στην Euroleague.
Και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον στο 6-6 
και με τρεις συνεχόμενους εκτός έδρας αγώνες (Βαλένθια, 
Μπαρτσελόνα, Εφές) να ακολουθούν, πριν την αναμέτρηση με 
τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (30/12).
Τα δεκάλεπτα: 13-22, 33-42, 52-59, 72-72 (καν.αγ.), 90-77
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης 5, Λι 22, 
Παπαγιάννης 7, Μποχωρίδης, Γουίλιαμς 9, Γ. Καλαϊτζάκης 2, 
Μπέικον 31, Πονίτκα 8, Γκουντάιτις 6
ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Μεσίνα): Ντέιβις 13, Τόμας 5, Λουαβού- 
Καμπαρό 5, Μήτρου- Λονγκ 16, Μέλι 7, Μπάρον 6, Χολ 7, 
Μπαλντάσο, Χάινς 8
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ΜΕ ΒΙΡΤΟΥΣ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Νταρίντα στον Άρη. 
Ο Τσέχος αναμένεται να λύσει το συμβόλαιό του με τη Χέρτα Βε-
ρολίνου και τη Δευτέρα (12/12) να είναι στην Αθήνα μαζί με τον 
εκπρόσωπό του. Εκεί ο Θόδωρος Καρυπίδης θα έχει μία τελευ-
ταία επαφή μαζί τους προκειμένου να ρυθμιστούν ορισμένες λε-
πτομέρειες και να πέσουν οι υπογραφές.

Ανησυχία υπάρχει στις τάξεις της ΑΕΚ με τον Γκατσίνοβιτς. Ο Σέρβος μέ-
σος αισθάνεται ενοχλήσεις κοντά στην κοιλιακή χώρα και γι’ αυτό κάνει 
διαρκώς αποφόρτιση. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν αποφασίσει να πάει 
συντηρητικά η υπόθεσή του προκειμένου να είναι έτοιμος με την επανέ-
ναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Από βδομάδα θα μπει ο Σιμάνσκι.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ενίσχυση. Το είπε ο 
Ιβάν Γιοβάνοβιτς και με κάποιους παίκτες έχουν ξεκινήσει συζητή-
σεις. Την ίδια ώρα ο Αϊτόρ συνεχίζει την αποθεραπεία του. «Πέμπτη 
εβδομάδα, καμία παύση», το μήνυμα που έστειλε ο Ισπανός. Τέλος, 
για το ντεμπούτο του προετοιμάζεται ο Λοντίγκιν, αφού αυτός θα παί-
ξει στο Κύπελλο με τον Βόλο.

Πολλά είναι τα ονόματα που ακούγονται για τον Ολυμπιακό, αλλά σε 
πρώτη φάση εκείνο που καίει είναι οι αποχωρήσεις. Αρκετοί πρέπει 
να φύγουν, ενώ ως νέες μεταγραφές ίσως θεωρηθούν οι Μαρσέλο 
και Κασάμι. Κανείς τους δεν προσέφερε στο πρώτο μισό. Στο θέμα του 
αριστερού μπακ και του φορ είναι πιθανό πρώτα να γίνουν πωλήσεις.

Αρκετά μέσα έχει μπει ο ΠΑΟΚ αυτή τη σεζόν και έτσι το σκέφτονται δι-
πλά οι άνθρωποί του πριν κάνουν μεταγραφή τον Ιανουάριο. Υπάρχει 
διστακτικότητα και απροθυμία να δοθούν πολλά λεφτά. Στο οικονομι-
κό έχει κολλήσει και η υπόθεση του Φάμπιο Μαρτίνς. Προς το παρόν 
η απόσταση δεν είναι ασήμαντη. Χωρίς να σημαίνει πως δεν μπορεί 
να καλυφθεί.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 17:00
ΚΡΟΑΤΙΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2 -1,25 1,87
Επιβλητική απέναντι στη Κορέα η Σελεσάο έκανε 
επίδειξη δύναμης με την ομάδα να βγάζει επιθετι-
κό πλουραλισμό.
Μεγάλο φαβορί για την κούπα οι Βραζιλιάνοι με το 
κλίμα να είναι πλέον εξαιρετικό.
Στα πέναλτι προκρίθηκε η Κροατία με τον Λιβάκο-
βιτς να καθαρίζει τους Ιάπωνες.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΠΑΙΖΟΥΜΕ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ G/G 2,00
Το μεγάλο ματς των προημιτελικών είναι σίγουρα 
αυτό ανάμεσα σε Ολλανδία και Αργεντινή.
Οι οράνιε διψάνε για διάκριση με την πρόκριση στα 
ημιτελικά να αποτελεί μεγάλο δέλεαρ.
Με τον Μέσι να ηγείται της προσπάθειας η Αργεντι-
νή βγάζει ψυχή και βλέπει μέχρι τον τελικό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 11:15
ΚΒΙΤΚΟΒΙΤΣΕ-ΖΝΟΙΜΟ OVER 4 1,90
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 ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 15:00
ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ OVER 3 1,80
Οι φιλικές αναμετρήσεις παίζουν μπάλα καθημερι-
νά στο στοιχηματικό μενού.
Για την επανέναρξη των πρωταθλημάτων ετοιμάζο-
νται οι δύο ομάδες και θα έχουν την ευκαιρία να δο-
κιμάσουν πρόσωπα αλλά και διάφορα σχήματα:
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ

ΚΥΠΡΟΣ 1η 19:00
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ-ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2 1,65
Η ΑΕΚ πάει για πρωτάθλημα φέτος και δείχνει ικα-
νή να το διεκδικήσει μέχρι τέλους.
Η ομάδα της Λαρνάκας έχει ποιότητα και ένα γεμά-
το ρόστερ σε όλες τις γραμμές.
Μέσα στη Δόξα αν παρουσιαστεί σοβαρή θα πάρει 
αυτό που θέλει.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΑΒΟΡΙ

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 20:00
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ-ΕΦΕΣ 2 1,70
Αστάθεια παρουσιάζει η Εφές απο την αρχή της χρο-
νιάς με τον Αταμάν να τα βάζει με τους παίχτες.
Εύκολη δεν θα είναι η αποστολή στο Κάουνας αλλά 
οι Τούρκοι υπερτερούν σε ποιότητα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟ

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΗ ΤΕΛΙΚΗ 
ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΚΑΥΤΕΣ 
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΚΡΟΑΤΙΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΟΠΑΠ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο επιστρέφει από σήμερα στη δρά-
ση με τα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης. 
Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παιχνίδια Βρα-
ζιλία-Κροατία (17:00) και Ολλανδία-Αργεντινή (21:00) και 
το αυριανό, τους αγώνες Μαρόκο-Πορτογαλία (17:00) και 
Αγγλία-Γαλλία (21:00). Η Βραζιλία είναι φαβορί κόντρα 
στην Κροατία. Στη φάση των «16» εξασφάλισε εύκολα την 
πρόκριση με 4-1 κατά της Νότιας Κορέας.  Η φιναλίστ του 
προηγούμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου, Κροατία ήρθε ισό-
παλη 1-1 με την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο στα πέναλτι 
με 3-1. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο τερματοφύλακάς 
της Ντομινίκ Λιβάκοβιτς που έπιασε 3 πέναλτι. 

«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ» ΚΑΙ «BOOST 
ΝΙΚΗΣ»* ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στους προημιτελικούς του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου αμέτρητες στοιχηματικές επιλο-
γές σε σούπερ αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές 
ενέργειες «Επιστροφή Στοιχήματος» και «Boost Νίκης».* 
Η Ολλανδία έκανε την καλύτερη μέχρι τώρα εμφάνισή της 
στο Παγκόσμιο Κύπελλο κόντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής. Επικράτησε με 3-1 και προκρίθηκε πιο εύκολα 
από ότι αναμενόταν.
Η Αργεντινή προηγήθηκε με 2-0 της Αυστραλίας και ενώ 
έδειχνε ότι θα έπαιρνε άνετα την πρόκριση δέχτηκε το αυ-
τογκόλ στο 77’ και κινδύνευσε στο τέλος με ισοφάριση. Ο 
Λιονέλ Μέσι θέλει να οδηγήσει την «αλμπισελέστε» στον 
ημιτελικό όπου είναι πιθανό να αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ
Καθημερινά το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα καταστήμα-
τα ΟΠΑΠ ειδικά στοιχήματα με ενισχυμένες αποδόσεις για 
τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 
Δείτε τις προσφορές για τα σημερινά παιχνίδια:
Κροατία-Βραζιλία: Να σκοράρει ο Ραφίνια – Να σημειω-
θεί γκολ πριν από το 30’ – Σκορ 0-2 οποιαδήποτε στιγμή 
στον αγώνα – Τρόπος επίτευξης 1ου γκολ με κεφαλιά –  
Βραζιλία ημίχρονο/Βραζιλία τελικό & Goal/Goal.
Ολλανδία-Αργεντινή: Να σκοράρει ο Χουλιάν Άλβαρες – 
Να σημειωθεί γκολ πριν από το 40’ – Σκορ 1-1 οποιαδή-
ποτε στιγμή στον αγώνα – Τρόπος επίτευξης 1ου γκολ με 
φάουλ – Αργεντινή ημίχρονο/Αργεντινή τελικό & No Goal.

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΚΟΡΑΡΕΙΣ ΜΕ ΤΟ 
MUNDOBALL ΣΤΟ OPAR STORE APP
Μαζί με το Παγκόσμιο συνεχίζεται και το ΜundoBall από το 
Πάμε Στοίχημα, ένα δωρεάν παιχνίδι προβλέψεων, μέσω 
της εφαρμογής ΟPAP Store App. 
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 τερματί-
σει στις πρώτες θέσεις του γενικού βαθμολογικού πίνα-
κα κερδίζεις πλούσια δώρα.* 
Mε το ΜundoBall φτιάχνεις και το δικό σου πρωτάθλημα 
με εσένα και τους φίλους σου! 

*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

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ 
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ 
ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
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 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

ΡΕΣΙΤΑΛ
Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι ήταν ΠΟΛΥ 
ΔΥΣΚΟΛΟΣ κι αυτό μπορούσαμε να το καταλάβουμε πριν το 
τζάμπολ. Οι τρεις συνεχόμενες νίκες συνδυαστικά με το 
ότι η Αρμάνι βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, κατάρρευση 
(όπως θέλετε πείτε το) έβαζαν ένα τεράστιο «ΠΡΕΠΕΙ» 
στην ελληνική ομάδα. Κι αυτό είναι ένα βάρος που 
παραμένει αμφίβολο αν αυτός ο Παναθηναϊκός μπορεί- 
από τώρα τουλάχιστον- να το διαχειριστεί με επιτυχία.
Η απουσία του Νέιτ Γουόλτερς έκανε τα πράγματα ακόμα 
δυσκολότερα, κάτι που φάνηκε μέσα στον αγώνα. Στο 
μεγαλύτερο διάστημα οι «πράσινοι» ήταν «κομμένοι στα 
δύο», δυσλειτουργικοί επιθετικά κι αυτό δημιουργούσε 
πρόβλημα όπως κι ανισορροπία στην άμυνα.
Το κακό περιφερειακό σουτ φόρτωνε με ακόμα 
περισσότερο άγχος τους παίκτες του Ράντονιτς που 
βρέθηκαν ακόμα και στο -15. Δημιουργία δεν υπήρχε (με 
10 ασίστ όλες κι όλες τελείωσε ο Παναθηναϊκός) αλλά 
πλέον είχαν μπει άλλες παράμετροι στην αναμέτρηση.
Πρώτον, η άμυνα που έγινε καλύτερη αφού άρχισε 
να βγαίνει όλο και περισσότερη ενέργεια στο παρκέ. 
Δεύτερον ο Πάρις Λι που έπαιξε με 38’56’’ ελλείψει του 
Γουόλτερς αλλά είναι παίκτης ικανός να κάνει άνω- κάτω 
το παιχνίδι! Η καλύτερή του είναι σε τέτοιες καταστάσεις.
Και τρίτον αλλά ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ο Ντουέιν Μπέικον! 
Είναι η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ο παίκτης που άλλαξε 
όλο τον Παναθηναϊκό, εκείνος που θα βγει μπροστά, 
θα πάρει τα μεγάλα σουτ. Μέχρι και 1’30’’ πριν το τέλος 
είχε 0/4 τρίποντα αλλά ευστόχησε σ’ εκείνο που έκανε 
ασφυκτική την πίεση επί της Αρμάνι (70-72). Και στην 
παράταση με 33’’ πριν τη λήξη, ακόμα ένα τρίποντο έδωσε 
τη χαριστική βολή (83-75). Για 38’30’’ ο Μπέικον είχε 
0/4 τρίποντα. Στα υπόλοιπα 5’30’’ είχε 2/3! Ο go-to guy 
που λέγαμε.
Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε 42 πόντους στο πρώτο μέρος, 
30 στο δεύτερο, 13 στην τελευταία περίοδο και 5 στην 
πεντάλεπτη παράταση! Ο Μπέικον και ο Λι έδωσαν το 
δικό τους ρεσιτάλ έχοντας:
-Τους 16 από τους 18 πόντους του Παναθηναϊκού στην 
παράταση (2 πέτυχε ο Γουίλιαμς, με βολές μάλιστα).
-Τους 27 από τους 38 πόντους του Παναθηναϊκού στην 
τέταρτη περίοδο και την παράταση.
-Τους 38 από τους 57 πόντους του Παναθηναϊκού στο 
δεύτερο ημίχρονο και την παράταση! Απ’ εκεί και πέρα οι 
Γουίλιαμς και Πονίτκα είχαν από 6, ο Γκουντάιτις 5 και ο 
Παπαγιάννης 2 (που έστειλαν τον αγώνα στην παράταση).
Ο Μπέικον είχε 14 στο πρώτο μέρος και 17 στο δεύτερο 
και στην παράταση και ο Λι 1 στο πρώτο και 21 (!!!) στο 
δεύτερο και στην παράταση. Για τον Παναθηναϊκό ήταν 
ό,τι χρειαζόταν η νίκη ώστε να φτάσει στο 6-6 με τρεις 
εκτός έδρας αγώνες (Βαλένθια- Μπαρτσελόνα- Εφές) 
να ακολουθούν.


