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ΘΕΛΟΥΝ  
ΧΡΟΝΟ
Σας ενημέρωσε το Sportime από την Κυριακή για την αναθέρμανση 
του ενδιαφέροντος για τον Ζοβάνε Καμπράλ από τον Ολυμπιακό. Ο 
Πορτογάλος μεσοεπιθετικός με καταγωγή από το Πράσινο Ακρωτήριο 
ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του με τη Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, 
ωστόσο η απόφασή του αυτή δεν του βγήκε σε καλό. Δεν άλλαξε το status 
του, Τουλάχιστον σε πρώτη φάση δεν έχει βρει χρόνο συμμετοχής και 
υπάρχει στο τραπέζι η προοπτική του να πάει δανεικός στον Ολυμπιακό, 
σε μία συμφωνία που θα περικλείει και οψιόν αγοράς.
Ο 24χρονος εξτρέμ δεν βιάζεται να πάρει όμως την απόφασή του για τον 
επόμενο σταθμό στην καριέρα του, σύμφωνα με όσα μαθαίνω από την 
Ιβηρική. Η επιθυμία του να βρει χρόνο συμμετοχής βέβαια είναι δεδομένη. 
Όπως δεδομένη είναι και η ανάγκη του Ολυμπιακού να αποκτήσει 
ένα παίκτη στα «φτερά» της επίθεσης, με τα δικά του χαρακτηριστικά, 
Ειδικά από τη στιγμή που ο Γκάρι Ροντρίγκες δεν αξιοποιεί καμία από 
τις ευκαιρίες που παίρνει, παρά το γεγονός πως ο Μίτσελ τον πιστεύει 
και τον έχει στηρίξει, αλλά δεν πήρε πίσω τίποτε από αυτόν.
Ο Ολυμπιακός βέβαια δεν προβληματίζεται τόσο με τον χρόνο που θέλει 
ο Καμπράλ, ούτε με τον Γκάρι Ροντρίγκες, όσο προβληματίζεται με τον 
Γιώργο Μασούρα. Ο Έλληνας εξτρέμ στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο έχασε 
ένα κάρο ευκαιρίες να σκοράρει και να λυθεί, παρότι μέχρι την τελική 
προσπάθεια τα έκανε όλα σωστά. Λείπει ο ρυθμός; Τον έχει καταβάλλει 
το άγχος επειδή έχασε τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα;
Πάντως είναι ένας εξτρέμ με κύριο χαρακτηριστικό το γκολ στην καριέρα 
του, το οποίο λείπει. Υπομονή λοιπόν… 

AGENT GREEK

ΛΥΣΗ
Καμία εντύπωση δεν προκάλεσε η είδηση πως ο ΠΑΟΚ σκέφτεται να 
δώσει δανεικό τον Νίκο Κουαλιάτα προκειμένου να πάρει παιχνίδια στα 
πόδια του.
Με 3 ματς και ούτε 30 λεπτά συμμετοχής στο πρωτάθλημα, ο 24χρονος από 
την Ουρουγουάη δεν έχει καταφέρει σε καμία περίπτωση να δικαιώσει 
όσους βιάστηκαν να τον χρίσουν νέο ηγέτη της ομάδας του Λουτσέσκου.
Και φυσικά δεν έχει δικαιώσει σε καμία περίπτωση τον Μπότο που 
έκανε αυτή τη μεταγραφή και ο ΠΑΟΚ έχει πληρώσει ένα ποσό πάνω 
από 1,5 εκατομμύριο στους Γουόντερερς.
Ο Κουαλιάτα που είναι στα πιτς αυτήν την περίοδο είναι φανερό πως δεν 
μπορεί τη δεδομένη χρονική στιγμή να βρει τα πατήματά του στην Τούμπα.
Τώρα αν θα είναι ο Βόλος ή άλλη ομάδα ο επόμενος σταθμός θα φανεί 
σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Η απόφαση πάντως για να φύγει ως 
δανεικός έχει παρθεί.
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ΚΟΥΒΕΝΤΑ
Ήρθε από την Ονδούρα και πολλοί τσίνησαν με την κίνηση 
αυτή. Τελικά ο Καρυπίδης δικαιώθηκε άμεσα σε τέτοιο βαθμό 
που ο Άρης των τόσο ονομάτων έχει ως πιο hot asset τον 
Λουίς Πάλμα.
Ο 23χρονος, του οποίου η απουσία έχει κοστίσει ουσιαστικά 
στην ομάδα του Πάρντιου, βρίσκεται ήδη στην ατζέντα αρκετών 
ομάδων.
Ο Άρης έχει ήδη διαμηνύσει πως δεν πουλάει τον Πάλμα 
κάτω από 4-5 εκατομμύρια.
Ποσό που τη δεδομένη χρονική στιγμή κρίνεται μεγάλο από 
τους ενδιαφερομένους, ωστόσο, αν συνεχίσει έτσι ο άσος 
από την Ονδούρα τότε μπορεί να κριθεί και ως… ευκαιρία. 
Το ποσό.
Ο Πάλμα με 21 ματς/9 γκολ/7 ασίστ έχει σπάσει τα κοντέρ και 
αν μη τι άλλο έχει το πακέτο για αρκετές ομάδες.
Δε θα πρέπει, πάντως, να αποκλειστεί να έρθει στον Άρη ακόμα 
και πρόταση από κλαμπ που ανήκει στα top5 πρωταθλήματα.
Ας μην αποκλειστεί καθόλου.

AGENT GREEK

ΕΚΑΝΕ
Καλύτερα από ότι θα περίμενε και ο ίδιος ο Αλμέιδα εξελίχθηκε η ρεβάνς 
Κυπέλλου με την Κηφισιά. Δεν ήταν μόνο ξ διάθεση που έδειξαν βασικοί 
και μη αλλά και το γεγονός πως οι παίκτες της Β’ ομάδας φάνηκε να είναι 
βελτιωμένοι. Αν και η ΑΕΚ διαθέτει δεξιά στην άμυνα τους Σιντιμπέ, Ρότα, 
ο Βεντάντ Ραντόνια έκανε τρομερό κλικ σε όλο το σταφ της ομάδας.
Με 2 ματς φέτος στη Super League 2 αλλά και 2 στο Κύπελλο με την πρώτη 
ομάδα, ο 22χρονος από τη Βοσνία άρεσε με την εμφάνιση αλλά και τη 
νοοτροπία του.
Το γκολ ήταν απλά το… κερασάκι στην τούρτα και η… ατυχία του τη δεδομένη 
χρονική στιγμή είναι πως παίζει σε μια θέση όπως είναι αυτή του δεξιού 
μπακ που η ΑΕΚ είναι φουλ καλυμμένη.
Πάντως, με την πρώτη ευκαιρία θα του τη δίνει την ευκαιρία ο Αλμέιδα 
μια και το τεστ του Κυπέλλου το πέρασε και με καλό βαθμό.
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ΔΕ ΜΑΣΑΝΕ
ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ «ΣΑΚ» ΚΑΙ «ΠΑΠ» ΚΑΙ ΗΡΩΙΚΟ 
ΒΕΖΕΝΚΟΦ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ 
ΣΛΟΥΚΑ, ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΟΝΙΑ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μακάμπι (21:00) στο ΟΑΚΑ και δεν είναι ψέμα ότι η κατάσταση είναι οριακή 
σε ό,τι αφορά στο μέλλον κάποιων προσώπων στην ομάδα. Κι αυτό αγγίζει και τον Ντέγιαν Ράντονιτς ο οποίος 
δεν πατά και τόσο σταθερά στα πόδια του στην ομάδα και δεν αποκλείεται αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, να 
δρομολογηθούν εξελίξεις. Ο Μαυροβούνιος έχει να αντιμετωπίσει τη γενική αμφισβήτηση και είναι μάλλον 
απίθανο να καταφέρει να «γυρίσει» το κλίμα και να κερδίσει χρόνο στο ΟΑΚΑ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η 
κλεψύδρα έχει γυρίσει ανάποδα και δεν αποκλείεται να «τελειώσει η άμμος» σε περίπτωση ήττας.

Οι αντιξοότητες ήταν πολλές, η πίεση ήταν μεγάλη αλλά 
ο Ολυμπιακός έδειξε ότι δε «χαμπαριάζει» στην Μπολόνια 
και πήρε μια μεγάλη νίκη (85-83) επί της Βίρτους.
Κυρίως όμως ο Ολυμπιακός έδειξε για ακόμα μια φορά 
ότι είναι ομάδα με χαρακτήρα. Ξεπέρασε την κόπωση 
από την «σκυλομαχία» στο Μονακό, ξεπέρασε και την 
απουσία του Σλούκα (έμεινε στο ξενοδοχείο λόγω 
στομαχικών διαταραχών) και τελικά έφτασε στο θρίαμβο. 
Την επόμενη εβδομάδα με την Ρεάλ στο ΣΕΦ θα παίξει την 
πρωτιά στη βαθμολογία. Τεράστια εμφάνιση, η καλύτερη 
φετινή από τον Σακίελ ΜακΚίσικ όπως και από τον Κώστα 
Παπανικολάου. Ηρωική προσπάθεια από τον Βεζένκοφ που 
επίσης είχε θέμα με στομαχικές διαταραχές κι έγραψε 22 
πόντους και 11 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 22-22, 42-38, 53-63, 83-85
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Σκαριόλο): Κορντινιέ 6, Παϊόλα 8, 
Μπακό 8, Τζαϊτέ 2, Λούντμπεργκ 6, Σενγκέλια 11, Χάκετ, 
Μίκι 8, Οτζελέγιε 13, Τεόντοσιτς 21
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 8, Κάνααν 2, 
Λούντζης 3, Λαρεντζάκης 4, Φαλ 5, Βεζένκοφ 22, 
Παπανικολάου 17, Μπόλομποϊ, Πίτερς 3, Μπλακ, ΜακΚίσικ 
21
Τα άλλα αποτελέσματα: Φενέρμπαχτσε- Μπάγερν 
Μονάχου 79-71, Ερυθρός Αστέρας- Μονακό 92-68, Άλμπα 
Βερολίνου- Ρεάλ Μαδρίτης 77-84. Απόψε: Παναθηναϊκός- 
Μακάμπι (21:00), Βιλερμπάν- Βαλένθια (21:00), Παρτιζάν- 
Μπασκόνια (21:30), Μπαρτσελόνα- Εφές (21:30), Αρμάνι 
Μιλάνο- Ζαλγκίρις Κάουνας (21:30)
Η βαθμολογία: Ρεάλ Μαδρίτης (13-6), Μπαρτσελόνα 
(12-6), Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε και Μονακό (12-
7), Μπασκόνια (11-7), Ζαλγκίρις Κάουνας και Μακάμπι 
Τελ Αβίβ (10-8), Ερυθρός Αστέρας (10-9), Εφές (9-
9), Παρτιζάν και Βαλένθια (8-10), Βίρτους Μπολόνια (8-
11), Μπάγερν (7-12), Παναθηναϊκός, Αρμάνι Μιλάνο και 
Βιλερμπάν (6-12), Άλμπα Βερολίνου (6-13).
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ΣΕ «ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΣΧΟΙΝΙ
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Για ενδιαφέρον του Άρη για τον Αϊτόρ Γκαρθία κάνουν λόγο στην 
Ισπανία. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Ins.es» οι Θεσσαλονι-
κείς έχουν στο στόχαστρό τους τον εξτρέμ της Σπόρτινγκ Χιχόν. 
Το συμβόλαιό του εκπνέει το καλοκαίρι και φέτος έχει 17 συμ-
μετοχές με τρία γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν αποκλεί-
εται η υπόθεσή του να είναι σε άμεση συνάρτηση με την πώλη-
ση του Ντανιέλ Μαντσίνι.

Δύο νέα προβλήματα έχει να διαχειριστεί ο Ματίας Αλμέιδα. Ο Σιντιμπέ 
έχει ένα τράβηγμα στον δεξιό προσαγωγό και ίσως δεν προλάβει το 
ματς με τον Παναιτωλικό, ενώ ο Μουκουντί έχει ένα χτύπημα στο μεγά-
λο δάχτυλο του δεξιού ποδιού. Πονάει και τις επόμενες μέρες εάν θα 
είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Κυριακής (15/1).

Τη δεύτερη μεταγραφή του για τον Ιανουάριο έκανε ο Παναθηναϊκός. 
Ανακοινώθηκε χθες η απόκτηση του Λάζλο Κλαϊνχάισλερ. Ο Ούγγρος 
μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2026. Θα αποτελέσει 
έτσι μία έξτρα επιλογή για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς όταν θέλει να αλλά-
ξει κάτι. Παίζει κυρίως πίσω από τον φορ, αλλά μπορεί να αγωνιστεί 
και αριστερά. Το βάρος πλέον πέφτει στον εξτρέμ.

Σε πολλά μεταγραφικά σενάρια είναι πρωταγωνιστής ο Ολυμπιακός 
και ένα εξ αυτών τον θέλει να ενδιαφέρεται για τον Σαμουέλ Γκραν-
σίρ. Την είδηση αποκάλυψε το Foot Mercato, το οποίο υποστηρίζει πως 
ο Γάλλος εξτρέμ των Λος Άντζελες Γκάλαξι βρίσκεται στο στόχαστρο 
και της Βαγιαδολίδ. Τελειώνει ο Ουί Τζο με τη Μινεσότα να κάνει πρό-
ταση δανεισμού στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Τέλος, επέστρεψε ο Πέτρος 
Μπαγκαλιάνης από τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Στη Θεσσαλονίκη αφίχθη χθες ο Τάισον για να ολοκληρώσει τη με-
ταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο 34χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός θα 
αποτελέσει το πρώτο χειμερινό απόκτημα των «ασπρόμαυρων» βάζο-
ντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο 1,5 χρόνου. Κατά τα άλλα, άτυχος 
έχει σταθεί ο Λύρατζης, ο οποίος πέρασε την πόρτα του χειρουργεί-
ου για να αποκατασταθεί το κάταγμα που έχει υποστεί στο ζυγωματικό.
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ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΝΑΠΟΛΙ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1 1,95
Το ματς της ημέρας είναι σίγουρα το μεγάλο ντέρμπι 
στην Ιταλία ανάμεσα σε Νάπολι και Γιουβέντους.
Οι παρτενοπέι διανύουν ονειρική χρονιά και το όνειρο 
του τίτλου είναι πιο ζωντανό από ποτέ. Στο +7 από την 
Γιουβέντους ξέρουν καλά ότι με νίκη σήμερα θα την 
βγάλουν εκτός μάχης. Το Ντιέγκο Μαραντόνα αναμέ-
νεται κατάμεστο και η ατμόσφαιρα θα είναι καυτή.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΠΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΝΑΠΟΛΙ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 10:45
ΜΑΚΑΡΘΟΥΡ-ΣΙΔΝΕΙ ΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ OVER 2,75 1,75 
Το ταξίδι ξεκινάει από νωρίς με ποντάρισμα στην αγα-
πημένη Αυστραλία. Στα ψηλά στρώματα οι δύο ομάδες 
θα δώσουν μάχη για την δεύτερη θέση που οδηγεί στα 
ημιτελικά. Φαβορί δεν υπάρχει στη σημερινή αναμέ-
τρηση και αμφότερες θα επιτεθούν για το τρίποντο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 18:30
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ-ΤΡΑΙΣΚΙΡΣΧΕΝ OVER 3,5 2,00
Οι φιλικές αναμετρήσεις παίζουν μπάλα καθημερινά 
στο στοιχηματικό μενού. Για την πρώτη σέντρα ετοιμά-
ζονται οι δύο ομάδες και θα έχουν την ευκαιρία να δο-
κιμάσουν πρόσωπα αλλά και διάφορα σχήματα:
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00
ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ-ΑΓΙΑΞ Β OVER 2,75 1,72
Στις μικρές κατηγορίες της Ολλανδίας θα παίξουμε 
μπάλα όπου τα γκολ παίρνουνε πάντα ποντάρισμα.
Τρέχει για να καλύψει το χαμένο έδαφος η Ντε Γκράαφ-
σαπ με την νίκη κόντρα στα πιτσιρίκια του Αίαντα να επι-
βάλλεται. Χωρίς άγχος παίζει ο Άγιαξ και πάντα με επι-
θετικό προσανατολισμό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:30
ΠΑΡΤΙΖΑΝ-ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ OVER 165,5 1,82
Κακή αμυντική εμφάνιση στο Τελ Αβίβ για την Παρτιζάν 
με την ήττα να έρχεται αναπόφευκτα. Η οχτάδα ζόρισε 
για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και κάθε ματς 
έχει μεγάλη σημασία από εδώ και πέρα. Οι Ισραηλινοί 
με νίκη σήμερα μπαίνουν γερά στα πλέι οφ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΣΚΟΡ

ΚΥΠΡΟΣ 19:00
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΠΑΦΟΣ 2 -0,75 1,82
Πέταξε δύο βαθμούς η Πάφος στο ματς με τον Απόλ-
λων καθώς ισοφαρίστηκε στο 99’!
Στο -3 από την κορυφή πλέον οι Παφίτες και τα περι-
θώρια για απώλειες έχουν στενέψει επικίνδυνα.
Μέσα στο αδύναμο Παραλίμνι το τρίποντο φυσικά απο-
τελεί μονόδρομο. Σε κακό φεγγάρι οι γηπεδούχοι θα 
έχουν πολύ δύσκολο έργο σήμερα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ

ΤΡΙΗΜΕΡΟ 
ΓΕΜΑΤΟ ΔΡΑΣΗ 
ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΑ 
ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ

ΝΑΠΟΛΙ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ, ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.- 
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΤΕΝΑΜ-ΑΡΣΕΝΑΛ  
ΜΕ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ

Με μεγάλα παιχνίδια συνεχίζονται τα ευρωπαϊκά πρω-
ταθλήματα. Στη Serie A γίνεται σήμερα (21:45) το ντέρ-
μπι κορυφής Νάπολι-Γιουβέντους, ενώ το βράδυ του 
Σαββάτου (21:45) η Ίντερ φιλοξενεί τη Βερόνα. 
Στην Premier League ξεχωρίζουν τα ντέρμπι του Μά-
ντσεστερ, ανάμεσα στη Γιουνάιτεντ και τη Σίτι (Σάββα-
το, 14:30) και του Λονδίνου, μεταξύ της Τότεναμ και 
της Άρσεναλ (Κυριακή, 18:30). Μεγάλο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και το παιχνίδι της Νότιγχαμ Φόρεστ με 
τη Λέστερ (Σάββατο, 17:00).

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ,  
ΕΝΤΟΣ Η ΑΕΚ, Ο ΠΑΟΚ ΚΑΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Στη Super League γίνεται μεγάλη μάχη για τον τίτλο. 
Προηγείται ο Παναθηναϊκός αλλά πλέον η διαφορά του 
έχει μειωθεί στους 4 βαθμούς από την ΑΕΚ και στους 
7 από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. 
Στην 18η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την 
Κυριακή (20:30) τον ΠΑΣ στα Γιάννενα. Εντός έδρας 
παίζουν η ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό (Κυριακή, 16:00), 
ο ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ (Σάββατο, 20:00) και ο Ολυμπια-
κός με τον Άρη (Κυριακή, 19:30).
Στη La Liga ξεχωρίζουν το σημερινό παιχνίδι Θέλ-
τα-Βιγιαρεάλ (22:00) και η αυριανή αναμέτρηση Σο-
σιεδάδ-Αθλέτικ Μπιλμπάο (22:00). 
Αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές σε σούπερ απο-
δόσεις προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για τους μεγά-
λους αγώνες της Super League, της Premier League, 
της Serie A και της La Liga.

Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΓΚΟΛ ΣΤΗ SUPER LEAGUE
Για την 18η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήμα-
τος το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει και έξτρα ειδι-
κά στοιχήματα. 
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ οι παίκτες μπορούν να ποντά-
ρουν στα Over/Under συνολικά γκολ της 18ης αγωνιστι-
κής, τα Over/Under συνολικά γκολ στο πρώτο ημίχρο-
νο, την ομάδα που θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ, 
τη νίκη γηπεδούχων ή φιλοξενούμενων με χάντικαπ 
5,5 γκολ, την ομάδα που θα πετύχει τα περισσότερα 
γκολ στα ζευγάρια Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός-Α-
ΕΚ, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-Πα-
ναθηναϊκός, Άρης-ΠΑΟΚ, ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, ΑΕΚ-Ά-
ρης και Παναθηναϊκός-Άρης.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
Καθημερινά το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα κατα-
στήματα ΟΠΑΠ και ειδικά στοιχήματα με ενισχυμένες 
αποδόσεις για επιλεγμένους αγώνες.  
Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται για 
τα σημερινά ποδοσφαιρικά παιχνίδια και την αναμέ-
τρηση του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο 
ΟΑΚΑ (21:00) είναι και τα εξής:
Άστον Βίλα-Λιντς: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 40’ 
– Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Νάπολι-Γιουβέντους: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 
30’ – Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Θέλτα-Βιγιαρεάλ: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 40’ 
– Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα. 
Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ: Νίκη Παναθηναϊκού 
με 1-5 πόντους διαφορά.

ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΗΝ 
PREMIER LEAGUE 
ΚΑΙ ΤΗ SERIE A  
ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ  
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ  
ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Νικόλ Κυριακοπούλου βρίσκεται από χθες στη Γαλλία, καθώς ετοι-
μάζεται να κάνει πρεμιέρα στη φετινή σεζόν το Σάββατο 14 Ιανου-

αρίου στο μίτινγκ στο Μπορντό. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του 
επί κοντώ έχει ως πρώτο στόχο στη χρονιά το Ευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα κλειστού στην Κωνσταντινούπολη. 

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη έκλεισε συμμετοχή στο μίτινγκ του Ντί-
σελντορφ στις 29 Ιανουαρίου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα κάνει 
ντεμπούτο στη σεζόν στη γερμανική πόλη, στα πλαίσια προετοιμα-
σίας της για τον πρώτο στόχο της χρονιάς που είναι το Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στην Κωνσταντινούπολη. 

7e-SportTime ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

SPORTS

Σήμερα διεξάγεται ημερίδα αλμάτων στο κλειστό προπονητήριο του 
ΟΑΚΑ, που θα αποτελέσει ένα «ξεμούδιασμα» από τις προπονή-
σεις για τους Έλληνες πρωταθλητές. Είναι ν’ αγωνιστούν στο 
μήκος Μίλτος Τεντόγλου, Νίκος Ανδρικόπουλος, στο τριπλούν 
στους άνδρες Δημήτρης Τσιάμης και Ανδρέας Πανταζής και 
στις γυναίκες Σπυριδούλα Καρύδη και Τόρι Φράνκλιν. 

Μία από τις κορυφαίες άλτριες του ύψους, η Άννα Τσιτσέροβα απο-
φάσισε να αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Η Ρωσίδα είχε ανα-

δειχθεί ολυμπιονίκης το 2012 στο Λονδίνο, ενώ έχει κατακτήσει 
τέσσερα μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, ανάμεσά τους 

χρυσό το 2011 στη Νταεγού. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για τον Ολυμπιακό 
πριν το τζάμπολ στην Μπολόνια κι αυτό είναι 
δεδομένο. Η κόπωση από τον πολύ σκληρό ως 
εξαντλητικό αγώνα απέναντι στα αθλητικά κορμιά 
της Μονακό, η απουσία του Κώστα Σλούκα, η κακή 
κατάσταση του Σάσα Βεζένκοφ (που επίσης είχε 
στομαχικές διαταραχές όπως και ο Σλούκας) 
και φυσικά η πίεση των Ιταλών που παλεύουν να 
παραμείνουν κοντά στην οχτάδα και στα πλέι οφ.
Το rotation ήταν αναγκαστικά μικρό: Ο Γουόκαπ και 
ο ΜακΚίσικ προσέγγισαν τα 30 λεπτά, ο Βεζένκοφ 
(αν και ταλαιπωρημένος) τα ξεπέρασε όπως και 
ο Παπανικολάου. Τα προβλήματα διογκώθηκαν 
όταν ο Γουόκαπ χρεώθηκε με 4 φάουλ στις αρχές 
της τελευταίας περιόδου, ο Μπαρτζώκας δέχθηκε 
τεχνική ποινή σε κακό σημείο, η Μπολόνια 
προσπέρασε. Και κάτι ακόμα. Ο Κάνααν είχε 1/8 
σουτ και ο Λαρεντζάκης 1/7 (έχασε και δύο βολές 
στο τέλος).
Η άμυνα κράτησε τον Ολυμπιακό και στο τέλος, 
όταν πια έβλεπες τα κορμιά να είναι κατάκοπα και 
ταλαιπωρημένα, ο ηρωισμός του Βεζένκοφ αλλά 
κυρίως η ορμή του ΜακΚίσικ και το «κομπιούτερ» 
Παπανικολάου  έβγαλαν το χαρακτήρα αυτής της 
ομάδας στο παρκέ. Ο «Σακ» με 21 πόντους είχε 
την καλύτερη φετινή του εμφάνιση και προσέγγισε 
το ρεκόρ καριέρας του (24). Ο Παπανικολάου ήταν 
ΠΑΝΤΟΥ τόσο αμυντικά αλλά κι επιθετικά με 17 
πόντους.
Ο «κάτασπρος» Βεζένκοφ είχε 22 πόντους και 
10 ριμπάουντ κι ένα καθοριστικό «γκολ- φάουλ» 
ενώ τον μιμήθηκε μετά και ο ΜακΚίσικ! Βέβαια το 
ότι «βοήθησε» και ο Τεόντοσιτς με τα λάθη και τις 
τεχνικές ποινές, πιστοποιώντας ότι είναι αρτίστας 
στο παρκέ αλλά ταυτόχρονα λόγω του χαρακτήρα 
του αποτελεί και «κατάρα» ταυτόχρονα.
Ο Ολυμπιακός παρέμεινε σε επαφή με την κορυφή 
και μπορεί να την πιάσει αν νικήσει στο ΣΕΦ την Ρεάλ 
Μαδρίτης την ερχόμενη εβδομάδα. Κυρίως όμως 
έβγαλε το σκληρό του χαρακτήρα, αυτό που τον έχει 
καθιερώσει στη συνείδηση όλων στην Euroleague. 
Μια ομάδα που δεν πτοείται από προβλήματα κι 
αντιξοότητες και πάντα θα βρίσκει τον τρόπο για να 
παίρνει αυτό που θέλει.

 

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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Λόγια του παρκέ...


