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H συνεργασία των Νικ Καλάθη – Άνταμ 
Χάνγκα στον αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη 
Φουενλαμπράδα ολοκληρώθηκε με alley-oop 
κάρφωμα και μια θέση στο πρώτο Top-7 της 
χρονιάς στη Liga Endesa.
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν είχε στη δι-
άθεσή του τους Νίκολα Μίροτιτς, Μπράντον 
Ντέιβις, Βίκτορ Κλαβέρ και Κάιλ Κούριτς 

ωστόσο η Μπαρτσελόνα πέρασε νικηφόρα 
από την έδρα της Φουενλαμπράδα, επικρατώ-
ντας με σκορ 67-83 για τη 18η αγωνιστική.
Στο μεταξύ, ο Νικ Καλάθης έβγαλε την ασίστ 
στον Άνταμ Χάνγκα και εκείνος τελείωσε τη 
φάση με alley-oop κάρφωμα που φιγουράρει 
στο Top-7 με τις καλύτερες φάσεις της αγω-
νιστικής.

Ο αγώνας της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μούρθια που ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή 
10/1 αναβλήθηκε λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στην ομάδα του Άλεξ Αντετοκούνμπο.
Η ισπανική λίγκα ανακοίνωσε επισήμως πως ο αγώνας της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μούρθια για τη 
19η αγωνιστική της Liga Endesa αναβλήθηκε λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στην ομάδα του ισπα-
νικού νότου. Στη Μούρθια μεταγράφηκε το περασμένο καλοκαίρι ο Άλεξ Αντετοκούνμπο έχοντας 
ως συμπαίκτη τον Κόνερ Φράνκαμπ, τον MVP της περσινής Basket League με το Ρέθυμνο.

Πρόβλημα προέκυψε για την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Η ρώσικη ομά-
δα ανακοίνωσε ότι για τα επόμενα παιχνίδια χάνει τον Ντά-
νιελ Χάκετ. Η ενημέρωση αναφέρει ο Ιταλοαμερικανός γκαρντ 
γύρισε τον αστράγαλο του.
Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο παίκτης της ΤΣΣΚΑ υπέστη διά-
στρεμμα και έτσι θα μείνει εκτός για αρκετό διάστημα, χωρίς 
να ξεκαθαρίζεται στην ανακοίνωση ο ακριβής χρόνος.
Ο Χάκετ τη φετινή σεζόν μετράει 9,7 πόντους, 2,1 ασίστ και 
2,3 ριμπάουντ μέσο όρο ανά παιχνίδι.
Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας βρίσκεται στην κορυφή της EuroLeague με 
14 νίκες και 3 ήττες.

Ο Τόμας Σατοράνσκι είναι το δεύτερο κρούσμα κορονοϊού στο 
αγωνιστικό τμήμα των Μπουλς. Όπως ενημέρωσε το Σικάγο, 
ο Τσέχος γκαρντ βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και μπήκε 
άμεσα σε καραντίνα. Ο Τσάντλερ Χάτσινσον είναι ο πρώτος 
παίκτης των Μπουλς που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό πριν 
μερικές ημέρες. Το Σικάγο αγωνίζεται εδώ και μερικά παιχνί-
δια χωρίς τους Χάτσινσον και Σατοράνσκι, αλλά και τους Λά-
ουρι Μάρκανεν και Ράιαν Αρκιντιάκονο, οι οποίοι είχαν επα-
φή με θετικό κρούσμα κορονοϊού.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοβ ήταν εξαιρετικός τον Δεκέμβριο για 
την ΤΣΣΚΑ, συνέβαλλε στην διατήρηση του αήττητου σερί 
της στην EuroLeague - το οποίο πλέον φτάνει στο 12-0 - και, 
απολύτως λογικά, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του μήνα 
για τον Δεκέμβριο.
Ο Σέρβος σέντερ είχε 12.3 πόντους, 12.5 ριμπάουντ και 24 
βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο τον τε-
λευταίο μήνα του 2020, διάστημα στο οποίο η ΤΣΣΚΑ είχε 
6 νίκες. Αποκορύφωμα του τρομερού μήνα του βέβαια ήταν 
η εμφάνισή του στην νίκη της ΤΣΣΚΑ στην έδρα της Αρμά-
νι (87-91), όπου είχε 17 πόντους και 19 ριμπάουντ (ρεκόρ 
καριέρας), τα 16 εκ των οποίων επιθετικά, στην καλύτερη 
επίδοση στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ισπανία: Στο Top-7 ο Καλάθης! 

Κρούσματα στην ομάδα του Άλεξ Αντετοκούνμπο, 
αναβλήθηκε το ματς με τη Ρεάλ

MVP Δεκεμβρίου στην 
EuroLeague ο Μιλουτίνοβ

ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Εκτός με διάστρεμμα 
γι’ αρκετά ματς ο Χάκετ

Θετικός στον κορονοϊό ο Σατοράνσκι

«Τέλος» ο Βόβορας 
από τον Παναθηναϊκό

Π
αρελθόν από την τεχνική ηγεσία 
της ομάδας μπάσκετ του Παναθη-
ναϊκού αποτελεί ο Γιώργος Βόβο-
ρας. Οι διοικούντες το «τριφύλλι» 

πήραν την απόφαση να λύσουν τη συ-
νεργασία τους με τον Έλληνα τεχνικό, ο 
οποίος «χρεώνεται» την ευθύνη για την 
χθεσινή ήττα από το Λαύριο, αλλά κυρίως 
την εικόνα της ομάδας στα τελευταία παι-

χνίδια. Σήμερα ο Έλληνας τεχνικός συνα-
ντήθηκε με τους υπευθύνους της ομάδας 
και αποφασίστηκε η λύση της συνεργασί-
ας τους. Μετά την εξέλιξη αυτή, απομένει 
μόνο η ανακοίνωση για να επισημοποιη-
θεί το «διαζύγιο» ανάμεσα στις δύο πλευ-
ρές.
Πλέον οι «πράσινοι» βρίσκονται σε ανα-
ζήτηση του διαδόχου του Βόβορα.


