
44 ΣΠΟΡ FRIDAY 12 MARCH 2021 Ο ΚΟΣΜΟΣ

θήκαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Και συνέχισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος 
που βοήθησα την ομάδα μου και στο 
πρωτάθλημα με τον Άρη και σήμερα (Πέ-
μπτη 04 Μαρτίου) Μακάρι να είναι γούρι 
και κάθε χρόνο να καταφέρνω να κάνω 
και κάτι. Το σημαντικό είναι ότι παραμέ-
νουμε σε άλλον έναν στόχο μέσα, στον 
δρόμο του τελικού. Κοιτάμε τώρα το πρω-
τάθλημα, να ξεκουραστούμε γιατί έχουμε 

δύσκολη συνέχεια σε όλες τις διοργανώ-
σεις». 
Για την επόμενη ημέρα στο λιμάνι είπε 
πως «ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι πολύ 
υψηλό το επίπεδο σε όλες τις διοργανώ-
σεις. Η ομάδα έδειξε ότι έχει την ποιότη-
τα. Έχουμε 25 παίκτες που ανά πάσα ώρα 
και στιγμή μπορούν να βοηθήσουν. Θα 
συνεχίσουμε και μακάρι να φτάσουμε όσο 
πιο ψηλά γίνεται».

Ο 
μεγάλος πρωταγωνιστής που απέ-
σπασε ο Ολυμπιακός στο «Κλεάν-
θης Βικελίδης» ήταν ο Ανδρέας 
Μπουχαλάκης. Ο χαφ των «ερυ-

θρολεύκων» σημείωσε ένα σπάνιο γκολ 
όταν και «έπιασε» στον ύπνο τον Κουέστα 
και έστειλε τους Πειραιώτες στα ημιτελικά 
του Κυπέλλου. Ο 28χρονος μέσος μίλησε 
στο κανάλι της ομάδας και... εξήγησε πώς 
βρήκε δίχτυα στο ματς: «Έγινε μια σέντρα 
και την μπλόκαρε ο τερματοφύλακας. 
Είχα κάνει κίνηση στο δεύτερο δοκάρι και 
απογοητευμένος που δεν πήρα την μπά-
λα πήγα προς το άουτ. Μου ήρθε εκείνη 
την ώρα η έμπνευση να μείνω στο δοκάρι 
μήπως και γίνει κάτι το οποίο μετέπειτα 
συνέβη. Ευτυχώς που καταφέραμε έστω 
και έτσι και βάλαμε το γκολ και προκρι-
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O 28χρονος χαφ του Ολυμπια-
κού περιέγραψε πώς κατάφερε να 
σημειώσει στο «Κλεάνθης Βικελί-
δης» ένα... σπάνιο και ταυτόχρονα 
«χρυσό» γκολ για την ομάδα του, το 
οποίο έκανε το γύρο του κόσμου!

Μπουχαλάκης: «Μου ήρθε η έμπνευση 
να μείνω στο δοκάρι και να περιμένω»

12 γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια. Έκτος εί-
ναι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με 11 γκολ 
σε 10 αναμετρήσεις, ενώ στο Top 10 βρί-
σκονται επίσης ο Γκαμπονέζος Μπουπε-
ντζά της Χατάισπορ (Τουρκία), ο Αντρέ 
Σίλβα της Άϊντραχτ Φρανκφούρτης και ο 
Μπαφετιμπί Γκομίς της Αλ Χιλάλ.
Αναλυτικά το Top-10 των κορυφαίων 
σκόρερ του κόσμου:
1. Γιώργος Γιακουμάκης (Φένλο/Ολλαν-
δία) 13 γκολ/ 9 ματς
2. Μπαγκντάντ Μπουνετζά (Αλ Σαντ/Κα-
τάρ) 13 γκολ/ 6 ματς
3. Λιονέλ Μέσι (Μπαρτσελόνα/Ισπανία) 
12 γκολ/9 ματς
4. Πα Ομάρ Τζομπέρ ( Σείχ Τζαμάλ Νταν-
μόντι/Μπανγκλαντές) 12 γκολ/11 ματς
5. Ρομπίνιο (Μπασουντάρ Κινγκς/Μπαν-
γκλαντές) 12 γκολ/12 ματς

6. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπάγερν/Γερ-
μανία) 11 γκολ/10 ματς
7. Ραούλ Μπεσέρα (Μπασουντάρ Κινγκς/
Μπανγκλαντές) 11 γκολ/12 ματς
8. Ααρόν Μπουπεντζά (Χατάισπορ/Τουρ-
κία) 11 γκολ/12 ματς
9. Αντρέ Σίλβα (Άϊντραχτ/Γερμανία) 10 
γκολ/9 ματς
10. Μπαφετιμπί Γκομίς (Αλ Χιλάλ/Σαου-
δική Αραβία) 10 γκολ/10 ματς

Ο
σταρ της Φένλο έχει πετύχει μέσα 
στο 2021 σε 9 ματς 13 γκολ!
Είναι χαρακτηριστικό πως ο 
Ηρακλειώτης φορ μέσα στον Ια-

νουάριο σκόραρε 11 γκολ εκ των οποίων 
με δύο «τεσσάρες» απέναντι σε Ντεν Χά-
αγκ και Φίτεσε. 
Την ίδια επίδοση αλλά σε 6 ματς έχει ση-
μειώσει και ο Αλγερινός φορ της Αλ Σαντ 
(Κατάρ), Μπαγκντάντ Μπουνετζά.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι 
με 12 γκολ σε 9 παιχνίδια, ενώ τέταρτος 
είναι ο άγνωστος στο ευρύ κοινό Πα Ομάρ 
Τζομπέρ από την Γκάμπια (12 γκολ σε 11 
ματς), ο οποίος αγωνίζεται στην Σείχ Τζα-
μάλ Ντανμόντι από το Μπανγκλαντές.
Στην ίδια χώρα, αλλά στη Μπασουντάρα 
Κινγκς αγωνίζεται ο Βραζιλιάνος Ρομπί-
νιο που ακολουθεί στην πέμπτη θέση με 
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Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι σταθερά πρώτος σκόρερ του κόσμου για το 2021 
μαζί με τον Αλγερινό Μπουνετζά, αφήνοντας πίσω του μεγαθήρια.

Γιακουμάκης: Παραμένει κορυφαίος 
σκόρερ στον κόσμο για το 2021!


