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30αρες…«Σκάνδαλο» και το ranking που τρελάθηκε
Η αγωνιστική που μας πέρασε, και συγκεκριμένα η Κυριακή (25/11) και η Δευτέρα
(26/11) θα μείνουν χαραγμένες στο μυαλό του Χρήστου και Γιώργου Σκάνδαλου, οι
οποίοι θαρρείς και «ζήλεψαν» ο ένας τον άλλον, οδηγώντας τις ομάδες τους στις
νίκες, με σπουδαίες επιδόσεις, και με ίδιο αριθμό πόντων.
Τα δυο αδέλφια που ξεκίνησαν από τις ακαδημίες του Εργοτέλη στην Κρήτη, και
σπάνια χάνει ο ένας παιχνίδι του άλλου, αποτελούν παίκτες με ταλέντο και
προσωπικότητα, αγωνιζόμενοι και οι δυο στην περιφέρεια. Ο 23χρονος, Χρήστος
Σκάνδαλος
, βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στον Πανερυθραϊκό, έχοντας αγωνιστεί
στο παρελθόν σε Αγία Παρασκευή, Ιωνικό Νικαίας, Φιλαθλητικό και στο αντρικό του
Εργοτέλη. Ως τώρα σε 7 παιχνίδια ηγείται της επίθεσης της ομάδας της Νέας
Ερυθραίας, έχοντας 14,7 πόντους και 10 εύστοχα τρίποντα σε 7 αγωνιστικές. Στο
παιχνίδι με τον Μανδραϊκό έσπασε το ranking, έχοντας 32 πόντους με 16/18 βολές,
5/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 12 κερδισμένα φάουλ, 9 ασίστ σε 40
αγωνιστικά λεπτά, και 50 στο σύστημα αξιολόγησης.

Μια ημέρα μετά στο παιχνίδι του Πορφύρα με τον Ερμή στο Πέραμα για το
πρωτάθλημα της Α’ ΕΣΚΑΝΑ, ο 22χρονος Γιώργος, έκανε την δική του τέλεια
εμφάνιση. Ο μικρότερος αδελφός αγωνίστηκε στο παρελθόν και αυτός στο αντρικό
του Εργοτέλη, σε Ψυχικό, Αγία Παρασκευή, Σπόρτιγκ και πλέον στον Πορφύρα. Στο
συγκεκριμένο παιχνίδι είχε και αυτός 32 πόντους με 3 τρίποντα, 4 ασίστ, 4
κλεψίματα, 6 ριμπάουντ, 2 λάθη σε 34 λεπτά και 37 βαθμούς στο σύστημα
αξιολόγησης.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα δυο αδέλφια έχουν να λένε για τις δικές τους
30αρες…«Σκάνδαλο».
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