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ΑΓΧΟΣ
Στο Μουντιάλ εξελίχθηκαν σχεδόν όλα ιδανικά. Έπαιξε, 
ακόμα και βασικός σε ένα ματς με τη Σενεγάλη, η ομάδα του 
προκρίθηκε έως εκεί που φαινόταν πως θα ήταν το ταβάνι 
της, δηλαδή στα νοκ άουτ της φάσης των 16 και γενικά 
φάνηκε πως πρόκειται για καλό ρόστερ. Άρα όφελος μια 
και θεωρητικά ασχολήθηκαν ή θα ασχοληθούν με τους 
παίκτες της εθνικής Σενεγάλης αρκετοί ευρωπαϊκοί 
σύλλογοι. Αυτό που περίμενε δηλαδή ο Ολυμπιακός 
προκειμένου να μπει σε μια ρότα η υπόθεση πώλησης 
του Παπέ Αμπού Σισέ που δεν υπολογίζεται από τον Μιτσέλ 
και το κλαμπ. Εις μάτην… Τουλάχιστον έως τώρα, δηλαδή 
έως τις 28/12. Στον Ολυμπιακό δεν έχει φτάσει καμία 
πρόταση για τον 27χρονο κεντρικό αμυντικό, κάτι που αν 
και μπροστά υπάρχει ένας μήνας και κάτι μεταγραφικής 
περιόδου, δημιουργεί ένα κάποιο άγχος.
Από ενδιαφέρον άλλο τίποτα αλλά πλέον στον Ολυμπιακό 
θέλουν να δουν κάτι απτό για τον Σισέ. Τώρα για τα περί 
ενδιαφέροντος της Σεντ Ετιέν μάλλον το πέρασαν έτσι με το 
τεράστιο μεν κλαμπ, να ταλαιπωρείται στις τελευταίες θέσεις 
της Ligue 2. Κάτι που σημαίνει πως και οι «στεφανουά» 
δύσκολα θα έχουν τα χρήματα αλλά και οι φιλοδοξίες του 
Σισέ δε θα συμβαδίζουν με την τωρινή κατάσταση της ASSE. 
Στην αναμονή λοιπόν…

AGENT GREEK

ΝΑΙ ΑΛΛΑ…
Από την στήλη είχατε διαβάσει χθες Τρίτη (27/12) πως το 
θέμα είναι να βρεθεί κεντρικός αμυντικός που να είναι στα 
θέλω του Αλμέιδα. Να κάνει δηλαδή το απαραίτητο κλικ στον 
προπονητή της ΑΕΚ, να τον δει στα highlights, να μάθει αυτά 
που θέλει για να προχωρήσει το ζήτημα. Αν και ο στόπερ 
είναι προτεραιότητα για την Ένωση αυτό δε σημαίνει πως 
δεν ψάχνει αριστερό μπακ. Εδώ και καιρό μάλιστα, μια 
και τα μηνύματα για τον τραυματισμό του Μοχαμάντι ήταν 
ανησυχητικά εδώ και καιρό. Και στην ΑΕΚ δεν ήθελαν να 
περιμένουν και έχουν κινηθεί. Ναι το ζήτημα είναι λίγο πιο 
πίσω από αυτό του στόπερ αλλά όχι δεν είναι σε αρχικό 
στάδιο. Δεν είναι και στο τελικό αλλά κάπου στη μέση. 
Άλλωστε, όποιος διαβάζει την στήλη θυμάται πως είχε 
γραφτεί ότι η ΑΕΚ είναι στο μάρκετ για στόπερ, αριστερό 
μπακ και τον Κικάνοβιτς.
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AGENT GREEK

ΑΛΛΟΣ 
ΕΞΤΡΕΜ
«Τα λεφτά δεν τα λες και λίγα για τον Τζαχανμπάνκς» 
ήταν ο τίτλος στο σχετικό άρθρο της στήλης στις 5 
Δεκεμβρίου. Από εκείνο περίπου το διάστημα, δηλαδή 
εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες, ο Παναθηναϊκός 
είχε αφήσει στην άκρη την περίπτωση του 29χρονου 
διεθνούς Ιρανού εξτρέμ και έχει θέσει ως 
προτεραιότητα άλλες. Κάτι οι σχεδόν 800.000 ευρώ 
που είναι το συμβόλαιο του Τζαχανμπάνκς, κάτι ότι η 
Φέγενορντ θέλει χρήματα προκειμένου να αφήσει 
τον παίκτη να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.
Ο Παναθηναϊκός έχει τη δεδομένη χρονική στιγμή 
στραμμένο το βλέμμα του σε 1-2 άλλες περιπτώσεις 
και σε αυτές έχει προχωρήσει σε επαφές.
Τώρα αν στο μέλλον επιστρέψει ο παίκτης και πάλι 
στο πλάνο του ελληνικού κλαμπ είναι κάτι που κανείς 
φυσικά δεν μπορεί να προβλέψει.
Δίαυλος επικοινωνίας υπάρχει, γέφυρα τη δεδομένη 
χρονική στιγμή όχι.

ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ
Στη Λιβαδειά ο Άλαν Πάρντιου έπαιξε με τα νεύρα όλων στον Άρη, 
του Καρυπίδη αλλά και του κόσμου με τη φαεινή ιδέα να κατεβάσει 
την ομάδα με τριάδα στην άμυνα. Και χωρίς να έχει τους Φαμπιάνο 
και Ενκουλού στη διάθεσή του.
Τώρα αύριο Πέμπτη (29/12) υπάρχει μπροστά ο αγώνας με τον 
Παναιτωλικό εντός έδρας.
Ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για να χαθούν βαθμοί δεν χρειάζεται 
ανάλυση, μια και ο Άρης ήδη έκανε το λάθος μετά τη διακοπή και 
στον πρώτο αγώνα δεν κέρδισε με τον Λεβαδειακό.
Δε γίνεται λοιπόν να κάνει το λάθος ο Πάρντιου, το λάθος που έκανε 
στη Λιβαδειά. Η λογική λέει πως με την επιστροφή του Φαμπιάνο, 
ο Άρης θα επιστρέψει στην 4άδα στην άμυνα.
Τώρα αν ο Άγγλος κόουτς κάνει κάτι άλλο, ε παίζει με την τύχη του 
στο κλαμπ θα έλεγε κανείς. Αλλά δύσκολο να το κάνει, την τριάδα 
στην άμυνα δηλαδή.
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Καλά και σημαντικά τα μεταγραφικά νέα, αλλά στον Αρη πλέον 
εστιάζουν στο αμιγώς αγωνιστικό. Κάθε απόφαση αναφορικά με 
το κομμάτι ενίσχυσης (φορ) ή πωλήσεων (Μαντσίνι) θα ξεκα-
θαρίσει μετά την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στον Παναιτωλικό. 
Χωρίς απουσίες οι «κίτρινοι» (επέστρεψε και ο Φαμπιάνο), με 
τον Αλαν Πάρντιου να καλείται να κατασταλάξει σχετικά με τον 
σχηματισμό που θα επιλέξει. 

Συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα επιθυμεί να δώσει η ΑΕΚ, η 
οποία δοκιμάζεται στην έδρα του Βόλου (19:30, COSMOTESPORT 2HD). 
Ενα δύσκολο παιχνίδι, στο οποίο ο Ματίας Αλμέιδα θα έχει εντός πλά-
νων τον Στίβεν Τσούμπερ. Επειτα από τους διαδοχικούς τραυματισμούς 
που τον ταλαιπώρησαν από τα μέσα Οκτωβρίου, ο Ελβετός επιστρέφει 
ως βασικός και έχει μια θαυμάσια ευκαιρία για να κερδίσει ξανά τη 
θέση του.

Η αναζήτηση για τον εξτρέμ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στον Πανα-
θηναϊκό, με τον άσο της Φέγενορντ, Αλιρεζά Γιαχανμπάνκς, να επα-
νέρχεται ως μια επιλογή στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς θα έχει στη διάθεσή του τους Σένκεφελντ και Βέρμπιτς, με 
τον πρώτο να διεκδικεί θέση στην αρχική ενδεκάδα και τον δεύτερο 
να αναμένεται να παίρνει χρόνο συμμετοχής κόντρα στον ΟΦΗ (21:30, 
COSMOTESPORT 1HD).

Την ώρα που η υπόθεση της απόκτησης του Ντανιέλ Μαντσίνι δεν ση-
μειώνει κάποια ουσιαστική εξέλιξη για την ολοκλήρωσή της, ο Μίτσελ 
καταστρώνει τα πλάνα του για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα 
Τρίπολης (18:00, COSMOTESPORT 3HD). Ο τεχνικός του Ολυμπιακού 
κάνει σκέψεις για χρησιμοποίηση του Μασούρα στο ένα άκρο της επί-
θεσης αντικαθιστώντας είτε τον Φορτούνη είτε τον Μπιέλ, ενώ ενδε-
κάδα «βλέπουν» Παπασταθόπουλος και Μαρσέλο. 

O κύβος ερρίφθη αναφορικά με το μέλλον του Τόμας Μουργκ, με τον 
παίκτη να υπολογίζεται κανονικά στα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου για 
το υπόλοιπο της σεζόν. Παράλληλα, το όνομα του Κωνσταντίνου Κουλι-
εράκη συνεχίζει να συζητείται στο ευρωπαϊκό στερέωμα και να ανα-
μένονται νέες κρούσεις από ομάδες. Στα αγωνιστικά, ο Ντάντας βρί-
σκεται στην αποστολή των «ασπρόμαυρων» για τη δύσκολη έξοδο στο 
Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο (20:00, Novasports Prime).
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SUPER LEAGUE 18:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1 -1,25 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
Mετά τους δύο βαθμούς που έκαναν φτερά στα Γιάν-
νενα, το κλίμα δεν είναι καλό στο στρατόπεδο του 
Ολυμπιακού. Χάθηκε η ευκαιρία να μειωθεί την δι-
αφορά απο την κορυφή και το σημερινό παιχνίδι με 
τον Αστέρα έχει χαρακτήρα τελικού.

SUPER LEAGUE 19:30
ΒΟΛΟΣ-ΑΕΚ 2 -1,0 1,92
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΠΑΙΖΟΥΜΕ
Παρότι δυσκολεύτηκε κόντρα στη Λαμία, η ΑΕΚ μπή-
κε με το δεξί στο πρωτάθλημα. Με πολύ κόσμο στο 
πλευρό της θα ταξιδέψει στο Βόλο έχοντας ως μονα-
δικό στόχο το «τρίποντο». Μόνο νίκες θέλει η ομάδα 
του Αλμέιδα μέχρι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

SUPER LEAGUE 20:00
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΟΚ G/G 2,05
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ
Δύσκολη αποστολή στο Περιστέρι έχουν οι «ασπρό-
μασοι» σε μια έδρα όπου δεν έχουν και τη καλύτε-
ρη παράδοση. Μετά το «διπλό» στο «Γεντί Κουλέ», 
οι Περιστεριώτες αρχίζουν να κάνουν όνειρα εξά-
δας. Ο ΠΑΟΚ θα επιτεθεί από τα άκρα, αλλά οι γη-
πεδούχοι στη κόντρα είναι επικίνδυνοι.

ΤΟΥΡΚΙΑ 19:00
ΚΑΡΑΓKIOYMΡΟΥΚ-ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 2 1,90
OVER 2,5 1,75
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΤΟ «ΔΙΠΛΟ» ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΜΑΣ
«Παρούσα» στη μάχη του τίτλου δήλωσε η πρωτα-
θλήτρια Τράμπζονσπορ μετά την επικράτηση στο ντέρ-
μπι με την Φενέρμπαχτσε. Βέβαια για να έχει αξία 
αυτό το τρίποντο θα πρέπει να δοθεί συνέχεια στην 
έδρα της μέτριας Καραγκιουμρούκ.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 15:00
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ-ΕΜΕΝ OVER 3,25 1,90
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΕ ΠΑΚΕΤΟ
Οι φιλικές αναμετρήσεις παίζουν μπάλα καθημερινά 
στο στοιχηματικό μενού. Για την πρώτη σέντρα ετοι-
μάζονται οι δύο ομάδες και θα έχουν την ευκαιρία 
να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και διάφορα σχήματα.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 15:00
ΛΕΤΣΕ-ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ OVER 3 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες θέ-
λοντας να είναι έτοιμες με την πρώτη επίσημη σέ-
ντρα μετά το παγκόσμιο κύπελλο. Οι προπονητές θα 
έχουν την ευκαιρία σήμερα να δοκιμάσουν πρόσω-
πα αλλά να δουλέψουν τα συστήματά τους.

Η SUPER LEAGUE 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 
ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ 
ΦΙΓΟΥΡΑΡΕΙ ΣΤΙΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΣ
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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

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ «ΠΟΛΥΒΟΛΟΥ» 
Κάθε Χριστούγεννα, τα παιδιά όλου του κόσμου 
ονειρεύονται ένα δώρο που θα τα κάνει 
χαρούμενα. Αυτό το δώρο, το έχουν ζητήσει 
από τον Αη-Βασίλη, με γράμμα ή ευχή και αν 
είναι καλά παιδάκια, τους κάνει το χατίρι και 
τους το αφήνει κάτω από το δέντρο. 
Ενα τέτοιο δώρο, που θα τους δημιουργήσει 
ξανά χαμόγελα, περιμένουν και οι φίλαθλοι 
του Ολυμπιακού. Για την ακρίβεια, όχι μόνο 
οι φίλοι της ομάδας, αλλά και ολάκερο το 
σωματείο μπάσκετ των «ερυθρόλευκων». 
Αλήθεια, τι θα μπορούσε να φέρει την 
αγωνιστική ευτυχία στο σύνολο του Γιώργου 
Μπαρτζώκα, το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες 
δείχνει σημάδια καθίζησης; Η απάντηση, 
από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η λύση της 
συνεργασίας του Τάιλερ Ντόρσεϊ με τους 
Ντάλας Μάβερικς, φαντάζει εύκολη:
Η επιστροφή του πιο clutch player την 
προηγούμενη σεζόν στη Euroleague με τη 
φανέλα των Πειραιωτών έχοντας ως μ.ο 12.8 
πόντους (51.7% δίποντο, 37.4% τρίποντο, 78.1% 
βολές), 2.3 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά 24’10” 
συμμετοχής σε 38 παιχνίδια. Με λίγα λόγια 
του πιο «killer» γκαρντ που θα μπορούσαν να 
αποκτήσουν τον Ιανουάριο για να διορθώσουν 
τις ανορθογραφίες τους στην επίθεση. Ενός 
«πολυβόλου» που θα απασφαλίζει όταν 
«κολλάει» στο σκορ η ομάδα.
Διότι αν περιμένουν αλματώδη βελτίωση από 
τον Κάναν, όσο κι αν έχει δυνατότητες, τότε 
καλά... Χριστούγεννα. 
Από την άλλη, πρόκειται για ένα «δώρο» που 
το θέλουν πολλοί. Εξάμηνο συμβόλαιο με 
απολαβές ύψους 1,2 εκατ. ευρώ προσφέρει 
η Μονακό, ενώ Μακάμπι Τελ Αβίβ και 
Φενέρμπαχτσε έχουν ήδη κόψει νουμεράκι 
για να του τάξουν με τη σειρά τους γη και 
ύδωρ.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα πάντα με τους Ιταλούς, 
ο Ολυμπιακός προσφέρει συμβόλαιο 2,5 
εκατ. ευρώ με ορίζοντα 1,5 έτους. Που θα 
καθίσει η μπίλια; Ουδείς μπορεί να γνωρίζει 
μέχρι να παρέλθει η 28η Δεκεμβρίου, όταν 
και ολοκληρώνεται το 48ωρο που δίνει στις 
υπόλοιπες ομάδες του ΝΒΑ το δικαίωμα να 
κινηθούν για την απόκτησή του.
Αν κλείσει η προοπτική της απέναντι πλευράς 
του Ατλαντικού, τότε το «ερυθρόλευκο» 
επιτελείο θα πρέπει να εστιάσει στο να πείσει 
τον Ελληνοαμερικανό να γυρίσει στο Σ.Ε.Φ. Μια 
εξέλιξη που αν ευοδοθεί, θα αλλάξει κι όλη τη 
σεζόν.

 γραφει ο ΣΠΎΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


