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4e-SportTime  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 2e-SportTime ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠTΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΞΕΦΕΥΓΕΙ
Ο Παναθηναϊκός πήγε να πιάσει πολύ κόσμο εντός και 
εκτός Ελλάδας με την πρόταση που έκανε στην Νόρτζελαντ 
για τον Γιάκομπ Κρίστενσεν. Κοντά στο 1,5 εκατομμύριο 
ευρώ έδιναν οι «πράσινοι» για να φέρουν τον 22χρονο 
Δανό χαφ αλλά έπεσαν πάνω στην άρνηση της ομάδας 
να τον δώσει μια και φέτος πάει για το πρωτάθλημα για 
πρώτη φορά μετά το 2012 (που ήταν και το πρώτο στην 
ιστορία της). Η Νόρτζελαντ γνωρίζοντας το στάτους της 
σπάνια έως ποτέ κόβει τον δρόμο για παίκτες της, ειδικά 
από την στιγμή που η πρόταση του Παναθηναϊκού ήταν 
και κοντά στα λεφτά που θεωρεί το κλαμπ πως αξίζει ο 
παίκτης. Στα 2 εκατομμύρια τον κοστολογούν πάνω κάτω. 
Το ζήτημα είναι πως εν όψει και Ιανουαρίου έχει βγει 
προς τα έξω πως ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει ξανά 
για τον Κρίστενσεν. Και όντως είναι πιθανό να το κάνει, 
αλλά οι όροι πλέον είναι ακόμα πιο δύσκολοι.
Ο Κρίστενσεν ολοκληρώνει τη συνεργασία του με την 
Νόρτζελαντ το καλοκαίρι του 2023, άρα από Ιανουάριο 
είναι ελεύθερος να υπογράψει όπου θέλει. Δεδομένο 
πως θα έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο η αξία του μια 
και ήδη έχει παίξει και στα 10 ματς του πρωταθλήματος. 
Επίσης, η Νόρτζελαντ το πιο πιθανό είναι να βρίσκεται 
ακόμα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.
Τώρα είναι μόλις στο -2 από τη Ράντερς αλλά το πιο 
σημαντικό πως έχει στο +7 την Μίντιλαντ και στο +8 την 
Κοπεγχάγη, ομάδες δηλαδή που έχουν την τεχνογνωσία 
να πάρουν το πρωτάθλημα. Ακόμα πιο δύσκολο δηλαδή 
το task Κρίστενσεν στους μήνες που έρχονται.

AGENT GREEK

ΠΡΙΝ ΤΟΝ 
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ
Ο Ολυμπιακός είναι αλήθεια πως το έψαξε το θέμα του γκολκίπερ πριν καταλήξει σε συμφωνία 
με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Η συμφωνία με τον Έλληνα τερματοφύλακα αναμένεται να 
επικυρωθεί μόλις δώσει το τελικό «οκ» και ο Μίτσελ με τον Ζοσέ Ανιγκό. Είναι δύσκολο 
να έχουμε ανατροπή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Διότι, δεν υπάρχουν κι άλλες λύσεις από 
την ελεύθερη αγορά. Η αλήθεια είναι όμως πως ο Ολυμπιακός έψαξε μία περίπτωση το 
τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα έφτασε και πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον συγκεκριμένο 
τερματοφύλακα. Πρόκειται για τον Όριαν Νίλαντ. Βασικός στην Εθνική Νορβηγίας μέχρι πρότινος 
ο 32χρονος γκολκίπερ, έχει μείνει ελεύθερος από τη Ρέντινγκ. Δεν προχώρησε η περίπτωση 
του όμως από την ομάδα του Πειραιά και δεν είναι πιθανό να ανοίξει πάλι. Εξάλλου, με τον 
Πασχαλάκη είναι όλα συμφωνημένα και στο συμβόλαιο και στη χρονική διάρκεια, όλα.
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AGENT GREEK

ΗΡΕΜΙΑ
Talk of the town o Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και θα συνεχίσει 
να είναι από την στιγμή που παίζει βασικός στα 19 του σε μια 
από τις ομάδες που διεκδικούν τους τίτλους, τον ΠΑΟΚ.
Μέχρι το καλοκαίρι μόνο όσοι έκαναν καλό σκάουτινγκ ήξεραν 
τον νεαρό Χανιώτη στόπερ και όσοι φυσικά παρακολουθούσαν 
τους μικρούς του «Δικέφαλου του Βορρά». Από εκείνη τη 
διαρροή του ΠΑΟΚ πως ο παίκτης κοστολογείται στα 15 
εκατομμύρια ευρώ, άπαντες άρχισαν να ψάχνονται. Γιατί, ποιοι 
προσέγγισαν τον ΠΑΟΚ και φυσικά όλα αυτά τα επακόλουθα. 
Δεν ξέρω αν και πότε ο Κουλιεράκης θα πάει στην Μπάγερν 
Μονάχου ή οπουδήποτε αλλού linkάρεται. Το ζήτημα είναι ότι 
όντως οι περισσότερες τοπ ομάδες τον τσεκάρουν όπως είναι 
λογικό να γίνεται για έναν στόπερ κοντά στο 1.90μ., 19 ετών, 
που έχει ήδη φέτος 5 90λεπτα.
Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουν όλοι εν όψει π.χ. και για το 
επόμενο καλοκαίρι, είναι πως ούτε ο παίκτης και η πλευρά του 
ούτε ο ΠΑΟΚ βιάζονται για συζητήσεις και όλα τα επακόλουθα.

ΔΥΣΚΟΛΟ  
ΔΙΕΤΙΑ 
«Νεκρή» εβδομάδα λόγω των Εθνικών ομάδων και του Nations League 
και οι ειδήσεις βγαίνουν με το... σταγονόμετρο.
Τις τελευταίες μέρες πολύ για Πάρντιου διαβάζω. Άλλαξε το ένα, άλλαξε 
το άλλο. Από λινκ σε λινκ και δεν ξέρω πως, έπεσα πάνω στην επίσημη 
ανακοίνωση της ΠΑΕ για την έναρξη της συνεργασίας με τον Άγλλο 
προπονητή. Αυτό το 1+1 χρόνο που πήρε το μάτι μου δεν μου έκατσε καλά.
Είπα να ψαχτώ λιγάκι. Ουδείς επιβεβαιώνει τη διάρκεια του συμβολαίου 
του. Ούτε από την ΕΠΟ που έχει κατατεθεί. Και μεταξύ μας, δύσκολο μου 
φαίνεται μετά τα όσα έγιναν με τον Μπούργος που θέλει τα χρήματα όλου 
του συμβολαίου του. Αποκλείεται να έκανε διετία στον Πάρντιου ο «Κάρυ».
Μέχρι το καλοκαίρι και μετά βλέπουμε. Το αν έχω δίκαιο θα φανεί. Αν 
και σπανίως «χάνει» η στήλη σε τέτοια θέματα.
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Το γραφειοκρατικής φύσης πρόβλημα με τη βίζα του Πίτερ Ετέμπο 
παραμένει και στον Αρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, 
ώστε ο Νιγηριανός να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη μετά τη διακοπή 
των εθνικών ομάδων. Οσο για τα σενάρια περαιτέρω μεταγρα-
φικής ενίσχυσης, ο Αλαν Πάρντιου φαίνεται ότι είναι καλυμμέ-
νος με το υπάρχον υλικό στους «κίτρινους». Τέλος, ο Λουίς Πάλ-
μα αποκάλυψε ότι είχε πρόταση από την Ντιναμό Κιέβου, αλλά 
επέλεξε τον Αρη.

Την ώρα που ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, επισκε-
πτόταν την «OPAP Arena» συνοδία του Δημήτρη Μελισσανίδη και έμε-
νε με τις καλύτερες εντυπώσεις, στην ΑΕΚ «πάγωναν» με τα αποτε-
λέσματα των εξετάσεων του Τομ Φαν Βεερτ. Ο Ολλανδός αισθάνθηκε 
ενοχλήσεις και αποχώρησε από τη χθεσινή προπόνηση. Το πόρισμα; 
Θλάση Β’ βαθμού, η οποία θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τουλά-
χιστον 20 μέρες!

Μια πρώτη εικόνα από τα αγωνιστικά στοιχεία του έδειξε ο Αλεξί 
Τρουιγιέ στο οικογενειακό διπλό με την Κ-19 του Παναθηναϊκού. «Ξε-
μούδιασε» και ο Μπερνάρντ, ο οποίος έκανε τη διαφορά. Γάλλος και 
Βραζιλιάνος αντίστοιχα χρησιμοποιήθηκαν από τον Γιοβάνοβιτς ως 
«οκτάρια», με τον πρώτο να έχει καλές και γρήγορες μεταβιβάσεις 
στον άξονα. Ωστόσο, οι πιθανότητες για να είναι... ενδεκαδάτος με τον 
ΠΑΟΚ, δεν είναι με το μέρος του. 

O χορός των αποχωρήσεων από το υπεράριθμο ρόστερ του Ολυμπιακού 
ξεκίνησε, με τον Κώστα Μανωλά να υπογράφει στην Σάρτζα, ομάδα από τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Παράλληλα, η αποχώρηση του Ελληνα αμυντι-
κού, ανοίγει συζήτηση για απόκτηση σέντερ μπακ. Τον ίδιο δρόμο σύντομα 
θα ακολουθήσουν κι άλλοι, με τον Σίμε Βρσάλικο, ο οποίος μόνο άνετα δεν 
νιώθει στον Πειραιά, να αποτελεί υποψήφιος. 

Ντόουγκλας Αουγκούστο και ΠΑΟΚ είναι κοντά σε συμφωνία για την 
επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας για δύο ακόμα χρόνια. Οπως 
είχατε διαβάσει εδώ και μέρες από το Sportime, παίκτης και ομάδα 
είχαν έρθει σε προφορική συμφωνία. Πλέον, το deal έχει αναλάβει 
ο Βραζιλιάνος ατζέντης, Λέο Κορνατσίνι (Μαρσέλο, Ζαμπά, Αλεφ, με-
ρικοί απ’τους παίκτες που έφερε στην Ελλάδα), ο οποίος βρίσκεται 
στη Θεσσαλονίκη για την ολοκλήρωσή του.



UEFA NATIONS LEAGUE 21:45
ΒΟΣΝΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

OVER 4 ΚΑΡΤΕΣ 1,80
Ματς φωτιά στη «Ζένιτσα», με την Βοσνία να υποδέχεται το 

Μαυροβούνιο. Θα πέσουν κορμιά στο βαλκανικό ντέρμπι, καθώς 
διακυβεύεται η πρωτιά στον όμιλο. Σκληρό αλλά και κλειστό ματς 

που θα πάει σίγουρα στη δύναμη.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ 3

ς

ΟΙ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΎΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ NATIONS LEAGUE ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ
Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την ολοκλήρωση των ομίλων του Nations League. Πολλά δυνατά παιχνίδια διεξάγονται στις 2 τελευταίες 

αγωνιστικές των ομίλων. Η Εθνική Ομάδα έχει εξασφαλίσει την 1η θέση στον όμιλό της και την άνοδο στη 2η κατηγορία. Στόχος της είναι να πετύχει 
το απόλυτο με 6 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. 

Αύριο (21:45) στη Λάρνακα αντιμετωπίζει την Κύπρο και στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου, την Τρίτη (21:45) στη Ριζούπολη, υποδέχεται τη 
Βόρεια Ιρλανδία. 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΎ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στον αγώνα Κύπρος-Ελλάδα την «Επιστροφή Στοιχήματος» για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Στο σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις του 3ου ομίλου της 1ης κατηγορίας, Γερμανία-Ουγγαρία και Ιταλία-Αγγλία. 
Η Ουγγαρία έχει κάνει την έκπληξη μέχρι τώρα σε αυτόν τον όμιλο, αφού προηγείται στη βαθμολογία με 7 βαθμούς. Ακολουθούν η Γερμανία με 6, η 

Ιταλία με 5 και η Αγγλία με 2. 
Το Nations League έρχεται με τις καλύτερες αποδόσεις που προσφέρθηκαν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΠΑΛΕΎΟΎΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΘΕΣΗ
Αύριο ξεχωρίζουν τα παιχνίδια του 2ου ομίλου της 1ης κατηγορίας, Τσεχία-Πορτογαλία και Ισπανία-Ελβετία. Γίνεται μεγάλη μάχη για την 1η θέση, 

ανάμεσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Τις χωρίζει μόλις 1 βαθμός. 
Η Ισπανία έχει 8 βαθμούς και η Πορτογαλία 7. Το πιθανότερο είναι να λύσουν τις διαφορές τους στο μεταξύ τους ντέρμπι της τελευταίας 

αγωνιστικής, την Τρίτη στη Μπράγκα.  
Την τελευταία θέση και τον υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία προσπαθούν να αποφύγουν η Τσεχία με 4 βαθμούς και η Ελβετία με 3.

ΣΚΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΕΠΙΛΟΓΏΝ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΧΏΡΙΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
Πλήθος στοιχηματικών επιλογών προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για όλα τα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nations League. 

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στην ομάδα που θα σκοράρει πρώτη και τελευταία, τον συνδυασμό του τελικού 
αποτελέσματος με Goal/No Goal & Over/Under, τη διπλή ευκαιρία, τη νίκη με μηδέν παθητικό, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα, το στοίχημα 

χωρίς ισοπαλία, τα μονά/ζυγά γκολ, το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ, τη διαφορά νίκης. 

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ  
ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
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UEFA NATIONS LEAGUE 21:45
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ

OVER 3 1,85
Κρίσιμη αναμέτρηση στη Λειψία που θα κρίνει πολλά στη μάχη 

για την 1η θέση. Οι Γερμανοί είναι το φαβορί και θα πιέσουν 
για το γρήγορο γκολ, αλλά οι Μαγυάροι έχουν αποδείξει ότι 

μπορούν εύκολα να κάνουν την ζημιά.

Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
UEFA NATIONS LEAGUE 21:45

ΙΤΑΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ
2 DNB 1,80

Το ματς της βραδιάς είναι σίγουρα η κόντρα ανάμεσα σε Ιταλούς 
και Άγγλους στο «Σαν Σίρο». Αναμέτρηση που μας φέρνει 

μνήμες απο τον τελικό του ευρωπαϊκου πρωταθλήματος με τα 
«λιοντάρια» να διψούν για ρεβάνς.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ «ΔΙΠΛΟ»
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

UEFA NATIONS LEAGUE 21:45
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ
OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,72

Αμφίρροπο ματς αναμένεται στο Ελσίνκι με τις δύο ομάδες 
να θέλουν το «τρίποντο» για να αποφύγουν την τελευταία 

θέση στον όμιλο. Η έδρα έχει το προβάδισμα, αλλά οι 
Ρουμάνοι δεν θα παραδοθούν εύκολα.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

UEFA NATIONS LEAGUE 21:45
ΕΣΘΟΝΙΑ-ΜΑΛΤΑ

OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,80
Στην Εσθονία θα κρίνει την πρώτη θέση με τους γηπεδούχους 
να παίζουν για δύο αποτελέσματα. Οι δύο ομάδες θέλουν να 
ξεφύγουν απο την μετριότητα, ενώ ακόμα και η άνοδος στο 

τρίτο γκρουπ θα αποτελέσει μεγάλη επιτυχία.

ΦΟΥΛ ΕΠΙΘΕΣΗ Η ΜΑΛΤΑ, ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2 03:30
ΛΟΝΤΡΙΝΑ-ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ

OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,90
Σε τροχιά ανόδου βρίσκεται η Λοντρίνα και με νίκη σήμερα πιάνει ξανά την Βάσκο στη 
βαθμολογία. Η Πόντε Πρέτα διατηρεί λίγες ελπίδες και μόνο αν νικήσει θα κρατήσει 

ζωντανό το όνειρο.

ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
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Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με τον Ματέους 
Πονίτκα (κι αφού η Ρέτζιο Εμίλια πήρε 100 χιλιάδες 
ευρώ) και ο Πολωνός αναμένεται να ανακοινωθεί και να 
προσγειωθεί στην Αθήνα ώστε να ενταχθεί στη νέα του 
ομάδα.
Ο Πονίτκα προέρχεται από σπουδαία παρουσία στο 
Ευρωμπάσκετ όπου οδήγησε την Πολωνία στην τετράδα 
μετά από 51 χρόνια! Στον Παναθηναϊκό έρχεται για να 
πάρει θέση στο «3», να μετακομίσει ο Γκριγκόνις στο 
«2» (που είναι η φυσική του θέση) και προφανώς να 
αποχωρήσει ένας ξένος (με τον Αντριου Αντριους να είναι 
ο «αδύναμος κρίκος») αφού οι «πράσινοι» θα πάρουν 
ακόμα έναν, στη θέση 4! 
Αρα λοιπόν προκειμένου να έχουν 7 και όχι 8 ξένους 
και να αποσυμφορηθεί η κατάσταση, η αποχώρηση ενός 
περιφερειακού μοιάζει αναπόφευκτη. Ο Πονίτκα έρχεται 
να δώσει πολλά πράγματα στο «3» όπως η δημιουργία, η 
καλή άμυνα, το ριμπάουντ, διαθέτει επίσης την ικανότητα να 
παίξει στο «2» αλλά και στο «1», όμως δε λύνει το θέμα 
του περιφερειακού σουτ (για το οποίο δε φημίζεται).
Κατά τα άλλα αρχίζει τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» 
με πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.
Στις 18:00 η Μακάμπι θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι 
Μιλάνο και στις 21:00 ο Παναθηναϊκός την πρωταθλήτρια 
Ευρώπης, Εφές (τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ3).
Ολυμπιακός και Περιστέρι βρίσκονται στην Κύπρο για το 
τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» που αρχίζει απόψε με 
τις εξής αναμετρήσεις: 18:00 Ερυθρός Αστέρας- Περιστέρι, 
20:30 Ολυμπιακός-Χάποελ Χολόν. Οι αγώνες του τουρνουά 
θα καλυφθούν τηλεοπτικά από το Cosmote SPORT 4.
Στο τουρνουά «Trofeo D’ Abruzzo» στην Ιταλία θα λάβει 
μέρος η ΑΕΚ το προσεχές Σαββατοκύριακο (23-24/9). Την 
πρώτη μέρα του τουρνουά θα αντιμετωπίσει την Βερόνα 
και τη δεύτερη, ανάλογα με το αποτέλεσμα, μια εκ των 
Μπάγερν Μονάχου ή Πέζαρο. Σε φιλικό αγώνα στην 
Θεσσαλονίκη ο Αρης νίκησε 81-70 την  Καρδίτσα με πρώτο 
σκόρερ τον Νότε (26 πόντοι). Τέλος ο Ιωνικός Νίκαιας 
ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Βαγγέλη Μάντζαρη.

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
ΤΟΝ 29ΧΡΟΝΟ ΠΟΛΩΝΟ ΚΑΙ  
ΠΑΕΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΟΝΙΤΚΑ  
ΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ  
ΦΥΓΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Την προσεχή Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι θα πραγμα-
τοποιηθεί η επίσημη συνέντευξη Τύπου για τον 39ο Αυθεντικό Μα-

ραθώνιο της Αθήνας. Η εκδήλωση θα γίνει στο Ολυμπιακό Μου-
σείο Αθήνας που βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Golden Hall 

στο Μαρούσι.

Οι διοργανωτές του 1ο Φεστιβάλ Κλασικού Αθλητισμού για παιδιά «Με-
σόγεια 2022» που είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν από 30 
Σεπτεμβρίου ως 2 Οκτωβρίου, διοργανώνουν παράλληλα πολ-
λές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Χθες έγινε γνωστό ότι θα γίνει 
συναυλία της Τάμτα (1/10) στις 21:00 στο στάδιο Σπάτων. 

7e-SportTime  ΠΑΡΑΣKΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

SPORTS

Στο Βερολίνο βρίσκεται από χθες ο Κώστας Γκελαούζος για να πά-
ρει μέρος στο μαραθώνιο που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη 
γερμανική πρωτεύουσα. Ο Ελληνας πρωταθλητής μετά από 
δυόμιση μήνες προετοιμασία στο Φλάγκσταφ, επιστρέφει 
στους αγώνες. Δεν ταξίδεψε ο Παναγιώτης Καραΐσκος, 
καθώς δεν είναι έτοιμος. 

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024» ανακοίνωσαν 
το πρόγραμμα εισιτηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν 

αιτήσεις από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2023. 
Σε πρώτη φάση θα πωλούνται «πακέτα» για τρεις αγωνιστικές 

περιόδους. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



OΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Οταν ακούει κανείς το ονοματεπώνυμο 
«Αντελίνο Βιεϊρίνια» δύο πράγματα έρχονται 
αυτομάτως στο μυαλό: «Ποδοσφαιριστής» 
και «ΠΑΟΚ». Κάτι απολύτως λογικό, μιας 
και ο Πορτογάλος συνέδεσε το όνομά του 
με τον «Δικέφαλο του Βορρά», αλλά και τη 
ζωή στην Ελλάδα.
Ωστόσο, η ιδιότητα, η οποία από εδώ και πέρα 
θα αναδύεται συνειρμικά είναι πρωτίστως 
αυτή του «ΑΝΘΡΩΠΟΥ». Ολα τα γράμματα 
κεφαλαία και εξηγούμαστε. Ο Πορτογάλος 
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και 
οι μικρές, καθημερινές του πράξεις 
παρακαταθήκη για ένα καλύτερο αύριο. 
Η κίνηση να προχωρήσει μαζί με τη σύζυγό 
του, Βάσω Βεργίδου, στην αγορά ενός 
αναπηρικού αμαξιδίου, προκειμένου να 
συνεισφέρουν στον τεράστιο αγώνα που δίνει 
με τα σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο νεαρός 
φίλος της ομάδας, Δημήτρης, συγκίνησε. 
Κάλυψε εξ ολοκλήρου τα έξοδα για την 
αγορά του αμαξιδίου ενώ ήταν παρών και κατά 
την επίσκεψη ειδικού από την Σκανδιναβία 
και πιο συγκεκριμένα την Σουηδία για να 
εξετάσει τον Δημήτρη. Από την αρχή μέχρι 
το τέλος, ήταν εκεί. Δεν το κάνει για πρώτη 
φορά, καθότι στο παρελθόν έχει ενισχύσει 
εμπράκτως και άλλους φιλάθλους των 
«ασπρόμαυρων» που είχαν ανάγκη ένα χέρι 
βοηθείας.
Ο Αντρέ απέδειξε για ακόμα μια ότι όσο 
υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο, 
αυτός τρέφει μια ελπίδα παραπάνω για να 
γίνει καλύτερος. Οτι τα σημαντικά είναι άλλα 
και όχι ο φανατισμός που επικρατεί πολλές 
φορές εντός των τεσσάρων γραμμών.
Οτι ενδεχομένως, τέτοιες κινήσεις θα πρέπει 
να χαίρουν μεγαλύτερης προβολής από τα 
ΜΜΕ και το περιβάλλον κάθε ομάδας. 
Σε μια υλιστική κοινωνία γεμάτη από 
«αστέρες» με ακριβά κοστούμια, 
αυτοκίνητα και πολυτελή τρόπο ζωής 
που τον επιδεικνύουν προκλητικά, ας 
ακολουθήσουμε παραδείγματα σαν κι αυτά 
που έδωσε και συνεχίζει να δίνει ο Αντρέ 
Βεϊρίνια. Και η ηθική ανταμοιβή θα είναι 
απείρως μεγαλύτερη από οποιαδήποτε 
χρηματικό αντίτιμο. 

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
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Λόγια ποιητικά...


