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ΜΑΝΤΑΡΑ
Το ότι ο αγωνιστικός σχεδιασμός του ΠΑΟΚ όσον αφορά το 
μεταγραφικό κομμάτι δεν ήταν καλός ήταν γνωστό αλλά με την 
πρώτη στραβή βγήκε στην επιφάνεια όσο δεν πάει.
Αυτό που έκαναν φέτος στο «Δικέφαλο του Βορρά» στο θέμα του 
επιθετικού είναι παράδειγμα προς αποφυγήν. Για πάντα.
Ο ΠΑΟΚ πούλησε τον Τσόλακ (και καλά έκανε από την στιγμή 
που πήρε τα λεφτά που ζήτησε) και έδωσε δανεικό τον Κούτσια 
στο Βόλο. Μέχρι εδώ ας πούμε όλα καλά, αποφάσεις είναι 
αυτές. Και πως γέμισε το ρόστερ ο ΠΑΟΚ; Με τον Ολιβέιρα να 
επανέρχεται μετά από μια σεζόν με τον σοβαρό τραυματισμό του 
και τον Μπράντον που ακόμα δε… γεμίζει και το μάτι. Και αυτό 
ήταν. Αν είναι δυνατόν. Ομάδα που θέλει να λέει πως πάει για 
πρωτάθλημα έχει στο ρόστερ δύο επιθετικούς. Και επειδή μέσα 
στην χρονιά κάτι μπορεί να γίνει (τραυματισμοί, κάρτες) το crash 
test του ΠΑΟΚ στους επιθετικούς έρχεται νωρίς με τη θλάση του 
Μπράντον. Και διαβάζεις για τον 16χρονο Τζίμα και τον 20χρονο 
Γκορντεζιάνι.
Σχεδιασμός για κάτω από τη βάση…

AGENT GREEK

ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΣ 
ΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟ
Ο Ολυμπιακός μπήκε στη διαδικασία όλο αυτό το διάστημα (κι ακόμα βρίσκεται 
σε αυτή) να αποκτήσει κεντρικό αμυντικό. Ο Κώστας Μανωλάς δεν έπιασε 
ποτέ τα γνωστά στάνταρ απόδοσής του, αλλά η αποχώρησή του αποτελεί 
πλήγμα για το κέντρο της άμυνας των «ερυθρολεύκων». Από τη στιγμή που 
υπήρχε ελεύθερος ένας παίκτης όπως ο ο Ντεναγιέρ, έκανε προσπάθεια 
ο Ολυμπιακός να τον αποκτήσει. Δεν τα κατάφερε. Για τους υπόλοιπους δεν 
ήταν ιδιαίτεροι «ζεστοί» στην ομάδα του Πειραιά. Και υπάρχει και λόγος 
που συμβαίνει αυτό. Όχι τόσο το γεγονός πως όταν έρθει ένας από τους 
ελεύθερους στόπερ θα αργήσει να είναι έτοιμος για να αγωνιστεί. Ο λόγος 
είναι πως ο Ολυμπιακός έχει λοκάρει συγκεκριμένο στόχο για τον Ιανουάριο. 
Κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Παντελή Χατζηδιάκο. Ο Έλληνας κεντρικός 
αμυντικός θέλει να αποχωρήσει από την  Αλκμάαρ. Άλλωστε, το καλοκαίρι 
ήταν κοντά σε Μπολόνια και Λέτσε, αλλά η μετακίνησή του «σκάλωσε» στο 
φινάλε. Εύκολο να πειστεί να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν θα 
είναι, αλλά ο Ολυμπιακός έχοντας σύμμαχο και τη νέα μανατζερική στέγη του 
25χρονου Έλληνα διεθνή, τη Stellar, ελπίζει πως θα τα καταφέρει. Όπως 
βγήκε μπροστά στην περίπτωση του Μπίελ, έτσι ποντάρουν στον Ολυμπιακό 
πως μπορεί να συμβεί και με τον Χατζηδιάκο. Το πρόβλημα είναι πως ο 
τραυματισμός του Ρέτσου αφήνει ανοικτό ακόμα το ενδεχόμενο απόκτησης 
ελεύθερου αμυντικού ως την Παρασκευή…
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ΤΡΕΛΑ
Το τι θα γίνει στο μέλλον κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Αυτό που 
είναι σίγουρο είναι πως στον Παναθηναϊκό είναι τρελαμένοι με τα 
όσα βλέπουν από τον Άντραζ Σπόραρ. Ο 28χρονος Σλοβένος δεν είναι 
μόνο πως σκοράρει με το «τριφύλλι» στο στήθος (7 ματς/3 γκολ) αλλά 
επιτέλους βρήκε δίχτυα και με την εθνική ομάδα της Σλοβενίας που 
είναι βασικό μέλος.
Έχει 40 παιχνίδια και πρόσφατα τα γκολ του έγιναν 6. Το τέρμα που 
πέτυχε απέναντι στη Νορβηγία του Χάαλαντ ήταν το πρώτο του Σπόραρ 
από τις 8 Οκτωβρίου του 2021 σε ένα 0-4 κόντρα στη Μάλτα.
Κοντά στον χρόνο είχε να σκοράρει με την εθνική του ομάδα ο Σπόραρ 
αλλά δείχνοντας πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση το πέτυχε πρόσφατα 
και μάλιστα απέναντι σε μια ανερχόμενη εθνική ομάδα που έχει στο 
ρόστερ της ένα σούπερ σταρ.
Αυτά βλέπουν στον Παναθηναϊκό και θεωρούν πως ο Σπόραρ φέτος 
είναι πιθανό ακόμα και να βγει πρώτος σκόρερ στην Ελλάδα.

3E-SPORTTIME TPITΗ 27 ΣEΠTEMΒPIOΥ 2022

ΤΟ ΘΕΜΑ
ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ
Πολλοί απόρησαν με την προοπτική του Ντουμπάι την οποία 
βλέπει ζεστά ο Ντάνιελ Μαντσίνι. Ο Αργεντίνος εξτρέμ έχει 
συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024 και δεν πρόκειται 
να υπογράψει νέα επέκταση. Αυτό είναι γκαραντί.
Όπως και το ότι ο mvp της περσινής χρονιάς του Άρη, έχει 
εκφράσει μήνες τώρα την επιθυμία του να αποχωρήσει.
Όχι ότι έχει θέμα στους «κιτρινόμαυρους». Απλά θεωρεί 
ότι ήρθε η ώρα να αλλάξει παραστάσεις.
Ο Καρυπίδης το γνωρίζει, γι' αυτό και δεν λέει όχι σε 
ενδεχόμενη πώληση. Με τους όρους που θέλει ο ίδιος 
όμως. Το Ντουμπάι πληρώνει καλά τον Αργεντίνο, αλλά με 
τον Άρη δεν τα βρίσκουν. Δανεικός και χωρίς obligation 
στην οψιόν αγοράς, ο Μαντσίνι δεν παραχωρείται. Τελεία 
και παύλα.

AGENT GREEK



 ΟΜΑΔΑ –ΣΤΑΘΜΟΣ
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Αν κοιτάξει κανείς τις αναμετρήσεις Ελλάδα – Β. Ιρλανδία 
μπορεί να εξάγει ένα πολύ εύστοχο συμπέρασμα. Καθένα 
από τα ματς που έχουν δώσει κατά το παρελθόν, αρχής γε-
νομένης από το 2003, συνιστούν ορόσημα και μιας και έχουν 
προηγηθεί δύο κοσμογονικών περιόδων για τη «γαλανόλευ-
κη».  Κάθε ομάδα έχει έναν αντίπαλο που την «σημαδεύει», 
είτε θετικά, είτε αρνητικά. Και αυτή για το εθνικό αντιπροσω-
πευτικό συγκρότημα είναι οι Βορειοιρλανδοί. Εξηγούμαστε. 
Στα προκριματικά του EURO 2004, το «διπλό» στο Μπέλφαστ, 
αλλά και το πέναλτι του Βασίλη Τσιάρτα στη Λεωφόρο είχαν 
στείλει το σύνολο του Οτο Ρεχάγκελ στην τελική φάση της δι-
οργάνωσης. Ηταν δηλαδή η αφετηρία για την εποποιία της 
Πορτογαλίας.
Εντεκα χρόνια μετά, η χαρά έδωσε τη θέση της στον εκνευρι-
σμό και τη θλίψη. Οι δύο ήττες σε ισάριθμα ματς για τα προ-
κριματικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 2016 απο-
τέλεσαν την αρχή μιας περιόδου γεμάτης εσωστρέφειας, 
η οποία διήρκεσε μέχρι και πριν την ανάληψη της τεχνικής 
ηγεσίας από τον Γκουστάβο Πογέτ.
Κοινώς, όποτε παίζει η Εθνική με τη Β. Ιρλανδία, κάτι αξι-
οσημείωτο συμβαίνει αμέσως μετά. Λέτε, απόψε (21:45, 
ALPHA, Novasports Prime), στο τελευταίο ματς του ομίλου 
του Nations League, πριν την έναρξη των προκριματικών του 
EURO 2024, η μοίρα να ανοίξει ένα νέο ενδιαφέρον κεφά-
λαιο που θα μνημονεύεται για χρόνια; Η απάντηση, σχεδόν 
καταφατική, με μια μικρή επιφύλαξη, καθώς ουδείς προφή-
της. Στο αγωνιστικό σκέλος, η συμμετοχή των Μπακασέτα – 
Γιακουμάκη θα ξεκαθαριστεί την τελευταία στιγμή, με τον Ου-
ρουγουανό εκλέκτορα να μην προσανατολίζεται σε πολλές 
αλλαγές συγκριτικά με το παιχνίδι κόντρα στην Κύπρο.
Τόσο εκείνος, όσο και οι φίλοι της Εθνικής περιμένουν μια 
βελτιωμένη εικόνα, μιας και μπροστά στον κόσμο της, στη Ρι-
ζούπολη, θα ολοκληρωθεί η πρώτη επιτυχημένη παρουσία 
της ομάδας σε όμιλο Nations League από τότε που ξεκίνησε 
ο θεσμός. 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ 
ΜΕ ΝΙΚΗ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΕΙ 
«ΣΗΜΑΔΕΨΕΙ»
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Οσο το «πόκερ» για τον Ντανιέλ Μαντσίνι συνεχίζεται (οι μετα-
γραφές κλείνουν στις 4 Οκτωβρίου στα ΗΑΕ), ο Αλαν Πάρντιου 
βλέπει τα απόνερα της διακοπής να χτυπούν σαν... τσουνάμι στο 
ρόστερ του Αρη. Λαβωμένος επιστρέφει ο Μπράμπετς (θλάση 
Β’ βαθμού κόντρα στην Πορτογαλία), ο οποίος θα χάσει τουλά-
χιστον τα επόμενα τρία παιχνίδια των «κίτρινων». Μια εξέλιξη 
που μπορεί να φέρει τον νεοαποκτηθέντα Νικολά Ενκουλού στη 
βασική ενδεκάδα. 

Με τα εισιτήρια για τα εγκαίνια της «OPAP Arena» να έχουν τεθεί σε 
κυκλοφορία, οι προετοιμασίες για τη μεγάλη επιστροφή της ΑΕΚ στα 
«ιερά χώματα» συνεχίζονται. Παράλληλα, σε συνέντευξη που παρα-
χώρησε σε ΜΜΕ του Μεξικό, ο Ορμπελίν Πινέδα δήλωσε ότι απολαμ-
βάνει το ποδόσφαιρο στην Ενωση, ενώ έθεσε εαυτόν για την αποστο-
λή των «ελ τρι» στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Το μέτωπο της άμυνας ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ είναι αυτό που 
παραμένει ανοικτό στον Παναθηναϊκό. Απαντες περιμένουν σήμερα 
αν ο Γιάννης Κώτσιρας θα μπει σε φουλ ρυθμό προπονήσεων, ώστε 
να τον υπολογίσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Διαφορετικά, τη θέση του διεκ-
δικούν οι Σάντσες και Βαγιαννίδης. Οσο για τον Βέρμπιτς, ο Σλοβένος 
δεν βρίσκεται ακόμα στο επιθυμητό επίπεδο για να 
βγάλει ενενηντάλεπτο.

Με το... αριστερό ξεκίνησε η εβδομάδα για τον Ολυμπιακό, με τον Πα-
ναγιώτη Ρέτσο να τίθεται νοκ άουτ για δύο εβδομάδες. Εξέλιξη που θα 
φέρει σέντερ μπακ στους Πειραιώτες και μάλιστα από το πάνω ράφι. 
Με τον Ντεναγιέρ να ακολουθεί τον δρόμο των ΗΑΕ, στη λίστα «παί-
ζουν» δυνατά τα ονόματα των Νίκολα Μαξίμοβιτς, Τιμοτέ Κολοτζετζάκ 
και Ελιακίμ Μανγκαλά. Φαβορί οι δύο πρώτοι.

Απόλυτη επιβεβαίωση του Sportime για τον Ντόουγκλας Αουγκούστο, ο 
οποίος μετά από πολυήμερες συζητήσεις, ανανέωσε με τον ΠΑΟΚ μέ-
χρι το καλοκαίρι του 2026! Αντίθετα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ξεμέ-
νει από επιλογές στην επίθεση (εκτός ο Μπράντον Τόμας λόγω θλά-
σης) και αναπόφευκτα στρέφει την προσοχή τους στους free agents 
πριν εκπνεύσουν και το τελευταίο μεταγραφικό παράθυρο. Υποψήφια 
ονόματα, οι Σιμόνε Τζάτζα, ο Ματέι Βίντρα και ο Νικολάι Γιόργκενσεν.



ς

ΑΥΛΑΊΑ ΣΤΟ NATIONS LEAGUE ΜΕ ΤΊΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΊΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΊΧΗΜΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ

Οι όμιλοι του Nations League ολοκληρώνονται απόψε με 9 παιχνίδια. Ξεχωρίζει το ντέρμπι της 1ης κατηγορίας στην Μπράγκα, 
ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ίσπανία, που κρίνει την 1η θέση στον 2ο όμιλο. 

Το Σάββατο η Πορτογαλία κέρδισε με 0-4 την Τσεχία και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου, εκμεταλλευόμενη την ήττα με 1-2 της 
Ίσπανίας από την Ελβετία. Με νίκη ή ισοπαλία η ομάδα του Φερνάντο Σάντος παίρνει την 1η θέση. Μόνο τη νίκη θέλει η ομάδα του 

Λουίς Ενρίκε για να κόψει αυτή πρώτη το νήμα.  
Οι καλύτερες αποδόσεις συνεχίζονται και σήμερα στο Nations League από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

ΔΥΟ ΤΕΛΊΚΟΊ ΓΊΑ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
Μεγάλα παιχνίδια που κρίνουν την 1η θέση γίνονται και στη 2η κατηγορία. 

Στον 1ο όμιλο η Σκωτία προηγείται με 12 βαθμούς και η Ουκρανία την ακολουθεί με 10. Η αναμέτρησή τους στην Κρακοβία, με 
τυπικά γηπεδούχο την Ουκρανία, θα αναδείξει την ομάδα που θα πάρει την 1η θέση και το εισιτήριο για την 1η κατηγορία. Μόνο νίκη 

χρειάζεται η Ουκρανία, ενώ την Σκωτία βολεύει και η ισοπαλία.
Στον 4ο όμιλο «συγκατοικούν» στην κορυφή με 10 βαθμούς η Νορβηγία και η Σερβία και λύνουν τις διαφορές τους στη μεταξύ τους 

αναμέτρηση στο Όσλο. Σε περίπτωση ισοπαλίας τερματίζει 1η η Νορβηγία, επειδή κέρδισε με 0-1 στο Βελιγράδι. 
Το Nations League συνεχίζεται με τις καλύτερες αποδόσεις που προσφέρθηκαν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΊΑ ΤΟΝ ΑΓΏΝΑ ΤΗΣ ΕΘΝΊΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
Στον 3η κατηγορία η Εθνική Ομάδα δίνει στη Ριζούπολη το τελευταίο παιχνίδι της κόντρα στη Βόρεια Ίρλανδία. Στο επόμενο Nations 
League θα παίξει στη 2η κατηγορία μετά την εξασφάλιση της 1ης θέσης στον όμιλο. Προέρχεται από την ήττα με 1-0 στη Λάρνακα 

από την Κύπρο και θέλει να επιστρέψει στις νίκες. 
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με τη Βόρεια Ίρλανδία την «Επιστροφή Στοιχήματος» για την οποία 

ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 
Πολλές είναι οι στοιχηματικές επιλογές που προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για τα παιχνίδια του Nations League, μεταξύ άλλων, 
για την ομάδα που θα σκοράρει πρώτη και τελευταία, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, το 

ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ, τη διαφορά νίκης, τον συνδυασμό του τελικού αποτελέσματος με Goal/No Goal & Over/Under, τη 
νίκη με μηδέν παθητικό.

Η ΑΥΛΑΙΑ ΠΕΦΤΕΙ ΣΤΟ UEFA NATIONS LEAGUE  
ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΔΕΟΝΤΩΣ
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ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΟΊΧΗΜΑΤΊΚΕΣ ΕΠΊΛΟΓΕΣ ΓΊΑ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΊ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΊΣΠΑΝΊΑ

www.xosetips.com

UEFA NATIONS LEAGUE 21:45
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΤΣΕΧΙΑ

1 1,65 
Οι τρομεροί Ελβετοί έφυγαν θριαμβευτές από την Ισπανία και 
απέκτησαν προβάδισμα για να αποφύγουν την τελευταία θέση. 

Αποκαρδιωτική εμφάνιση για την Τσεχία που γνώρισε την εντός 
έδρας συντριβή απο τους Πορτογάλους (04)!

ΜΕ ΚΕΚΤΗΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Η ΕΛΒΕΤΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
UEFA NATIONS LEAGUE 21:45

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ
OVER 4 ΚΑΡΤΕΣ 1,80

Το ματς της βραδιάς είναι σίγουρα το ιβηρικό ντέρμπι ανάμεσα σε 
Πορτογάλους και Ισπανούς. Οι γηπεδούχοι είναι το φαβορί και θα 

παίξουν για δύο αποτελέσματα, ενώ θα έχουν στο πλευρό τους 
και το ένθερμο κοινό τους.

 ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

UEFA NATIONS LEAGUE 21:45
ΚΟΣΟΒΟ-ΚΥΠΡΟΣ

Χ 3,70
Η Ελλάδα κράτησε ζωντανή την Κύπρο με τη μάχη για 

την αποφυγή της τελευταίας θέσης να παίζεται σήμερα. 
Πολλά θα εξαρτηθούν απο την δική μας αναμέτρηση και η 
«γαλανόλευκη» επικρατήσει, τότε Κόσοβο και Κύπρος θα 

βολεύονται με το «Χ».

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

UEFA NATIONS LEAGUE 21:45
ΣΟΥΗΔΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ

1 1,72
Σε δύσκολη θέση η Σουηδία καλείται να βγάλει αντίδραση για 
να γλυτώσει τον υποβιβασμό. Στον πρώτο γύρο πέρασε απο 

την έδρα της Σλοβενίας και κάτι ανάλογο πρέπει να κάνει στο 
σημερινό παιχνίδι.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

UEFA NATIONS LEAGUE 21:45
ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ

OVER 2,5 2,05
Ματσάρα έχουμε στο Οσλο ανάμεσα σε Νορβηγία και Σερβία, με έπαθλο φυσικά την 

πρώτη θέση. Χαάλαντ και Μίτροβιτς σκοράρουν κατά ριπάς και εκεί θα ποντάρουμε το 
σημείο μας.

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6

UEFA NATIONS LEAGUE 21:45
ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΣΚΩΤΙΑ

OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,98
Μεγάλο ματς στην Κρακοβία, με τον νικητή να κατακτάει την 
πρώτη θέση, αλλά οι Σκωτσέζοι έχουν το πλεονέκτημα ότι 

βολεύονται και με την ισοπαλία. Στη σκιά του πολέμου οι Ουκρανοί 
θέλουν να δώσουν χαρά στο πονεμένο λαό τους.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
3ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΜΑΤΣ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Ολυμπιακό Μου-
σείο που βρίσκεται στο «Golden Hall» στο Μαρούσι η συνέντευξη 

Τύπου, όπου θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του 39ου Αυθεντι-
κού Μαραθωνίου της Αθήνας. Η διοργάνωση είναι προγραμ-

ματισμένη να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 
12 και 13 Νοεμβρίου. 

Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο «Oasis» 
στη Γλυφάδα είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου για το φε-
τινό επετειακό «40ο Σπάρταθλον». Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει 
την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ ο τελευταίος νι-
κητής Φώτης Ζησιμόπουλος κάλεσε τον κόσμο να εμψυχώ-
σει τους Σπαρτιαθλητές. 
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SPORTS

Ο Κώστας Γκελαούζος και η Αναστασία Μαρινάκου βρίσκονται από 
χθες στην Ιταλία και σε προπονητικό κέντρο έξω από το Μιλάνο, 
όπου θα πραγματοποιήσουν προετοιμασία για περίπου τρεις 
εβδομάδες. Και οι δύο Έλληνες πρωταθλητές θα πάρουν 
μέρος στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας. Ο πρώτος θα 
τρέξει στο μαραθώνιο και η δεύτερη στα 10χλμ.

Η 18χρονη ταλαντούχα Αναστασία Καρέλα άφησε την Πάτρα και ήρθε 
στην Αθήνα, όπου θα γυμνάζεται στον Άγιο Κοσμά με προπονητή τον 
Περικλή Χατζηαναστασιάδη. Η νεαρή κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο 

με την εθνική ομάδα 4x100μ. στη Γυμνασιάδα και το χρυσό στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη με την

 Ολυμπιάδα Πατρών. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
«ΕΣΠΑΣΕ» 
ΤΟ ΚΑΛΟΥΠΙ

Η ιστορία έχει ένα μοναδικό τρόπο να διχάζει. Εξάλλου, 
αυτή γράφεται από τους παρόντες, οι οποίοι για διάφορους 
λόγους μπορούν να διαφωνούν για κάτι που στα μάτια 
άλλων φαντάζει ως αναντίρρητο. Οπως για παράδειγμα για 
το πόσο σημαντικός ήταν ένας από τους μεγάλους ηγέτες 
που διοίκησαν την Ελλάδα: Ο Ιωάννης Καποδίστριας. 
Η συνεισφορά του, ώστε να μπορούμε σήμερα να 
γράφουμε αυτές τις γραμμές με περισσή ελευθερία, 
τεράστια. Ο άνθρωπος που έδωσε όλο του το είναι για 
να επιτύχει η επανάσταση του 1821 με τους λεπτούς 
διπλωματικούς του χειρισμούς με τις Μεγάλες Δυνάμεις 
και εν συνεχεία να επέλθει η επικύρωση της δημιουργίας 
του ελληνικού κράτους (Πρωτόκολλο του Λονδίνου, 1829). 
Ο ηγέτης που έθεσε σε λειτουργία τη μηχανή της 
νεοσύστατης Ελλάδος (εκπαιδευτικό, τραπεζικό και 
υγειονομικό σύστημα), αλλά και το πολιτικό πρόσωπο 
που εξαιτίας της αδαμάντινης προσωπικότητάς του, 
προσέλκυσε το μίσος των αντιπάλων του. Σαν σήμερα, 
το 1831, η δολοφονία του στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Σπυρίδωνος, στο Ναύπλιο, άλλαξε ριζικά και δια παντός 
το κοινωνικοπολιτικό τοπίο της Ελλάδας. 
Οι τρύπες στα τειχώματα της εκκλησίας από τις σφαίρες 
που του αφαίρεσαν τη ζωή, παραμένουν έως και στις 
μέρες μας εκεί για να μας θυμίσουν ένα πράγμα: Οσο 
πετυχημένος, ανιδιοτελής, ικανός ή αυτόφωτος κι αν είναι 
κάποιος, πάντοτε θα υπάρχει μια μερίδα να αποδοκιμάσει 
ικανοποιώντας τις δικές της σκοπιμότητες. 
Κι όμως, αναφορικά με το εκτόπισμά του, ακόμα και οι 
έχοντες αντίθετη άποψη, θα συμφωνήσουν ότι επρόκειτο 
για έναν εθνοπατέρα, ο οποίος έπλασε συνειδήσεις 
και έβαλε το συλλογικό καλό, πάνω από οποιαδήποτε 
προσωπική φιλοδοξία. Σε αντίθεση με τα πολιτικά 
πρόσωπα που έκτοτε υποκύπτουν συνεχώς στη ροπή για 
το δεύτερο. Πολιτικά όντα σαν τον Ιωάννη Καποδίστρια 
άλλωστε, βγαίνουν μια φορά στα εκατό χρόνια σπάζοντας 
στεγανά και «καλούπια»...

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 
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