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Η ΑΕΚ προσπαθεί να τρέξει λίγο τα μεταγραφικά μετά και την απόκτηση του Γκατσίνοβιτς. Σύμφωνοι, δεν έχει 
το άγχος των υπολοίπων (κακώς φυσικά) μια και δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά ματς αλλά δεν έχει και όλο τον 
χρόνο του κόσμου για να κλείσει τις συμφωνίες που θέλει.  Οι δύο στόπερ, δύο χαφ, εξτρέμ και επιθετικός 
είναι οι υποψήφιοι μεταγραφικοί στόχοι μετά τον Σέρβο μέσο.  Λείπει κάτι; Κατά τον κόουτς Αλμέιδα προς το 
παρόν, μάλλον, όχι. Το… μάλλον γιατί κανείς δεν ξέρει τι και πως θα προκύψει. 
Ο Αργεντίνος προπονητής δεν έχει διακρίνει κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα όσον αφορά μπακ. Και αν αριστερά 
με Μοχαμάντι, Χατζισαφί, η ΑΕΚ ας πούμε πως ήταν σχετικά καλυμμένη, δεξιά τα δείγματα από την 
καταστροφική σεζόν που έφυγε δεν είναι καλά. Ο Μισελέν ήρθε από τη Ligue 1 και τη Λανς αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν έδειξε ο ακραίος αμυντικός που μπορεί ν α κάνει τη διαφορά. Ο Ρότα ήταν καλύτερος από 
αυτό που περίμεναν όλοι με αποτέλεσμα να κληθεί στην Εθνική ομάδα, αλλά τώρα να πει κανείς πως νιώθει 
σίγουρος από αυτό το δίδυμο, θα είναι λίγο περίεργο. Ο Αλμέιδα πάντως δεν έχει θέσει προς το παρόν 
θέμα απόκτησης δεξιού μπακ. Ούτε αριστερού αλλά η μεγάλη κουβέντα είχε γίνει για δεξιά  Τώρα αν γίνει η 
έκπληξη και έρθει πρόταση για τον Μισελέν αλλάζουν τα δεδομένα, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας. 

O Aμπουμπακάρ Καμαρά από τον Άρη στον Ολυμπιακό λοιπόν. «Τελειωμένη» σταθερά σας την έδινε από 
την πρώτη στιγμή το Sportime τη μεταγραφή του Μαυριτανού επιθετικού στους Πειραιώτες. Χωρίς «αν», 
«μπορεί» και εφόσον». Και με νούμερα μάλιστα. Ο Άρης έβαλε στα ταμεία του ένα σημαντικό ποσό, από το 
οποίο θα πληρώσει τη Φούλαμ και θα του μείνουν και κάμποσα για να παίξει μπάλα στη συνέχεια. 
Ο Καμαρά υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με 1.2 εκ. ευρώ ετήσιες αποδοχές. Αυτά λίγο πολύ τα γνωστά. 
Ποιο είναι το καινούργιο, ποιο είναι αυτό που δεν ξέρουμε; Το άγνωστο, λοιπόν, που έπιασαν οι «κεραίες» 
μου είναι ότι ο Αρης έχει λαμβάνειν που λένε και στη συνέχεια.  Ο ισχυρός άνδρας του Άρη, Θεόδωρος 
Καρυπίδης, διατήρησε ένα ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 25%! Κι αν του κάτσει; Not bad!

ΕΧΕΙ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 

ΤΟ ΕΞΤΡΑ ΓΙΑ 
ΚΑΜΑΡΑ
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Αλεσάντρο Σεπφ ο κύριος που το τελευταίο χρονικό διάστημα παίζει δυνατά για τη μεσαία γραμμή. Άμεσα 
θέλει να κλείσει τη συγκεκριμένη μεταγραφή ο Παναθηναϊκός και εάν τα καταφέρει, θα έχει ανοίξει 
παρτίδες και με ένα αρκετά καλό μανατζερικό γραφείο. Για την ιστορία η EMG Mundial, η οποία είναι που 
κατέχει και τα δικαιώματα του Αυστριακού, αυτό το καλοκαίρι ετοιμάζεται να κλείσει τη μεταγραφή του 
νούμερο ένα πελάτη της, Μαρκ Κουκουρέγια, στη Μάντσεστερ Σίτι. Στο πελατολόγιό της υπάρχουν και άλλα 
ηχηρά ονόματα όπως αυτά των Λούκας Κλόστερμαν και Κερέμ Ντεμιρμπάι. Οι «πράσινοι» δεν έχουν χτίσει 
τις μανατζερικές σχέσεις που θα μπορούσαν, δεδομένου και του brand name τους. Ο Σεπφ, αν ολοκληρωθεί 
η απόκτησή του, είναι μία κίνηση που δείχνει πως υπάρχει διάθεση σταδιακά να αλλάξει αυτό. 
Η ευρωπαϊκή έξοδος βοηθάει, επίσης.

Στο market της Ελλάδας δεν είναι… χθεσινός. Κάθε άλλο. Περισσότερο από δέκα χρόνια είναι που κινείται 
στα μέρη μας. Από τότε (2011 περίπου) είχε ανοίξει παρτίδες με τον εκπρόσωπο του Μοντέστο και φυσικά 
με τον Κορσικανό. Ο Ανδρέας Δημητρίου μετά τη φυγή του τελευταίου άρχισε να πατάει ακόμα καλύτερα στον 
Ολυμπιακό. Ο Κύπριος δικηγόρος και μάνατζερ ήταν μέσα στο deal Καρέρα – ΑΕΚ, Μαουρίσιο Παναθηναϊκού 
και αυτό το καλοκαίρι παίζει μεγάλη μπάλα με τον Ολυμπιακό. Παρέα με τον Βραζιλιάνο συνεργάτη του Τάι. 
Αυτοί οι δύο είναι οι ενδιάμεσοι στην υπόθεση Σκάρπα και Ολυμπιακού. Ο Κύπριος είχε ανάμιξη και στην 
υπόθεση Λοβέρα παλαιότερα να θυμίσουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μέχρι στιγμής έχει εμπλοκή στην 
απόκτηση του Άβιλα και του Τσέχου Αλίγιαγκιτς. Ένα νέο αγαπημένο παιδί για τους πρωταθλητές Ελλάδας. 
Ειδικά αν «καθαρίσει» και έχει αίσιο τέλος η υπόθεση Σκάρπα, τότε θα αλλάξει ακόμα περισσότερο το level 
της σχέσης.

ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΡΤΙΔΕΣ

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ
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Την απάντηση του Γκουστάβο Σκάρπα περιμένει ο Ολυμπιακός, με την προ-
οπτική να κλείσει για τον Ιανουάριο τον 28χρονο μεσοεπιθετικό όταν και αυ-
τός θα μείνει ελεύθερος από την Παλμέιρας. Εντωμεταξύ, σήμερα αναμέ-
νεται στη χώρα μας ο Σίμε Βρσάλικο προκειμένου να γίνει επίσημα 
«ερυθρόλευκος». Η Ατλέτικο Μαδρίτης αποχαιρέτησε τον Κροάτη 

δεξιό μπακ μέσω social media.
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FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Οι Λευτέρης Λύρατζης και Χάρης Τσιγγάρας έδειξαν με τις εμφανίσεις 
τους πως έχουν θέση και μέλλον στον ΠΑΟΚ. Ο Ζοσέ Μπότο δεν έμεινε αδιά-
φορος και έχει εισηγηθεί την προς τα πάνω αναπροσαρμογή των αποδοχών 
των δύο Ελλήνων. Παραμένει ερωτηματικό αν ο Αντόνιο Τσόλακ 
θα πάει στη Ρέιντζερς, υπάρχουν κι άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται 

όπως η Μάλμε και η Κοπεγχάγη.

Φορτσάρει ο Παναθηναϊκός για να κάνει δικό του τον Αλεσάντρο Σεπφ, ο Αυ-
στριακός μεσοεπιθετικός ανήκει στην Αρμίνια Μπίλεφελντ. Κι αυτό ενώ η 
Αλ Φατέχ έκανε δεκτό το αίτημα των «πρασίνων» για άμεση πληρωμή των 
800 χιλ. ευρώ και έτσι ο Φραν Βέλεθ θα αναχωρήσει αύριο για τη Σαουδι-

κή Αραβία προκειμένου να τελειώσει η μεταγραφή του.

Ο Πάπε Σεϊχ Ντιόπ έφτασε στην Αυστρία και έπιασε με τη μία δουλειά. Κάθε 
στιγμή άλλωστε μετράει καθώς ο Άρης έχει πραγματοποιήσει μεν εντυπω-
σιακό μεταγραφικό παζάρι, αλλά πρέπει οι νιόφερτοι να δέσουν με τους πα-
λιούς και να βρεθεί χημεία, το συντομότερο δυνατό. «Πολλές αλλαγές, αλλά 
είναι δουλειά μας το μοντάρισμα», δήλωσε ο άμεσος συνεργάτης του Χέρμαν 
Μπούργος, Απόστολος Τερζής.

Mετά τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς παίρνει σειρά ο Γενς Γιόνσον; Είναι πια το πιο 
πιθανό σενάριο, στην ΑΕΚ βρίσκονται εν αναμονή της θετικής απάντησης του 
Δανού μέσου. Όσον αφορά το κεφάλαιο στόπερ, ο Βιτάο είναι σταθερά προ-
τεραιότητα στη λίστα της Ένωσης, γίνονται συνεχώς επαφές, αλλά ακόμα η 

Σαχτάρ Ντόνετσκ δεν έχει συναινέσει για να προχωρήσει το deal.
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ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑΤΑ 
ΝΟΡΒΉΓΊΑΣ ΚΑΊ 

ΣΟΥΉΔΊΑΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ 
ΣΤΟΊΧΉΜΑΤΊΚΕΣ ΕΠΊΛΟΓΕΣ 
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΟΠΑΠ

Πολλά είναι τα πρωταθλήματα που 
συνεχίζονται το καλοκαίρι και στα 
περισσότερα γίνεται μάχη για τον τίτλο. 
Στη Νορβηγία προηγείται στη βαθμολογία η 
Λίλεστρομ με 27 βαθμούς και ακολουθεί η 
Μόλντε με 25 πόντους και 1 ματς λιγότερο. 
Και οι 2 αγωνίζονται εκτός έδρας την 
Κυριακή, η Μόλντε με την Χαμ Καμ και η 
Λίλεστρομ με την Κρίστιανσουντ. 
Στη Σουηδία «συγκατοικούν» στην κορυφή 
η Χάκεν και η ΑΪΚ Στοκχόλμης με 24 
βαθμούς. Τις ακολουθούν με 21 πόντους η 
Τζουργκάρντεν, η Χάμαρμπι και η Μάλμε. 
Ένα ματς λιγότερο έχουν η Χάκεν και η 
Χάμαρμπι. Εντός έδρας παίζουν οι δύο 
ομάδες που προηγούνται στη βαθμολογία. 
Ή Χάκεν υποδέχεται την Έλφσμποργκ και η 
ΑΪΚ Στοκχόλμης την Μιάλμπι. 
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται 
πολλές στοιχηματικές επιλογές για τους 
αγώνες των πρωταθλημάτων Νορβηγίας 
και Σουηδίας.  

Ή ΔΊΑΦΟΡΑ ΝΊΚΉΣ, ΤΑ ΜΟΝΑ/ΖΥΓΑ ΓΚΟΛ, 
ΤΟ ΣΤΟΊΧΉΜΑ ΧΩΡΊΣ ΊΣΟΠΑΛΊΑ
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν 
να ποντάρουν σε ειδικά στοιχήματα, 
μεταξύ άλλων, για την πρώτη και την 
τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, το σκορ 
οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, τα σκορ 
πολλαπλών επιλογών, το ακριβές σκορ 
1ου/2ου ημιχρόνου, τα μονά/ζυγά γκολ, 
το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά 
νίκης, το τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No 
Goal, το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ.
Σε όλους τους ποδοσφαιρικούς αγώνες το 
Πάμε Στοίχημα προσφέρει την προωθητική 
ενέργεια «Boost Νίκης» για την οποία 
ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 
Για επιλεγμένους αγώνες των 
πρωταθλημάτων Νορβηγίας και Σουηδίας 
προσφέρεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ και η 
προωθητική ενέργεια «Σκορ 3», για την 
οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 
Το Σάββατο στο «Σκορ 3» συμμετέχουν 
οι αγώνες ΑΪΚ Στοκχόλμης-Μιάλμπι, 
Χέλσινμποργκ-Κάλμαρ και Οντ-Μπόντο 
Γκλιμτ.
Την Κυριακή στο «Σκορ 3» παίζονται οι 
αγώνες Χάκεν-Έλφσμποργκ, Χαμ Καμ-
Μόλντε και Βίκινγκ-Ρόζενμποργκ.

Ή ΜΑΡΊΑ ΣΑΚΚΑΡΉ ΣΤΟΝ ΤΡΊΤΟ ΓΥΡΟ ΤΟΥ 
WIMBLEDON ΜΕ ΤΉΝ ΤΑΤΊΑΝΑ ΜΑΡΊΑ
Στο τένις συνεχίζεται με μεγάλο 
ενδιαφέρον το Wimbledon. Ή Μαρία 
Σάκκαρη απέκλεισε στο δεύτερο γύρο 
την Βικτόρια Τόμοβα με 2-0. Σήμερα, στον 
τρίτο γύρο του τουρνουά, είναι φαβορί 
για την πρόκριση κόντρα στην Γερμανίδα 
Τατιάνα Μαρία, νούμερο 103 στον κόσμο. 
Πολλές είναι και οι στοιχηματικές 
επιλογές που προσφέρει το Πάμε 
Στοίχημα για τον αγώνα της Μαρίας 
Σάκκαρη με την Τατιάνα Μαρία, μεταξύ των 
οποίων και αυτές για τα συνολικά Games 
του αγώνα, τον νικητή του 1ου και του 
2ου σετ, το ακριβές σκορ σετ, τον αριθμό 
σετ του αγώνα. τον νικητή της πρώτης 
περιόδου, τον πρώτο σκόρερ, τον νικητή 
του πρώτου ημιχρόνου, τον νικητή αγώνα 
& over/under πόντων αγώνα.

w

ΚΑΛΟ ΜΉΝΑ ΜΕ ΥΓΕΊΑ ΚΑΊ ΧΑΡΕΣ ΣΕ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΊΛΟΥΣ ΜΑΣ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45
ΜΠΡΕΪ-ΚΟΡΚ 2 -1,0 1,80

Ασταμάτητη η Κορκ βρίσκεται σταθερά στη κορυφή ούσα 
το απόλυτο φαβορί για την άνοδο.

Στην έδρα της μέτριας φέτος Μπρέι ταξιδεύει σήμερα και 
αν παρουσιαστεί σοβαρή δεν θα συναντήσει δυσκολίες.

Διπλό με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ 22:00
ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ-ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 2 -1,0 1,65

Πέρασε και από την δύσκολη έδρα της Σεντ Πάτρικς η 
Σάμροκ κάνοντας ακόμα ένα βήμα για τον τίτλο.

Μέσα στην Φιν Χαρπς είναι το φαβορί και όλα θα 
εξαρτηθούν από την απόδοση της.

Θα πάμε ξανά με το φαβορί στην Ιρλανδία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12:00
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ-ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ OVER 3,75 1,80

Για την νέα σεζόν ετοιμάζεται η Πλζεν με το μυαλό 
βέβαια να είναι στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Κόντρα στην Ταμπόρσκο θα δοκιμάσει πολλά πρόσωπα 
ενώ στο μεταγραφικό κομμάτι ακόμα ψάχνεται.

Παίζουμε γκολ, πολλά γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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Ή ΠΡΟΩΘΉΤΊΚΉ ΕΝΕΡΓΕΊΑ ΤΟΥ 
ΠΑΜΕ ΣΤΟΊΧΉΜΑ ΓΊΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΊΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

www.xosetips.com

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 03:30
ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ-ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 1 -1,0 1,80

Μονόδρομος είναι πλέον η επιστροφή στα σαλόνια για 
την ιστορική Κρουζέιρο. Το ξεκίνημα της ομάδας είναι 
τρομερό και άμα συνεχίσει έτσι η άνοδος κυριολεκτικά 
δεν χάνεται.Στη τελευταία θέση η Βίλα Νόβα ψάχνει 

άμεσα βαθμολογική ανάσα.

Θα στηρίξουμε έδρα και φαβορί
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΟΥΗΔΙΑ 20:00
ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ-ΜΑΛΜΕ 2 -1,25 1,70

Η μόνιμη πρωταθλήτρια τα τελευταία χρόνια Μάλμε 
έχει φυσικά ως στόχο ξανα τον τίτλο. Το έργο πάντως 
φέτος δεν θα είναι εύκολο καθώς υπάρχει μεγάλος 

ανταγωνισμός. Μέσα στην αδύνατη Σούντσβαλ πάντως 
έχει την ποιότητα για να πάρει αυτό που θέλει.

Διπλό με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45
ΟΥΕΞΦΟΡΝΤ-ΑΘΛΟΝ ΤΑΟΥΝ 1 -1,0 1,80

Αήττητο σερί πέντε αγώνων τρέχει η Ουέξφορντ που την 
έχει φέρει στις θέσεις των πλέι οφ. Την τελευταία Άθλον 
υποδέχεται σε ένα ματς όπου θα παραταχθεί με επιθετικό 

πλάνο για να πάρει αυτό που θέλει.

Έδρα με χάντικαπ θα παίξουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1

Ο Μίλτος Τεντόγλου έδειξε πως εί-
ναι έτοιμος για την πρόκληση του Παγκο-

σμίου Πρωταθλήματος στο Γιουτζίν. Ο Έλληνας 
πρωταθλητής ήταν νικητής στο μήκος στο χθεσι-

νό Diamond League στην Στοκχόλμη. Κέρδι-
σε με άλλη μια μεγάλη επίδοση με 8,31μ. 

(+1,7). 

Η Νικόλ Κυριακοπού-
λου και η Ελένη Πόλακ είναι οι 

δύο πρώτες Ελληνίδες αθλήτριες από την 
Εθνική ομάδα που θα ταξιδέψουν για τις ΗΠΑ εν 

όψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Γιουτζίν. 
Οι δύο επικοντίστριες αναχωρούν το Σάββατο αε-
ροπορικώς από την Αθήνα, με πρώτο προορισμό 

την Ουάσιγκτον και εν συνεχεία το Πόρτλαντ, 
πριν καταλήξουν στο Σιάτλ για προε-

τοιμασία. 

Μετά τις σκυταλοδρομί-
ες ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Κ23, όπου τα υπόλοιπα αγω-
νίσματα έγιναν παράλληλα με το Πανελλήνιο Α-Γ. 

Οι νέοι αθλητές που κέρδισαν πανελλήνιο τίτλο ήταν: 
Γρανιτσιώτης, Ντέτσικας, Παπαϊωάννου, Φραντζεσκά-
κης, Τσίτσος, Εμμανουηλίδου, Αναστασίου, Κάσσου, 

Χαϊτίδου, Μαγκούλια και Τζένγκο. Πρωταθλητές 
σύλλογοι ήταν ΓΣ Κηφισιάς στους άνδρες και 

ΑΓΣ Ιωαννίνων και ΓΣ Σέρρες ’93 στις 
γυναίκες. 

Η Ντάρια Κλίσινα γέν-
νησε και έφερε στον κόσμο ένα 

αγοράκι. Η Ρωσίδα, που ως γνωστόν ζει 
στο Μαϊάμι, γέννησε σε μαιευτήριο στη Νό-

τια Φλόριντα και ανέβασε σχετική φωτογραφία 
γράφοντας «Welcome to the world». Η «αση-

μένια» παγκόσμια πρωταθλήτρια του μή-
κους πάντως δεν αποκάλυψε τον 

πατέρα.
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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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Αντώνης Νικολόπουλος

sales@sportime.gr

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 
Ρόιλα Κοράλλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME 

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

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 είδηση φυσικά δεν είναι ότι η Εθνική ομάδα επικράτησε (93-71 παρεμπιπτόντως) των Βρετανών κι έκανε 
ακόμα ένα βήμα πιο κοντά προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2013. Είναι η γενική εικόνα, το κατάμεστο κλειστό 

της Νεάπολης, η αύρα που βγαίνει προς τα έξω, η όλη ατμόσφαιρα, το περιβάλλον. 
Είναι η επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων, αυτόν τον τίτλο τον έχει κατοχυρώσει και δεν πρόκειται να αλλάξει. 

Χρειάζεται μια «σπίθα» ώστε να ανάψει η «φλόγα», να αλλάξει η ιστορία και να θυμηθούμε τα δοξασμένα 
χρόνια. Η Εθνική Ελλάδας έχει επιστρέψει για τα καλά. Και φανταστείτε τη στιγμή που θα ενσωματωθούν ο 
Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο αδερφός του, Θανάσης, ο Κώστας Σλούκας και ο Νικ Καλάθης. Μιλάμε για άλλο 
επίπεδο. Όμως βλέπουμε αυτή τη διάθεση, την «πείνα» για διάκριση, την υπερηφάνεια στα πρόσωπα των 

παικτών. Η ενέργεια που έβγαλαν με τους Βρετανούς, με τη βοήθεια του κόσμου βέβαια που γέμισε το γήπεδο, 
δείχνει ότι κάτι πολύ μεγάλο πάει να γίνει. 

Η παρουσία του Δημήτρη Ιτούδη δίνει ακόμη μεγαλύτερη οντότητα σε μια ομάδα που έχει σούπερ σταρ, έχει 
προσωπικότητες, εμπειρία, ταλέντο και βάθος αλλά διαθέτει πλέον και μια μεγάλη μορφή στον πάγκο της. 
Κυρίως όμως η Εθνική ομάδα δείχνει ότι διαθέτει τα αντισώματα όχι μόνο να αποφύγει την τοξικότητα αλλά 

και να τη νικήσει! Μόνο και μόνο η σύγκριση με τα νέα χθεσινά ανέκδοτα στον ΕΣΑΚΕ, τη Λάρισα που πλέον θα… 
χορέψει τη Λίγκα, τις ανακοινώσεις που είχαν προηγηθεί κι αντιλαμβάνεσαι σε ποια πλευρά θες να είσαι. 
Η Εθνική ομάδα έχει υγεία γιατί είναι πανίσχυρη αγωνιστικά, διοικητικά, οργανωτικά και νοιώθουν όλοι οι 

παίκτες αυτό που πάει να συμβεί. Έρχεται! Το ποτάμι δε γυρίζει πίσω. Υγεία και τύχη να έχουμε.

 Λέγαμε παραπάνω ότι η Εθνική ομάδα πλησιάζει πλέον στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Κι αυτό διότι θα μπει με 
ρεκόρ 3-1 στη δεύτερη φάση, το ίδιο με τη Λετονία που νίκησε χθες τη Σερβία. Οι Σέρβοι θα μπουν στην 

καλύτερη με 2-2 (αν νικήσουν τους Βέλγους την τελευταία αγωνιστική) ενώ το Βέλγιο με 1-3. Όποιος νικήσει 
στον αγώνα της Τουρκίας με τη Μεγάλη Βρετανία στο Νιούκαστλ θα μπει με 2-2, όποιος ηττηθεί αντίστοιχα με 

1-3. Και βάλτε ότι προκρίνονται τρεις ενώ εμείς έχουμε και 2 νίκες επί των Τούρκων. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 
είναι πολύ κοντά! Όμως το πιο «προσιτό» είναι αυτό που βλέπουμε τώρα και προαναφέραμε: Το ποτάμι δε 
γυρίζει πίσω! Από την Εθνική ομάδα θα έρθει η έκρηξη του μπάσκετ, θα ισοπεδωθεί η τοξικότητα και τα νέα 

παιδιά θα γεμίσουν τα γήπεδα. Το βλέπετε ότι έρχεται!

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ

 γραφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
Λόγια του παρκέ...


