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ΤΟ «ΠΡΕΠΕΙ» 
ΤΟΥ ΜΠΟΤΟ
Ακρως νεφελώδες το σκηνικό με τον Ζοσέ Μπότο στον ΠΑΟΚ. Δεδομένα 
είναι από αυτούς που χρεώνεται την αποτυχία στην Ευρώπη. Το νεανικό 
project ενίσχυσης είναι νωρίς ακόμα να κριθεί, αλλά στο πρώτο του casting 
απέτυχε παταγωδώς. Και είναι και μια αποτυχία που κόστισε ακριβά, Αμάν 
και πως έκανε ο Δικέφαλος του Βορρά να ισιώσει τα οικονομικά του και 
να μην έχει σκοτούρες με το financial fair play. Τι περιμένουν πλέον στη 
Μικράς Ασίας από τον πολυδιαφημισμένο τεχνικό διευθυντή; Από τη στιγμή 
που του δόθηκε ψήφος εμπιστοσύνης, θα πρέπει και εκείνος από μεριάς 
του να ανταποδώσει κάτι πίσω. Ποιος θα είναι αυτός ο τρόπος; Ενα γερό 
ξεσκαρτάρισμα στο ρόστερ. Με σκοπό, πέρα από το να αδειάσει λίγο το 
έμψυχο δυναμικό για να λυθούν τα χέρια του Λουτσέσκου – έχει καμιά 
35αριά παίκτες στις προπονήσεις - να αδειάσει χώρος και στο μπάτζετ. Οχι 
μόνο για την πιθανότητα να έρθει κάποιος (είναι πιθανό, όχι σίγουρο όμως), 
αλλά για να καλυφθεί η χασούρα από την Ευρώπη. Ο Τέιλορ αποχώρησε για 
τη Σαχτάρ, ο Λέο Ζαμπά είναι κοντά στην Αλ Μπατίν και πρέπει να συνεχιστούν 
οι αποχωρήσεις. Το ζήτημα όμως είναι τα μεγάλα συμβόλαια. Ο Κούρτιτς για 
τον οποίο σας έχει ενημερώσει το Sportime και ο Ελ Καντουρί… 

AGENT GREEK
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ΑΥΤΟΣ Ο 
ΕΚΛΕΚΤΟΣ
Η... γύμνια του Aρη στο «6», ορατή από τη Θεσσαλονίκη 
μέχρι το Τελ Αβίβ. Είναι και η κύρια αδυναμία, 
υπεύθυνη για την ήττα από τη Μακάμπι. Ο  Νταμπό 
δεν είναι αμυντικό χαφ. Το εμπεδώσαμε όλοι. Πόσο 
άλλο πια. Ο Ντιόπ που είναι κανονικός «κόφτης» 
είναι ανέτοιμος και γι’αυτό δεν τον ξεκινάει ο Χερμάν 
Μπούργος. Το γνώριζαν αυτό οι Θεσσαλονικείς, αλλά 
περίμεναν να καλύψει το κενό ο Νταμπό μέχρι να 
«έρθει» ο Σενεγαλέζος. Δεν βγήκε αυτό το πλάνο. 
Ο Καρυπίδης που «τα πήρε» με όσα είδε στο πρώτο 
ματς με την Μακάμπι, ψάχνει παίχτη να καλύψει το 
κενό. Αν μπορούσε να τον έχει… χθες, θα πλήρωνε 
όσο όσο. Διότι, ο «Κάρυ» πιστεύει στην ανατροπή και 
την πρόκριση με τη βοήθεια του κόσμου. Κάποιες 
περιπτώσεις, εκτός από τους «καινούργιους» που 
βλέπει, επανεξετάζονται. Μια από αυτές ο Πέρε 
Πονς. Ο Ισπανός που έπαιξε πέρσι σε 28 παιχνίδια 
με την Αλαβές στη La Liga, παραμένει χωρίς ομάδα. 
Στις πρώτες επαφές των δύο πλευρών ζητούσε ένα 
«600αρι» για να έρθει στην Ελλάδα. Κοντεύουμε όμως 
Δεκαπενταύγουστο και ακόμα ομάδα να συνεχίσει την 
καριέρα του, αγνοείται. Προτεραιότητα του η Ισπανία, 
αλλά όσο δεν κλείνει, όλα ανοιχτά. Με άλλα λόγια, ο 
Θεόδωρος Καρυπίδης, σύμφωνα με όσα μαθαίνει η 
στήλη, έχει ανοίξει νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τον 
29χρονο αμυντικό μέσο. Και πάει και καλά το πράγμα…
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ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ
Ο Παναθηναϊκός πάει για  στόπερ. Διότι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς 
δεν θέλει να δει άλλα από τον Σάρλια. Θα προκύψει κάτι 
μέσα στη σεζόν με τον Σένκεφελντ και δεν θα έχει παίκτη 
δίπλα στον Μάγκνουσον. Θα μου πείτε, «για ποιο λόγο δεν 
έβαλε τον Πούγγουρα»; Ο Σέρβος τεχνικός θέλει έναν 
αριστεροπόδαρο και έναν δεξιοπόδαρο στόπερ. Πάει και 
τελείωσε. Σεβαστή άποψη αυτή. Ο Πούγγουρας τον καλύπτει 
σαν back up γενικώς. Ο Σάρλια (φωτο) όχι. Εξάλλου, 
στο μυαλό του έχει και το σχήμα με τρεις στην άμυνα 
κάποιες φορές. Αυτό όμως που προξενεί ενδιαφέρον 
είναι η διαρροή που υπάρχει για δύο και όχι έναν χαφ! 
Δεν είμαι βέβαιος πως πάει όντως για δύο κεντρώους με 
επιθετικές τάσεις. Ειδικά αν έρθει και ο αποκλεισμός από 
τη Σλάβια Πράγας. Διότι, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις εκεί 
θα περιοριστούν. Μάλλον ήταν ένα «καμπανάκι», για της 
πλαγίας οδού, αυτά τα δημοσιεύματα. Ποιος ήταν αποδέκτης. 
Ασφαλώς ο Τσέριν, ο οποίος ήταν οσεί παρών στην Τσεχική 
πρωτεύουσα. Σε σημείο προκλητικής αδιαφορίας…

AGENT GREEK
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ΤΗΝ  
ΚΟΠΑΝΗΣΕ 
Εντάξει, το γυαλί ηλίου «καταπίνεται». Ο 
Αμπουμπακάρ Καμαρά δεν το αποχωρίζεται 
ούτε στου Ρέντη, ανεξαρτήτου μέρας και ώρας! 
Ο Μαυριτανός φορ ακόμα δεν έχει καταλάβει 
που βρίσκεται μάλλον. Διανύει ακόμα περίοδο 
προσαρμογής. Στο παιχνίδι με την Μακάμπι Χάιφα 
που ήταν εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού, 
μάλλον δεν του άρεσε αυτό που έβλεπε και 
αποφάσισε να αποχωρήσει από το «Καραϊσκάκης» 
πριν το τέλος του αγώνα.
Στο 65', είδε μάλλον ότι δεν γυρνάει η κατάσταση 
και την... έκανε από το φαληρικό γήπεδο.
Τώρα, αν αυτό έγινε αντιληπτό και ήταν η αιτία 
να μην δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα για 
τα παιχνίδια με την Σλόβαν Μπρατισλάβας, δεν 
επιβεβαιώνεται.
Ο Μάρτινς τον ήθελε σαν τρελός, αλλά τα κόζια 
άλλαξαν στο λιμάνι. Με τον νέο προπονητή, ο 
Καμαρά πρέπει και να δείξει και να αποδείξει. 
Και φυσικά να μην την «κοπανάει» από το γήπεδο 
νωρίς. Η ποδοσφαιρική του αξία αναμφισβήτητη. 
Αλλα είναι τα «θεματάκια» που έχει ο Μαυριτανός 
-κυρίως συμπεριφοράς- και στον Ολυμπιακό το 
καθεστώς είναι διαφορετικό.



4e-SportTime TΡΙTΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Νέο κύμα μεταγραφικής ενίσχυσης φαίνεται ότι δημιουργείται 
στον Αρη. Ο Θόδωρος Καρυπίδης, παρά τις αντικειμενικές δυ-
σκολίες του επαναληπτικού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, δείχνει 
αποφασισμένος να συνεχίσει τις ηχηρές κινήσεις. Σέντερ μπακ, 
«εξάρι» και επιθετικός (ο Σάντι Μίνα παραμένει στα υπόψιν, ει-
δικά μετά τη «χυλόπιτα» που έριξε σε ομάδα της Σ. Αραβίας) 
αποτελούν τους στόχους του ισχυρού άντρα των «κιτρίνων».

Ο παρτενέρ του Ντομαγκόι Βίντα στην άμυνα της ΑΕΚ δεν έχει έρθει ακόμα, 
αλλά στην επιφάνεια «σκάει» και ένα ακόμα όνομα. Ο 29χρονος Σλοβά-
κος αμυντικός (σλοβακικό και αργεντινό διαβατήριο), Βέρνον ντε Μάρ-
κο Μορλάκι (40 εμφανίσεις πέρυσι, ένα γκολ και δύο ασίστ), ο οποίος 
ανήκει στη Σλόβαν Μπρατισλάβας (τρία σερί πρωταθλήματα και κύπελ-
λα). Σημειωτέον, φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει μόνο την Ενωση, αλλά 
και κάποιους από τους υπόλοιπους «μεγάλους» του ελληνικού ποδο-
σφαίρου. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια καθοριστική εξέλιξη.

Οι διεργασίες για στόπερ στον Παναθηναϊκό συνεχίζονται, με το «τρι-
φύλλι» να παρατείνει το casting. Την ίδια στιγμή, φημολογία από την 
Κύπρο, αναφέρει τον Καρλίτος ως υποψήφιο μεταγραφικό στόχο της 
Ομόνοιας. Οσο για τη ρεβάνς της Πέμπτης, η Σλάβια θα βρίσκεται από 
σήμερα στην Αθήνα, ώστε «να προσαρμοστεί στις συνθήκες» σύμφω-
να με τον κόουτς της, Γίντριχ Τρπισόφσκι.

Δύο ονόματα, ένα παλιό και ένα νέο έχουν ανέλθει στη μεταγραφική 
λίστα του Ολυμπιακού. Το πρώτο είναι ο 24χρονος εξτρέμ της Σπόρ-
τινγκ Λισαβόνας, Ζοβάνε Καμπράλ που είχε ακουστεί πριν ένα μήνα 
(μπήκε στον «πάγο» λόγω του υψηλού κασέ), ενώ σύμφωνα με γαλ-
λικά δημοσιεύματα, το δεύτερο αφορά στον 21χρονο αριστερό κυνη-
γό της Μαρσέιγ, Κόνραντ ντε λα Φουέντε. Για την απόκτηση αμφότε-
ρων, οι «ερυθρόλευκοι» ερίζουν με την Μπεσίκτας, η οποία επίσης 
ενδιαφέρεται. 

Εναν πρώην «πράσινο» φαίνεται ότι «ζαχαρώνει» ο ΠΑΟΚ, ο οποίος 
παραμένει σε mode… εκκαθάρισης. Ο Ματέους Βιτάλ, που φόρεσε 
πέρυσι τη φανέλα του Παναθηναϊκού, παραμένει στο στόχαστρο των 
Θεσσαλονικέων, αλλά στη μάχη για την απόκτησή του έχει προστε-
θεί η Βαγιαδολίδ, με τις Μπριζ και Βάσκο ντα Γκάμα να αποτελούν ήδη 
«μνηστήρες» για τον παίκτη της Κορίνθιανς.



CHAMPIONS LEAGUE 20:00
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ-ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ

1 -0,75 1,65
Η ποιότητα «μίλησε» στο πρώτο ματς και το 2-1 φέρνει την 

Βικτόρια αγκαλιά με την πρόκριση. Οι Μολδαβοί θα κυνηγήσουν 
ένα γρήγορο γκολ που θα τους βάλει ξανά στη μάχη της 

πρόκρισης.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ

ς

ΤΗΝ ΠΈΜΠΤΗ ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΈΣ ΡΈΒΆΝΣ ΤΩΝ ΈΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΆΔΩΝ ΣΤΆ ΚΎΠΈΛΛΆ 
ΈΎΡΩΠΗΣ, ΤΗΝ ΤΈΤΆΡΤΗ Ο ΤΈΛΙΚΟΣ ΤΟΎ ΈΎΡΩΠΆΪΚΟΎ SUPER CUP

Με στόχο τις νίκες που θα φέρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Άρης 
προετοιμάζονται για τα κρίσιμα ραντεβού της Πέμπτης από διαφορετική αφετηρία, αλλά με τον ίδιο στόχο. 

Στα προκριματικά του Europa League, οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονται εκτός έδρας την Πέμπτη στην Μπρατισλάβα με αντίπαλο τη Σλόβαν στη ρεβάνς 
του 1-1 του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το οποίο υπέγραψε ο Γιουσέφ Έλ Άραμπί με γκολ προς το τέλος του αγώνα. Στο Conference League, ο 

Παναθηναϊκός, στην «καυτή» Λεωφόρο το βράδυ της Πέμπτης θα προσπαθήσει να ανατρέψει το 2-0 της Πράγας από την Σλάβια, ενώ και ο Άρης στο 
κατάμεστο «Κλεάνθης Βικελίδης» θα κάνει τα πάντα για να γυρίσει από το 2-0 του πρώτου αγώνα με την Μακάμπι Τελ Άβίβ. 

Άπό το πρόγραμμα της εβδομάδας, ξεχωρίζει και ο τελικός του Έυρωπαϊκού Super Cup την Τετάρτη με τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την 
Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Η πρωταθλήτρια Έυρώπης Ρεάλ δίνει τον πρώτο της επίσημο αγώνα για τη νέα σεζόν, ενώ η κάτοχος του Europa League 

υπέστη συντριπτική ήττα από την Μπάγερν Μονάχου στην πρεμιέρα του Γερμανικού πρωταθλήματος και θέλει να επανέλθει δυναμικά. Το Πάμε 
Στοίχημα προσφέρει  για τους 3 αγώνες των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Έυρώπης και τον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup την «Έπιστροφή 

Στοιχήματος» για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Η ΟΜΆΔΆ ΠΟΎ ΘΆ ΠΆΡΈΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΚΆΙ ΤΆ ΠΟΛΛΆΠΛΆ ΣΚΟΡ 
Στα καταστήματα ΟΠΆΠ το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για τα παιχνίδια Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ολυμπιακός (Πέμπτη, 
21:30), Παναθηναϊκός – Σλάβια Πράγας (Πέμπτη, 20:30) και Άρης – Μακάμπι Τελ Άβίβ (Πέμπτη, 21:00). Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να 
ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στην ομάδα που θα προκριθεί, τα πολλαπλά σκορ, τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, τον παίκτη 

που θα πετύχει 2+ γκολ, τον παίκτη που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα, την ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ, το σύνολο 
των κόρνερ, τη νίκη με μηδέν παθητικό και το στοίχημα χωρίς ισοπαλία. Σε όλα τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και την 

προωθητική ενέργεια «Boost Νίκης» για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

ΠΟΛΛΈΣ ΈΠΙΛΟΓΈΣ ΚΆΙ ΓΙΆ ΤΟΝ ΤΈΛΙΚΟ ΤΟΎ ΈΎΡΩΠΆΪΚΟΎ SUPER CUP
Για τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της χρονιάς, το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος επιλογών. Οι παίκτες μπορούν να ποντάρουν μεταξύ άλλων 

για τα πολλαπλά σκορ, τον τρόπο που θα στεφθεί ο πρωταθλητής(στην κανονική διάρκεια, στην παράταση ή στα πέναλτι), τον πρώτο και τελευταίο 
σκόρερ αλλά και τον παίκτη θα πετύχει 2+ γκολ. Ο αγώνας της Ρεάλ Μαδρίτης με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης διεξάγεται την Τετάρτη στις 22:00 στο 

Ολυμπιακό Στάδιο του Έλσίνκι.  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΜΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ  
ΜΑΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ
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ΣΛΟΒΆΝ ΜΠΡΆΤΙΣΛΆΒΆΣ – ΟΛΎΜΠΙΆΚΟΣ, ΠΆΝΆΘΗΝΆΪΚΟΣ- ΣΛΆΒΙΆ ΠΡΆΓΆΣ ΚΆΙ ΆΡΗΣ –  
ΜΆΚΆΜΠΙ ΤΈΛ ΆΒΙΒ ΜΈ ΠΟΛΛΈΣ ΣΤΟΙΧΗΜΆΤΙΚΈΣ ΈΠΙΛΟΓΈΣ ΣΤΆ ΚΆΤΆΣΤΗΜΆΤΆ ΟΠΆΠ

www.xosetips.com

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 21:00
ΕΞΕΛΣΙΟΡ-ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ Β´

OVER 3 2,00
Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες θέλοντας να 

είναι έτοιμες με την πρώτη επίσημη σέντρα. Οι προπονητές θα 
έχουν την ευκαιρία σήμερα να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και 

διαφορά σχήματα.

KYNHΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
CHAMPIONS LEAGUE 20:00

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ
1Χ 1,72

Τυπική διαδικασία η ρεβάνς στη Κύπρο μετά το 4-0 στη Χάιφα, με 
τους Ισραηλινούς να καθαρίζουν εύκολα την πρόκριση στα play-
off. Για το γόητρο θα παίξει ο Απόλλων που στοχεύει πλέον στους 

ομίλους του Europa League.

ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ, ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

CHAMPIONS LEAGUE 21:00
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ

Χ2 2,00
Πιο εύστοχοι στην τελική προσπάθεια οι Κροάτες έφυγαν 

με το «διπλό» απο την Βουλγαρία και απέκτησαν έτσι 
προβάδισμα πρόκρισης. Η Λουντογκόρετς δεν έχει να 

χάσει κάτι και γι’αυτό μπορεί να πάρει θετικό αποτέλεσμα.

ΔΙΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

CHAMPIONS LEAGUE 21:45
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ-ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ

1 1,70 
Ο μεγάλος στόχος της χρονιάς για την Ρέιντζερς, η συμμετοχή 

στο Champions League, κινδυνεύει να χαθεί μετά το 2-0 
στο Βέλγιο. Πίεση αναμένω από το πρώτο λεπτό με τους 

Σκωτσέζους να ψάχνουν ένα γρήγορο γκολ σε ένα ματς – 
τελικό γι’αυτούς.

ΜΑΤΣ ΔΙΧΩΣ ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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CHAMPIONS LEAGUE 21:00
ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ-ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ

1 2,25
Το 1-1 στο Αζερμπαιτζάν αφήνει τα πάντα ανοιχτά με τους Ούγγρους να δείχνουν 

σκληρά καρύδια στη ρεβάνς της Βουδαπέστης. Κατάμεστο αναμένεται το γήπεδο και η 
ατμόσφαιρα «καυτή».

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6



«Να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα» και «όσα 
δεν πιάνει η αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια». 
Δύο φράσεις βγαλμένες από τη ζωή και οι 
οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέλεια 
για να περιγράψουν με άκρως γλαφυρό 
τρόπο τα κατάπτυστα διαδικτυακά γεγονότα των 
τελευταίων δύο ημερών σχετικά με την κλήση 
των αδερφών του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην 
προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος μπάσκετ 
για το επερχόμενο Eurobasket. Το «Not_my_
national_team» συνοδευόμενο από γενικότερη 
ρητορική μίσους και συμπλεγμάτων κατέκλεισε 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral. 
Πως θα μπορούσε άλλωστε να μη γίνει, μιας 
και ο φθόνος είναι το εθνικό «σπορ» των 
Ελλήνων. Πολλούς τους «πείραξε» ότι οι 
«Antekounbros» προεξάρχοντος του Γιάννη 
κλήθηκαν στη «γαλανόλευκη». Να’μαστε λοιπόν 
ξανά στη αιώνια λούπα της μισαλλοδοξίας 
και του φυλετισμού που «τυφλώνει». Και οι 
«τυφλοί» είναι αρκετοί.
Διότι άνθρωπος με τη στοιχειώδη λογική σκέψη, 
δεν γίνεται να θεωρεί κατακριτέα τη συμμετοχή 

στην Εθνική ενός εκ των πιο παθιασμένων 
ανθρώπων με τα ελληνικά χρώματα. Ο Γιάννης 
και τα αδέρφια του είναι ΕΛΛΗΝΕΣ. Κι αν θέλει 
κανείς να δώσει στον εθνικό χαρακτηρισμό και 
μια εμπορική διάσταση, οι «Antetokounbros» 
είναι Π.Ο.Π (προϊόντα ονομασίας προέλευσης). 
Εξάγουν με επιτυχία την ελληνική κουλτούρα 
στο εξωτερικό ως άξιοι πρέσβεις. 
Παρόλα αυτά, ορισμένους τους ενοχλεί η 
επιτυχία αυτών των παιδιών. Που πάλεψαν 
σκληρά μέσα σε ένα αδηφάγο και γεμάτο 
ρατσισμό κόσμο και τελικώς τα κατάφεραν. 
Που μετά από κάθε ανάκρουση του εθνικού 
ύμνου χρειάζονται πέντε καραμέλες για να 
καλμάρουν τον λαιμό τους. Ανεξαρτήτως του 
πόσοι από τους τέσσερις θα είναι στην τελική 
δωδεκάδα, ένα είναι σίγουρο: Σε ενάμιση μήνα 
από τώρα, είτε η Ελλάδα πετύχει απλώς μια 
μεγάλη νίκη είτε κατακτήσει μετάλλιο με τους 
Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστές, θα υπάρξουν 
τόσες κωλοτούμπες, που άνετα θα προλάβουμε 
να στείλουμε πολυμελή αποστολή στις ασκήσεις 
εδάφους στους Ολυμπιακούς του Παρισιού. 

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

 γραφει ο ΣΠΎΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΣ
Λόγια Ποιητικά...

ΦΘΟΝΟΣ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΣΠΟΡ


