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ντχορστ, αναφορικά με την πιθανή άρνη-
ση του Έλληνα παίκτη να συνεχίσει την 
καριέρα του στο Μιγλουόκι.
Στη «Marca» βασιζόμενοι στα παραπάνω 
στοιχεί υποστηρίζουν πως έναν τέτοιο 
σενάριο είναι εφικτό να γίνει πραγματι-
κότητα μέσω μια ανταλλαγής. Όπως ανα-
φέρεται χαρακτηριστικά  οι Γκριν, Γουί-
γκινς, Κουμίνγκα να ματακομίσουν στο 
Μιλγουόκι μαζί με ένα πικ πρώτου γύρου 
του 2023 και του 2025.
Τώρα, το αν κάτι τέτοιο είναι πιθανό να 
συμβεί είναι κάτι που θα το δούμε στο 
μέλλον. Στο άμεσο μέλλον.

Ο 
πρόωρος αποκλεισμός τόσο των 
Μιλγουόκι Μπακς, όσο και των 
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριος έφερα 
πρόωρα μεταγραφικά σενάρια 

που κάνουν… θόρυβο. Σύμφωνα με δη-
μοσίευμα της «Marca» δεν αποκλείεται 
στο άμεσο μέλλον να δούμε τον Γιάννη 
Αντετοκούνμπο να φοράει την φανέλα 
των Ουόριορς στο πλευρό των Στεφ Κάρι 
και Κλέι Τόμπσον.
Το δημοσίευμα έχει να κάνει κυρίως με 
την… ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται οι Μπακς, όσο και στην ανά-
λυση του δημοσιογράφου Μπράιαν Γουί-
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«Ο Αντετοκούνμπο στους Ουόριορς»

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σε μπανιέρα 
γεμάτη παγάκια για 45 λεπτά 

«Δεν νιώθω τίποτα» λέει στους αν-
θρώπους που πιθανότατα του έβαλαν 
το challenge (την πρόκληση) να το 
κάνει και εκείνοι συνεχίζουν να ρί-
χνουν μέσα στο νερό παγάκια.
Ο Αντετοκούνμπο συνεχίζει: «Μπορώ 
να βάλω ολόκληρο το σώμα μου μέσα 
εδώ μέσα, δεν νιώθω τίποτα».

Σ
ε μία χιουμοριστική ανάρτηση 
προχώρησε ο Γιάννης Αντετο-
κούνμπο, μέσα από το προφίλ 
του στο Instgaram.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου 13 Μα-
ΐου, ο Greek Freak του ΝΒΑ, ανέβασε 
ένα βίντεο, με τον ίδιο να βρίσκεται 
μέσα σε μία μπανιέρα γεμάτη παγά-
κια.

«Μπορώ να 
βάλω ολόκλη-
ρο το σώμα 
μου μέσα εδώ 
μέσα, δεν νιώ-
θω τίποτα».

Στη συνέχεια του κλιπ, ο μπασκετμπο-
λίστας βγαίνει από το νερό, τυλιγμέ-
νος με μία πετσέτα και αρχίζει να φω-
νάζει γελώντας: «45 λεπτά εδώ μέσα, 
πρέπει να πληρωθώ παραπάνω».
Φόρεσε το μπουρνούζι του και συνέ-
χισε να καυχιέται για το κατόρθωμά 
του, κάνοντας χιούμορ.

Ο Μηχανικός Αυτοκινήτων
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Καταρρίφθηκε παγκόσμιο 
ρεκόρ 38 ετών!

Ο
ι Τζαμαϊκανοί δεν βγάζουν μόνο 
σπρίντερ. Έχουν και εξαιρετικούς 
άλτες και το επιβεβαίωσε για άλλη 
μια φορά ο Τζέιντον Χίμπερτ που 

κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ των εφήβων 
(Κ20) που άντεξε 38 χρόνια! Ο 18χρονος 
παγκόσμιος πρωταθλητής στο τριπλούν 
πέρσι στους έφηβους (με 17.27μ), πήδηξε 
τα ξημερώματα στο περιφερειακό πρωτά-
θλημα της SEC στο Μπατόμ Ρουζ 17.87μ 
(+1,2) για να καταρρίψει ένα παγκόσμιο 
ρεκόρ που άντεχε 38 ολόκληρα χρόνια! Ο 
Χίμπερτ πήρε το ρεκόρ από τον Ανατολικο-
γερμανό Βόλκερ Μάι που το 1985 είχε πη-
δήξει 17.50μ. Επίσης έχει ανέβει στο Νο13 
όλων των εποχών στην κατηγορία των αν-
δρών! Απίθανα πράγματα από τον Χίμπερτ 
που είναι μόλις 18 ετών και 112 ημερών.
Εντυπωσιακή όμως ήταν και η Ακέλια 
Σμιθ. Άλλη μια Τζαμαϊκανή της νέας γενιάς 
(21 ετών) η οποία ανέβηκε στο Νο1 του μή-
κους των γυναικών για το 2023, πηδώντας 
στο περιφερειακό πρωτάθλημα της BIG12, 
7.08μ (+1,9).


