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•  ΣΕΛ.38-39

ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ 
ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥΣ 

•  ΣΕΛ.40

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ -ΒΑΛΕΝΘΙΑ

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 1- 14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
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ΣΕΛ.ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΛΥΜΠΙΚ, ΣΑΝ 
ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ 
ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ.. 

Ο ΔΟΜΆΖΟΣ ΜΙΛΆΕΙ  
ΓΙΆ ΒΆΡΔΙΝΟΓΙΆΝΝΗ, 
ΠΆΤΕΡΆ, ΓΙΆΝΝΆΚΟΠΟΥΛΟ 
ΚΆΙ ΠΟΛΕΜΗ •  ΣΕΛ.41

■ ΡΕΤΡΟ / ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ

Πολλοί είναι αυτοί που 
ανυπομονούν να δουν τις πιο 
όμορφες και εντυπωσιακές 
WAGs στις κερκίδες των 
γηπέδων της Γαλλίας...

ΟΙ ΚΑΛΛΟΝΕΣ 
ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ 
ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ... 
ΜΠΑΛΑ ΣΤΟ EURO 16

/ DREAM TEAM

Καυτή 11άδα: Τα κορίτσια  των αγοριών του Euro
Είναι το αγαπηµένο θέµα των σκηνοθετών, αφού µε τις σαγηνευτικές παρουσίες τους γεµίζουν ιδανικά µε πλάνα τον νεκρό χρόνο των µεγάλων ποδοσφαιρικών  διοργανώσεων. Οι σύζυγοι, οι σύντροφοι και οι larger than life ερωµένες των παικτών του Euro 2016 σκοράρουν από τα αποδυτήρια    ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗ
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Είναι το αγαπηµένο θέµα των σκηνοθετών, αφού µε τις σαγηνευτικές παρουσίες τους γεµίζουν ιδανικά µε πλάνα τον νεκρό χρόνο των µεγάλων ποδοσφαιρικών  διοργανώσεων. Οι σύζυγοι, οι σύντροφοι και οι larger than life ερωµένες των παικτών του Euro 2016 σκοράρουν από τα αποδυτήρια    

Ann-Kathrin Brommel (26)
Mario Gotze
Γερµανία

Στις 3 Ιουνίου του 2016 η 26χρονη Γερµανίδα ανέβασε µια 
φωτογραφία στον προσωπικό λογαριασµό της στο Instagram 
που απεικόνιζε την ίδια καβάλα στον «άντρα της ζωής της», 
όπως τον χαρακτήριζε στη λεζάντα. Ηταν ο δικός της, πολύ 
προσωπικός τρόπος να ευχηθεί χρόνια πολλά στον µέσο της 
Εθνικής Γερµανίας, Μάριο Γκέτσε. Παλαίµαχο µοντέλο -µε 
καµπάνιες για τις εταιρείες Maybelline και Diesel-, πλέον 
δηλώνει ανερυθρίαστα εκκολαπτόµενη τραγουδίστρια. 
Βέβαια, ο σηµαντικότερος λόγος για να τη γνωρίζεις είναι το 
επικό nip slip της πέρσι τέτοιες ηµέρες στο Λος Αντζελες. 
Ψεύτικα τα δάκρυά σου, ψεύτικα και τα φιλιά σου, σκέφτη-
καν οι σιλικον-ο-λόγοι στη θέα των αποκαλυπτηρίων.  

Shakira (39)
Gerard Pique 
Ισπανία 

Πρόκειται για τη µητέρα όλων των 
WAGs. Η Σακίρα ουδέποτε πτοή-
θηκε από τη διαφορά 10 ετών που 
έχει µε τον σύντροφό της Ζεράρ 
Πικέ. Υδροχόος αυτή, Υδροχόος 
αυτός, Υδροχόος και ο γιος τους 
Μίλαν, οι τρεις τους ενσαρκώνουν 
µια ολωσδιόλου suis generis περί-
πτωση - κοινωνιολογικά, ποδοσφαι-
ρικά, µα κυρίως ανθρωπολογικά. 
Πρόσφατα δήλωσαν κατηγορηµα-
τικά ότι δεν έχουν την παραµικρή 
διάθεση να επισηµοποιήσουν τη 
σχέση τους µε γάµο -το 1984 αυτό 
το συµπύκνωσαν στη θυµοσοφία 
«ο γάµος σκοτώνει τον έρωτα»-, 
ενώ η Σακίρα φαίνεται να µη δίνει 
δεκάρα για τις φήµες που θέλουν 
τον καλό της να είναι το επόµενο 
θύµα της Βραζιλιάνας Σούζι Κορτέζ, 
κατά κόσµον Miss BumBum.

Noemie Happart (32)
Yannick Ferreira Carrasco
Βέλγιο

Η Μις Βέλγιο 2013 είναι µια κλασική περίπτωση ινσταµο-γκρεµίστρας - ξέρετε, 
αυτές που κάθε τόσο «ρίχνουν» το δηµοφιλές µέσο κοινωνικής δικτύωσης µε τις 
αναρτήσεις τους. Η 23χρονη σύντροφος του επιθετικού της Ατλέτικο Μαδρίτης 
καταξιώθηκε ως νεοσσός WAG όταν ο καλός της, αφού ισοφάρισε τη Ρεάλ στον 
φετινό τελικό του Champions League, δεν πανηγύρισε µε τους συµπαίκτες του, 
αλλά έσπευσε στις κερκίδες για να της δώσει ένα παθιασµένο φιλί. Εξελιγµένο µο-
ντέλο συντρόφου ποδοσφαιριστή, η Νοεµί έχει αναπτύξει έντονη φιλανθρωπική 
δράση -πότε πρόλαβε;-, ενώ εκτός από το φαίνεσθαι φροντίζει και το είναι της, αφού 
φέτος ολοκληρώνει τον πρώτο χρόνο σπουδών της στην Ιατρική. Προφανώς και τα 
πηγαίνει καταπληκτικά, απαράµιλλα, σχεδόν µοναδικά στο µάθηµα Ανατοµίας.

Ana Ivanovic (29)
Bastian Schweinsteiger 
Γερµανία

Να ζήσετε! Και στα δικά µας οι ελεύθερες. Ο παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
και η τενίστρια µε το Νο 16 στην παγκόσµια κατάταξη αντάλλαξαν στις 5 Ιουνίου 
όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης στα µέρη της νύφης, το ανερχόµενο τουριστικά 
Βελιγράδι. Επισφράγισαν έτσι µια σχέση περίπου δύο ετών, λίγες µόλις ηµέρες πριν 
από την έναρξη του Euro. Είναι εξαιρετικά αµφίβολο αν η Ανα Ιβάνοβιτς θα κατα-
φέρει να δώσει το «παρών» στα στάδια της Γαλλίας, λόγω ανειληµµένων επαγγελ-
µατικών υποχρεώσεων. Βάζουµε πάντως στοίχηµα ότι η σκέψη της δυναµικής 
Σέρβας θα συνοδεύει σταθερά τον Μπάστι. 

DREAM  
TEAM

•  ΣΕΛ.36

ΠΡΈΜΙΈΡ ΛΙΓΚ 1 ΝΝΟ
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ΣΕΛ.ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΤΙΤΛΟ ΟΙ ΚΡΟΑΤΕΣ.. 
ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑ ΤΟ 
ΟΛΥΜΠΙΚ..

n ΡΕΤΡΟ / ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  
ΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ  
ΤΟΥ ΕURO

KAYTH 11αδα

ΚΟΡΥΦΉ Ή ΓΑΛΛΊΑ, 
ΠΡΟΚΡΊΘΉΚΕ ΚΑΊ Ή ΕΛΒΕΤΊΑ, 
IΣΤΟΡΊΚΉ ΝΊΚΉ ΓΊΑ ΑΛΒΑΝΊΑ
Γαλλία και Ελβετία αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς σκορ στο Λιλ, έτσι οι «μπλε» κατέκτησαν 
την κορυφή και οι Ελβετοί προκρίθηκαν στους «16» του Euro

Η Αλβανία με το πρώτο της γκολ σε Euro νίκησε 1-0 την Ρουμανία, την απέκλεισε από τους 
«16» και η ίδια ελπίζει πως θα προκριθεί ως μία από τις 4 καλύτερες τρίτες των ομίλων 

•  ΣΕΛ.33-34-35

ΣΕΛ.ΤΕΛΟΣ Ο ΒΙΛΕΝΑ, 
ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝΣ, 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο 
ΡΟΜΠΕΡΤΟ

38

ΜΈΤΑΓΡΑΦΈΣ

Δύο δοκάρια  
ο Πογκμπά


