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Διατίθεται στην Kebia, σε επιλεγμένα καταστήματα τροφίμων, και delicatessen.           
                  Eπίσης διατίθεται στα καταστήματα Woolworths.  

ΣΕΛ.ΔΙΝΕΙ ΤΑ ΡΕΣΤΑ ΤΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΝΤΟΣ Ο 
ΜΑΡΚΟ ΣΙΛΒΑ 35

•  ΣΕΛ.38-39

ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ 
ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥΣ 

•  ΣΕΛ.40

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ -ΒΑΛΕΝΘΙΑ

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 1- 14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

47
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

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ DEAL

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΕ 
ΤΟΝ ΑΛΕΞΊΣ 
ΣΑΝΤΣΕΣ Η 
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 
ΓΊΟΥΝΑΙΤΕΝΤ
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την απόκτηση του 
Αλέξις Σάντσες, παραχωρώντας με ανταλλαγή τον Χένρικ 
Μικιταριάν στην Άρσεναλ, βάζοντας τέλος στο σίριαλ των 
τελευταίων ημερών.
Μάλιστα, η ανακοίνωση ήρθε με έναν ιδιαίτερα 
ευφάνταστο τρόπο, καθώς ο Χιλιανός παίζει στο πιάνο το 
ρυθμό του ύμνου της Γιουνάιτεντ «Glory Glory Man Utd» 
και μπαίνει ανακουφισμένος στο «Θέατρο των Ονείρων». 

Η ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΎ ΦΕΤΙΝΟΎ ΙΑΝΟΎΑΡΙΟΎ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ! 

Ο ΡΟΜΠΈΡΤΟ ΚΡΆΤΗΣΈ 
ΟΡΘΙΆ ΤΗ ΜΆΛΆΓΆ

21 ΣΎΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ,  
ΚΟΚΑΐΝΗ ΚΑΙ ΧΑΣΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΦΙΛΙΚΟ 
ΜΠΟΚΑ - ΡΙΒΕΡ

To superclásico μεταξύ Μπόκα και Ρίβερ στο πλαίσιο των φιλικών του 
καλοκαιριού στην Αργεντινή στιγματίστηκε από συλλήψεις πριν από τη σέ-
ντρα του.
Οι αρχές συνέλαβαν 21 άτομα και κατάσχεσαν παράνομα αντικείμενα στο 
"Ζοζέ Μαρία Μινέλα" του Μαρ ντελ Πλάτα, προάστιο του Μπουένος Άιρες.
Η ισχυρή αστυνομική δύναμη που έκανε ελέγχους συνέλαβε τους φίλους 
της Ρίβερ και κατάσχεσε 330 φιάλες αλκοόλ, διάφορα βεγγαλικά, 52 μαχαίρια, 
130 γραμμάρια κάνναβη και 2,5 γραμμάρια κοκαΐνη.
Στο παιχνίδι κύλησε χωρίς προβλήματα, με τους "εκατομμυριούχους" να 
φτάνουν στη νίκη με 1-0 χάρη σε γκολ του Ραφαέλ Μπορέ στο 41'.
Στην αναμέτρηση αγωνίστηκε βασικός ο Κάρλος Τέβες με την Μπόκα, στη 
δεύτερη συμμετοχή του μετά από την επιστροφή στην Αργεντινή, ενώ βασι-
κός ήταν και ο Νάτσο Σκόκο για τη Ρίβερ.

Με έναν βαθμό έφυγε από το Ιπουρούα η Μάλαγα παίρνοντας ισο-
παλία 1-1 με την Μπέτις. Έναν βαθμό που τον οφείλει στον 
Ρομπέρτο, ο οποίος με τις μεγάλες επεμβάσεις του κράτησε την 
ομάδα του «όρθια», παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν οι 
γηπεδούχοι να κάνουν την ανατροπή και να πανηγυρίσουν τη νίκη. 

Πήρε τον Γιώργο Τζαβέλλα, πήρε τον Γιάννη Μανιάτη, αν πάρει και 
τον Λούκας Βιγιαφάνιες  θα της λείπει κάποιος πρώην παίκτης της 
ΑΕΚ για να δημιουργήσει τετράδα από το ελληνικό "Big - 4" η Αλά-
νιασπορ!
Αυτή είναι η τουρκική ομάδα που έχει καταθέσει πρόταση ύψους 
1 εκατ. ευρώ στον Παναθηναϊκό, ο οποίος προς το παρόν ζητά με-
γαλύτερο ποσό και δεν ανάβει το πράσινο φως για την πώληση του 
Αργεντινού μεσοεπιθετικού. Ο ίδιος ο Βιγιαφάνιες έχει συμφωνήσει 
προφορικά με τους Τούρκους, καθώς εκτός από τον Αργεντινό μά-
νατζέρ του ήρθε στην Αθήνα και συναντήθηκε με τα στελέχη της 
ΠΑΕ Παναθηναϊκός και εκπρόσωπος της τουρκικής ομάδας.

ΠΡΟΤΑΣΗ 1.000.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ
Η Αλάνιασπορ δίνει ένα εκατ. ευρώ για Βιγιαφάνιες


