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Ρονάλντο: «Ξεκινήσαμε το 2021 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» 
Νέος χρόνος και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκίνησε εντυ-
πωσιακά το 2021. «Υπέροχα παιδιά! Ξεκινήσαμε το 
2021 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!»
Με αυτά τα λόγια σχολίασε στα social media ο Πορ-
τογάλος διεθνής επιθετικός της Γιουβέντους, τη νίκη 
(4-1) επί της Ουντινέζε, όπου σημείωσε δύο γκολ και 
έδωσε μία ασίστ. Ο Ρονάλντο έφτασε έτσι τα 758ο γκολ 
στην καριέρα του, μεταξύ συλλόγων και εθνικής Πορ-
τογαλίας, ξεπερνώντας τον Πελέ, ο οποίος σταμάτησε 
στα 757 γκολ. Ο Ρονάλντο έχει πετύχει αυτά τα γκολ σε 
1035 επίσημους αγώνες, ενώ ο Βραζιλιάνος σε 815.

Λαμκέλ Ζε για Παναθηναϊκό: ‘Θέλω να πάω στην 
Ελλάδα, κανείς δεν θα παίξει με την καριέρα μου’ 

O’ Jogo: «Στη Φαμαλικάο πάει δανεικός ο Βινάγκρε»

Ο Λαμκέλ Ζε με ακόμη ένα «χτύπημά» του στον 
προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τό-
νισε ότι θέλει να μετακινηθεί στον Παναθηνα-
ϊκό, ενώ υποστήριξε πως κανείς δεν θα παίξει 
με την καριέρα του.
Ο Λαμκέλ Ζε αποτελεί στόχο του Παναθηναϊ-
κού. Ο Καμερουνέζος εξτρέμ πιέζει την ομάδα 
του, την Αντβέρπ, για την πραγματοποίηση του 
δανεισμού του, με τους Βέλγους να κολλούν 
στο θέμα της οψιόν αγοράς του το καλοκαίρι 
του 2021.
Ωστόσο, ο Λαμκέλ Ζε με κάθε δυνατό τρόπο 
θέλει να δείξει την επιθυμία του να πάρει με-
ταγραφή στον Παναθηναϊκό. Έτσι, τη Δευτέ-
ρα (4/1) εμφανίστηκε έξω από το γήπεδο της 
Αντβέρπ με φανέλα της Άντερλεχτ.
Μάλιστα, ανάρτησε τη φωτογραφία στον προ-
σωπικό του λογαριασμό στο Instagram με μή-
νυμα ότι θέλει να φύγει για την Ελλάδα και κα-
νένας δεν μπορεί να παίζει με την καριέρα του.
«Θέλω να πάω στην Ελλάδα είναι απλό. Έχω 

δώσει την συγκατάθεσή μου. Κανένας δεν θα 
παίξει με την καριέρα μου» έγραψε συγκεκριμέ-
να ο Λαμκέλ Ζε.
Την παραμονή Πρωτοχρονιάς είχε δηλώσει 
ξανά σε βελγικό Μέσο ότι θέλει να συνεχίσει 
στον Παναθηναϊκό, υπογραμμίζοντας πως δεν 
τον «δένει» πλέον τίποτα με την Αντβέρπ. 

Κοντά στον επόμενο σταθμό της κα-
ριέρας του είναι ο Ρούμπεν Βινάγκρε. 
Ο 21χρονος αριστερός μπακ, του 
οποίου ο δανεισμός στον Ολυμπια-
κό διακόπηκε, αφού πέρασε και δεν 
ακούμπησε από τους ερυθρόλευκους, 
ψάχνει τη νέα του ομάδα.
Όλα έδειχναν ότι ο Πορτογάλος μπακ 

θα συνέχιζε στην Μπράγκα, όπου θα 
δινόταν εκ νέου δανεικός από την 
Γουλβς. Ωστόσο, υπήρξε ανατροπή 
δεδομένων.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορ-
τογαλικής O’ Jogo, δεν υπήρξε τε-
λευταία στιγμή συμφωνία μεταξύ της 
Μπράγκα και της αγγλικής ομάδας. 

Έτσι, θα δοθεί δανεικός στην Φαμα-
λικάο, η οποία έχει επίσης τον επίσης 
δανεικό από τους λύκους, Μπρούνο 
Ζορντάο.
Ο Ρούμπεν Βινάγκρε αγωνίστηκε μό-
λις σε τέσσερα παιχνίδια φέτος με τον 
Ολυμπιακό, ο οποίος τον αντικατά-
στησε με τον Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ.

Πάπας Φραγκίσκος: «Ο Μαραντόνα 
ήταν ένας ποιητής των γηπέδων»
«Το 2020 φέρει πάνω του το στίγμα όχι μόνο της παν-
δημίας, αλλά και του θανάτου του Ντιέγκο Αρμάντο 
Μαραντόνα». Αυτό έγραψε ένας σχολιογράφος της 
εφημερίδας του Μπουένος Αϊρες «Clarin» και δεί-
χνει πως ο θάνατος του Ντιεγκίτο θα συζητιέται για 
πολύ καιρό ακόμη. Μέρος σε αυτή την παγκόσμια συ-
ζήτηση πήρε και ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος μι-
λώντας στην ιταλική αθλητική εφημερίδα «Gazzetta 
dello sport» τόνισε για τον θρύλο του ποδοσφαίρου, ο 
οποίος πέθανε στις 25 Νοεμβρίου, σε ηλικία 60 ετών: 
«Ηταν ένας ποιητής των γηπέδων! Ενας μεγάλος πρω-
ταθλητής που έδωσε χαρά σε εκατομμύρια ανθρώπους 
στην Αργεντινή, στη Νάπολι, σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Ηταν όμως και ένας εύθραυστος άνθρωπος. Τον είχα 
γνωρίσει το 2014 σε ένα ματς για την παγκόσμια ειρή-
νη», κατέληξε ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας.

Τα μεγάλα κέρδη του Ροναλντίνιο 
στο τέλος του 2020 

Φ
αίνεται ότι όσο άσχημα εξελίχθηκε 
το 2020 για τον Ροναλντίνιο, άλλο 
τόσο εξαιρετικά ολοκληρώθηκε. Ο 
διάσημος Βραζιλιάνος πέρασε 171 

μέρες στη φυλακή, μαζί με τον αδερφό του, 
Ρομπέρτο ντε Ασίς Μορέιρα, μετά τη σύλληψή 
τους στην Παραγουάη για πλαστά διαβατήρια. 
Πλήρωσαν ένα εκατομμύριο ρεάλ Βραζιλίας 
(περίπου 157.000 ευρώ) για να αποφυλακι-
στούν, αλλά η συνέχεια ήταν ακόμα καλύτερη, 
μιας και κατέληξε να καταγράφει μεγάλα κέρδη, 
όπως αναφέρει η βραζιλιάνικη έκδοση της El 
País. 
Μόλις τέσσερις μήνες μετά την αποφυλάκισή 
του, κέρδισε περισσότερα από 5 εκατομμύρια 
ρεάλ (κάτι περισσότερο 788.000 ευρώ) για τη 
συμμετοχή του σε εκδηλώσεις και διαφημίσεις. 
Ένα μήνα μετά την απελευθέρωσή του ο Ροναλ-
ντίνο βρέθηκε στο Μπέλο Οριζόντε, όπου προ-
σλήφθηκε από μια εταιρεία για την προώθηση 
των έργων στο στάδιο της Ατλέτικο Μινέιρο, 
με την οποία κέρδισε το Copa Libertadores το 
2013. 
Επρόκειτο να συμμετάσχει σε μια εκδήλωση, 
αλλά λόγω κορονοϊού, αναβλήθηκε για αργότε-
ρα. Στο Μπέλο Οριζόντε έλαβε επίσης τον τίτλο 
του επίτιμου πολίτη και άνοιξε ένα στούντιο για 
να κάνει το άλμα στη μουσική. Ηχογράφησε ένα 
βίντεο με την ομάδα Recayd Mob και τον ράπερ 
Ντιόνγκα στο «Tropa do Bruxo». Ένα βίντεο το 

οποίο έχει φτάσει ένα εκατομμύριο προβολές 
στο YouTube σε λιγότερο από μία εβδομάδα.
Ο Ροναλντίνιο κυκλοφόρησε επίσης τη δική του 
μάρκα τζιν, η οποία φέρει το όνομα R-ONE, και 
το έκανε μετά την προώθηση μάρκας κρασιού, 
«Vino de Campeones». Αργότερα, τον Δεκέμ-
βριο, ήταν ο πρωταγωνιστής μιας διαφημιστι-
κής καμπάνιας για την ταξιδιωτική εφαρμογή 
Buser, ενώ αποτέλεσε την εικόνα της στοιχημα-
τικής εταιρείας Betcris, με την οποία έχει συμ-
βόλαιο από το 2019. 
Διαφήμισε τα παιχνίδια Pro Evolution Soccer 
και της FIFA, δημιούργησε τη δική του ομάδα, 
που ονομάζεται R10 Team. Όσο για το 2021 
περιμένει την πρεμιέρα της ταινίας για την πο-
δοσφαιρική του καριέρα, «ο πιο ευτυχισμένος 
άνθρωπος στον κόσμο». 


