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Ψώνια από την Τορίνο η Μίλαν –  
Τέλος ο Κονέ και στροφή στον Μεϊτέ!  
Πέραν της περίπτωσης του επιθετικού της Τορίνο Αντρέα 
Μπελότι η Μίλαν έχει και άλλες ανάγκες. Σε ενίσχυση 
προβλέπεται ότι θα προχωρήσει, τόσο στην άμυνα, όσο 
και στον χώρο του κέντρου, προκειμένου να υπάρξουν πε-
ρισσότερες λύσεις. Πολλες οι επαφές με την Τορίνο προ-
βλέπονται στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου.
Ειδικότερα, οι «ροσονέρι» καλοβλέπουν και τις περι-
πτώσεις των Νικολά Ενκουλού και Σουαλιχό Μεϊτέ 
της Τορίνο. Ο πρώτος αγωνίζεται ως αμυντικός, ενώ ο 
δεύτερος ως μέσος.
Ο Κουαντιό Κονέ ήταν ο πρώτος στόχος της Μίλαν για 
τη μεσαία γραμμή, αλλά οι απαιτήσεις της Τουλούζ ήταν 
υπερβολικές και σε συνδυασμό με το μπασιμο της Γκλά-
ντμπαχ η μεταγραφή απομακρύνθηκε.
Στροφή στον Σουαλιό Μεϊτέ της Τορίνο και σύμφωνα με 
το Calciomercato έχουν ήδη έλθει σε επαφή με τους εκ-
προσώπους του 26χρονου Γάλλου. Σύμφωνα με το ρεπορ-
τάζ της ιταλικής σελίδα η πιθανότερη φόρμουλα είναι ο 
δανεισμός με οψιόν αγοράς μετά το πέρας του.
Ο Μεϊτέ ξεκίνησε την καριέρα του από την Οσέρ και 
το 2013 τον απέκτησε η Λιλ αντί 2.700.000 ευρώ. Στη 
συνέχεια αγωνίστηκε σε Ζούλτε Βάρεχεμ και Μονα-
κό. Οι Μονεγάσκοι τον παραχώρησαν δανεικό στην 
Μπορντό και τον πούλησαν αντί 11.500.000 ευρώ 
στην Τορίνο το 2018.

Αφού δεν έχει αγώνα το έριξε στην ηλιοθεραπεία με τα χιόνια ο Γιορέντε! 
Το μετεωρολογικό φαινόμενο 
«Φιλομένα» που έχει χτυπήσει 
την Ισπανία οδηγεί πολλούς 
αγώνες σε αναβολή στην La 
Liga. Ηδη στη Μαδρίτη δεν θα 
γίνουν αγώνες, και ευκαιρία 
για τον ποδοσφαιριστής της 
Ατλέτικο σε αυτό το εξτρά ρεπό 
που έχει να διασκεδάσει με τα 
χιόνια, παρέα με την σύντρο-
φο του. Πως αντέχεις ρε παιδί 
μου. Μόνο που σε βλέπω κρυ-
ώνω.
Σε όλους αρέσει το παιχνίδι με 
το χιόνι, και ειδικά σε περιο-
χές που δεν το βλέπουν πολύ 
συχνά, Ο Γιορέντε της Ατλέτικο 
μετά το αναπάντεχο ρεπό που 
του παρουσιάστηκε από την 
αναβολή του αγώνα της ομάδας 
του με την Μπιλμπάο εξαιτίας 
των ακραίων καιρικών φαι-
νομένων, άρπαξε λοιπόν την 
ευκαιρία και βγήκε μαζί με την 
σύντροφο του για παιχνίδια….

ΟΧΙ..για ηλιοθεραπειά μες τα 
χιόνια βγήκε ο αθεόφοβος και 

λογικό ήταν να προκαλέσει με 
τις φώτο και το βίντεο που ανέ-
βασε. Χαρας το κουράγιο σου 
Μάρκος.
Παρέα στην ακραία αυτή ηλιο-
θεραπεία έκανε στον Ισπανό 
διεθνή η πανέμορφη σύντρο-
φός του, Πατρίθια Νοάρμπε, 
που είναι γυμνάστρια στο επάγ-
γελμα, αλλά όπως φαίνεται δεν 
απολαμβάνει με την ιδια χαρά 
την ακραία ηλιοθεραπεία.

Ο Τσιάρτας αντιδρά που ο Αντετοκούνμπο είναι σε 
φωτογραφία για την επέτειο της επανάστασης του ‘21

Α
κόμα ένα παραλήρημα από 
τον Βασίλη Τσιάρτα με 
αφορμή την παρουσία του 
Γιάννη Αντετοκούνμπο στην 

φωτογραφία για την επέτειο των 200 
ετών από την επανάσταση του ‘21.
Αντιδράσεις για ακόμη μία φορά 
προκαλεί ο Βασίλης Τσιάρτας με 
το παραλήρημά του, αυτή την φορά 
για την παρουσία του Γιάννη Αντε-
τοκούνμπο  σε φωτογραφία για την 
επέτειο των 200 ετών από την Ελλη-
νική Επανάσταση.
Στον παλαίμαχο διεθνή άσο δεν άρε-
σε το γεγονός οτι o «Greek Freak» 
είναι δίπλα σε διαχρονικά μεγάλες 
προσωπικότητες της Ελλάδας, καθώς 
αρνείται να αντιληφθεί τον συμβο-
λισμό της παρουσίας του δίπλα σε 
ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με 
το 1821, όπως είναι ο Περικλής, η 
Μαρία Κάλλας και ο Γιώργος Παπα-

νικολάου, αλλά έχουν κάνει γνωστή 
την χώρα μας σε όλο τον κόσμο.
Αναλυτικά το μήνυμά που ανέβα-
σε στον προσωπικό του λογαρια-
σμό στο Facebook...
«Για άλλη μια φορά έρχεται αυτή η απα-
ράδεκτη επιτροπή Greece 2021, να προ-
σπαθήσει να αλλοιώσει τον εορτασμό των 

200 χρόνων. Σέβομαι κ εκτιμώ την προ-
σπάθεια που καταβάλει ο Αντετοκούμπο 
στο NBA κ μπράβο του. Όμως στη φώτο 
που βλέπετε θα έπρεπε να ήταν κάποιο 
απ’ τα παιδιά του /87 στο μπάσκετ, του 
‘04 στο ποδόσφαιρο, του ‘05 πάλι στο 
μπάσκετ ή κάποιος/α Ολυμπιονίκης».
Όσο κ να θέλει αυτή η Επιτροπή κ η τρα-

γική Γιάννα, δε πρόκειται να αλλάξουν 
οι χρυσές στιγμές του Ελληνικού αθλητι-
σμού. Αποδεικνύεται μεγάλο το λάθος της 
κυβέρνησης να της αναθέσει την ευθύνη 
αυτή. Προσωπικά αηδιάζω κ μόνο που 
τη βλέπω. Κάποιος να της πει της κυρα 
Γιάννας ότι η ιστορία έχει γράψει κ δεν 
ξαναγράφεται.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «ξαναχτυπά»: «Η λύση για 
την κλιματική αλλαγή είναι να αγοράσεις Tesla» 
Με ένα νέο tweet στον προσω-
πικό του λογαριασμό ο Στέφανος 
Τσιτσιπάς σε ερώτηση ακολού-
θου του, απάντησε πως η λύση 
για την κλιματική αλλαγή είναι 
η αγορά ενός αυτοκινήτου Tesla. 

Περίπου ένα μήνα μετά το σάλο 
που είχε ξεσπάσει στο διαδίκτυο 
εξαιτίας των δηλώσεων του για 
το άνοιγμα Harrods στην Ελλά-
δα, ο κορυφαίος τενίστας γίνεται 
ξανά αντικείμενο κριτικής.


