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Η
απήχηση του Κριστιάνο Ρο-
νάλντο στα social media εί-
ναι ασύγκριτη, ακόμη και 
σε σχέση με τον μεγάλο του 

αντίπαλο, Λιονέλ Μέσι, τον οποίο 
και ξεπερνά σε followers κατά 200 
εκατομμύρια.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εκτός από 
«βασιλιάς» του Instagram παγκοσμί-
ως (πρώτος άνθρωπος με 250 εκατ. 
followers), είναι αναμενόμενα και 
ο πιο δημοφιλής επαγγελματίας πο-
δοσφαιριστής συνολικά στον κόσμο 
των social media.
Το brand name του CR7 έχει γίνει 
τόσο δυνατό, που κάθε ανάρτησή 
τού αποφέρει περίπου 1 εκατ. ευρώ. 
Δίχως έκπληξη, με τέτοια απήχηση 
ξεπερνά κατά πολύ τον μεγάλο αντα-
γωνιστή του, Λιονέλ Μέσι, ο οποί-
ος ακολουθεί στη 2η θέση των πιο 
δημοφιλών ποδοσφαιριστών στον 
πλανήτη.
Ο 35χρονος σταρ της Γιουβέντους εί-

ναι κορυφαίος σε Twitter, Facebook 
και Instagram (465 εκατ. followers), 
με συνολική διαφορά ακολούθων 

στα 200 εκατομμύρια!
Ο Λίο ακολουθεί με 265 εκατ., αν και 
δεν διαθέτει Twitter, ενώ την πρώτη 

πεντάδα συμπληρώνουν ο Νεϊμάρ, ο 
Χάμες Ροντρίγκες, αλλά και ο Γκάρεθ 
Μπέιλ.

Έσπασε την κατάρα με Χόουπ – Νίκη 
μετά από ένα χρόνο για την Σάλκε! 
Ένας 19χρονος είναι αυτός που πήρε από το 
χέρι την άρρωστη Σάλκε και την οδήγησε στο 
φως της μετά από ένα χρόνο. Με δικό του χατ-
τρικ ο Μαθιου Χόουπ έδωσε ελπίδα ξανά στους 
«βασιλικούς μπλε»
Λίγες μόλις μέρες πριν συμπληρώσει έναν χρό-
νο ακριβώς (17 Ιανουαρίου) χωρίς νίκη στην 
Bundesliga κι ένα ματς πριν ισοφαρίσει το αρνη-
τικό ρεκόρ της Ταζμάνια, και έβαλε τέλος σε μια 
από τις πιο μαύρες περιόδους της ιστορίας της. 
Μία νίκη-ανάσα πανηγύρισε η Σάλκε. Οι βασι-
λοί μπλε επικράτησαν 4-0 της Χόφενχαϊμ και 
πήραν την πρώτη τους νίκη μετά από έναν ολό-
κληρο χρόνο και τριάντα παιχνίδια που είχαν 
δώσει στο πρωτάθλημα χωρίς να κερδίσουν. Η 
τελευταία νίκη της Σάλκε πριν την επικράτηση 
επί της Χόφενχαϊμ ήταν στις 17/1/20 επί της 
Γκλάντμπαχ. Με αυτόν τον τρόπο έφτασαν τους 
επτά πόντους και είναι στην 17η θέση.
Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο 19χρο-
νος Μάθιου Χόουπ που πέτυχε χατ-τρικ με γκολ 
στο 42’, στο 57’ και στο 64’. Το τέρμα που διαμόρ-
φωσε το τελικό σκορ πέτυχε ο Άμινε Χάριτ στο 79’.

Η Μάντσεστερ Σίτι αγόρασε την πρώτη κούπα της από το 1904

Στο Ροσαλέδα της Μάλαγα το Ισπανία-Ελλάδα

Το κλεμμένο από το 1910 τρόπαιο του FA Cup, το 
οποίο η Μάντσεστερ Σίτι είχε κατακτήσει το 1904, 
κοσμεί πλέον τη βιτρίνα της, καθώς αγοράστηκε με 
άγνωστο ποσό.
Από το 1896 έως και το 1910, το τρόπαιο του FA 
Cup, του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού τουρνουά 
της Ευρώπης, δινόταν κάθε χρόνο στον νέο δι-
καιούχο. Οποια ομάδα το κατακτούσε, το έπαιρνε 
από την προηγούμενη. Ωσπου το 1910, όταν το 
σήκωσε η Αστον Βίλα, έκλεψαν την κούπα από τα 
γραφεία του club. Μεταξύ των ομάδων που είχαν 
πανηγυρίσει σε εκείνο το διάστημα, ήταν και η 
Σίτι, η οποία το 1904, στον τελικό κόντρα στην 
Μπόλτον, έγινε η πρώτη ομάδα του Μάντσεστερ 
που πανηγύριζε τρόπαιο.
Και πλέον οι Πολίτες μπορούν να έχουν εκείνο, το 
αρχικό ασημικό στην τροπαιοθήκη τους. Γι’ αυτό 
φρόντισε ο Σεΐχης Μανσούρ, ο οποίος το αγόρα-

σε από άγνωστο πωλητή. Εκείνη η κούπα κάποια 
στιγμή βρέθηκε και έφτασε στα χέρια του συνιδι-
οκτήτη της Γουέστ Χαμ, Ντέιβιντ Γκολντ. Ο τελευ-
ταίος, τον Σεπτέμβριο του 2020, την έβγαλε σε 
δημοπρασία, όπου έφτασε στο ποσό των 760.000 
λιρών. Ο άγνωστος πλειοδότης το πούλησε λοιπόν 
τώρα στη Σίτι, με το ποσό να παραμένει άγνωστο, 
αν και είναι βέβαιο ότι θα είναι πολύ πάνω από το 
ένα εκατ. λίρες.

Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με την Ισπα-
νία για την πρεμιέρα των δύο εθνικών ομάδων στα 
προκριματικά του Μουντιάλ 2022 θα διεξαχθεί 
στη Μάλαγα και το Ροσαλέδα, σύμφωνα με ισπανι-
κό δημοσίευμα.
Η Εθνική μας ομάδα θα ξεκινήσει τις υποχρε-
ώσεις της στα προκριματικά για το Παγκόσμιο 
Κύπελλο του Κατάρ 2022, κόντρα στην Ισπανία 
στις 25 Μαρτίου.

Σύμφωνα, με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Malaga 
Hoy» εν λόγω αναμέτρηση αναμένεται να διεξαχθεί 
στο Ροσαλέδα, καθώς η Μάλαγα είχε δικαίωμα να 
επιλέξει να φιλοξενήσει δύο αγώνες στο γήπεδο 
της Ανδαλουσίας και διάλεξε διάλεξε τα Ισπανία - 
Ελλάδα (25/3) και Ισπανία - Κόσοβο (31/3).
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται βρίσκεται 
στον δεύτερο όμιλο μαζί με την Ισπανία, την Σουη-
δία, την Γεωργία και το Κόσοβο.

Κριστιάνο Ρονάλντο: Μακράν ο Νο1 ποδοσφαιριστής στα 
social media, ξεπερνά Μέσι κατά 200 εκατ. followers!


