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Ο 
Λιονέλ Μέσι παραμένει μπροστά 
στο δίλημμα να διαλέξει τον πα-
κτωλό χρημάτων που ρίχνει στα 
πόδια του η σαουδαραβική Αλ 

Χιλάλ ή να ακούσει την καρδιά του και να 
επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα. Ηδη μία 
φορά προτίμησε το συμφέρον του και είπε 
το «ναι» στην Παρί Σεν Ζερμέν, για έναν 
γάμο που είχε τελικά μικρή διάρκεια αν 
και αρχικά φαινόταν ότι θα άντεχε στο τεστ 
του χρόνου. Τι πήγε στραβά;
Επρόκειτο εξ αρχής για συνοικέσιο, κι 
όχι για… γάμο από έρωτα. Κανείς άλλω-
στε δεν υποκρίθηκε ότι ο Μέσι έχει άλλον 
έρωτα από την «Μπάρτσα». Μετά τον πρώ-
το «μήνα του μέλιτος», και τον περυσινό 
τίτλο, βασικός στόχος του Μέσι δεν ήταν 
άλλος από το Μουντιάλ με την Αργεντινή 
και η απόδοσή του φέτος έπεσε σημαντικά.
Παράλληλα όμως φρόντιζε και τις συμβα-
τικές υποχρεώσεις του, που τον έφεραν 
ανήμερα Πρωτομαγιά στη Σαουδική Αρα-
βία για προώθηση του σαουδαραβικού 
τουρισμού, όπως προβλέπει το πολυετές 
προσωπικό του συμβόλαιο με το Ριάντ – 
αλλά χωρίς την άδεια της Παρί.

Τα χρήματα 
δεν ήταν το 
θέμα. Το πρό-
βλημα αυτού 
του γάμου 
δεν ήταν στην 
προίκα, αλλά 
στο ότι δεν 
ταίριαξε ο Μέσι 
με την Παρί. 
Δεν βρήκε εκεί 
αυτό που έψα-
χνε.

Μητσοτάκης:  
«Ο Παναθηναϊκός  
θ́  αποκτήσει επιτέλους  
το γήπεδο που του αξίζει»

Σ
το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού 
στην περιοχή του Βοτανικού ανα-
φέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
από την Κυψέλη, όπου βρέθηκε το 

Σάββατο στο πλαίσιο της προεκλογικής 
του εκστρατείας.
Παρόντος και του δημάρχου Αθηναίων, 
Κώστα Μπακογιάννη, ο πρωθυπουργός 
στάθηκε και στο νέο μεγάλο έργο που 
πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί έως το κα-
λοκαίρι του 2026 κι αφορά το νέο «σπίτι» 
του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.
«Και, βέβαια, δεν μπορώ να μην πω, κ. 
Δήμαρχε, μια κουβέντα για το άλλο με-
γάλο έργο το οποίο γίνεται εδώ λίγο πιο 
μακριά. Και αυτή ήταν μια δέσμευσή μας. 
Ναι, ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει επιτέ-
λους το γήπεδο που του αξίζει. 
Με σημαντική χρηματοδότηση από το 
κράτος, με στήριξη από την Περιφέρεια, 
με στήριξη από τον Δήμο. Οι μπουλντόζες 
έχουν ήδη μπει και αυτό είναι ένα σημα-
ντικότατο έργο, όχι μόνο για τον Παναθη-
ναϊκό, ένα σημαντικότατο έργο ανάπλα-
σης για όλη την πόλη της Αθήνας.»

Πώς χάλασε ο γάμος Μέσι-Παρί

Στο Παρίσι έγιναν έξαλλοι. Αγόρασαν 
έναν παίκτη κλάσης ΑΑΑ, που όμως ήταν 
ΑΑ (αδικαιολογήτως απών). Και η αδικαι-
ολόγητη απουσία στον γάμο έχει το τίμημά 
της. Ετσι κι αλλιώς το διαζύγιο ήταν δεδο-
μένο, απλώς αντί για… κοινή συναινέσει 
πλέον βγαίνει λίγο σε βάρος του Μέσι, 
αφού χάνει τους μισθούς των δύο τελευ-
ταίων εβδομάδων.
Τα χρήματα δεν ήταν το θέμα. Το πρόβλη-
μα αυτού του γάμου δεν ήταν στην προίκα, 
αλλά στο ότι δεν ταίριαξε ο Μέσι με την 
Παρί. Δεν βρήκε εκεί αυτό που έψαχνε.
Βεβαίως το να πάει να συζητήσει με τη 
Σαουδική Αραβία ενώ έχει συμβόλαιο με 
την ομάδα που ανήκει στο Κατάρ, μπορεί 
να ισοδυναμεί με… ασυγχώρητο συζυγικό 
παραστράτημα. Πάει πια ο καιρός που φο-
ρούσε στη Λουσάιλ το «μπιστ», τον μανδύα 
που του φόρεσαν κατά την απονομή του 
τροπαίου του Μουντιάλ τον Δεκέμβριο.
Ο γάμος διαλύεται αλλά δεν τον νοιάζει 
πια. Ο,τι πόθησε στο ποδόσφαιρο το έχει 
κατακτήσει, αφού ύψωσε και το τρόπαιο 
του Μουντιάλ και ξαναπήρε τη Χρυσή 
Μπάλα.

Έβδομη η Κορακάκη στο Σπορ Πιστόλι 25μ.
πρώτα εξακριβώθηκε ότι η αθλήτρια 
πυροδότησε κανονικά τη βολή, οι κρι-
τές προχώρησαν σε χειροκίνητη δια-
κρίβωση της βαθμολογίας.
Αυτό προκάλεσε μία διακοπή περίπου 
έξι λεπτών, κι ενώ η Ελληνίδα πρωτα-
θλήτρια επρόκειτο να δώσει μπαράζ με 
την Ουκρανή Κόστεβιτς και την Κινέ-
ζα Λιν. Οταν τελικά έγινε το μπαράζ, η 
Κορακάκη είχε τρεις άστοχες βολές και 
έμεινες εκτός συνέχειας, καταλαμβάνο-
ντας την έβδομη θέση.
Νικήτρια του αγωνίσματος αναδείχθηκε 
η Κινέζα Φενγκ, που νίκησε στον τελικό 
τη Ροσταμιγιάν από το Ιράν.
Υπενθυμίζεται ότι η Αννα Κορακάκη 
κατέκτησε στο Μπακού το χρυσό μετάλ-
λιο στο αεροβόλο πιστόλι 10μ.

Μ
ε τη συμμετοχή στον τελικό 
στο Σπορ Πιστόλι 25μ., όπου 
κατέλαβε την έβδομη θέση, 
ολοκλήρωσε η Αννα Κορα-

κάκη την παρουσία της στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο σκοποβολής του Μπακού.
Στο δεύτερο σκέλος του προκριματικού, 
που έγινε το Σάββατο  το πρωί, η Ελλη-
νίδα Ολυμπιονίκης σημείωσε επίδοση 
294/300 στην ταχεία βολή και με συ-
νολικό σκορ 588/600 προκρίθηκε ως 
δεύτερη στην τελικό.
Εκεί, η Κορακάκη αποκλείστηκε νω-
ρίς, αφού πρώτα συνέβη κάτι σπάνιο. 
Στην τελευταία βολή της πέμπτης σειράς 
ο ηλεκτρονικός στόχος της Βουλγάρας 
Αντοανέτα Κοσταντίνοβα δεν κατέγρα-
ψε τη βολή!
Σύμφωνα με τον κανονισμό, κι αφού 

Νικήτρια του 
αγωνίσματος 
αναδείχθηκε η 
Κινέζα Φενγκ, 
που νίκησε 
στον τελικό τη 
Ροσταμιγιάν 
από το Ιράν.


