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Η ΑΕΚ έχει λόγω καταστάσεων εμπλακεί σε αρκετά μεταγραφικά… θρίλερ. Λογικό και επόμενο μια 
και η Ένωση έχει βγει στην αγορά με αρκετά χρήματα και διάθεση να δώσει, αλλά κάτι το Ελληνικό 
Πρωτάθλημα, κάτι το γεγονός πως δεν παίζει Ευρώπη, κάνει το βαθμός δυσκολίας ακόμα μεγαλύτερο.
Ο Μπόγκνταν Πλάνιτς, ο στόπερ της Μακάμπι Χάιφα είναι ένα όνομα που πρέπει να ακούγεται εδώ 
και τόσες ημέρες. Και από εκεί που φαινόταν πως ο 30χρονος Σέρβος θα ήταν παίκτης της ΑΕΚ, το 
θέμα στράβωσε μετά το πρώτο ματς με τον Ολυμπιακό και το 1-1 στο Ισραήλ. Είναι γνωστό πάνω-
κάτω τι έχει συμβεί με τους ανθρώπους της Μακάμπι Χάιφα να θέλουν να κρατήσουν οπωσδήποτε τον 
Πλάνιτς, εκείνος να συγκινείται, το κλαμπ από το Ισραήλ να λέει πως θέλει τη ρήτρα και την ΑΕΚ να 
στρέφεται αλλού. Παρόλα αυτά, η περίπτωση του Πλάνιτς δεν έχει τελειώσει για την Ένωση. Πολλά, 
αν όχι όλα, θα εξαρτηθούν από το τι θα γίνει στη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό (αύριο Τετάρτη 27/7, 
22:00). Αν η Μακάμπι Χάιφα προκριθεί (κάτι που δε θέλουμε και ως Ελληνικό ποδόσφαιρο) τότε το 
όνειρο του Champions League θα παραμείνει ζωντανό και ο Πλάνιτς δύσκολα έως απίθανο να έρθει 
στην Αθήνα. Αν ο Ολυμπιακός κάνει το χρέος του και προκριθεί, τότε ανοίγει η πόρτα για μεταγραφή. 
Και το πιο πιθανό με τους όρους της ΑΕΚ.

Η γενική εικόνα του ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία ήταν δραματική. Σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές του Ραζβάν 
Λουτσέσκου υστέρησαν. Αρκετών η απόδοση έχει προβληματίσει πολύ κόσμο στη Μικράς Ασίας. Ένας 
από αυτούς ήταν ο Σάστρε. Σε σημείο να δικαιώνεται πλήρως ο Ρουμάνος τεχνικός που ζητούσε άλλου 
τύπου δεξί μπακ, ακόμα κι όταν ο Σάστρε είχε ξεκινήσει την καριέρα του στον Δικέφαλλο του Βορρά 
εντυπωσιακά, με κάποια γκολ σε κρίσιμα ματς. Τρίτη επιλογή ήταν στο μυαλό του 53χρονου κόουτς ο 
Σάστρε. Λύρατζης. Βιεϊρίνια και η έσχατη ο άλλοτε άσος της Μαγιόρκα. Διόλου τυχαίο. Η εικόνα του ήταν 
τόσο απογοητευτική ανασταλτικά που ο Λουτσέσκου δεν θα ήθελε να τον έχει στα πλάνα του σε καμία 
περίπτωση για τη ρεβάνς. Είτε καταφέρει και προλάβει να είναι έτοιμος ο Λύρατζης, είτε όχι. Διότι ο 
Βιεϊρίνια δύσκολα θα μπορέσει να δώσει το παρών. Με ότι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον του Σάστρε 
γενικότερα στον ΠΑΟΚ…

ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
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Από το πουθενά έσκασε το όνομα του Ντορόν Λάιντνερ και μάλιστα η περίπτωσή του είναι τόσο 
προχωρημένη που άμεσα ο Ολυμπιακός θα ανακοινώσει την απόκτησή του. Παντελώς άγνωστος σε 
όλους μας αλλά όχι στους σκάουτ και το μεταγραφικό στρατηγείο των πρωταθλητών, ο 20χρονος 
αριστερός μπακ, διεθνής με το Ισραήλ, έρχεται στην Ελλάδα για να βάλει ανταγωνισμό στον 
Ρέαμπτσιουκ.
Όποιος πει πως τον ξέρει καλά (πλην των ανθρώπων του Ολυμπιακού) δε θα πει και μεγάλη αλήθεια, 
εκτός αν παρακολουθούσε στενά το πρωτάθλημα Ισραήλ και την Χάποελ Τελ Αβίβ, που έπαιζε ο 
Λάιντνερ. Μέγα στοίχημα για τον Ολυμπιακό, ο 20χρονος μπακ. Μάλιστα, από την στιγμή που θα δοθούν 
και κοντά στα 2 εκατομμύρια για την απόκτησή του, τότε η πίεση δε θα είναι μικρή. Ειδικά για τη θέση 
που αγωνίζεται και που έχουν ακουστεί πολλά και έχουν γραφτεί άλλα τόσα, με τον Ολυμπιακό να μην 
έχει βρει την τέλεια κάλυψη μετά τον Κώστα Τσιμίκα.  

Ένα φιλικό, αυτό με τον Βόλο, ήταν αρκετό για να βγάλει προς τα έξω τους προβληματισμούς για τον 
Παναθηναϊκό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς όσον αφορά τη φετινή σεζόν.
Αυτό το κάτι σαν 4-4-1-1 με τον Καρλίτος πίσω από τον Ιωαννίδη δεν τράβηξε και η είσοδος του Τσέριν 
στο δεύτερο ημίχρονο ομόρφυνε την ομάδα αγωνιστικά και το 4-3-3 φάνηκε να είναι το σύστημα 
που ταιριάζει. Ο Παναθηναϊκός δημιουργικά δεν μπορεί να τραβήξει ακόμα αφού μόνο οι Παλάσιος 
και Αϊτόρ υπάρχουν στα εξτρέμ ενώ και στην άμυνα στο πρώτο ημίχρονο ο Βόλος θα μπορούσε να 
κάνει άνετα γκολ. Το ζήτημα είναι πως ούτε 10 μέρες πριν το πρώτο ματς με τη Σλάβια Πράγας, ο 
Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περιμένει προσθήκες. Αυτοί είναι. Με αυτούς θα πάει και με την ελπίδα 
να βρεθούν σε καλή κατάσταση. Πάντως, είναι φανερό πως υπάρχει έλλειψη βάθους ακόμα.

ΜΕΓΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΑΕΙ
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Ο Μανού Γκαρσία πάτησε το πόδι του στο «Μακεδονία» και θα 
ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Αρη. Παράλληλα, μετά την 
έλευση του Ισπανού κυνηγού, οι «κίτρινοι» φουλάρουν ακόμα 
μια φορά τις μηχανές για τον πολυπόθητο στόπερ που θα πλαισι-
ώσει τους Φαμπιάνο και Μπράμπετς. Ο Μινγκέθα αποτελεί πλέον 
mission impossible, αλλά η LaLiga παραμένει ως βασική αγορά 
για απόκτηση σέντερ μπακ.

Αγωνία για τον Ντομαγκόι Βίντα, ο οποίος είναι κοντά στην ΑΕΚ, 
αλλά η προοπτική του να αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, μάλ-
λον φρενάρει την επιθυμία του να έρθει στη χώρα μας. Παράλληλα, 
η Ενωση έχει οργώσει το Ισραήλ, μιας και πέραν του Πλάνιτς της Μα-
κάμπι Χάιφα, στο τραπέζι έπεσε και το όνομα του 27χρονου Κροάτη 
επιθετικού, Στίπε Πέριτσα! Ωστόσο, η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει υψηλές 
οικονομικές απαιτήσεις (1 εκατ. ευρώ).

Με τις μεταγραφικές κινήσεις να έχουν μπει ξανά στον «πάγο», 
ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για τα ματς με τη Σλά-
βια. Στο κάδρο των λύσεων μπαίνει και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο 
οποίος είναι έτοιμος να ολοκληρώσει το περσινό come-back. Την 
ίδια στιγμή, οι ανανεώσεις των Σένκεφελντ – Αϊτόρ δεν... τσουλάνε 
και υπάρχει προβληματισμός στις τάξεις του «τριφυλλιού» γι’αυτό.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Αντρέ Βιεϊρίνια δεν θα δώ-
σει το «παρών» στον επαναληπτικό με τη Λέφσκι Σόφιας στην Τού-
μπα. Παράλληλα, ο Κάλεντ Νάρεϊ αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σε 
θέση – έκπληξη από τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος τον προορίζει 
ακόμα και για «εννιάρι». Οσο για τον Γιασμίν Κούρτιτς, φαίνεται ότι 
γεφυρώνονται οι διαφορές με τον Σλοβένο και άμεσα θα υπάρξουν 
εξελίξεις αναφορικά με το συμβόλαιό του στον ΠΑΟΚ.

Εν αναμονή της έλευσης του Χουάνγκ Ιν-Μπέομ, ο Ολυμπιακός συ-
νεχίζει τις προσθήκες του ενισχύοντας το αριστερό άκρο της άμυνας με 
έναν ακόμα... άσημο παίκτη. Ο 20χρονος μπακ της Χάποελ Τελ Αβίβ, 
Ντόρον Λάιτνερ (3 φορές διεθνής με Εθνική Ισραήλ, 34 συμμετοχές 
πέρυσι με την ομάδα του) αναμένεται στον Πειραιά για να υπογράψει 
συμβόλαιο. Ενα deal που αναμένεται να αγγίξει τα 3 εκατ. ευρώ (2 εκατ. 
η μεταγραφή, συν 750 χιλιάδες ευρώ μπόνους στους Ισραηλινούς).



CHAMPIONS LEAGUE 20:00
ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ-ΜΑΡΙΜΠΟΡ

1 -0,75 1,80
Σπατάλησαν αρκετές ευκαιρίες στο Μάριμπορ οι Μολδαβοί και 
έχασαν την ευκαιρία να κάνουν το βήμα για την επόμενη φάση.

Υπερέχει πάντως σε ποιότητα η Σερίφ και αν παρουσιαστεί 
σοβαρή θα πάρει αυτό που θέλει.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ

ς

ΣΤΗΝ ΜΆΧΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΚΡΙΜΆΤΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΟΥ CHAMPIONS 
LEAGUE ΚΆΙ ΤΟΥ CONFERENCE LEAGUE ΟΛΥΜΠΙΆΚΟΣ, ΠΆΟΚ ΚΆΙ ΆΡΗΣ 

Την πρόκριση τους στην τρίτη προκριματική φάση διεκδικούν οι 
3 από τις 4 ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις. Άύριο, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στο Ισραήλ την 
Μακάμπι Χάιφα για τον β’ προκριματικό γύρο του Champions League. 
Την Πέμπτη, για τη δεύτερη προκριματική φάση του Conference 
League, ο ΠΆΟΚ φιλοξενείται από την Λέφσκι Σόφιας, ενώ ο Άρης 
υποδέχεται την Γκόμελ από την Λευκορωσία. Στα καταστήματα ΟΠΆΠ 
προσφέρονται πολλές στοιχηματικές επιλογές για όλους τους αγώνες 
των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς και για τις αναμετρήσεις   
στα πρωταθλήματα   της Βραζιλίας και της Άργεντινής. Η πρόκριση, 
το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ, η διαφορά νίκης Οι παίκτες του 
Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν σε ειδικά στοιχήματα στους 
ευρωπαϊκούς αγώνες του Ολυμπιακού, του ΠΆΟΚ και του Άρη, όπως 
στο ποια ομάδα θα πάρει την πρόκριση, στην πρώτη και στην τελευταία 
ομάδα που θα σκοράρει, στο τελικό αποτέλεσμα & Goal/No Goal, στο 
τελικό αποτέλεσμα & Over/Under, στο ημίχρονο με το υψηλότερο 
σκορ, στο σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, στα σκορ πολλαπλών 
επιλογών, στο στοίχημα χωρίς ισοπαλία, στην διαφορά νίκης και στον 
παίκτη που θα σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι. Σε όλους τους 
ποδοσφαιρικούς αγώνες το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την προωθητική 
ενέργεια «Boost Νίκης» για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 
Για τις πρώτες αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα 
Ευρώπης προσφέρεται στα καταστήματα ΟΠΆΠ και η προωθητική 
ενέργεια «Επιστροφή Στοιχήματος», για την οποία ισχύουν όροι και 
προϋποθέσεις. 

• Την Τετάρτη στην «Επιστροφή Στοιχήματος» συμμετέχει οι αγώνας 
Μακάμπι Χάιφα-Ολυμπιακός
• Την Πέμπτη στην «Επιστροφή Στοιχήματος» συμμετέχουν τα παιχνίδια 
Λέφσκι-ΠΆΟΚ και Άρης-Γκόμελ.

ΝΙΚΗΤΕΣ ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΆΤΩΝ ΓΙΆ ΤΗ ΝΕΆ ΣΕΖΟΝ
Το ΠΆΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΆ προσφέρει και πολλά ειδικά στοιχήματα για 
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενόψει της νέας σεζόν. Συγκεκριμένα, στα 
καταστήματα ΟΠΆΠ είναι διαθέσιμες οι αγορές για τον νικητή της σεζόν 
2022-2023 στα πρωταθλήματα: Premier League, Championship, Super 
League, Bundesliga, La Liga, Serie A, Primeira Liga Πορτογαλίας, Ligue 
1, Bundesliga 2, Eredivisie, Super Lig Τουρκίας, 1η κατηγορία Τσεχίας, 
1η κατηγορία Βελγίου, Σούπερ Λιγκ Ελβετίας, Εξτρακλάσα Πολωνίας και 
Serie B. 

ΕΙΔΙΚΆ ΣΤΟΙΧΗΜΆΤΆ ΓΙΆ ΤΟ ΠΆΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΆ ΣΤΙΒΟΥ 
Επίσης, το ΠΆΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΆ προσφέρει ειδικές στοιχηματικές επιλογές 
για τους νικητές πολλών αγωνισμάτων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 
στίβου. Στους άνδρες, προσφέρεται η στοιχηματική επιλογή για τον νικητή 
στα αγωνίσματα τριπλούν, 1500 μέτρα, δισκοβολίας, άλμα επί κοντώ, 
200 μέτρων, 5 χιλιομέτρων, 400 μέτρων, ακοντισμού, 800 μέτρων και 
400 μέτρων με εμπόδια. Στις γυναίκες, είναι διαθέσιμη η επιλογή για 
τις νικήτριες των αγωνισμάτων άλμα εις ύψος, 200 μέτρων, άλμα εις 
μήκος, δισκοβολίας, ακοντισμού, 800 μέτρων, 100 μέτρων με εμπόδια,  
400 μέτρων με εμπόδια και 5 χιλιομέτρων. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΜΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ  
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ
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CHAMPIONS LEAGUE 18:30
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ

OVER 9 ΚΟΡΝΕΡ 1,80
Στο πρώτο ματς η ΑΕΚ έπαιξε έξυπνα στη κόντρα και παραλίγο να φύγει 

με την νίκη.
Για την υπέρβαση θα παίξει η ομάδα της Λάρνακας αλλά οι Δανοί 

συνεχίζουν να είναι το φαβορί για την πρόκριση.

ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΚΟΡΝΕΡ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1 CHAMPIONS LEAGUE 20:00
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ-ΕΛΣΙΝΚΙ

OVER 1 ΗΜΙΧ. 1,82
Μίλησε η εμπειρία στη Φινλανδία με τους Τσέχους να 

παίρνουν ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης.
Δεν έχει να χάσει κάτι το Ελσίνκι και θα ψάξει ένα γκολ 

που θα του δώσει ξανά ελπίδες.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΑΤΣ ΑΝΑΜΕΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΛΕΠΤΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

CHAMPIONS LEAGUE 20:30
ΝΤΟΥΝΤΕΛΑΝΖ-ΠΙΟΥΝΙΚ

1 DNB 1,72
Με πέναλτι του Χάτζι η Ντουντελάνζ πέρασε απο το 

Ερεβάν με 1-0 και έγινε το φαβορί στο ζευγάρι.
Οι Αρμένιοι δεν έχουν να χάσουν κάτι και θα παίξουν τα 

ρέστα τους με άκρως επιθετικό πλάνο.
Ένα γρήγορο γκολ θα ψάξουν οι φιλοξενούμενοι αλλά η 

Ντουντελάνζ θα βρει σίγουρα αρκετούς χώρους.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΕΔΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ-ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ

G/G 1,83
Τυπική διαδικασία πλέον η ρεβάνς μετά το 3-0 της 

Βουλγαρίας. Η Λουντογκόρετς έβγαλε την ανωτερότητα της 
στο γήπεδο και πήρε αρκετά εύκολα αυτό που ήθελε.

Χωρίς άγχος οι Ιρλανδοί θα παίξουν για να δώσουν χαρά στο 
κοινό τους.

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΣΚΟΥΠΙ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ

OVER 5 ΚΑΡΤΕΣ 1,70
Θύμα έκπληξης έπεσε η Ντιναμό στο Ζάγκρεμπ με το 2-2 να την βάζει σε μπελάδες.
Οι γηπεδούχοι με ενθουσιασμό και με το κοινό μαζί τους θα τα δώσουν όλα για την 
μεγάλη πρόκριση. Κλειστό αλλά και σκληρό ματς αναμένω που σίγουρα θα πάει στη 

δύναμη.

ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΑΤΣ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική, 
ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή - απόδοση του 
περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, 
ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούμενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς 

Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
EDITS & MAGS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Αντώνης Νικολόπουλος

sales@sportime.gr

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 
Ρόιλα Κοράλλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME 

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιφιγενείας 47, Νέο Ηράκλειο Τ.Κ.: 142 31 Τηλ.: 210-6871137 Fax: 210-6871001 email: info@sportime.gr

ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΛΟΚΟ - ΜΟΝΤΟ 
ΝΤΟΥΠΛΑΝΤΙΣ

Η λογική σταματά εκεί που ξεκινάει να παίρνει φόρα ο Αρμάντ Ντουπλάντις. Ο 22χρονος Σουηδοαμερικανός 
συνέτριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Ορεγκον και 
ολόκληρος ο πλανήτης υποκλίθηκε στο μεγαλείο του. Με το άλμα στα 6,21 έδωσε την εντύπωση ότι θα 

πιάσει... στρατόσφαιρα. Το έκανε να μοιάζει τόσο εύκολο, τόσο απλό.
Σαν να πετούσε σε ένα μαγικό χαλί, όπως τραγουδούσαν οι Λοκομόντο, ο «Λόκο- Μόντο» μας τρέλανε με 
μια προσπάθεια που δεν λαμβάνει χώρα ούτε στις χολυγουντιανές ταινίες και εξασφάλισε μια θέση στο 

πάνθεον του παγκόσμιου αθλητισμού. 
Ορισμένες φορές, το πεπρωμένο ενός ανθρώπου διαμορφώνεται από τη στιγμή που γεννιέται. Στην περίπτωση 
του Ντουπλάντις συνέβη ακριβώς αυτό. Γόνος αθλητικής οικογένειας (πατέρας επικοντιστής, μητέρα επταθλήτρια 
και βολεϊμπολίστρια), θαρρεί κανείς πως η επιτυχία σε κάποιο άθλημα ήταν προδιαγεγραμμένη. Ενας 

«χρυσός» μονόδρομος. Και τι μονόδρομος...
Ενας αεροδιάδρομος, ο οποίος τον οδήγησε στην αιώνια δόξα με μάρτυρα τον άνθρωπο που αποτέλεσε πηγή 
έμπνευσης για τον ίδιο, τον Ρενό Λαβιλενί. Ο Γάλλος, ήταν ο τελευταίος που έφτασε σε παγκόσμιο ρεκόρ 

(2014), σπάζοντας τις επιδόσεις του θρυλικού Σεργκέι Μπούμπκαν (16 παγκόσμια ρεκόρ). 
Και από αυτούς τους δύο ογκόλιθους, περνάμε στον «μετεωρίτη» που ονομάζεται Αρμάντ «Μόντο» Ντουπλάντις. 
Μόνο που αντί για καθοδική, η πορεία του εν λόγω αστεριού είναι ανοδική. Πέμπτο κατά σειρά παγκόσμιο 
ρεκόρ για τον Σουηδοαμερικανό και ουδείς γνωρίζει που θα σταματήσει. Μέχρι να το κάνει πάντως, η ανάσα 

όσων τον παρακολουθούν θα συνεχίζει να κόβεται στα δύο από τις εκπληκτικές του πτήσεις. 

 γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


