







 












 


 
 










 

Εντυπωσιακός σε έναν ακόμη αγώνα ο Απόλλωνας. Η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή έφυγε 
με το «διπλό» από το ΓΣΠ, επικρατώντας της Ομόνοιας με 2-0 χάρις σε τέρματα των Σαρδινέρο και Πίεχ, φτάνοντας 

έτσι στους 64 βαθμούς, τέσσερεις λιγότερους από τον πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα της Λεμεσού 
για μια ακόμη αναμέτρηση έδειξε τις προθέσεις της σε ό,τι αφορά την υπόθεση τίτλος.














    








 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  

  
  
 



 






 




 
 
 


  
  
  




 




    
       
     







 
 
 
  








     





      
     
 

 







  
 

     
     



    

      






      
    

     






      









  

  














  



 

 

     
   

       
    


    




     







   
    
   



     


     

    
 




   










     
   












    




    






     





 

     
     


    
     
 

       





      
    




    

   

    






     
     





    
  
     

    



     
   

    
  

    





  



     


 



 
 




 
     
 



     





  

   









      





 


    


    


      
 






 


   
   
      

    

   

   


      









    

 


     
 
 


    

    
     
      
 












 







    


    

   
    


   




  


 




     

  

 


  
  

   
    






   
   


 

    

   










 



 






 




 

 






 



  
 




     





       
 

     
 
 
   
     



    
    


 

 


 

   

    



  
   

 

 



   


     





   



     

       
 


    



 
     




 
     

 





  


   
     





 






   




 



     
  
     

 





 

      


    
      
 
      




    




     




      

    


 











 


 




     

  



 


 



 








     



  







   


   













 



    

 
  

 
 




      





















     









 
      
      


     








    
     
 
    

   









     



 




      





    





     



    
 





     





   
     




















 

  

  








      


 


 





   



    

    


      











    






    
    
     
  

    

 




     
    


    

     

  


     












 
















































     

   
 

     
 


 





















 









 
 

  
 


  
  
     




      
    
    

     
  

 
      





      


 
     

 



 






 
 

    

 


  

 
 
 

     
 

    

 

 




 

    
      






   

     



      



  
 







 

 
 
 
   
       
 
      
 
     



 
 

 



  







     
  

    
    
 

  
  
 


   
     
 



      



      
      
      
      
      
      


      
      
      
      
      
      
























 








 






































ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | SPORTS | 39
sporttime  ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπιακός - Πλατανιάς 2-1

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-3

ΠΑΟΚ - Λάρισα 2-0

Πανιώνιος - Ατρόμητος 2-1

Γιάννινα - Ξάνθη 1-1

Λεβαδειακός - Βέροια 3-1

Παναιτωλικός - Αστέρας 1-1

Κέρκυρα - Ηρακλής 0-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Ολυμπιακός 26 47-15 57

02. Πανιώνιος 26 33-17 51

03. ΠΑΟΚ 26 39-17 49

04. Παναθηναϊκός 26 41-16 48

05. ΑΕΚ 26 44-22 43

06. Πλατανιάς 26 31-28 41

07. Ξάνθη 26 28-24 41

08. Γιάννινα 26 28-26 35

09. Ατρόμητος 26 25-34 35

10. Κέρκυρα 26 20-31 29

11. Παναιτωλικός 26 27-33 28

12. Λάρισα 26 21-36 24

13. Αστέρας 26 25-42 23

14. Λεβαδειακός 26 23-44 22

15. Ηρακλής 26 21-35 19

16. Βέροια 26 16-49 16

ΑΓΓΛΙΑ

Τσέλσι - Κρίσταλ Πάλας 1-2

Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι 2-2

Μπέρνλι - Τότεναμ 0-2

Μάντσεστερ Γιουν. - Γουέστ Μπρομ. 0-0

Λίβερπουλ - Έβερτον 3-1

Χαλ - Γουέστ Χαμ 2-1

Λέστερ - Στόουκ 2-0

Σαουθάμπτον - Μπόρνμουθ 0-0

Γότφορντ - Σάντερλαντ 1-0

Σουόνσι - Μίντελσμπρο 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Τσέλσι 29 60-23 69

02. Τότεναμ 29 57-21 62

03. Λίβερπουλ 30 64-37 59

04. Μάντσεστερ Σίτι 29 56-32 58

05. Μάντσεστερ Γιουν. 28 42-23 53

06. Αρσεναλ 28 58-36 51

07. Εβερτον 30 52-33 50

08. Γουέστ Μπρόμιτς 30 39-38 44

09. Στόουκ 30 33-44 36

10. Σαουθάμπτον 28 33-36 34

11. Μπόρνμουθ 30 42-54 34

12. Γότφορντ 29 34-48 34

13. Λέστερ 29 35-47 33

14. Γουέστ Χαμ 30 41-54 33

15. Μπέρνλι 30 31-44 32

16. Κρίσταλ Πάλας 29 38-47 31

17. Σουόνσι 30 36-63 28

18. Χαλ 30 28-59 27

19. Μίντελσμπρο 29 20-33 23

20. Σάντερλαντ 29 24-51 20

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μπάγερν - Άουγκσμπουργκ 6-0

Σάλκε - Ντόρτμουντ 1-1

Λειψία - Ντάρμσταντ 4-0

Χέρτα - Χόφενχαϊμ 1-3

Λεβερκούζεν - Βόλφσμπουργκ 3-3

Αμβούργο - Κολωνία 2-1

Φράιμπουργκ - Βρέμη 2-5

Φρανκφούρτη - Γκλάντμπαχ 0-0

Ίγκολσταντ - Μάιντς 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Μπάγερν 26 67-13 65

02. Λειψία 26 47-28 52

03. Χόφενχαϊμ 26 49-26 48

04. Ντόρτμουντ 26 55-28 47

05. Χέρτα 26 35-33 40

06. Κολωνία 26 38-31 37

07. Φρανκφούρτη 26 26-27 37

08. Φράιμπουργκ 26 34-57 35

09. Σάλκε 26 33-28 34

10. Γκλάντμπαχ 26 30-34 33

11. Λεβερκούζεν 26 40-43 32

12. Βρέμη 26 39-46 32

13. Βόλφσμπουργκ 226 26-37 30

14. Αμβούργο 26 26-47 30

15. Μάιντς 26 34-43 29

16. Άουγκσμπουργκ 26 24-40 29

17. Ίνγκολσταντ 26 25-43 22

18. Ντάρμσταντ 26 17-51 15

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ρεάλ - Αλαβές 3-0

Γρανάδα - Μπαρσελόνα χθες

Μάλαγα - Ατλέτικο 0-2

Σεβίλη - Χιχόν 0-0

Βιγιαρεάλ - Εϊμπάρ 2-3

Οσασούνα - Μπιλμπάο 1-2

Σοσιεδάδ - Λεγανές 1-1

Βαλένθια - Κορούνια 3-0

Εσπανιόλ - Μπέτις 2-1

Θέλτα Βίγο - Λας Πάλμας σήμερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Ρεάλ 28 74-28 68

02. Μπαρσελόνα 28 81-25 63

03. Ατλέτικο 29 54-23 58

04. Σεβίλη 29 52-34 58

05. Σοσιεδάδ 29 43-40 49

06. Βιγιαρεάλ 29 41-23 48

07. Μπιλμπάο 29 37-33 47

08. Εϊμπάρ 29 47-41 44

09. Εσπανιόλ 29 42-40 43

10. Αλαβές 29 29-36 40

11. Θέλτα Βίγο 27 40-45 38

12. Λας Πάλμας 28 44-45 35

13. Βαλένθια 29 41-51 33

14. Μπέτις 29 32-46 31

15. Μάλαγα 28 33-45 27

16. Κορούνια 29 31-46 27

17. Λεγανές 29 23-42 27

18. Χιχόν 29 31-57 22

19. Γρανάδα 28 25-58 19

20. Οσασούνα 29 29-69 11

ΙΤΑΛΙΑ

Νάπολι - Γιουβέντους χθες

Ρόμα - Έμπολι 2-0

Σασουόλο - Λάτσιο 1-2

Πεσκάρα - Μίλαν 1-1

Τορίνο - Ουντινέζε 2-2

Τζένοα - Αταλάντα 0-5

Παλέρμο - Κάλιαρι 1-3

Φιορεντίνα - Μπολόνια 1-0

Κιέβο - Κροτόνε 1-2

Ίντερ - Σαμπντόρια σήμερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Γιουβέντους 29 59-19 73

02. Ρόμα 30 66-26 68

03. Νάπολι 29 68-32 63

04. Λάτσιο 30 52-31 60

05. Αταλάντα 30 51-33 58

06. Ίντερ 29 55-31 55

07. Μίλαν 30 43-33 54

08. Φιορεντίνα 30 47-37 51

09. Τορίνο 30 56-50 41

10. Σαμπντόρια 29 35-34 41

11. Κιέβο 30 35-43 38

12. Ουντινέζε 30 38-40 37

13. Κάλιαρι 30 39-59 35

14. Σασουόλο 30 37-48 31

15. Μπολόνια 30 29-43 31

16. Τζένοα 30 30-48 29

17. Έμπολι 30 17-48 22

18. Κροτόνε 30 23-50 17

19. Παλέρμο 30 25-63 15

20. Πεσκάρα 30 30-67 13 

ΛΙΓΚ ΚΑΠ ΓΑΛΛΙΑΣ

Η Παρί ΣΖ έγραψε ιστορία προχθές: Επι-
κράτησε στο ουδέτερο Παρκ Ολαμπίκ
Λιονέ (έδρα της Λιόν) της Μονακό (4-1)
και έγινε η πρώτη ομάδα που πανηγύρισε
για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Λιγκ
Καπ, ενώ επέκτεινε το έτσι κι αλλιώς
δικό της ρεκόρ κατακτήσεων του τρο-
παίου, στον αριθμό επτά. Ήταν μία μαγική
βραδιά για τους Παριζιάνους, που έκαναν
ό,τι ήθελαν και δεν άφησαν σε κανένα
σημείο του αγώνα να αμφισβητηθεί η
ανωτερότητά τους. Άνοιξαν πολύ νωρίς
το σκορ (Ντράξλερ 4’), ισοφαρίστηκαν
από το τέρμα του Λεμάρ (27’), αλλά
πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα
ενός τέρματος (Ντι Μαρία 45’). Στο 2ο
ημίχρονο, η Παρί ΣΖ συνέχισε να είναι
καλύτερη και πιο κινητική και με τα τέρ-
ματα του Καβάνι (54’, 90’) έφτασε στη

μεγάλη της νίκη: «Είχαμε ανάγκη να
κερδίσουμε αυτό το τρόπαιο, διότι θέλαμε
να δείξουμε στον κόσμο τις πραγματικές
μας δυνατότητες. Είμαι πλήρως ικανο-
ποιημένος από το αποτέλεσμα, φυσικά,
αλλά και από τη γενική απόδοση της
ομάδας μου. Νομίζω ότι ήταν μία από
τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις μας»,
είπε μετά τον τελικό ο Ισπανός προπο-
νητής των Παριζιάνων, Ούναϊ Έμερι και
πρόσθεσε: «Αυτή η νίκη θα μας δώσει
αυτοπεποίθηση. Είμαστε έτοιμοι να αρ-
πάξουμε από τα μαλλιά την ευκαιρία να
προωθηθούμε στην κορυφή του πρω-
ταθλήματος, αν μας το επιτρέψει με απώ-
λειές της η Μονακό».

Από την πλευρά του, ο νεαρός άσος
της Μονακό, Κιλιάν Μ’Μπαπέ, παρα-
δέχθηκε την ανωτερότητα της τροπαιού-
χου: «Η Παρί ΣΖ ήταν καλύτερη σε όλους
τους τομείς, σε όλο τον αγώνα. Ήταν ένας
πραγματικός μπάτσος για εμάς».

Πρίγκιπες ήταν οι Παριζιάνοι

Ντέρμπι με τα όλα του ήταν το χθεσινό
στο Λονδίνο, ανάμεσα στην Άρσεναλ και
τη Μάντσεστερ Σίτι (2-2). Τελικά, οι δύο
ομάδες πήραν από έναν βαθμό, κάτι που,
βέβαια, δεν βολεύει τα σχέδιά τους, ιδι-
αίτερα της Άρσεναλ που παραμένει έξω
από τη ζώνη του Τσάμπιονς Λιγκ. Η Σίτι
προηγήθηκε πολύ νωρίς με πλασέ του
Σανέ (4’) και η Άρσεναλ απάντησε με τον
Γόλκοτ (40’). Δύο λεπτά αργότερα, ο

Αγουέρο ξανάδωσε προβάδισμα στη Σίτι,
αλλά τον τελευταίο λόγο είχε ο Μουστάφι,
που ισοφάρισε εκ νέου, με κεφαλιά (53’).

Το αποτέλεσμα αυτό διατηρεί μεν τη
Σίτι στην τετράδα, αλλά έχασε την ευκαιρία
να πλησιάσει λίγο την κορυφή. Και με
δεδομένο ότι, μεθαύριο, θα συγκρουστεί
στο Λονδίνο με την Τσέλσι, δεν είναι
υπερβολικό να πούμε ότι, ουσιαστικά, θα
παίξει τα ρέστα της σ’ αυτό το παιχνίδι.

Χορταστικό Χ στο Λονδίνο

Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό!
Με γκολ στο 90’, ο Παναθηναϊκός κέρδισε την ΑΕΚ (3-2), 
που είχε πιστέψει ότι είχε πάρει τον βαθμό

Ματσάρα χθες στο ΟΑΚΑ, με τον Πα-
ναθηναϊκό να βρίσκεται στον παράδεισο
(στο πρώτο ημίχρονο), να επιστρέφει
στη Γη και στο τέλος (κυριολεκτικά,
αφού πέτυχε το νικητήριό του τέρμα
στο 90’) να πανηγυρίζει μια σπουδαίας
σημασίας νίκη σε βάρος τη ΑΕΚ (3-2).
Τα είχε όλα το αθηναϊκό ντέρμπι: Γκολ,
θέαμα, συγκινήσεις, ανατροπή επί ανα-
τροπής του σκορ. Καιρό είχαμε να
δούμε αγώνα - διαφήμιση του ελληνικού
ποδοσφαίρου και οι δύο ομάδες έστειλαν
σαφές μήνυμα ενόψει των πλέι οφ. Πάν-
τως, αυτός που δικαιούται να χαμογελά
είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ουσια-
στικά «κλείδωσε» θέση για τα πλέι οφ
και θα διεκδικήσει με πολλές πιθανό-
τητες τη δεύτερη θέση, που οδηγεί στο
Τσάμπιονς Λιγκ.

Οι πράσινοι ήταν κυρίαρχοι στο
πρώτο ημίχρονο και δίκαια πήραν
προβάδισμα δύο τερμάτων. Θα μπο-
ρούσε, μάλιστα, να πει κάποιος ότι και
λίγα ήταν τα τέρματα που πέτυχαν, με
τους Μπεργκ (24’) και Κλωναρίδη (27’).
Το πρώτο, μετά από ασίστ του Εμποκού
και το δεύτερο, μετά από… ριμπάουντ
στο δοκάρι της ΑΕΚ. Η ομάδα του Χι-
μένεθ τα είχε χαμένα σ’ αυτό το διάστημα
και ψαχνόταν. Κάτι έπρεπε να γίνει, αν

η ΑΕΚ ήθελε να επιστρέψει στον αγώνα.
Κι αυτό το «κάτι», το βρήκε ο Χιμένεθ,
στις αλλαγές που επιχείρησε. Η είσοδος
των Χριστοδουλόπουλου και Πέκχαρτ
έπαιξαν καταλυτικό ρόλο, γιατί η ΑΕΚ
άρχισε πλέον να κινείται πιο απαιτητικά
στην περιοχή του Παναθηναϊκού και
να στέλνει αρκετές προειδοποιήσεις.
Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός
το «γύρισε» στην άμυνα, θέλοντας να
συντηρήσει το προβάδισμά του. Λάθος
κίνηση, διότι ο Δικέφαλος ανέλαβε
πλήρη δράση και έλεγχο του αγώνα.
Έτσι, στο 61’ η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι σε
χέρι του Βιγιαφάνιες και ο Χριστοδου-
λόπουλος δεν αστόχησε (61’). Το τέρμα
αυτό έδωσε φτερά στα πόδια των γη-
πεδούχων και στο 77’, ο Πέκχαρτ με
προβολή ισοφάρισε. Κι εκεί που όλα
έδειχναν ότι το ντέρμπι θα έληγε ισό-
παλο, ήρθε το γκολ του Μπεργκ στο
90’ για να μας θυμίσει ότι, στο ποδό-
σφαιρο τίποτα δεν τελειώνει αν δεν
λήξει ο αγώνας…

Μία ανάσα από 
τον τίτλο ο Ολυμπιακός
Παρά τα προβλήματά του και την γκρίνια
του κόσμου, ο Ολυμπιακός έχει το ένα
χέρι απλωμένο στο τρόπαιο του πρω-

ταθλητή. Μαθηματικά, χρειάζεται άλλες
δύο νίκες για να κατακτήσει τον τίτλο,
με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι ο Πα-
νιώνιος δεν θα χάσει άλλο βαθμό μέχρι
το τέλος. Το αγωνιστικό πρόγραμα του
Ολυμπιακού μέχρι την ολοκλήρωση
του πρωταθλήματος; Τέσσερα παιχνίδια
εκτός έδρας (Κέρκυρα, Λεβαδειακός,
Παναιτωλικός, Αστέρας) κι ένα μόνο
στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (Γιάννινα).
Κοντολογίς, είναι θέμα χρόνου για τους
ερυθρόλευκους να πανηγυρίσουν για
έβδομη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο
και για 18η στα τελευταία 20 χρόνια!

Προχθές στον Πειραιά, αναγκάστη-
καν να τρέξουν για να ανατρέψουν το
σκορ με τον Πλατανιά. Οι Κρητικοί
προηγήθηκαν με τον Μανούσο (45’),
αλλά τα γκολ των Μαρίν (54’) και
Ρομάο (63’) τοποθέτησαν τα ρολόγια
στη σωστή τους θέση. Εξάλλου, σ’ αυτό
το στάδιο της διοργάνωσης, σημασία
έχει το τρίποντο κι όχι ο τρόπος που
κερδίζει μία ομάδα. Κι όπως παρα-
δέχθηκε μετά τον αγώνα ο Τάκης Λε-
μονής, «είναι γεγονός ότι είναι μία πε-
ρίοδος όπου η ψυχολογία μας δεν βρί-
σκεται στο πιο υψηλό επίπεδο. Ο κό-
σμος, όμως, μας βοήθησε να ανακάμ-
ψουμε στο δεύτερο ημίχρονο».
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