



Οι χθεσινές απώλειες βαθμών που είχαν ΑΠΟΕΛ και
Απόλλωνας έδωσαν την ευκαιρία στην ΑΕΚ να πιάσει 
την ομάδα της Λεμεσού στη δεύτερη θέση. Πλέον η 
διαφορά που χωρίζει τις τρεις ομάδες είναι στους τέσσερεις
βαθμούς, και τέσσερεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε 
το πρωτάθλημα έχει πάρει μια άγρια ομορφιά!  

Οι «γαλαζοκίτρινοι» κατάφεραν να πάρουν τον βαθμό 
απέναντι στην Ανόρθωση στο 88’ με γκολ από τον Γιαμπερέ,
ενώ ο Απόλλων έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο ντέρμπι 
του Τσιρείου κόντρα στην ΑΕΛ με τον Πίττα στο 93’.

Κερδισμένη της αγωνιστικής η ΑΕΚ, που το Σάββατο 
κέρδισε μέσα στο ΓΣΠ την Ομόνοια με 2-1. 
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Εάν η φετινή χρονιά ήταν δύσκολη
και δεν πήγε όπως ακριβώς την περί-
μεναν στον Ολυμπιακό (απουσία από
τη φάση των ομίλων του Τσάμπιονς
Λιγκ, διαρκείς αλλαγές προπονητών
και παικτών, πτωτική πορεία ως προς
την εικόνα της ομάδας από Δεκέμβριο
και μετά), η αμέσως επόμενη προβλέ-
πεται ακόμα πιο δύσκολη! Ο πρωτα-
θλητής Ελλάδας καλείται να προετοι-
μαστεί για πρώτη φορά σε δεδομένα
60 και ίσως περισσότερων αγώνων,
για ένα πρωτάθλημα με αλλαγές στα
πλέι οφ, για ένα Κύπελλο που πολύ

πιθανό να έχει νέα μορφή και για ένα
Τσάμπιονς Λιγκ, του οποίου οι υπο-
χρεώσεις θα αρχίσουν νωρίς. Έτσι,
όπως όλα δείχνουν, ο Ολυμπιακός θα
αγωνισθεί σε αριθμό ρεκόρ αγώνων
για την ιστορία του, στη νέα σεζόν. Τι
σημαίνει αυτό; Πολύ απλά, ότι η προ-
ετοιμασία των Πειραιωτών για τη νέα
σεζόν ενδέχεται να αρχίσει πιο νωρίς.
Πέρυσι, είχε πάει στο εξωτερικό προς
τα τέλη του Ιουνίου, ενώ φέτος θα
βρεθεί στο Ζέεφελεντ (Ολλανδία) πριν
από τα μέσα του Ιούνη και θα παρα-
μείνει εκεί για έντεκα μέρες, για προ-

πονήσεις και φιλικά παιχνίδια.
Μ’ αυτά και μ’ αυτά, ο χρόνος τρέχει

και πιέζει. Ο Ολυμπιακός επείγεται να
έχει βρει και να κλείσει προπονητή μέσα
στον Μάιο. Το ενδεχόμενο να παραμείνει
ο Τάκης Λεμονής είναι απομακρυσμένο
και, συνεπώς, η διοίκηση των «ερυθρο-
λεύκων» πρέπει να κοιτάξει τις επιλογές
που έχει μπροστά της. Ήδη, ακούστηκαν
τα ονόματα των Μοντανιέ, Γκαρντ, Μαρ-
θελίνο και Ράμος, ενώ φαίνεται ότι δεν
υπάρχει πρόθεση για επιστροφή στο
πορτογαλικό μοντέλο, μετά την απογοη-
τευτική παρουσία του Μπέντο.

Σκέφτεται ήδη τη νέα σεζόν
Ο Ολυμπιακός ενδέχεται να αρχίσει προετοιμασία στα μέσα του Ιούνη

ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ή ομάδα του εξω-
τερικού; Αυτές είναι οι τρεις επιλογές
που έχει μπροστά του ο Ρόναλντ Βάργας.
Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ,
που θα μείνει ελεύθερος τον ερχόμενο
Ιούνιο, δεν έχει αποφασίσει ακόμη για
το μέλλον του, παρόλο που ο Δικέφαλος
είναι έτοιμος να του προσφέρει νέο
συμβόλαιο για να τον κρατήσει κοντά
της. Το σίγουρο είναι ότι η μπάλα βρί-
σκεται στα πόδια του Βενεζουελάνου.

Είναι γεγονός ότι, αν τον περασμένο
Ιανουάριο η ΑΕΚ είχε πρόταση μπρο-
στά της για τον Βάργας, θα τον παρα-
χωρούσε χωρίς δεύτερη σκέψη. Το
κλίμα όμως αντιστράφηκε με την πρόσ-
ληψη του Μανόλο Χιμένεθ. Ο Ισπανός
προπονητής, με τον ερχομό του στην
Αθήνα, ενεργοποίησε πολλούς περι-
θωριοποιημένους ποδοσφαιριστές, με-
ταξύ των οποίων ο Βάργας, ο οποίος

το τελευταίο δίμηνο έχει κάνει εξαιρε-
τικές εμφανίσεις. Και ως εκ τούτου, η
διοίκηση της ΑΕΚ αποφάσισε να του
προτείνει ανανέωση συμβολαίου. Στη
μέση όμως υπάρχει το ενδιαφέρον του
Παναθηναϊκού, ο οποίος έκανε ήδη
τη δική του πρόταση και περιμένει
απάντηση, ενώ δεν πρέπει να απο-
κλειστεί το ενδεχόμενο ο Βενεζουελάνος
να συνεχίσει την καριέρα του στο Βέλγιο
(χώρα καταγωγής της συζύγου του) ή
ακόμη και στην Τουρκία.

Ουσιαστικά, ο Βάργκας είναι σε μια
φάση που βάζει δεδομένα στη… ζυγαριά
του, προκειμένου να αποφασίσει. Θα
τα μετρήσει όλα για να αποφασίσει:
Το οικονομικό, το περιβάλλον, τα αγω-
νιστικά. Με περισσότερο ίσως βάρος
στο αγωνιστικό κομμάτι, αφού είναι
παίκτης που δεν του αρέσει να κάθεται
στον πάγκο και να πληρώνεται.

Η μπάλα στα πόδια του Βάργας

Πάρτι τίτλου στο Φάληρο

Το περίμενε, το προγραμμάτισε, το οργά-
νωσε σωστά και το πέτυχε, χθες, ο Ολυμ-
πιακός: Κέρδισε στον Πειραιά τα Γιάννινα
(3-0) και αναδείχθηκε σε πρωταθλητή
Ελλάδας 2016-17. Για έβδομη συνεχό-
μενη χρονιά, για 18η φορά στην τελευταία
εικοσαετία και για 44η στην ιστορία του,
παρακαλώ! Λες και δεν… υπάρχουν οι
άλλες ομάδες στην Ελλάδα, λες και αρχί-
ζουν τη σεζόν γνωρίζοντας ότι, απλώς
διαγωνίζονται μεταξύ τους για να μάθουμε
τον δεύτερο. Η διαφορά με τις προηγού-
μενες χρονιές είναι ότι ο Ολυμπιακός…
άργησε φέτος να εξασφαλίσει και μαθη-
ματικά τον τίτλο. Να θυμίσουμε ότι, πέρυσι,
οι Πειραιώτες αναδείχθηκαν σε πρωτα-
θλητές από τον Φεβρουάριο (!) κι απλώς,
φέτος, παρέτειναν λίγο, όχι την αγωνία
αλλά την τυπική στέψη.

Αυτή είναι δεύτερη φορά στην ιστορία
του ελληνικού πρωταθλήματος που μία
ομάδα καταφέρνει να κατακτήσει τον
τίτλο για επτά συναπτά χρόνια. Η άλλη
ομάδα που πέτυχε κάτι τέτοιο είναι ο…
Ολυμπιακός, στις αρχές του αιώνα. Κατά
σύμπτωση και τότε στον πάγκο του βρέ-
θηκε (έστω για ένα δίμηνο) ο Τάκης Λε-
μονής. Όπως και τώρα, δηλαδή. Ο Ολυμ-
πιακός δεν χρειαζόταν καν να κερδίσει
χθες τα Γιάννινα. Ακόμη και ισοπαλία
τού αρκούσε. Προτού όμως συμπληρωθεί
το πρώτο ημίωρο, είχε ήδη προβάδισμα
τριών τερμάτων! Φρόντισαν γι' αυτό οι
Μαρίν (21’), Ντα Κόστα (24’) και Ντε λα
Μπέλα (29’), με τα τέρματά τους. Τα πα-
νηγύρια, που είχαν αρχίσει προτού καν
σφυρίξει ο διαιτητής την έναρξη του αγώ-
να, έγιναν ακόμη πιο έντονα. Και θέλοντας
να ευχαριστήσουν τους οπαδούς τους,
οι παίκτες του Λεμονή δεν σταμάτησαν
να επιδιώκουν κι άλλα τέρματα. Τα οποία
πέτυχαν, τελικά, με τους Ντε λα Μπέλα
(72’) και Ντομίνγκες (81’). Οι παίκτες των
φιλοξενουμένων ήταν αδύνατο να αντι-
δράσουν. Το μόνο που μπορούσαν να
κάνουν ήταν να χειροκροτήσουν, με τη
σειρά τους, τους πρωταθλητές.

Κατά τα άλλα, χθες «κλείδωσε» ορι-
στικά και αμετάκλητα η σύνθεση για
τα πλέι οφ. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ
και Πανιώνιος θα δώσουν, στις επόμενες
βδομάδες, τη δική τους μάχη για την
κατάκτηση της δεύτερης θέσης, που
οδηγεί στα προκριματικά του Τσάμπιονς

Λιγκ της νέας σεζόν. Γνωρίζοντας, πα-
ράλληλα, πως, ό,τι και να συμβεί, οι
τέσσερείς τους παρέα με τον Ολυμπιακό
θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στα
Κύπελλα Ευρώπης. Τελικά, τη δεύτερη
θέση στην «κανονική» περίοδο κατέ-
λαβε ο ΠΑΟΚ, που κέρδισε μάλλον

εύκολα χθες στα Χανιά τον Πλατανιά
(3-1), ενώ ο Παναθηναϊκός προσπέρασε
την τελευταία στιγμή τον Πανιώνιο (οι
πράσινοι κέρδισαν τον Ατρόμητο 1-0,
με γκολ του Μόλινς στο 86’). Οι Νεο-
σμυρνιώτες, που έχασαν στην Κέρκυρα
(0-1), έπεσαν μάλιστα στην πέμπτη

θέση, αφού την ίδια ώρα η ΑΕΚ κέρδιζε
στη Λειβαδιά (2-0), με τέρματα των
Αραούχο (86’) και Μουλόπουλου (αυ-
τογκόλ, 90’+5). Χαρές για την ΑΕΚ, λύ-
πες όμως για τον Λεβαδειακό, που από
χθες υποβιβάστηκε και μαθηματικά
στη 2η κατηγορία. 

Ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες τα Γιάννινα (5-0) και κατέκτησε
και μαθηματικά το πρωτάθλημα, για έβδομη κατά σειρά χρονιά
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ΑΓΓΛΙΑ

Κύπελλο (ημιτελικά)

Τσέλσι - Τότεναμ 4-2

Άρσεναλ - Μαν. Σίτι 2-1

Πρωτάθλημα (34η αγωνιστική)

Μπέρνλι - Μάντσεστερ Γιουν. 0-2

Λίβερπουλ - Κρίσταλ Πάλας 1-2

Γουέστ Χαμ - Έβερτον 0-0

Μπόρνμουθ - Μίντελσμπρο 4-0

Χαλ - Γότφορντ 2-0

Σουόνσι - Στόουκ 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Τσέλσι 32 65-27 75

02. Τότεναμ 32 68-22 71

03. Λίβερπουλ 34 70-42 66

04. Μάντσεστερ Σίτι 32 63-35 64

05. Μάντσεστερ Γιουν. 32 50-24 63

06. Έβερτον 34 60-37 58

07. Άρσεναλ 31 63-40 57

08. Γουέστ Μπρόμιτς 33 39-42 44

09. Σαουθάμπτον 31 37-40 40

10. Γότφορντ 33 37-54 40

11. Στόουκ 34 37-50 39

12. Κρίσταλ Πάλας 33 46-53 38

13. Μπόρνμουθ 34 49-63 38

14. Γουέστ Χαμ 34 44-59 38

15. Λέστερ 32 41-53 37

16. Μπέρνλι 34 33-49 36

17. Χαλ 34 36-67 33

18. Σουόνσι 34 39-68 31

19. Μίντελσμπρο 33 23-43 24

20. Σάντερλαντ 32 26-58 21

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μπάγερν - Μάιντς 2-2

Γκλάντμπαχ - Ντόρτμουντ 2-3

Σάλκε - Λειψία 1-1

Κολωνία - Χόφενχαϊμ 1-1

Φράιμπουργκ - Λεβερκούζεν 2-1

Φρανκφούρτη - Άουγκσμπουργκ 3-1

Αμβούργο - Ντάρμσταντ 1-2

Χέρτα - Βόλφσμπουργκ 1-0

Ίγκολσταντ - Βρέμη 2-4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Μπάγερν 30 73-17 70

02. Λειψία 30 56-31 62

03. Ντόρτμουντ 30 65-35 56

04. Χόφενχαϊμ 30 57-32 55

05. Χέρτα 30 38-35 46

06. Φράιμπουργκ 30 38-52 44

07. Βρέμη 30 50-51 42

08. Κολωνία 30 43-37 41

09. Φρανκφούρτη 30 32-34 41

10. Γκλάντμπαχ 30 39-44 39

11. Σάλκε 30 39-35 38

12. Λεβερκούζεν 30 43-46 36

13. Μάιντς 30 39-49 33

14. Βόλφσμπουργκ 30 30-43 33

15. Αμβούργο 30 30-55 33

16. Άουγκσμπουργκ 30 29-49 32

17. Ίνγκολσταντ 30 33-54 28

18. Ντάρμσταντ 30 23-58 21

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ρεάλ - Μπαρσελόνα 2-3

Εσπανιόλ - Ατλέτικο 0-1

Σεβίλη - Γρανάδα 2-0

Μάλαγα - Βαλένθια 2-0

Βιγιαρεάλ - Λεγανές 2-1

Οσασούνα - Χιχόν 2-2

Σοσιεδάδ - Κορούνια 1-0

Θέλτα Βίγο - Μπέτις 0-1

Λας Πάλμας - Αλαβές 1-1

Εϊμπάρ - Μπιλμπάο σήμερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Μπαρσελόνα 33 94-32 75

02. Ρεάλ 32 84-36 75

03. Ατλέτικο 33 60-24 68

04. Σεβίλη 33 58-39 65

05. Βιγιαρεάλ 33 48-27 57

06. Σοσιεδάδ 33 49-45 55

07. Μπιλμπάο 32 45-37 53

08. Εϊμπάρ 32 52-44 50

09. Εσπανιόλ 33 44-43 49

10. Θέλτα Βίγο 32 48-52 44

11. Αλαβές 33 32-40 44

12. Βαλένθια 33 47-56 40

13. Λας Πάλμας 33 52-58 39

14. Μπέτις 33 36-51 37

15. Μάλαγα 33 38-49 36

16. Κορούνια 33 35-51 31

17. Λεγανές 33 27-51 27

18. Χιχόν 33 36-66 23

19. Γρανάδα 33 27-71 20

20. Οσασούνα 33 34-75 18

ΙΤΑΛΙΑ

Γιουβέντους - Τζένοα 4-0

Σασουόλο - Νάπολι 2-2

Φιορεντίνα - Ίντερ 5-4

Μίλαν - Έμπολι 1-2

Κιέβο - Τορίνο 1-3

Λάτσιο - Παλέρμο 6-2

Αταλάντα - Μπολόνια 3-2

Σαμπντόρια - Κροτόνε 1-2

Ουντινέζε - Κάλιαρι 2-1

Πεσκάρα - Ρόμα σήμερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Γιουβέντους 33 68-20 83

02. Ρόμα 32 70-27 72

03. Νάπολι 33 77-35 71

04. Λάτσιο 33 60-38 64

05. Αταλάντα 33 56-37 63

06. Μίλαν 33 50-37 58

07. Ίντερ 33 63-42 56

08. Φιορεντίνα 33 55-45 55

09. Τορίνο 33 63-54 48

10. Σαμπντόρια 33 41-41 45

11. Ουντινέζε 33 43-44 43

12. Κιέβο 33 36-52 38

13. Κάλιαρι 33 46-64 38

14. Σασουόλο 33 42-52 36

15. Μπολόνια 33 31-49 35

16. Τζένοα 33 32-57 30

17. Έμπολι 33 22-51 29

18. Κροτόνε 33 28-53 24

19. Παλέρμο 33 27-73 16

20. Πεσκάρα 32 31-70 14

ΓΑΛΛΙΑ

Λιόν - Μονακό χθες

Παρί ΣΖ - Μονπελιέ 2-0

Τουλούζ - Νις 1-1

Νανσί - Μαρσέιγ 0-0

Μπορντό - Μπαστιά 2-0

Σεντ Ετιέν - Ρεν 1-1

Καν - Ναντ 0-2

Ντιζόν - Ανζέ 3-2

Λιλ - Γκανγκάν 3-0

Λοριάν - Μετς 5-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Παρί ΣΖ 34 71-23 80

02. Μονακό 32 90-27 77

03. Νις 34 56-28 74

04. Μπορντό 34 49-39 55

05. Λιόν 32 65-39 54

06. Μαρσέιγ 34 48-38 52

07. Σεντ Ετιέν 33 36-30 46

08. Ναντ 34 33-47 45

09. Ρεν 34 32-38 44

10. Γκανγκάν 34 40-47 44

11. Τουλούζ 34 35-36 42

12. Λιλ 34 34-41 40

13. Μονπελιέ 34 47-57 39

14. Ανζέ 34 34-46 39

15. Μετς 34 34-69 36

16. Λοριάν 34 42-65 34

17. Καν 34 33-58 33

18. Ντιζόν 34 44-54 32

19. Νανσί 34 25-44 32

20. Μπαστιά 33 26-48 28

Η Φέγενορντ ετοιμάζεται να πανηγυρίσει
τον τίτλο του πρωταθλήματος στην Ολ-
λανδία, για πρώτη φορά από το 1999.
Ενώ χθες η ομάδα του Τζοβάνι Φαν
Μπρόνκχορστ κέρδισε εκτός έδρας τη
Φίτεσε (2-0, γκολ του Γιόργκενσεν 10’
και 28’), ο Άγιαξ παρέδωσε, ουσιαστικά,
το πνεύμα, χάνοντας από την Αϊντχόφεν
(0-1). Έτσι, η ομάδα του Ρότερνταμ αύξησε
σε τέσσερεις τους βαθμούς που τη χω-

ρίζουν από τον Άγιαξ και χρειάζεται
άλλη μία νίκη στις δύο εναπομείνασες
αγωνιστικές για να αναδειχθεί σε πρω-
ταθλήτρια.

Στη Γαλλία, εξάλλου, η Νις μάλλον
αποχαιρέτησε τις όποιες ελπίδες είχε
για να προλάβει την Παρί ΣΖ ή τη Μονακό
στην κορυφή. Αιτία, η χθεσινή εκτός
έδρας ισοπαλία που παραχώρησε στην
Τουλούζ (1-1).

Σίγουρη πρωταθλήτρια η Φέγενορντ

Όταν λέμε ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
περνά κρίση, μην πάει το μυαλό σας
στα οικονομικά. Αυτά καλά πάνε. Το
πρόβλημα έγκειται στη δυνατότητα να
συγκροτήσει, ο Ζοζέ Μουρίνιο, ομάδα
ικανή να αντεπεξέλθει των δυσκολιών,
στο υπόλοιπο της σεζόν! Ιμπραΐμοβιτς,
Ρόχο, Σμόλιγκ, Μάτα, Τζόουνς είναι
τραυματίες (για τους δυο πρώτους η
σεζόν έληξε πρόωρα) κι όπως ανέφερε
ο Μουρίνιο, «επιθετικά θα τα βολέ-
ψουμε, γιατί επέστρεψε ο Ρούνι και

μπορεί να βοηθήσει. Αμυντικά, όμως,
έχουμε μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στο
κέντρο. Η απουσία των Ρόχο και Σμό-
λιγκ μάς αφήνει με ένα μόνο κεντρικό
αμυντικό (σ.σ. Μπαγί) και είμαστε υπο-
χρεωμένοι να μετακινήσουμε στο πόστο
αυτό τον Μπλιντ. Έχουμε πρόβλημα
και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να
κάνουμε, γιατί έχουμε σημαντικά παι-
χνίδια στο πρωτάθλημα, ενώ πλησιάζει
και ο ημιτελικός στο Γιουρόπα Λιγκ,
απέναντι στη Θέλτα Βίγο».

Κρίση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Εφτάψυχος είναι ο Αρσέν Βεγκέρ! Σχεδόν
όλοι οι οπαδοί της Άρσεναλ ζητούν την
παραίτησή του, αλλά αυτός βρήκε τρόπο
για να τους ηρεμήσει. Όπως συμβαίνει τα
τελευταία χρόνια, το κύπελλο έρχεται για
να σώσει το τομάρι του και τη χρονιά της
Άρσεναλ. Χθες, λοιπόν, οι κανονιέρηδες
επικράτησαν στο Γουέμπλεϊ της Μάντσε-
στερ Σίτι μετά από παράταση (2-1) και
ανανέωσαν το ραντεβού τους με το μεγα-
λοπρεπές στάδιο του Λονδίνου, αφού στις
27 του Μάη θα αναμετρηθούν με την
Τσέλσι. Συνεπώς, λονδρέζικος θα είναι ο
φετινός τελικός και κατά σύμπτωση, όπως
το 2002 οι δύο ομάδες βρέθηκαν ξανά
στον τελικό με την Άρσεναλ να πανηγυρίζει
το νταμπλ, έτσι και τώρα, θα είναι σειρά
της Τσέλσι να φιλοδοξεί ότι θα στεφθεί
κυπελλοπρωταθλήτρια Αγγλίας.

Ο χθεσινός ημιτελικός είχε δραματική
τροπή. Μετά από ένα άγονο πρώτο ημί-
χρονο, πρώτη «χτύπησε» η Σίτι, με το
γκολ του Αγουέρο (62’). Σύντομα όμως ο
Μονρεάλ ισοφάρισε (71’) και μετά τα δύο
δοκάρια της Σίτι (Τουρέ 79’, Κομπανί 82’),
ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση.
Εκεί, «μίλησε» ο Σάντσεζ (τον οποίο «φλερ-
τάρει η Σίτι!) και στο 100’ πέτυχε το γκολ
που έστειλε την Άρσεναλ στον τελικό.

Η Μάντσεστερ Σίτι όχι μόνο έχασε το
εισιτήριο για τον τελικό, αλλά είδε χθες τη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μειώνει τη
μεταξύ τους διαφορά στη βαθμολογία,
στον ένα βαθμό. Η ομάδα του Μουρίνιο
κέρδισε εκτός έδρας τη Μπέρνλι (2-0) με
σκόρερ τους Μαρσιάλ (21’) και Ρούνι (39’)
και πλέον, το ντέρμπι με τη Σίτι την ερχόμενη
Πέμπτη απέκτησε τεράστια βαθμολογική
σημασία. Από τη δική της πλευρά, η Λί-
βερπουλ «αυτοκτόνησε» χθες, χάνοντας
στο Άνφιλντ από την Κρίσταλ Πάλας (1-
2). Παρόλο που προηγήθηκε με φάουλ
του Κουτίνιο (24’), ο πρώην παίκτης της,
Μπεντέκε, με δύο τέρματα (43’, 74’) έδωσε
τους βαθμούς στην Πάλας, που, τώρα,
είναι 99% σίγουρη ότι θα αποφύγει τον
υποβιβασμό.

Λονδρέζικος τελικός!

Οι μεγάλοι παίκτες είναι γεννημένοι
για τα μεγάλα παιχνίδια. Το clasico
είναι μεγάλο παιχνίδι, όπως και ο Λιο-
νέλ Μέσι. Ο Αργεντινός, που δεν είχε
σκοράρει εναντίον της Ρεάλ εδώ και
τέσσερα χρόνια, πέτυχε δύο γκολ χθες
στη Μαδρίτη, οδηγώντας την Μπαρ-
σελόνα σε θρίαμβο (3-2). Ειδικά όμως
το δεύτερό του γκολ θα το θυμόμαστε
για πάντα: Το πέτυχε στο 90’+2 και
«πάγωσε» το Σαντιάγο Μπερναμπέου.
Να ένα γκολ που πολύ πιθανό να αλ-
λάξει την ιστορία του φετινού πρωτα-
θλήματος. Διότι η Μπαρσελόνα, τώρα,
όχι μόνο έπιασε τη Ρεάλ στην κορυφή
(είναι πρωτοπόρος, αφού υπερτερεί
στα μεταξύ τους παιχνίδια), αλλά τη
φόρτωσε με μεγάλο άγχος και πίεση.
Άλλη μία απώλεια των Μαδριλένων
στον εξ αναβολής τους αγώνα και οι
Καταλανοί θα καταστούν το μεγάλο
φαβορί για τον τίτλο! Τέτοια ανατροπή
των δεδομένων, ενώ πριν από λίγο
καιρό η Ρεάλ βρισκόταν στο +7, κανείς
δεν το περίμενε. Αλλά, αυτό είναι το
ισπανικό πρωτάθλημα: Απρόβλεπτο
μέχρι τέλους.

Είπαμε: Το χθεσινό ντέρμπι ήταν
συγκλονιστικό, με πολλές φάσεις και
χαμένες ευκαιρίες, αναγκάζοντας όλο

τον κόσμο να το παρακολουθεί με κομ-
μένη την ανάσα μέχρι και το τελευταίο
λεπτό. Η Ρεάλ άρχισε καλύτερα και
προηγήθηκε με πλασέ του Κασεμίρο
(28’), ενώ η Μπαρσελόνα απάντησε με
έξοχη προσπάθεια και τελείωμα του
Μέσι (33’). Μετά από μία σειρά χαμένων
ευκαιριών και για τις δύο ομάδες (κύριοι
υπεύθυνοι οι δύο τερματοφύλακες, που
απέκρουαν σχεδόν τα πάντα), ήρθε στο
73’ ο κεραυνός του Ράκιτιτς (δεν μπο-
ρούσε να κάνει τίποτα ο Νάβας), που
έστειλε την μπάλα στα δίκτυα (1-2). Η
γηπεδούχος προσπάθησε να ισοφαρίσει,
αλλά η αποβολή του Ράμος (78’) άλλαξε
άρδην τα δεδομένα. Και με τον χρόνο
να φεύγει, ήταν δύσκολο να ισοφαρίσει.
Κι όμως, ακόμη και με δέκα παίκτες, η
Ρεάλ τα κατάφερε! Ισοφάρισε με το Ρο-
δρίγεθ (85’) και εκεί που πίστεψε στην
ισοπαλία, ήρθε το γκολ του Μέσι (90’+2)
που άλλαξε εκ νέου τα πάντα. Οριστικά,
αυτή τη φορά.

«Σκληρό» το 
πρόγραμμα της Ρεάλ
Πάντως, δεν μπορεί ακόμη τίποτα να
θεωρηθεί οριστικό, γιατί η συνέχεια θα
είναι αρκετή ζόρικη για τη Ρεάλ. Οι
Μαδριλένοι έχουν ακόμη να ταξιδέψουν

σε τέσσερεις δύσκολες έδρες, αρχής
γενομένης μεθαύριο, όπου θα αναμε-
τρηθούν στη Γαλικία με την Κορούνια.
Και θα ξαναπάνε στην ισπανική αυτή
επαρχία αργότερα (ακόμη δεν ορίστηκε
η ημερομηνία), όταν θα συγκρουστούν
με τη Θέλτα Βίγο σε αγώνα εξ αναβολής.
Κι εκτός αυτού, θα υποδεχτούν δύο εξ
ορισμού και εκ παραδόσεως «σκληρές»
ομάδες, τη Σεβίλη και τη Βαλένθια.

Όσο για την Μπαρσελόνα, «απε-
λευθερωμένη» πλέον από το Τσάμπιονς
Λιγκ, έχει πολύ πιο εύκολο πρόγραμμα
κι αν όλα κυλήσουν ομαλά για την
ομάδα του Λούις Ενρίκε, πιθανότατα
να μην αφήσει άλλο βαθμό στον δρόμο
της. Αν λοιπόν η Ρεάλ έχει απώλειες
στη δική της διαδρομή, ο δρόμος για
τον τίτλο θα ανοίξει διάπλατα για τους
Καταλανούς. 

Ας δούμε συνοπτικά τι κρύβει η συ-
νέχεια για τους δύο «αιώνιους» και
κρίνετε από μόνοι σας για τον βαθμό
δυσκολίας της κάθε ομάδας:

ΡΕΑΛ: Κορούνια (εκτός), Βαλένθια (εντός), Γρανάδα

(εκτός), Σεβίλη (εντός), Μάλαγα (εκτός), Θέλτα Βίγο

(εκτός, εξ αναβολής). 

ΜΠΑΡΣΕΛΟΝΑ: Οσασούνα (εντός), Εσπανιόλ (εκτός),

Βιγιαρεάλ (εντός), Λας Πάλμας (εκτός), Εϊμπάρ (εντός).

Η Μπαρσελόνα έκανε 
το… κόλπο γκρόσο
Το χθεσινό clasico της Μαδρίτης ήταν συγκλονιστικό, με τους
Καταλανούς να θριαμβεύουν (3-2) με γκολ του Λιονέλ Μέσι στο 90΄+2
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