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ΑΚΟΥΜΠΑ ΤΟ 26Ο

Χωρίς νικητή (0-0) ολοκληρώθηκε το ντέρμπι στο ΓΣΠ, με τον
ΑΠΟΕΛ να διατηρείται στο +4 από την ΑΕΚ, δύο στροφές  πριν
από το φινάλε. Οι «γαλαζοκίτρινοι» χρειάζονται μια νίκη στις
δύο αγωνιστικές που απομένουν για να πανηγυρίσουν την
κατάκτηση του πέμπτου σερί πρωταθλήματος και 26ου στην
ιστορία τους. Το παιχνίδι δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας, με
τις φάσεις που δημιουργήθηκαν να είναι λιγοστές.

ΣΕΛΙΔΑ » 36

Χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα, ο Απόλλωνας κέρδισε 3-0 την
Ομόνοια και μείωσε τη διαφορά από τη δεύτερη θέση στον
πόντο. Οι «γαλάζιοι», που ήταν καλύτεροι των αντιπάλων τους
και πιο ουσιαστικοί, κατάφεραν να φτάσουν στη μεγάλη νίκη
με σκόρερ τους Μάγκλιτσα, Ντα Σίλβα και Βινίσιους.  

ΣΕΛΙΔΑ » 37

Τριάρα στο ρελαντί
Η Δόξα πέτυχε μεγάλο διπλό επί της Καρμιώτισσας
με 2-1 και ξεκόλλησε από την τελευταία θέση. Η
ομάδα της Κατωκοπιάς «έπιασε» την Καρμιώτισσα
στους 34 βαθμούς και αυτήν τη στιγμή είναι στην
5η θέση και γλιτώνει τον υποβιβασμό. 
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Νίκη έξι βαθμών 
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TΖΟΚΕΡ

1, 7, 12, 21, 42 και 17
Η 1η κατηγορία κερδίζει €766.191,80. Η 2η
κερδίζει από €31.098,22. Η 3η κερδίζει από
€2.500, η 4η και η 5η από €50, η 6η και η
7η  από €2 και η 8η από €1,5.

ΠΡΟΤΟ

6323029
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε 
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Η 2η κατηγορία κερδίζει €25.000, 
η 3η από €2.500, η 4η από €250, η 5η από
€25 και η 6η από €2.

EXTRA 5

7432η κλήρωση:  9, 11, 15, 29, 34
7433η κλήρωση:  4, 10, 13, 25, 30

SUPER 3

30777η: 324 30778η: 821 30779η: 081
30780η: 196 30781η: 674 30782η: 893
30783η: 666 30784η: 857 30785η: 079
30786η: 767

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα Αγώνες Ν. Ι. Ή. Τέρματα Βαθμοί

1ος ΟΜΙΛΟΣ (1-6)

01. ΑΠΟΕΛ 34 23 7 4 72-21 76

02. ΑΕΚ 34 21 9 4 64-27 72

03. Απόλλων 34 21 8 5 68-27 71

04. ΑΕΛ 33 17 8 8 47-33 59

05. Ομόνοια 34 17 6 11 65-51 57

06. Ανόρθωση 33 12 10 11 47-37 46

2ος ΟΜΙΛΟΣ (7-12)

07. Ερμής 34 14 6 14 48-55 48

08. Άχνα 34 10 10 14 53-59 40

09. Σαλαμίνα 34 10 9 15 29-44 39

10. Άρης 34 10 8 16 44-60 38

11. Δόξα 34 9 7 18 36-49 34

12. Καρμιώτισσα 34 9 7 18 42-69 34

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

34η αγωνιστική
Όμιλος 1-6

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ .......................0-0

Απόλλων - Ομόνοια ..........3-0

(Μάγκλιτσα 41΄, Ντα Σίλβα

72΄, Βινίσιους 89΄)

ΑΕΛ - Ανόρθωση.........σήμερα

Όμιλος 7-12

Άχνα - Άρης ...........................1-1

(Κατσαράβα 40΄/ Αντωνίου

4΄)

Ερμής - Σαλαμίνα ...............3-0

(Αρτάμπε 50΄, Ντε Μέλο

71΄, Μαρτίνιουκ 85΄)

Καρμιώτισσα - Δόξα..........1-2

(Πόλιανετς 23΄/ Γκουλόν 2΄,

Ένινφουλ 22΄)

35η αγωνιστική
ΟΜΙΛΟΣ 1-6

Σάββατο, 13 Μαΐου

ΑΕΚ - ΑΕΛ

Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

Κυριακή, 14 Μαΐου

Απόλλων - Ανόρθωση

ΟΜΙΛΟΣ 7-12

Σάββατο, 13 Μαΐου

Άρης - Ερμής

Κυριακή, 14 Μαΐου

Άχνα - Δόξα

Σαλαμίνα - Καρμιώτισσα

36η αγωνιστική
ΟΜΙΛΟΣ 1-6

Σαββατοκύριακο, 

20-21 Μαΐου

ΑΕΛ - Ομόνοια

Ανόρθωση - ΑΕΚ

ΑΠΟΕΛ - Απόλλων

ΟΜΙΛΟΣ 7-12

Σαββατοκύριακο, 

20-21 Μαΐου

Δόξα - Σαλαμίνα

Ερμής - Άχνα

Καρμιώτισσα - Άρης

ΣΚΟΡΕΡ

23 ΓΚΟΛ: Ντάρμπισαϊαρ (Ομό-

νοια)

20 ΓΚΟΛ: Σωτηρίου (ΑΠΟΕΛ)

15 ΓΚΟΛ: Ζελάγια, Κατσαράβα

(Άχνα)

14 ΓΚΟΛ: Τρισκόφσκι (ΑΕΚ), Πα-

πουλής (Απόλλων)

12 ΓΚΟΛ: Άλβες (ΑΕΚ / Ανόρθω-

ση), Ντα Σίλβα (Απόλλων)

11 ΓΚΟΛ: Αρουαμπαρένα (ΑΕΛ),

Μάρτινς (Άρης), Μασίνουα (Ερ-

μής)

10 ΓΚΟΛ: Μπραούλιο (Δόξα)

9 ΓΚΟΛ: Ντε Καμάργκο (ΑΠΟΕΛ),

Μαγκλίτσα (Απόλλων), Μαρτίνι-

ουκ (Ερμής), Μακρίεφ (Σαλαμίνα)

8 ΓΚΟΛ: Σάσι (ΑΕΖ / ΑΕΛ), Ακο-

ράν (ΑΕΚ), Πάγκαλος (ΑΕΖ), Πίεχ

(Απόλλων), Σιέρινταν, Χριστοφή

(Ομόνοια), Μάατσι (Σαλαμίνα)

Νίκησε η Δόξα κι έβαλε … «φωτιά» 
Η ομάδα της Κατωκοπιάς κέρδισε το ντέρμπι του βυθού και ξέφυγε από την τελευταία θέση

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 1
23’ Πόλιανετς

ΔΟΞΑ 2
2’ Γκουλόν, 22’ Ενινφούλ

Νίκος�Νικολάου

Η Δόξα πήρε το ντέρμπι του βυθού κερ-
δίζοντας χθες στο ΓΣΖ την Καρμιώτισσα
με 2-1 κι έτσι για πρώτη φορά ξέφυγε
από την τελευταία θέση του Β’ ομίλου.
Με 34 βαθμούς η ομάδα της Κατωκοπιάς
ισοβαθμεί με την Καρμιώτισσα, αλλά
υπερτερεί στην ισοβαθμία και έτσι ανέ-
βηκε στην 5η θέση. Με το αποτέλεσμα
αυτό, παίρνει φωτιά ο πυθμένας και στις
δυο εναπομείνασες αγωνιστικές θα γίνει
μάχη για αποφυγή του υποβιβασμού,
στον οποίο μπλέκονται άμεσα πια κι
άλλες ομάδες (Άρης, Ν. Σαλαμίνα).

Η Καρμιώτισσα είχε τις απουσίες των
Αντάμοβιτς, Όστοϊτς, Αρότσα και Μανο-
γιάν, και από τη Δόξα έλειπαν οι Μπρα-
ούλιο, Γκόμες και Σάντσες.  Η Δόξα ευ-
τύχησε με το καλημέρα του αγώνα να
προηγηθεί στο σκορ. Μόλις στο 2ο λεπτό
ο Γκουλόν ήταν ο δημιουργός και ο σκό-
ρερ ενός ωραίου τέρματος σε συνδυασμό
και εκτέλεση. Συνέχισε να είναι καλύτερη
η φιλοξενούμενη, την ώρα που η γηπε-
δούχος δεν πατούσε καλά και ήταν  φα-
νερά επηρεασμένη από τις απουσίες
βασικών στελεχών. Μετά το 10λεπτο η
Καρμιώτισσα έκανε αισθητή την παρου-
σία της με πρωταγωνιστή τον Μπάρμαρο,

ο οποίος δεν μπόρεσε να νικήσει τα
Νέγκρι σε τετ-α-τετ (14’) κι αμέσως μετά
σε φάουλ (16’).

Η Δόξα στη 2η ευκαιρία της σκόραρε
πάλι με δράστη τον Ενινφούλ στο 22’(βρέ-

θηκε αφρούρητος), αλλά η Καρμιώτισσα
είχε την απάντηση μειώνοντας σε 1-2
(23’) με τον Πόλιανετς που βγήκε μόνος
με τον Νέγκρι.

Το παιχνίδι βελτιώθηκε αισθητά, η

μπάλα ανεβοκατέβαινε και είχαμε καλές
ευκαιρίες γι’ άλλα τέρματα. Η Καρμιώ-
τισσα με Σάλιακα (34’), Πόλιανετς (38’,
44’) και η Δόξα με Φοφανά (36’) και
Γκουλόν (40’). 

Στην επανάληψη έπεσε ο ρυθμός,
«έσφιξαν» οι άμυνες και δεν είχαμε πολ-
λές φάσεις, όπως στο α’ μέρος.

Χαμένο πέναλτι
Η Δόξα, η οποία ήταν πιο απειλητική,
έχασε πέναλτι στο 65’ με τον Φοφανά να
μη μπορεί να νικήσει τον Καϊρίνο. Η
παράβαση δόθηκε για χέρι του Σάλιακα.
Η απόκρουση κράτησε την Καρμιώτισσα
ζωντανή και της έδωσε την ευκαιρία να
κυνηγήσει την ισοφάριση. Έχασε καλές
ευκαιρίες με τους Μπάρμπαρο (70’),
Κυριάκου (73’) και άγγιξε το 2-2 στο 79’
με το Σάλιακα, που αστόχησε από πολύ
κοντά σε κεφαλιά. Πίεσε η γηπεδούχος,
αλλά δεν έφτιαξε άλλες μεγάλες ευκαιρίες
στα τελευταία λεπτά. Η Δόξα αμύνθηκε
με όλες τις δυνάμεις της,  κράτησε το
σκορ και τη σπουδαία νίκη που της ανα-
πτέρωσε τις ελπίδες για σωτηρία.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λεόντιος Τράττου

ΒΟΗΘΟΙ: Σ. Βίκτωρος - Μ. Καλογήρου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ταραλίδης (2η), Σάλιακας (2η), Γουίλερ /

Γκουλόν, Σεράν (4η), Νέγκρι, Εντμάρ

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Καϊρίνος, Βοσκανιάν, Λοκόμπε, Σάλια-

κας, Γουίλερ, Ταραλίδης (64’ Χριστοφή), Μπάρμπαρο,

Σταύρου (72’ Κυριάκου), Πόλιανετς, Όρντος, Βαττής

(81’ Πάσεκ)

ΔΟΞΑ: Νέγκρι, Παουλίνιο (54’ Εντμάρ), Σεράν, Λεο-

νάρντο, Ρεδόνδο, Ενινφούλ, Πουτζιουρής, Γκουλόν

Γουίλσον (77’ Ρούντι), Κορομίνας (90’ Κάστρο), Φοφα-

νά

* Πριν από τον αγώνα η διοίκηση της Καρμιώτισσας τί-

μησε την ομάδα U14, που κατέκτησε το πρωτάθλημα.

ΑΡΗΣ

Κωστής�Σταυρινίδης

Ικανοποιημένοι έμειναν στον Άρη από
την ισοπαλία με τον Εθνικό, αν και φυσικά
ο στόχος τους ήταν η νίκη. Και αυτό γιατί
κάθε βαθμός σε δύσκολο εκτός έδρας
παιγνίδι είναι σημαντικός και έχει την
αξία του. Η λεμεσιανή ομάδα θα μπο-
ρούσε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, όταν
προηγήθηκε νωρίς να βάλει τις βάσεις
για τη  νίκη, όμως στη συνέχεια αναγκά-
στηκε να αμυνθεί για να φύγει αήττητη
από το Δασάκι. 

Ο Νικόλας Μαρτίδης σε γενικές γραμ-
μές έμεινε ευχαριστημένος από την προ-
σπάθεια των παικτών του, αν και θα
μπορούσαν με λίγη περισσότερη προ-
σοχή να έπαιρναν το αποτέλεσμα που
ήθελαν. Ήδη στον Άρη έχουν στρέψει
την προσοχή τους στον αγώνα με τον
Ερμή, στο Τσίρειο το ερχόμενο Σάββατο.
Είναι ο τελευταίος εντός έδρας αγώνας
της χρονιάς και οι «πράσινοι» θα έχουν
σαν στόχο μόνο τη νίκη για να αποχαι-
ρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο, τους

λίγους αλλά πιστούς φίλους τους.
Το θετικό για τον Νικόλα Μαρτίδη

είναι ότι δεν προέκυψαν προβλήματα
από τον αγώνα του Σαββάτου, ενώ επι-
στρέφει και ο Άλβαρες, που εξέτισε την
τιμωρία του. Αυτό σημαίνει ότι οι μόνοι
απόντες θα είναι οι Σκούρτης και Παναγή,
που όπως είναι γνωστό, δεν υπολογίζονται
για το υπόλοιπο της φετινής περιόδου. 

Ικανοποίηση για τον ένα βαθμό

Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

Νίκος�Νικολάου

Έντονο προβληματισμό και απογοήτευση
προκάλεσε η νέα άσχημη εμφάνιση και
η ήττα 3-0 της Ν. Σαλαμίνας από τον
Ερμή. Αποτέλεσμα που εξανέμισε και
τις λιγοστές ελπίδες για κατάληψη της
πρώτης θέση στο Β’ γκρουπ. Βέβαια,
αυτό είναι το λιγότερο που απασχολεί
τους «ερυθρόλευκους», καθώς εκείνο
που βλέπουν είναι ότι η ομάδα στα τε-
λευταία παιχνίδια κινείται στην  απόλυτη
μετριότητα. Η Ν. Σαλαμίνα έχει να κερ-
δίσει από την 3η αγωνιστική των πλέι-
οφ (1η Απριλίου), όταν είχε επιβληθεί
με 4-1 του Ερμή. Έκτοτε, μετρά δυο ήττες
και δυο ισοπαλίες, με αποτέλεσμα εκεί
που διεκδικούσε την πρωτιά στον όμιλο,
να έχει μείνει 9 βαθμούς πίσω από τον
Ερμή που δεν χάνει την 7η θέση στην
τελική κατάταξη. Το Σάββατο η παρουσία
της ομάδας ήταν αποκαρδιωτική και

έχασε με κάτω τα χέρια. Ο κόσμος της
Ν. Σαλαμίνας επικρίνει τεχνική ηγεσία,
παίκτες αλλά και διοίκηση για την κα-
τηφόρα που πήρε η ομάδα. Εκφράζεται
πλέον έντονη δυσαρέσκεια για το έργο
του προπονητή Αντόνιο Κονσεϊσάο, και
κατά πόσον  βοήθησε με τον ερχομό.
Με τα σημερινά δεδομένα, πολύ δύσκολα

παραμένει ο Πορτογάλος τεχνικός. Από
την κριτική δεν ξεφεύγει η πλειονότητα
των  παικτών. Μέσα από τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης μάλιστα, ο κόσμος
καλεί την όποια διοίκηση προκύψει από
την εκλογική συνέλευση της 31ης Μαΐου
να πάρει… σκούπα και να διώξει πολλούς
από το υπάρχον ρόστερ.

Προβληματισμός για τους πάντες…
Κριτική από κόσμο για προπονητή, παίκτες, διοίκηση

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
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ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης�

Τη μεγάλη ευκαιρία έχει σήμερα η ΑΕΛ
για να κλειδώσει την 4η θέση και να εξα-
σφαλίσει το εισιτήριο για την Ευρώπη.
Οι «κίτρινοι» του Μπρούνο Μπαλταζάρ
υποδέχονται σήμερα στο Τσίρειο την
Ανόρθωση και με νίκη θα εκτοξεύσουν
τη  διαφορά από την Ομόνοια στους πέντε
βαθμούς, δύο παιχνίδια πριν από το τέλος.
Και αυτό γιατί χθες οι «πράσινοι» έχασαν
από τον Απόλλωνα. Στην ΑΕΛ είναι απο-
φασισμένοι να μη χάσουν την ευκαιρία
για να κάνουν το σημαντικότερο βήμα
τους προς την υλοποίηση του μεγαλύτερου
φετινού στόχου, που ήταν η έξοδος στην
Ευρώπη μετά από τρία χρόνια. 

Ο Πορτογάλος τεχνικός ξέρει ότι το
χθεσινό αποτέλεσμα πέρα από ευκαιρία
θα δημιουργήσει περισσότερη πίεση
στους παίκτες του για να κερδίσουν σή-
μερα και θα προσπαθήσει να την αφαι-
ρέσει σε μεγάλο βαθμό. Αγωνιστικά αυτό
θα συμβεί αν η ΑΕΛ καταφέρει να ση-
μειώσει ένα τέρμα νωρίς, ώστε να μην
προλάβει να αγχωθεί. Η αλήθεια είναι
πως η ομάδα που έχει παρουσιάσει στα
πλείστα παιχνίδια ο κ. Μπαλταζάρ δείχνει
να ξέρει να διαχειρίζεται τις καταστάσεις
και ν’ αντεπεξέρχεται των δυσκολιών με
πολύ θετικό βαθμό. 

Τα ευχάριστα νέα για τον προπονητή
της λεμεσιανής ομάδας δεν σταμάτησαν
στο αποτέλεσμα της Ομόνοιας. Είδε
τους Φορτούνα, Μέσκα και Γεωργιάδη
να προπονούνται κανονικά και γι’ αυτό
τους επέλεξε να βρίσκονται στην απο-
στολή του σημερινού αγώνα. Ο Φορ-
τούνα, μπορεί να έχει μπει στην απο-
στολή, όμως σήμερα θα ξεκαθαρίσει
αν θα είναι στη διάθεση του προπονητή
του. Και αυτό γιατί στην ΑΕΛ δεν θέλουν
με τίποτα να ρισκάρουν αν ο νεαρός
ακραίος μπακ δεν είναι 100% έτοιμος.
Να θυμίσουμε ότι στη διάθεση του προ-
πονητή τους έχουν επιστρέψει για τη
σημερινή αναμέτρηση και οι Αϊρόσα,

Αρουαμπαρένα και Λαφράνς, κάτι που
σημαίνει ότι μόνο ο Τζουνιορ δεν υπο-
λογίζεται σήμερα. 

Με αυτά τα δεδομένα, η 11άδα της
ΑΕΛ στον αποψινό αγώνα θα αποτελείται
από τον Ρόμο στο τέρμα. Δεξιά θα αγω-
νιστεί ο Αϊρόσα και αριστερά ο Μιτρέα.
Στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Λα-
φράνς και Κυριάκου. Σε περίπτωση
που ο Φορτούνα κριθεί έτοιμος για την

11άδα τότε θα μείνει εκτός ο Κυριάκου
και θα παίξει σαν στόπερ ο Μιτρέα. Στη
μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Σοάρες
και Νικολάου ως αμυντικοί μέσοι και ο
Πίτι μπροστά τους. Στα φτερά έχουν το
προβάδισμα οι Σάσι και Μπλάνκο αλλά
δεν πρέπει να αποκλείσουμε το ενδε-
χόμενο κάποιος εκ των Μέσκα ή Γεωρ-
γιάδη να βρεθούν στην 11άδα. Στην κο-
ρυφή της επίθεσης θα επιστρέψει ο

Αρουαμπαρένα στο τελευταίο του παι-
γνίδι για τη φετινή περίοδο. 

Λογικά στο Τσίρειο θα υπάρχει αρ-
κετός κόσμος, περισσότερος από τους
προηγούμενους αγώνες. Μπορεί να
είναι εργάσιμη η ημέρα όμως η προ-
οπτική της νίκης και του συν πέντε ανα-
μένεται ότι θα οδηγήσει αρκετούς φίλους
της ΑΕΛ στην ανατολική εξέδρα. Η προ-
πώληση των εισιτήριων θα συνεχιστεί

σήμερα στην μπουτίκ της ομάδας μέχρι
το απόγευμα και στην συνέχεια θα υπάρ-
χουν και στα ταμεία. 

Να σημειώσουμε ότι πριν από τον
σημερινό αγώνα θα γίνει η απονομή
του πρωταθλήματος στους μικρούς της
ΑΕΛ, την ομάδα u13, η οποία το Σάββατο
κατέκτησε τον τίτλο τρεις αγωνιστικές
πριν από το τέλος με ρεκόρ τερμάτων
στην επίθεση, αφού σημείωσαν 228. 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος�

Μια ακόμη αγωνιστική υποχρέωση
για την Ανόρθωση χωρίς κίνητρο, χωρίς
αγωνιστικά «θέλω». Μια αναμέτρηση
ή καλύτερα μια αγωνιστική υποχρέωση,
την οποία η «Κυρία» θέλει να ξεπεράσει
με θετικό τρόπο. Ποιος είναι αυτός; Να
πάρει θετικό αποτέλεσμα σήμερα στο
Τσίρειο στάδιο με αντίπαλο την ΑΕΛ,
στον αγώνα ο οποίος θα ξεκινήσει στις
19.00.

Η Ανόρθωση προέρχεται από εντυ-
πωσιακή νίκη επί της Ομόνοιας, πα-
ρουσιάζοντας αρκετές επιθετικές αρετές
αλλά και πολλά αμυντικά προβλήματα.
Σαφώς ο σημερινός αγώνας θα είναι
εντελώς διαφορετικός και αυτό γιατί η
ΑΕΛ έχει το τεράστιο κίνητρο της νίκης
και της διατήρησης της τέταρτης θέσης,
που οδηγεί στις ευρωπαϊκές διοργα-
νώσεις της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς.
Οπότε η Ανόρθωση αγωνίζεται σήμερα
για το γόητρο και τη φανέλα της, ενώ η
ΑΕΛ με στόχο την Ευρώπη. 

Αγωνιστικά, η προετοιμασία της
«Κυρίας» ολοκληρώθηκε χθες, με τον
Ρόνι Λέβι να αντιμετωπίζει τρία αγωνι-
στικά προβλήματα. Εκτός αποστολής
είναι οι τραυματίες Αγκιλάρ και Κο-
λούνγκα και ο τιμωρημένος Γκιγιέρμε
Σάντος. 

Ο Ισραηλινός προπονητής αναμέ-

νεται πως θα παρατάξει την ομάδα του
με τον  Κόπριβετς κάτω από τα δοκάρια.
Στο δεξί άκρο της άμυνας θα αγωνιστεί
ο Γκάμπριελ και στο αριστερό άκρο της

ο Γιαννούλης. Στο κέντρο της άμυνας
θα βρίσκεται το δίδυμο Ερέρο και Σιβού.
Μπροστά από το κεντρικό αμυντικό δί-
δυμο θα αγωνιστεί ο Μίτροβιτς και

μπροστά του οι Ράγιος και Ζοάο Βίκτορ.
Στο δεξί φτερό της μεσαίας γραμμής
θα πάρει φανέλα βασικού ο Ολιβέιρα
και στο αριστερό άκρο της μεσαίας

γραμμής ο Καρλίτος. Στην κορυφή της
επίθεσης θα είναι ο Καμπρέρα. 

Έπονται εξελίξεις
Αναμένεται πως μετά τον σημερινό
αγώνα με την ΑΕΛ έπονται εξελίξεις,
που θα αφορούν τον προγραμματισμό
της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς. Πολλά
είναι τα ανοικτά θέματα, αγωνιστικά και
οικονομικά. Θέματα τα οποία συνδυά-
ζονται άμεσα. Κυριότερο είναι αυτό του
Ρόνι Λέβι. Ο Ισραηλινός, μέσω δηλώσεών
του,  εξέφρασε την πρόθεσή του, που
είναι η παραμονή του αλλά μόνο αν η
Ανόρθωση θέλει να κάνει ένα βήμα πα-
ραπάνω. 

Το θέμα παραμονής του περνά από
διάφορες σχολές σκέψης. Η διοίκηση
αξιολογεί τη συνολική προσφορά του
στην ομάδα και τη μεταμόρφωσή της
από την ημέρα που την ανέλαβε. Σαφώς
και του καταλογίζει ευθύνες για την ντρο-
πιαστική ήττα από τον Απόλλωνα. 

Για τους ποδοσφαιριστές η διοίκηση
έχει ξεκάθαρη εικόνα για τον καθένα.
Για το ποιοι μπορούν να προσφέρουν
τη νέα χρονιά ανεβάζοντας το επίπεδο
της ομάδας,  αλλά και για το ποιοι θα
πρέπει να αποχωρήσουν.  Πάντως ο
προγραμματισμός θα κυμανθεί σύμφωνα
με το οικονομικό. Για να ανεβεί επίπεδο
η «Κυρία» θα πρέπει να έρθουν ποιοτικοί
ποδοσφαιριστές, κάτι που σημαίνει ότι
θα είναι ακριβότεροι  από τους αρκετούς
που βρίσκονται τώρα στην ομάδα. 

Να βγάλει την υποχρέωση με θετικό τρόπο
Η Ανόρθωση αγωνίζεται σήμερα στο Τσίρειο στάδιο θέλοντας να παρουσιάσει καλό αγωνιστικό πρόσωπο

Ευκαιρία να κλειδώσει την 4η θέση
Η ΑΕΛ θέλει τη νίκη σήμερα με την Ανόρθωση για να πάει στο +5 από την Ομόνοια 
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ΑΠΟΕΛ 0
ΑΕΚ 0

Νίκος Νικολάου

Πολύς θόρυβος για το… τίποτα στο ντέρμπι
κορυφής. ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ,  μετά από
ένα κακής ποιότητας παιχνίδι, έμειναν
στην  άγονη ισοπαλία (0-0) στο ΓΣΠ,
αποτέλεσμα που διατηρεί μεν τη διαφορά
των δυο ομάδων στους τέσσερεις βαθ-
μούς, αλλά φέρνει πιο κοντά στον τίτλο
τον ΑΠΟΕΛ, καθώς οι αγωνιστικές λι-
γοστεύουν… Ο ΑΠΟΕΛ έχει να παίξει
με Ομόνοια και Απόλλωνα και η ΑΕΚ
με ΑΕΛ και Ανόρθωση. Οι «γαλαζοκί-
τρινοι» είναι μιαν  ανάσα από τον τίτλο
και θέλουν μια νίκη στα δυο τελευταία
ματς για να πανηγυρίσουν. Ουσιαστικά
η στέψη τους πήρε παράταση, ενώ για
την ΑΕΚ μειώθηκαν κι άλλο οι ελπίδες
της. 

Ο ΑΠΟΕΛ παρατάχθηκε σε σχημα-
τισμό 4-1-4-1. Οι Εμπεσίλιο και Βάντερ
κινούνταν στα άκρα της επίθεσης, ενώ
επέστρεψε ο Βινίσιους στην ενδεκάδα
σε παιχνίδι πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ ξε-

κίνησε με σύστημα 3-4-3 με τον Τρι-
σκόφσκι να γυρίζει έπειτα από μακρά
απουσία λόγω τιμωρίας.

Το α’ ημίχρονο
Το α’ ημίχρονο δεν ξέφυγε από τη με-
τριότητα. Οι δυο αντίπαλοι εξουδετέρω-
σαν ο ένας τον άλλο σε έναν αργό ρυθμό
και δεν ρίσκαραν, με αποτέλεσμα να
μην  έχουμε πολλές φάσεις στις δυο
εστίες.

Οι γηπεδούχοι από το ξεκίνημα προ-
σπάθησαν να πιέσουν την αμυντική τριά-
δα της ΑΕΚ και να δυσκολέψουν την
ανάπτυξη του παιχνιδιού της από πίσω.
Οι δυο ομάδες με γεμάτο κέντρο πήγαιναν
σε κοντρόλ επιθέσεις αλλάζοντας πολλές
μπαλιές σε ένα αργό τέμπο.

Η ΑΕΚ κρατούσε πιο πολύ μπάλα,
αλλά οι πλείστες πάσες ήταν προς τα
πίσω. Η φιλοξενούμενη ήταν πιο απαι-
τητική κι επικίνδυνη και έφτιαξε μερικές
φάσεις, αλλά όχι την ξεκάθαρη κλασική
ευκαιρία.

Ο Κρίστιανσεν, βλέποντας την ομάδα
του να μην έχει καλή ανάπτυξη, άλλαζε
συνεχώς θέσεις στους παίκτες του με-
σοεπιθετικά. Με αρκετά λάθη και προ-

βλεπτό τρόπο παιχνιδιού, δεν μπόρεσε
να απειλήσει ουσιαστικά ο ΑΠΟΕΛ την
εστία του Πάμπλο στο α’ 45λεπτο.

Με αυτά τα δεδομένα το ημίχρονο
έληξε χωρίς γκολ, αποτέλεσμα που έδινε
και την εικόνα του αγώνα και τις προ-
σπάθειες των αντιπάλων στην επίθεση.

Η επανάληψη
Στο ίδιο τέμπο κύλησε και το β’ μέρος,
με φτωχό θέαμα και ελάχιστες φάσεις.
Με τη διαφορά πως ήταν ο ΑΠΟΕΛ
που ήταν καλύτερος σε αυτό το διάστημα,
πίεσε για το γκολ και εδικαιούτο ένα πέ-
ναλτι στα τελευταία λεπτά.

Η πρώτη κίνηση του Κρίστιανσεν
ήταν η είσοδος του Αλωνεύτη αντί του
Εμπεσίλιο με την έναρξη του β’ μέρους,
ποντάροντας στην ταχύτητα και διεισ-
δυτικότητα του Κύπριου άσου. Πράγματι
απέκτησε ταχύτητα στην ανάπτυξη η γη-
πεδούχος και, σε συνδυασμό με την
πίεση που άσκησε,  ανέλαβε την πρω-
τοβουλία μεταφέροντας το παιχνίδι στο
γήπεδο της ΑΕΚ. Μιας ΑΕΚ, η οποία
έχασε τη μάχη του κέντρου κι ανάλωνε
τις δυνάμεις της να ανακόπτει τον αντί-
παλο. Επιθετικά η ομάδα της Λάρνακας

έχασε από τη δύναμη του α’ 45λεπτου,
καθώς από τη μια τραβήχτηκε πίσω,
ενώ από την άλλη όταν κέρδιζε μπάλα,
έδειχνε να μην έχει δυνάμεις και φρε-
σκάδα.

Παρά την υπεροχή του, τα πολλά
στημένα (κόρνερ και φάουλ που κέρδισε),
ο ΑΠΟΕΛ δεν έφτιαχνε ευκαιρίες. Έριξε
και τον Εφραίμ ο Κρίστιανσεν αλλάζοντας
100% τα «φτερά» της επίθεσης, ενώ ο
Ιδιάκεθ έβαλε τον Χαραλαμπίδη για να
ενισχύσει την αναιμική του επίθεση στα
τελευταία λεπτά. Οι δυο προπονητές
έκαναν και τις τελευταίες τους κινήσεις
στη   σκακιέρα με Μπερτόλιο και Μα-
λόκου να μπαίνουν στο παιχνίδι. Ένα
παιχνίδι που συνέχισε να μην ξεφεύγει
από τη μετριότητα και να μην αποδίδει
τον  χαρακτηρισμό ντέρμπι κορυφής…

Πέναλτι δεν δόθηκε
Στο 89’ ο Καταλά κράτησε τον Μιλάνοφ,
από τον οποίο έχασε τη μονομαχία κι
έπεσε στην περιοχή. Υπήρξε παράβαση
που δεν σφύριξε ο διαιτητής.

Πίεσε για το γκολ της νίκης-τίτλου ο
ΑΠΟΕΛ στα τελευταία λεπτά, αλλά η
άμυνα της ΑΕΚ κράτησε και δεν έχασε.

Ο κόσμος να είναι σίγουρος ότι θα τελει-
ώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο προπονητής
του ΑΠΟΕΛ, Τόμας Κρίστιανσεν. Από
την πλευρά του ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ δήλωσε
ευχαριστημένος από τους παίκτες του
και τόνισε ότι η ομάδα του είναι ακόμη
ζωντανή για τον τίτλο. Αναλυητικά:

Ιμανόλ Ιδιάκεθ: «Είχαμε καλή από-
δοση σήμερα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και
προσπαθήσαμε να επιτεθούμε. Προ-
σπαθήσαμε να φτιάξουμε ευκαιρίες,
όμως ίσως να υστερήσαμε στην τελική
πάσα. Το δεύτερο ημίχρονο ισορρόπησε
το παιχνίδι ο ΑΠΟΕΛ. Τα τελευταία
λεπτά προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Είμαι
περήφανος για τους ποδοσφαιριστές
μου. Ήρθαμε σε αυτό το γήπεδο και
ήμασταν κοντά στη νίκη. Είμαστε ζωντανοί
στο κυνήγι του τίτλου». 

Τόμας Κρίστιανσεν: «Συμφωνώ με
τον Ιμανόλ πως από τη δική μας πλευρά
δεν ήταν καλό το πρώτο ημίχρονο. Είχαμε

πρόβλημα να κλείσουμε τις πάσες ανά-
μεσα στις γραμμές και τους δώσαμε τη
δυνατότητα να παίξουν όπως τους αρέσει.
Είχαν την κατοχή αλλά δεν είχαν πολλές
παρουσίες κοντά στο τέρμα μας. Στο δεύ-
τερο μέρος με τις αλλαγές που κάναμε,
άλλαξε το παιχνίδι. Ήμασταν πιο επιθε-
τικοί και δεν τους δώσαμε την δυνατότητα
να παίξουν, απλώς τους αναγκάσαμε να
παίξουν ευθύ ποδόσφαιρο. Η κυκλο-
φορία της μπάλας από εμάς ήταν καλύ-
τερη αλλά δεν είχαμε τις ευκαιρίες. Σί-
γουρα θα ήθελα να πάρω τη νίκη και το
πρωτάθλημα, όμως μένουν δυο παιχνίδια
στο +4 και πρέπει να δώσουμε τα πάντα
γι’ αυτό το πρωτάθλημα. Μπράβο στους
παίκτες μου ειδικά για το καλό β’ ημί-
χρονο. Ευχαριστούμε τον κόσμο που
ήταν δίπλα στην ομάδα, να είναι σίγουρος
πως θα τελειώσουμε τη δουλειά».

Από πλευράς παικτών είχαμε: 
Γιώργος Μερκής: «Δεν τα καταφέ-

ραμε να πανηγυρίσουμε, το θέλαμε πολύ.
Η ΑΕΚ είναι σπουδαία ομάδα, παίζει
σπουδαίο ποδόσφαιρο. Ήταν μοιρασμένο
παιχνίδι, στο πρώτο μέρος δεν ήμασταν
καλοί αλλά στην επανάληψη ήμασταν
καλύτεροι. Θα μπορούσαμε σε μιαν από
τις τελευταίες φάσεις να σκοράρουμε.
Νομίζω υπήρχε παράβαση πάνω στον
Μιλάνοφ, δεν πέφτει εύκολα ο Ζίβκο.
Βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι και με
νίκη θα πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα». 

Χόρχε Λαρένα: «Τα δώσαμε όλα, ει-
δικά στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν κα-
λύτεροι. Ήταν δύσκολο το παιχνίδι, η
ομάδα έπαιξε καλά, πάλεψε, όμως μείναμε
στην ισοπαλία. Θα συνεχίσουμε μέχρι
το τέλος. Θα παλέψουμε για τις πιθανό-
τητες που έχουμε, όμως είναι δύσκολα
τα πράγματα. Χάσαμε πολλούς βαθμούς
από μικρές ομάδες και σε αγώνες στα
τελευταία λεπτά. Σήμερα ήμασταν κα-
λύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, όμως δεν
τα καταφέραμε».

«Να είναι σίγουρος ο κόσμος
ότι θα τελειώσουμε τη δουλειά»

ΤΟ ΦΙΛΜ 

2’ Γύρισμα του Φλοριάν στην περιο-

χή του ΑΠΟΕΛ, ο Βάτερμαν δεν συγ-

κράτησε την μπάλα, που έφυγε κόρ-

νερ. 

16’ Ο Βάντερ δεν πρόλαβε μπαλιά

του Βινίσιους.

25’ Αδύνατο σουτ του Ακοράν στα

χέρια του Βάτερμαν.

32’ Επικίνδυνο σουτ του Μπόλιε-

βιτς, κόντραρε η μπάλα κι έφυγε

κόρνερ.

47’ Ο Σωτηρίου υπό το μαρκάρισμα

τριών αμυντικών έπεσε στην περιοχή

και ο ΑΠΟΕΛ ζήτησε πέναλτι. Υπήρξε

επαφή, αλλά ο διαιτητής έκρινε ότι

δεν ήταν τέτοια που να δικαιολογεί

την εσχάτη των ποινών.

66’ Με τακουνάκι ο Σωτηρίου πήγε

να ξεγελάσει τον Πάμπλο, που ήταν

σε ετοιμότητα.

78’ Η μπάλα στρώθηκε για τον Φλο-

ριάν, που σούταρε απελπιστικά έξω

από καλή θέση.

87’ Ο Βάτερμαν πρόλαβε και πήρε

την μπάλα προ του Μυτίδη.

Ένταση στο τέλος
Ένταση και νεύρα στις καθυστερή-

σεις, όταν η ΑΕΚ κέρδισε άουτ και

χάθηκε η μπάλα. Σημειώθηκε μικρο-

συμπλοκή και διακοπή, με τον διαι-

τητή να δείχνει δυο κίτρινες και να

αποβάλλει έναν από τον πάγκο της

ΑΕΚ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γιώργος Νικολάου

ΒΟΗΘΟΙ: Μ. Σωτηρίου - Α. Ιωάννου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μερκής, Αστίθ, Εφραίμ, Σωτηρίου, Μιλάνοφ/

Τέτε (2η), Μουρίγιο (2η), Ακοράν (2η), Χαραλαμπίδης,

Καταλά

ΑΠΟΕΛ: Βάτερμαν, Μιλάνοφ, Λάγο, Αστίθ, Μερκής, Κά-

νιας, Μοράις (80’ Μπερτόλιο), Βινίσιους, Βάντερ (72’

Εφραίμ), Εμπεσίλιο (46’ Αλωνεύτης), Σωτηρίου.

ΑΕΚ: Πάμπλο, Τρουγιόλς, Μουρίγιο (80’ Μαλόκου), Μοϊ-

σόφ, Καταλά, Λαρένα, Ακοράν, Τέτε, Τρισκόφσκι (67’ Μυ-

τίδης), Μπόλιεβιτς (72’ Χαραλαμπίδης), Φλοριάν.

Η στέψη πήρε παράταση…
«Φτωχό» το ντέρμπι κορυφής, με τους «γαλαζοκίτρινους» 
να διατηρούν τη διαφορά και να πλησιάζουν κι άλλο τον τίτλο



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | SPORTS | 37
sporttime  ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΪΟΥ 2017

ΑΠΟΛΛΩΝ 3
Μάγκλιτσα 41’ , Ντα Σίλβα 72’, Βινίσιους 89’

ΟΜΟΝΟΙΑ 0

Βασίλης Τσιρόπουλος

Αποδίδοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο
στο β’ ημίχρονο, ο Απόλλωνας νίκησε
χθες το απόγευμα στο Τσίρειο στάδιο
την Ομόνοια με 3-0, με τέρματα των
Μάγκλιτσα, Ντα Σίλβα και Βινίσιους. Η
ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή έφθασε
στους 71 βαθμούς, ενώ από την πλευρά
της η Ομόνοια, η οποία στάθηκε άτυχη
χάνοντας εξαιρετικές εμφανίσεις, έμεινε
στους 57 βαθμούς. 

Ο Απόλλωνας του Σωφρόνη Αυγου-
στή ξεκίνησε τον αγώνα σε σχηματισμό
4-4-2 και με τον Βάλε κάτω από τα δο-
κάρια, τον Γκόμες στο αριστερό άκρο
της άμυνας και τον Σέρτζιο δεξιά. Στο
κέντρο της άμυνας το δίδυμο Βινίσιους
και Ρομπέρζ. Στη μεσαία γραμμή οι
Σακκέτι και Πέδρο και λίγο πιο μπροστά

ο Ντα Σίλβα. Σαρδινέρο και Μάγκλιτσα,
στα δυο φτερά της μεσαίας γραμμής
και ο Πιέχ στην κορυφή της επίθεσης. 

Η Ομόνοια ξεκίνησε τον αγώνα με
τον Παναγή κάτω από τα δοκάρια, ο
Κωνσταντινίδης στο δεξί άκρο της άμυνας
και ο Καρλίτος στο αριστερό άκρο της
άμυνας. Οι Βύντρα και Κατελάρης απο-
τέλεσαν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.
Στη μεσαία γραμμή δυο αμυντικά χαφ,
οι Μπρέβελντ και Μαργκάσα. Στο δεξί
φτερό της μεσαίας γραμμής ο Τουρέ
και αριστερά ο Αζίζ. Σε ρόλο επιτελικού
μέσου ο Κλέιτον και στην κορυφή ο
Ντάρμπισαϊαρ.

Στο μεγαλύτερο μέρος του α’ ημιχρόνου
η Ομόνοια ήταν καλύτερη. Παρουσίασε
καλύτερο σύνολο, είχε την κατοχή της
μπάλας, καλή κυκλοφορία, χωρίς, ωστόσο,
να καταφέρει να δημιουργήσει τη μεγάλη
ευκαιρία. Πάντως στο 27’ η Ομόνοια ζή-
τησε πέναλτι με τον Ντάρμπισαϊαρ,  ωστόσο
ο διαιτητής Λούκας Σωτηρίου δεν κατα-
λόγισε την παράβαση.

Ο Απόλλωνας μετά το 35’ ανέβασε

την απόδοσή του ισορροπώντας τον
αγώνα. Μάλιστα κατάφερε να πάρει
προβάδισμα στο σκορ με τέρμα του
Μάγκλιτσα, το οποίο ήρθε και με λίγη
τύχη αφού αρχικά η μπάλα βρήκε το
δοκάρι. 

Ο Απόλλωνας με την έναρξη του β’
ημιχρόνου ανέλαβε πλήρως την πρω-
τοβουλία των κινήσεων. Είχε ταχύτητα
στο παιχνίδι του και καλή κυκλοφορία,
δημιουργώντας απειλές στην περιοχή
του Παναγή. Από την άλλη η Ομόνοια
είχε εντελώς παθητικό ρόλο και στο με-
γαλύτερο διάστημα βρισκόταν πίσω από
την μπάλα. Μετά το 60’ η Ομόνοια ανέ-
βασε κάπως την απόδοσή της με τον
Ντάρμπισαϊαρ να γίνεται ο μοιραίος,
καθώς στο 62’ προ κενής εστίας δεν κα-
τάφερε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. 

Οι «πράσινοι» έχασαν απίστευτη ευ-
καιρία με τον Αζίζ από αυτές που δεν
χάνονται και μετά από δυο λεπτά ο
Απόλλωνας πήρε προβάδισμα δυο τερ-
μάτων, καθαρίζοντας ουσιαστικά τον
αγώνα. Από κόρνερ η μπάλα βρήκε στο

χέρι του Καρλίτος. Σωστή η απόφαση
του διαιτητή. Την εκτέλεση ανέλαβε ο
Ντα Σίλβα, γράφοντας το 2-0. 

Το κερασάκι στην τούρτα για τον
Απόλλωνα ήρθε στο 89’. Ο κεντρικός
αμυντικός Βινίσιους σημείωσε ακόμη
ένα τέρμα στο πρωτάθλημα με τον ίδιο
τρόπο, με το κεφάλι. Τέρμα που ήρθε
από εκτέλεση κόρνερ. 

Αυτή ήταν και η τελευταία καλή ευ-
καιρία στο παιχνίδι. Με τον Απόλλωνα
δικαίως να παίρνει μια σπουδαία νίκη
με 3-0, φτάνοντας στους 71 βαθμούς. 

Διαιτητής: Λ. Σωτηρίου

Σκόρερ: Μάγκλιτσα 41’, Ντα Σίλβα 72’, Βινίσιους 89’

Κίτρινες: Σακέτι, Πιέχ / Κατελάρης, Μαργκάσα

Κόκκινες:

ΑΠΟΛΛΩΝ: Βάλε, Ρομπέρζ, Βινίσιους, Γκόμες (19’ Βα-

σιλείου 46’ Πελαγίας), Σέρτζιο, Πέδρο (75’ Σεμέδο),

Σακέτι, Ντα Σίλβα, Πίεχ, Σαρδινέρο, Μάγκλιτσα.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Παναγή, Βύντρα, Κατελάρης, Καρλίτος,

Κωνσταντινίδης (77’  Παναγιώτου), Μαργκάσα, Τουρέ,

Μπρέβελντ, Κλέιτον (85’ Κατσαντώνης), Αζίζ (71’ Ρου-

σιάς), Ντάρμπισαϊαρ.

Φόρτσαρε και πέτυχε τριάρα
Ο Απόλλωνας, με τρεις διαφορετικούς σκόρερ και αποδίδοντας 
πολύ καλό ποδόσφαιρο, στην επανάληψη νίκησε την Ομόνοια με 3-0

Το φιλμ

7’ Πρώτη μεγάλη ευκαιρία στον

αγώνα. Ο Μάγκλιτσα έκανε την

παράλληλη σέντρα στο ύψος της

μικρής περιοχής με τον Πίεχ να κά-

νει την προβολή, όμως η μπάλα

κατέληξε έξω. 

13’ Καλή στιγμή για την Ομόνοια.

Ο Ντάρμπισαϊαρ από πλάγια θέση,

με τον Βινίσιους να απομακρύνει

την μπάλα πριν αυτή φτάσει σε

παίκτη της Ομόνοιας. 

27΄ Η Ομόνοια ζήτησε πέναλτι σε

μαρκάρισμα του Βινίσιους στον

Ντάρμπισαϊαρ. Σύμφωνα με τον

τηλεοπτικό φακό, ο αμυντικός του

Απόλλωνα πηγαίνει προς τον επι-

θετικό της Ομόνοιας και όχι προς

την μπάλα, με αποτέλεσμα να του

φράξει τον δρόμο. Ο διαιτητής Σω-

τηρίου ήταν πολύ κοντά στην φά-

ση. 

34’ Δοκάρι για τον Απόλλωνα. Ο

Σέρτζιο από δεξιά έκανε τη σέντρα,

με τον Μάγκλιτσα να κατεβάζει

την μπάλα με το στήθος, να κάνει

το πλάσε, όμως η μπάλα βρήκε το

δοκάρι της εστίας του Παναγή. 

41’ 1-0 για τον Απόλλωνα με τον

Μάγκλιτσα. Ο Πίεχ έκανε τη σέν-

τρα από τα δεξιά και εντός περιο-

χής η μπάλα βρήκε το σώμα του

Κατελάρη αλλάζοντας πορεία και

χτυπώντας στο δοκάρι. Ο Μάγκλι-

τσα πήρε το «ριμπάουντ» και από

κοντά έστειλε την μπάλα στα δί-

κτυα. 

47’ Καλή στιγμή για τον Απόλλω-

να. Από πλάγια θέση ο Σαρδινέρο

έκανε το σουτ με τον Παναγή να

αντιδρά σωστά διώχνοντας την

μπάλα σε κόρνερ. 

62’ Σουτ του Πίεχ αναγκάζει τον

Παναγή να διώξει δύσκολα την

μπάλα. 

62’ Τεράστια ευκαιρία για την

Ομόνοια. Ο Μαργκάσα έβγαλε τον

Ντάρμπισαϊαρ μόνο του στην πε-

ριοχή. Ο Άγγλος απέφυγε και τον

τερματοφύλακα του Απόλλωνα

αλλά δεν μπόρεσε να στείλει την

μπάλα στα δίκτυα. 

64’ Ο Αζιζ έκανε τη σέντρα με τον

Ντάρμπισαϊαρ να κάνει την προβο-

λή, όμως δεν κατάφερε να την

στείλει στα δίκτυα. 

70’ Απίστευτη ευκαιρία για την

Ομόνοια. Ο Αζίζ εντός περιοχής

και χωρίς αντίπαλο δοκίμασε το

σουτ στέλνοντας την μπάλα στο

εξωτερικό μέρος των δικτύων. 

71’ Ευκαιρία για τον Απόλλωνα.

Ο Μάγκλιτσα εντός περιοχής έκα-

νε το σουτ με τον Καρλίτο να βάζει

την μπάλα και να την απομακρύ-

νει. 

72’ Πέναλτι για τον Απόλλωνα.

Εκτελέστηκε το κόρνερ με την μπά-

λα να βρίσκει το ανοικτό χέρι του

Καρλίτος. Σωστή υπόδειξη από τον

διαιτητή. Ο Ντα Σίλβα ανέλαβε την

εκτέλεση γράφοντας το 2-0.

89’ 3-0. Ο κεντρικός αμυντικός

του Απόλλωνα Βινίσιους σημείωσε

το έκτο του τέρμα στο πρωτάθλη-

μα. Από εκτέλεση κόρνερ πήρε την

κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα

στα δίκτυα. 

5 νίκες 1

ισοπαλία
Απόλλωνας και Ομόνοια χθες

αγωνίσθηκαν για έκτη φορά μετα-

ξύ τους, με την ομάδα της Λεμεσού

να πετυχαίνει την 5η νίκη, ενώ

ένας αγώνας εξήλθε ισόπαλος.

Στην 6η αγωνιστική ο Απόλλωνας

νίκησε 2-1, την 19η αγωνιστική

στο ΓΣΠ επικράτησε επίσης με 2-1.

Στον πρώτο αγώνα κυπέλλου οι

δυο ομάδες έμειναν στο 2-2. Ο

επαναληπτικός κυπέλλου είχε δια-

κοπεί με τον Απόλλωνα να παίρνει

τον αγώνα με 3-0. Την 3η αγωνι-

στική των play off ο Απόλλωνας

επικράτησε στο ΓΣΠ με 2-0 και

χθες με 3-0. 

Ευχαριστημένος εμφανίστηκε ο προ-

πονητής του Απόλλωνα Σωφρόνης

Αυγουστή. 

«Θα δώσω συγχαρητήρια στη δεύ-
τερη ομάδα για την κατάκτηση του πρω-
ταθλήματος. Η Ομόνοια μπήκε καλύτερα
και στην αρχή του παιχνιδιού είδαμε

κάποιες αδυναμίες
και αλλάξαμε το σύ-
στημά μας. Όταν
προηγηθήκαμε, εί-
χαμε ηρεμία και
κερδίσαμε δίκαια.
Υπήρχε κούραση,
αλλά είδα τα στοιχεία
που είχαμε στα προ-

ηγούμενα παιχνίδια. Αυτή η νίκη θα
μας δώσει πολλά για τη συνέχεια. Καλή
συνέχεια στην Ομόνοια. Είναι μεγάλη
ομάδα και θα βρει τον δρόμο της τη νέα
σεζόν. Εύχομαι μέχρι τον τελικό να έχουμε
μια δυνατή ομάδα και να διεκδικήσουμε
το τρόπαιο».

Από την πλευρά του ο Γιέσπερ Φρέν-

τμπεργκ τόνισε ότι είναι μια δύσκολη

στιγμή για την ομάδα του. 

«Ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι σε
μια δύσκολη έδρα και απέναντι σε ένα
πολύ καλό αντίπαλο. Στο πρώτο ημίχρονο
κυριαρχήσαμε στο κέντρο, αλλά δεν δημι-

ουργήσαμε τις πολ-
λές ευκαιρίες στο παι-
χνίδι. Είχαμε κάποι-
ους παίκτες που έλει-
παν. Στο δεύτερο ημί-
χρονο δεν ήμασταν
όπως το πρώτο, αλλά
χάσαμε κάποιες κα-
λές ευκαιρίες. Στα τε-

λευταία 20 λεπτά δεν καταφέραμε να αλ-
λάξουμε τη μοίρα μας στο γήπεδο μετά το
πέναλτι, δεν είχαμε ισορροπία. Πρέπει να
σεβαστούμε τους οπαδούς και τον σύλλογο
και να κλείσουμε όσο καλύτερα γίνεται τη
χρονιά. Είναι δύσκολη στιγμή γιατην ομάδα.
Καλή συνέχεια στον αντίπαλο».

«Δίκαιη νίκη»
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Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, είναι κυπελλούχος Ελ-
λάδας 2017. Αλλά, μετά τα τραγικά συμ-
βάντα πριν από τον προχθεσινό τελικό
στον Βόλο, είχαμε και τραγικές διαιτητικές
αποφάσεις, που καθόρισαν το τελικό απο-
τέλεσμα. Οι Θεσσαλονικείς κέρδισαν την
ΑΕΚ με 2-1, αλλά λίγοι θα ξεχάσουν, όσα
χρόνια κι αν περάσουν, ότι πήρε το κύ-
πελλο με γκολ οφ-σάιντ του Ενρίκε (81’).
Ακόμη κι ο δεύτερος διαιτητής, που ήταν
υπεύθυνος να ελέγχει τη συγκεκριμένη
γραμμή, το παραδέχτηκε: «Έκανα λάθος.
Ζητώ συγγνώμη, καταστράφηκα. Δυστυ-
χώς, δεν μπορώ να πάρω πίσω την από-
φασή μου», είπε στους παίκτες της ΑΕΚ
ο Γιώργος Καλφόγλου.

Όπως και να ‘χει, ο ΠΑΟΚ πανηγυρίζει
από προχθές την κατάκτηση του τροπαίου,
για πέμπτη φορά στην ιστορία του και
για πρώτη από το 2013. Είναι κυπελλούχος
Ελλάδας, διαδεχόμενος την ΑΕΚ, που
είχε κερδίσει στον περσινό τελικό τον
Ολυμπιακό. Πάντως, όπως μπορεί να
φανταστεί ο καθένας, οι δύο ομάδες δεν
άρχισαν καλά τον τελικό, φανερά επηρε-
ασμένες με όσα είχαν προηγηθεί. Τα
πρώτα 20 λεπτά κύλησαν σε απόλυτη…
ηρεμία, αλλά σε ένα τρίλεπτο το παιχνίδι
πήρε «φωτιά». Πρώτα, προηγήθηκε ο
ΠΑΟΚ με το γκολ του Μπίσεβαρ (24’)

και η Ένωση απάντησε δύο λεπτά αργό-
τερα, με το μοιραίο λάθος του Γλύκου και
το γκολ του Χριστοδουλόπουλου (26’).
Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι ο τελικός θα
οδηγείτο σε παράταση (οι δυο ομάδες
δεν μπορούσαν να φτιάξουν καλές ευ-
καιρίες), ήρθε το γκολ του Ενρίκε (81’): Σε
εκτέλεση φάουλ από τον ΠΑΟΚ, ο σκόρερ
επέστρεψε για να πάρει την μπάλα, αλλά
δεν πρόλαβε να καλυφτεί. Ο επόπτης

«έχασε» τη φάση, ο ΠΑΟΚ σκόραρε και
ο τελικός κρίθηκε με αυτόν τον τρόπο.

Μετά τα καθιερωμένα πανηγύρια, ο
προπονητής των νικητών, Βλάνταν Ίβιτς,
είπε: «Συγχαρητήρια στους παίκτες και
στους φιλάθλους. Καταφέραμε να πάρουμε
κάτι μετά από 14 χρόνια. Αυτή η νίκη,
αυτό το τρόπαιο είναι το κερασάκι σε μια
μεγάλη τούρτα. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη
ομάδα, με φιλάθλους, με ιστορία. Απ’ εδώ

και πέρα, η ομάδα θα προχωρήσει με
στόχο να φτάσει σε νέους τίτλους». Για το
οφ-σάιντ γκολ του Ενρίκε, ο Ίβιτς ανέφερε:
«Δεν έχω δει τη φάση. Έχω πάρει πλη-
ροφορίες ότι ίσως να υπάρχει οφ-σάιντ.
Αν δω τη φάση, ναι, θα σας πω αν είναι
οφ-σάιντ».

Από την πλευρά του, ο προπονητής
της ΑΕΚ, Μανόλο Χιμένεθ, έκανε σύντομες
δηλώσεις και αποχώρησε από την αίθουσα

προτού καν ο διερμηνέας ολοκληρώσει
τη μετάφραση! Είπε ο Ισπανός: «Συγχα-
ρητήρια στον ΠΑΟΚ. Ο τελικός δεν ήταν
καλός, όπως συνήθως όλοι οι τελικοί,
λόγω του πάθους και της σημασίας του
αγώνα. Γνωρίζω καλά πόσο δύσκολη
δουλειά έχουν οι διαιτητές. Από την άλλη,
όμως, δεν είναι δίκαιο να παίζουμε με τα
συναισθήματα τόσων ανθρώπων, λόγω
διαιτητικών λαθών».

Ο Λευκός Πύργος ντύθηκε στα… λευκά
Ο ΠΑΟΚ πανηγυρίζει από προχθές την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας
για πέμπτη φορά στην ιστορία του και για πρώτη από το 2013

Όλος ο κόσμος το είδε, όλος ο κόσμος το
παραδέχεται: Το δεύτερο γκολ που πέτυχε
στον προχθεσινό τελικό ο ΠΑΟΚ προήλθε
από θέση οφ-σάιντ. Το γκολ όμως μέ-
τρησε και μόνο αυτό έχει σημασία. Οι
Θεσσαλονικείς επέστρεψαν στον Λευκό
Πύργο με το Κύπελλο υπό μάλης και
κανένας πλέον (τουλάχιστον στη Θεσ-
σαλονίκη) δεν θέλει να συζητήσει οτι-
δήποτε. Ένας από αυτούς είναι ο σκόρερ
του «χρυσού» τέρματος, Πέδρο Ενρίκε.
Κι όπως παραδέχθηκε ο Βραζιλιάνος
παίκτης του ΠΑΟΚ, το γκολ αυτό, το είχε
ονειρευτεί πριν από την έναρξη του τε-
λικού: «Όσο κι αν δεν το πιστεύετε, το
είχα ονειρευτεί αυτό το γκολ και ,μάλιστα,
το είχα πει στους συμπαίκτες μου. Όταν
η μπάλα μπήκε στα δίχτυα δεν κοίταξα
τον διαιτητή, γιατί ήμουν σίγουρος ότι
θα μετρούσε. Αφού σας λέω, το είχα
ονειρευτεί. Ούτε καν πρόσεξα αν ήμουν
οφ-σάιντ ή όχι, δεν είδα το τέρμα, δεν
είδα τίποτα. Η Θεσσαλονίκη το άξιζε
αυτό το Κύπελλο, γιατί είχε πολλά χρόνια
να πάρει έναν τίτλο».

Ο Ενρίκε «αποκάλυψε», επίσης, τι
του είχε ζητήσει ο Ίβιτς πριν μπει στον

αγώνα: «Μου είπε να είμαι συγκεν-
τρωμένος, γιατί το παιχνίδι είχε ακόμη
πολύ δρόμο και ήταν “ανοικτό” για κάθε
αποτέλεσμα. Η παραμικρή λεπτομέρεια
θα μετρούσε. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ
έπαιξε καλύτερα από την ΑΕΚ και δι-
καιούται το τρόπαιο».

Ενρίκε: «Δεν είδα 
αν ήμουν οφ-σάιντ»

Η συμμετοχή στα προκριματικά του
Τσάμπιονς Λιγκ αποτελεί πλέον το μο-
ναδικό κίνητρο για τους παίκτες του Πα-
ναθηναϊκού. Αυτό ακριβώς τόνισε ο
μέσος του τριφυλλιού, Νίκλας Χουλτ:
«Ναι, είναι σημαντικό δέλεαρ το Τσάμ-
πιονς Λιγκ και θέλουμε να κατακτήσουμε
την πρώτη θέση στα πλέι οφ, για να μας
δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσουμε θέση
στους ομίλους της διοργάνωσης. Αν τα
καταφέρουμε, αυτό θα ήταν πολύ σπου-
δαίο για τον  σύλλογο», είπε χαρακτηρι-
στικά ο 27χρονος Σουηδός μέσος. Πόσο
εύκολο θα είναι να ανασυνταχθεί ο Πα-
ναθηναϊκός, μετά την απογοήτευση στο
κύπελλο; Καθόλου εύκολο, αλλά, όπως
τόνισε ο Χουλτ, «βιώσαμε μία μεγάλη
απογοήτευση, αλλά είμαστε επαγγελμα-
τίες. Θα κάνουμε το παν για να τερματί-
σουμε στην πρώτη θέση».

Μεγάλο κίνητρο 
το Τσάμπιονς Λιγκ

Όχι μόνο θα μείνει στον Ολυμπιακό στη
νέα χρονιά ο Ταρίκ Ελιουνούσι, αλλά αι-
σιοδοξεί ότι θα παίξει στο Τσάμπιονς
Λιγκ. Αυτό δήλωσε σε ΜΜΕ της χώρας
του ο Νορβηγός, του οποίου η απόδοση
συζητήθηκε αρκετά στη φετινή χρονιά,
με αφορμή τα σκαμπανεβάσματα στην
απόδοσή του. Ο Ελιουνούσι είχε έναν
αξιοπρεπή πρώτο γύρο, αλλά μετά τον
τραυματισμό του παρουσίασε μία πτωτική
πορεία, με αποτέλεσμα ο Τάκης Λεμονής
να μην τον έχει στις βασικές επιλογές
του στο τέλος της σεζόν. Με αφορμή λοι-
πόν τον παραγκωνισμό του, στη Νορβηγία

άρχισαν να γράφονται διάφορα για το
μέλλον του. Ο ίδιος όμως είναι κατηγο-
ρηματικός: «Από τη στιγμή που δεσμεύο-
μαι με συμβόλαιο, θα συνεχίσω και στη
νέα χρονιά στον Ολυμπιακό. Στην Ελλάδα,
ο κόσμος μας είναι παθιασμένος και μας
στηρίζει σε όλα τα γήπεδα. Κάποιοι είναι
τόσο τρελαμένοι με την ομάδα, που
βάζουν τον Ολυμπιακό πάνω από τα
παιδιά και την οικογένειά τους! Ο Ολυμ-
πιακός σημαίνει πολλά για τους οπαδούς
και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ, θα
μείνω στον Πειραιά κι ελπίζω να παίξω
του χρόνου στο Τσάμπιονς Λιγκ».

«Θα μείνω σίγουρα στον Πειραιά»
Ο Ελιουνούσι ξεκαθάρισε ότι δεν φεύγει από τον Ολυμπιακό

Οι Νίκος Λυμπερόπουλος και Μαρίνος
Ουζουνίδης σκέφτονται ήδη τον Πα-
ναθηναϊκό της νέας σεζόν. Υπάρχουν
αρκετές εκκρεμότητες, ωστόσο σε πρώτη
φάση θα ασχοληθούν με αυτές που
κρίνουν ως επείγουσες. Κι αυτές, είναι
οι περιπτώσεις των Ροντρίγκο Μολέντο,
Βίκτωρα Κλωναρίδη, Σεμπάστιαν Λέτο
και Πολ Ζοσέ Εμποκού.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με
τη σειρά. Ο Μολέντο έχει συμβόλαιο
μέχρι το 2018 και εάν ο Λυμπερόπουλος
δεν συμφωνήσει με τον μάνατζερ τού
31χρονου Βραζιλιάνου αμυντικού για
ανανέωση του συμβολαίου, τότε θα
στραφεί στην πώλησή του και θα τον
αντικαταστήσει. Όσο για τον Κλωναρίδη
(δανεικός από τη Λανς), ο Λυμπερό-
πουλος θέλει να τον κρατήσει στον Πα-
ναθηναϊκό και έχει επαφές με τους πα-
ράγοντες της γαλλικής ομάδας, για να
συμφωνήσουν στο τίμημα της αγοράς
του. Εκτιμάται πως με 150.000 ευρώ,
ο Κλωναρίδης θα μείνει στην Αθήνα.

Όλα παίζονται και για την παραμονή

του Λέτο. Ο Αργεντινός θα μείνει ελεύ-
θερος αυτό το καλοκαίρι και αν επιμένει
στις απαιτήσεις που είχε εκφράσει τον
περασμένο Δεκέμβριο, δηλαδή απο-
λαβές που αγγίζουν τις 600.000 ευρώ
ετησίως, τότε μάλλον δεν πρόκειται να
ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Τον Πα-
ναθηναϊκό απασχολεί, επίσης, η περί-
πτωση του Πολ Ζοσέ Εμποκού. Ο

25χρονος Κονγκολέζος επιθετικός είναι
δανεικός από την Κιέβο και η ιταλική
ομάδα αξιώνει πολλά χρήματα για να
τον πουλήσει. Συνεπώς, οι πράσινοι
ίσως αναζητήσουν έναν εξτρέμ για να
τον αντικαταστήσουν και στην… εξίσωση
να μπει ο στράικερ της Ομόνοιας, Δη-
μήτρης Χριστοφή, ο οποίος συγκατα-
λέγεται στους υποψηφίους.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει
ήδη τη νέα περίοδο
Μολέντο, Κλωναρίδης, Λέτο και Εμποκού 
αποτελούν τις τέσσερεις βασικές προτεραιότητες
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ΑΓΓΛΙΑ

Γουέστ Χαμ - Τότεναμ.....................................1-0

Μάντσεστερ Σίτι - Κρίσταλ Π......................5-0

Λίβερπουλ - Σαουθάμπτον ..........................0-0

Άρσεναλ - Μάντσεστερ Γιουν. ....................2-0

Μπόρνμουθ - Στόουκ.....................................2-2

Μπέρνλι - Γουέστ Μπρόμιτς........................2-2

Χαλ - Σάντερλαντ.............................................0-2

Λέστερ - Γουότφορντ .....................................3-0

Σουόνσι - Έβερτον...........................................1-0

Σήμερα:

Τσέλσι - Μίντελσμπρο...............................22:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Τσέλσι 34 72-29 81

02. Τότεναμ 35 71-23 77

03. Λίβερπουλ 36 71-42 70

04. Μάντσεστερ Σίτι 35 70-37 69

05. Μάντσεστερ Γιουν. 35 51-27 65

06. Άρσεναλ 34 66-42 63

07. Έβερτον 36 60-41 58

08. Γουέστ Μπρόμιτς 35 41-45 45

09. Λέστερ 35 45-54 43

10. Σαουθάμπτον 34 39-44 42

11. Μπόρνμουθ 36 52-65 42

12. Γουέστ Χαμ 36 45-59 42

13. Στόουκ 36 39-52 41

14. Μπέρνλι 36 37-51 40

15. Γουότφορντ 35 37-58 40

16. Κρίσταλ Πάλας 36 46-61 38

17. Σουόνσι 36 41-69 35

18. Χαλ 36 36-69 34

19. Μίντελσμπρο 35 26-45 28

20. Σάντερλαντ 35 28-60 24

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μπάγερν - Ντάρμσταντ.................................1-0

Ντόρτμουντ - Χόφενχαϊμ..............................2-1

Χέρτα - Λειψία ...................................................1-4

Κολωνία - Βρέμη..............................................4-3

Ίγκλοσταντ - Λεβερκούζεν ...........................1-1

Αμβούργο - Μάιντς..........................................0-0

Φράιμπουργκ - Σάλκε....................................2-0

Γκλάντμπαχ - Άουγκσμπουργκ...................1-1

Φρανκφούρτη - Βόλφσμπουργκ ..............0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Μπάγερν 32 80-17 76

02. Λειψία 32 59-32 66

03. Ντόρτμουντ 32 67-36 60

04. Χόφενχαϊμ 32 59-34 58

05. Φράιμπουργκ 32 40-55 47

06. Χέρτα 32 39-40 46

07. Κολωνία 32 47-40 45

08. Βρέμη 32 55-55 45

09. Γκλάντμπαχ 32 42-46 43

10. Σάλκε 32 43-38 41

11. Φρανκφούρτη 32 32-37 41

12. Λεβερκούζεν 32 45-51 37

13. Άουγκσμπουργκ 32 34-50 36

14. Βόλφσμπουργκ 32 32-49 36

15. Μάιντς 32 40-51 34

16. Αμβούργο 32 30-59 34

17. Ίνγκολσταντ 32 34-55 30

18. Ντάρμσταντ 32 26-59 24

ΙΣΠΑΝΙΑ

Γρανάδα - Ρεάλ.................................................0-4

Μπαρσελόνα - Βιγιαρεάλ.............................4-1

Ατλέτικο - Εϊμπάρ.............................................1-0

Σεβίλη - Σοσιεδάδ............................................1-1

Αλαβές - Μπιλμπάο.........................................1-0

Βαλένθια - Οσασούνα ...................................4-1

Χιχόν - Λας Πάλμας.........................................1-0

Κορούνια - Εσπανιόλ....................................χθες

Μάλαγα - Θέλτα Βίγο...................................χθες

Σήμερα:

Λεγανές - Μπέτις.........................................21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Μπαρσελόνα 36 108-34 84

02. Ρεάλ 35 96-39 84

03. Ατλέτικο 36 66-25 74

04. Σεβίλη 36 63-45 69

05. Βιγιαρεάλ 36 53-32 63

06. Μπιλμπάο 36 51-39 62

07. Σοσιεδάδ 36 55-49 62

08. Εϊμπάρ 36 54-46 54

09. Αλαβές 36 37-41 51

10. Εσπανιόλ 35 45-47 50

11. Θέλτα Βίγο 34 49-57 44

12. Βαλένθια 36 54-62 43

13. Μάλαγα 35 44-51 42

14. Λας Πάλμας 36 52-67 39

15. Μπέτις 35 38-57 37

16. Κορούνια 35 39-60 32

17. Λεγανές 35 30-53 30

18. Χιχόν 36 39-70 27

19. Γρανάδα 36 28-79 20

20. Οσασούνα 36 38-88 19

ΙΤΑΛΙΑ

Γιουβέντους - Τορίνο ......................................1-1

Νάπολι - Κάλιαρι ..............................................3-1

Λάτσιο - Σαμπντόρια.......................................7-3

Τζένοα - Ίντερ ....................................................1-0

Σασουόλο - Φιορεντίνα ................................2-2

Ουντινέζε - Αταλάντα.....................................1-1

Κιέβο - Παλέρμο...............................................1-1

Έμπολι - Μπολόνια..........................................3-1

Πεσκάρα - Κροτόνε.........................................0-1

Μίλαν - Ρόμα....................................................χθες

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Γιουβέντους 35 71-23 85

02. Νάπολι 35 81-36 77

03. Ρόμα 34 75-31 75

04. Λάτσιο 35 70-42 70

05. Αταλάντα 35 59-40 65

06. Μίλαν 34 51-38 59

07. Ίντερ 35 63-44 56

08. Φιορεντίνα 35 57-49 56

09. Τορίνο 35 65-56 50

10. Σαμπντόρια 35 45-49 46

11. Ουντινέζε 35 44-49 44

12. Κιέβο 35 39-54 42

13. Κάλιαρι 35 48-67 41

14. Σασουόλο 35 47-55 40

15. Μπολόνια 35 36-52 38

16. Τζένοα 35 34-59 33

17. Έμπολι 35 26-55 32

18. Κροτόνε 35 30-54 28

19. Παλέρμο 35 30-74 20

20. Πεσκάρα 35 32-76 14

ΓΑΛΛΙΑ

Νανσί - Μονακό................................................0-3

Παρί ΣΖ - Μπαστιά...........................................5-0

Λιόν - Ναντ..........................................................3-2

Σεντ Ετιέν - Μπορντό.....................................2-2

Λιλ - Μετς ............................................................0-2

Λοριάν - Ανζέ......................................................1-1

Τουλούζ - Καν....................................................0-1

Ρεν - Μονπελιέ..................................................1-0

Γκανγκάν - Ντιζόν ............................................4-0

Μαρσέιγ - Νις...................................................χθες

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Μονακό 35 98-29 86

02. Παρί ΣΖ 36 77-26 83

03. Νις 35 59-29 77

04. Λιόν 36 74-44 63

05. Μπορντό 36 51-41 57

06. Μαρσέιγ 35 53-39 55

07. Σεντ Ετιέν 35 40-32 50

08. Ναντ 36 36-50 48

09. Γκανγκάν 36 44-49 47

10. Ρεν 36 33-39 47

11. Λιλ 36 37-43 43

12. Τουλούζ 36 36-40 42

13. Μετς 36 38-70 42

14. Ανζέ 36 36-49 40

15. Μονπελιέ 36 47-61 39

16. Καν 36 35-63 36

17. Λοριάν 36 43-67 35

18. Ντιζόν 36 44-58 33

19. Νανσί 36 26-49 32

20. Μπαστιά 36 27-56 31

Περίπου δύο εβδομάδες μετά τον σοβαρό
τραυματισμό του στο δεξί γόνατο και τη
χειρουργική επέμβαση στην οποία υπο-
βλήθηκε, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς αναρ-
ρώνει, ξεκαθαρίζοντας πως σε λίγο καιρό
θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση.
Σύμφωνα με δηλώσεις του μάνατζέρ του,
Μίνο Ραϊόλα, ο 35χρονος Σουηδός έχει
καταφέρει να σοκάρει τους γιατρούς του
με τα γόνατά του! Συγκεκριμένα, ο Ραϊόλα
δήλωσε: «Τα γόνατά του είναι τόσο δυνατά,
που οι γιατροί λένε ότι δεν έχουν δει
ξανά κάτι αντίστοιχο. Είναι σχεδόν αδύνατο
για έναν παίκτη με 20 χρόνια καριέρας
να έχει τέτοιο γόνατο. Ήταν τελείως καθαρό,
χωρίς καθόλου ζημιά. Το γόνατο του
Ζλάνταν είναι τόσο δυνατό που οι γιατροί
θέλουν να επιστρέψει μετά το τέλος της
καριέρας του, για να πραγματοποιήσουν
έρευνες. Εργάζονται στο καλύτερο ερευ-
νητικό ινστιτούτο στον κόσμο για τα γόνατα
και τους συνδέσμους».

Η Φέγενορντ ήθελε να κερδίσει χθες
την Εξέλσιορ για να αναδειχθεί σε πρω-
ταθλήτρια Ολλανδίας, για πρώτη φορά
μετά το 1999. Ήταν φαβορί για τη νίκη,
αλλά όλα ήρθαν ανάποδα, τελικά. Έχασε
με επιβλητικό σκορ (0-3) κι επειδή την
ίδια στιγμή ο Άγιαξ κέρδισε την Γκο
Αχέντ Ιγκλς (4-0), όλα πλέον θα κριθούν
στην τελευταία αγωνιστική, την ερχόμενη
Κυριακή. Η Φέγενορντ, που εξακολουθεί
να προπορεύεται στη βαθμολογία με +1
από τον Άγιαξ, θα φιλοξενήσει στο Ντε
Κουίπ την Έρκουλες Αλμέλο και με νίκη,
θα κάνει τον  γύρο του θριάμβου, που
τόσο πολύ επιθυμεί. Σε αντίθετη περί-
πτωση, ο Άγιαξ θα καιροφυλακτεί και
θα έχει την ευκαιρία να «κλέψει» τον
τίτλο, αν κερδίσει εκτός έδρας τη Βίλεμ.

Ο Ζλάνταν 
σοκάρει ακόμη 
και τους γιατρούς

Πήγε για μαλλί,
επέστρεψε… γουλί

Είχαμε ξεγράψει την Άρσεναλ από τη
μάχη της τετράδας, ειδικά μετά την ήττα
της από την Τότεναμ. Κι όμως, η χθεσινή
της νίκη στο Λονδίνο σε βάρος της Μάν-
τσεστερ Γιουνάιτεντ (2-0) - η πρώτη στην
καριέρα του Βεγκέρ σε βάρος του Μου-
ρίνιο, σε αγώνα πρωταθλήματος! - την
ξανάφερε στο προσκήνιο στο κυνήγι
ενός εισιτηρίου για το Τσάμπιονς Λιγκ.
Γιατί, λίγο νωρίτερα η Λίβερπουλ έχασε
βαθμούς στο γήπεδό της (0-0 με τη Σα-
ουθάμπτον, με τον Μίλνερ να χάνει πέ-
ναλτι στο 62’). Έτσι, η Άρσεναλ, που χθες
σκόραρε με τους Τζάκα (54’) και Γουέλμ-
πεκ (57’), παραμένει μεν έκτη, αλλά έχει
την ευκαιρία να ξεπεράσει τη Γιουνάιτεντ,
αν κερδίσει μεθαύριο τη Σαουθάμπτον
στον εξ αναβολής αγώνα της.

Όσο για τη Μάντσεστερ, είδε χθες
το αήττητο σερί της των 25 αγώνων στο
πρωτάθλημα να διακόπτεται. Είχε χάσει
για τελευταία φορά στην 9η αγωνιστική
(23 Οκτωβρίου), όταν δέχτηκε μπάτσο
από την Τσέλσι (0-4). Και βέβαια, ο
στόχος της τετράδας απομακρύνθηκε
επικίνδυνα. Φαίνεται ότι η μοναδική
επιλογή που της μένει για να εξασφαλίσει
θέση στο Τσάμπιονς Λιγκ, είναι η κα-
τάκτηση του Γιουρόπα Λιγκ. Στον τελικό
του οποίου θα διασφαλίσει τη θέση της,
αν δεν χάσει την ερχόμενη Πέμπτη στο
Ολντ Τράφορντ από τη Θέλτα Βίγο.

Πρωταθλήτρια η Νιούκασλ
Δραματική εξέλιξη είχε το χθεσινό φινάλε
στη 2η κατηγορία. Η Νιούκασλ βρισκό-
ταν στο -7 από την κορυφή πριν από τις
τρεις αγωνιστικές, αλλά εκμεταλλεύτηκε
το ξεφούσκωμα της Μπράιτον και κα-
τέκτησε το πρωτάθλημα. Χθες, η μεν
Νιούκασλ κέρδισε την Μπάρνσλι (3-0),
η δε Μπράιτον ισοφαρίστηκε στο 89’
από την Άστον Βίλα (1-1) κι έχασε τον
τίτλο. Οι δύο ομάδες προήχθησαν στην
Πρέμιερ Λιγκ, ενώ περιμένουμε άλλη
μία, που θα προκύψει από τα πλέι οφ.

Στην 3η κατηγορία υποβιβάστηκαν οι
Γουίγκαν, Ρόδεραμ και Μπλάκμπερν.

Τα αποτελέσματα:

Νιούκασλ - Μπάρνσλι ................................3-0

Μπράιτον - Άστον Βίλα..............................1-1

Μπέρτον - Ρέντινγκ ....................................2-4

Χάντερσφιλντ - Κάρντιφ............................0-3

Σιέφιλντ Γουέν. - Φούλαμ ........................1-2

Γουίγκαν - Λιντς ............................................1-1

Νόριτς - ΚΠΡ ..................................................4-0

Ρόδεραμ - Ντάρμπι......................................1-1

Μπρέντφορντ - Μπλάκμπερν ................1-3

Μπρίστολ Σίτι - Μπέρμιγχαμ ..................0-1

Νότινγχαμ Φ. - Ίπσουϊτς ............................3-0

Γουλβς - Πρέστον ........................................1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(τελική)

01. Νιούκασλ 46 85-40 94

02. Μπράιτον 46 74-40 93

03. Ρέντινγκ 46 68-64 85

04. Σέφιλντ Γουέν. 46 60-45 81

05. Χάντερσφιλντ 46 56-58 81

06. Φούλαμ 46 85-57 80

07. Λιντς 46 61-47 75

08. Νόριτς 46 85-69 70

09. Ντάρμπι 46 54-50 67

10. Μπρέντφορντ 46 75-65 64

11. Πρέστον 46 64-63 62

12. Κάρντιφ 46 60-61 62

13. Άστον Βίλα 46 47-48 62

14. Μπάρνσλι 46 64-67 58

15. Γουλβς 46 54-58 58

16. Ίπσουιτς 46 48-58 55

17. Μπρίστολ Σίτι 46 60-66 54

18. ΚΠΡ 46 52-66 53

19. Μπέρμιγχαμ 46 45-64 53

20. Μπέρτον 46 49-63 52

21. Νότιγχαμ Φ. 46 62-72 51

22. Μπλάκμπερν 46 53-65 51

23. Γουίγκαν 46 40-57 42

24. Ρόδεραμ 46 40-98 23

Τα πλέι οφ: Φούλαμ - Ρέντινγκ, 

Χάντερσφιλντ - Σιέφιλντ Γουέν.

Κι όμως, είναι ακόμη ζωντανή!
Η Άρσεναλ (2-0 τη Μάντσεστερ Γ.) ελπίζει 
ακόμη για μια θέση στην τετράδα

Η Ρεάλ πλησιάζει ολοένα και περισ-
σότερο στην κατάκτηση του τίτλου
στην Ισπανία. Παραμένει ισόβαθμη
με την Μπαρσελόνα, αλλά η μεγάλη
διαφορά είναι ότι, οι μεν Καταλανοί
έχουν να δώσουν άλλα δύο παιχνίδια,
οι δε Μαδριλένοι τρία. Με δύο νίκες
λοιπόν και μία ισοπαλία, η ομάδα του
Ζινεντίν Ζιντάν θα στεφθεί πρωταθλή-
τρια. Προχθές, η αποστολή της ήταν
πολύ εύκολη απέναντι στην υποβι-
βασθείσα Γρανάδα (4-0), έστω κι αν
αγωνίστηκε εκτός έδρας. Αφήνοντας
έξω δέκα (!) βασικούς του, ο Ζιντάν
έδειξε πόσο εμπιστεύεται το ρόστερ
του. Δεν χρησιμοποιήθηκαν είτε στο

αρχικό σχήμα είτε καθόλου οι Ρο-
νάλντο, Μπενζεμά, Μπέιλ, Κρος, Μόν-

τριτς, Ίσκο, Καρβαχάλ, Πέπε, Νάβας
και Βαράν. Κι όμως, η Ρεάλ «κλείδωσε»

το τρίποντο από το πρώτο ημίχρονο,
σκοράροντας με τους Χάμες (3’, 11’)
και Μοράτα (30’, 35’).

Όσο για την Μπαρσελόνα, που ελ-
πίζει ακόμη στην κατάκτηση του τίτλου,
κέρδισε άνετα στο Καμπ Νόου τη Βι-
γιαρεάλ (4-1). Ποιοι σκόραραν; Οι
συνήθεις «ύποπτοι»: Νεϊμάρ (21’),
Μέσι (45’, 82’) και Σουάρες (69’). Ήταν
το πέμπτο φετινό παιχνίδι όπου πέ-
τυχαν γκολ και οι τρεις επιθετικοί της
Μπαρσελόνα, που εναποθέτει πλέον
όλες τις ελπίδες της για να διατηρήσει
τον τίτλο της, στις τρεις επόμενες αντί-
παλες της Ρεάλ: Σεβίλη, Θέλτα Βίγο
και Μάλαγα.

Πλησιάζει στον στόχο η Ρεάλ
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