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Έπεσε 
η αυλαία
Ολοκληρώθηκε χθες με τους αγώνες
της 36ης αγωνιστικής το ποδοσφαιρικό
πρωτάθλημα για την περίοδο 2016-17.
ΑΕΛ, Εθνικός, Καρμιώτισσα και Νέα
Σαλαμίνα έκλεισαν τη χρονιά με νίκη. 

ΣΕΛΙΔΑ» 35

Να φύγει και 
να μην ξανάρθει
Κάπως έτσι σκέφτονται στην Ανόρθωση
για τη χρονιά που πέρασε, μετά την
ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της. Σε
φουλ ρυθμούς προγραμματισμού η
διοίκηση. 

ΣΕΛΙΔΑ»37

Υπέκυψε 
στον τελικό 
ο Ολυμπιακός

Αξεπέραστο αποδείχθηκε το
εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε για
τον Ολυμπιακό Πειραιώς, στον
μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκα. Οι
«ερυθρόλευκοι» σε ένα εχθρικό
γήπεδο ήταν ανταγωνιστικοί,
έκαναν τα πάντα για να
ανατρέψουν τα προγνωστικά,
αλλά δεν τα κατάφεραν.  

ΣΕΛΙΔΑ 34  

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ 
Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό Κυπέλλου άρχισε. ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας μπαίνουν 

στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους και αισιοδοξούν ότι θα παρουσιαστούν πανέτοιμοι για να σηκώσουν 
την κούπα. Οι σκέψεις των δύο προπονητών για τις επιλογές που θα κάνουν στο ραντεβού της Τετάρτης. 

ΣΕΛΙΔΕΣ 36, 37
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αποΤΕλΕςμαΤα 41ης ιπποΔρομιακης ςυνανΤηςης

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΣΕΗ(1), 2ος  ΜΠΙΓΚ ΤΑΜΠΑΣ(6),

3ος ΒΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ(3), 4ος ΝΑΓΚΙΝΙ(5),

Γκανιάν (1) €4.40, Πλασέ (1) €1.70,

Πλασέ (6) €1.70, Φόρκαστ (1Χ6)

€11.60, Δίδυμο (1Χ6) €4.40, Τρίο

(1Χ6Χ3) €16.40, 

Τέτρακαστ (1Χ6Χ3Χ5) €272.80, Omni

(1Χ6) €1.90, Omni (1Χ3) €1.90, Omni

(3Χ6) €2.20.

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΛΕΒΑΝΤΕΣ(2), 2ος ΦΛΑΗ ΙΛΑ-

ΡΙΩΝ(1), 3ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ(3), 4ος ΕΑΡ

ΛΕΙΤΥ(5), Γκανιάν (2) €1.70, Πλασέ (2)

€1.50, Πλασέ (1) €3.50, Φόρκαστ (2Χ1)

€13.60, Δίδυμο (1Χ2) €12.30, Τρίο

(2Χ1Χ3) €81.50, Τέτρακαστ (2Χ1Χ3Χ5)

€504.90, Σύνθετο (1Χ2) €8.80, Omni

(1Χ2) €3.40, Omni (2Χ3) €3.10, Omni

(1Χ3) €7.90, DF  1Χ6 - 2Χ1 €210.60.

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΔΙΟΝΥΣΟΣ(2), 2ος ΜΙΣ ΑΘΗΑΙ-

ΝΟΥ(8), 3ος ΣΦΟΔΡΙΑΣ(7), 4ος ΑΝΤΩ-

ΝΕΛΛΟΣ(1), Γκανιάν (2) €2.50, Πλασέ

(2) €1.00, Πλασέ (8) €12.70, Φόρκαστ

(2Χ8) €113.30, Δίδυμο (2Χ8) €74.80,

Τρίο (2Χ8Χ7) €1,092.00C/O, Τέτρακαστ

(2Χ8Χ7Χ1) €863.60, Σύνθετο (2Χ2)

€3.40, Omni (2Χ8) €12.40, Omni (2Χ7)

€6.90, Omni (7Χ8) €22.70, DF  2Χ1 -

2Χ8 €750.00C/O.

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος MHΛΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΣ(2), 2ος ΤΑ-

ΣΜΑΝΙΑΝ(7), 3ος ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗ(4), 4ος

ΛΕΒΕΝΤΟΥΛΑ(6), Γκανιάν (2) €4.60,

Πλασέ (2) €2.20, Πλασέ (7) €14.30,

Φόρκαστ (2Χ7) €126.10, Δίδυμο (2Χ7)

€122.10, Τρίο (2Χ7Χ4) €2,082.00, Τέ-

τρακαστ (2Χ7Χ4Χ6) €1,524.25C/O, Σύν-

θετο (2Χ2) €21.70, Omni (2Χ7) €33.30,

Omni (2Χ4) €4.10, Omni (4Χ7) €33.30,

DF 2Χ8 - 2Χ7 €878.16C/O.

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΟΘΕΙΟΣΜΟΥΟΤΖΙΩΡΤΖ(8), 2ος

ΙΝΓΚΟΤ(2), 3ος ΣΕΡ ΑΜΙΚΟ(11), 4ος

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(12), Γκανιάν (8)

€8.70, Πλασέ (8) €4.80, Πλασέ (2)

€3.10, Φόρκαστ (8X2) €77.20, Δίδυμο

(2X8) €28.20, Τρίο (8X2X11) €202.20,

Τέτρακαστ (8X2X11X12) €6,043.10,

Σύνθετο (2Χ8) €40.50, Omni (2X8)

€13.70, Omni (8X11) €4.70, Omni

(2X11) €3.40, DF  2Χ7 - 8X2

€1,235.28C/Ο.

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΘΑΝΤΕΡΜΑΝ(2), 2ος ΟΠΑΠΠΟΥ-

ΣΟΤΑΜΠΑΣ(4), 3ος ΧΑΒΑΗ ΣΠΡΙΝ-

ΤΕΡ(7), 4ος ΝΟΥΡ(10), Γκανιάν (2)

€3.30, Πλασέ (2) €1.70, Πλασέ (4)

€2.40, Φόρκαστ (2Χ4) €39.50, Δίδυμο

(2Χ4) €14.50, Τρίο (2Χ4Χ7) €183.10,

Τέτρακαστ (2Χ4Χ7Χ10) €1,733.60, Σύν-

θετο (8X2) €39.10, Omni (2Χ4) €2.60,

Omni (2Χ7) €7.30, Omni (4Χ7) €18.40,

DF  8X2 - 2Χ4 €1,605.36C/O .

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος  ΤΑΡΑΣ ΣΟΟΥΛ(4), 2ος ΝΙΚΟΛΑ-

ΤΖΙΗΣ ΒΡΑΚΑΣ(8), 3ος ΣΚΑΗ(7), 4ος

ΖΗΝΩΝ(2), Γκανιάν (4) €8.10, Πλασέ (4)

€2.70, Πλασέ (8) €3.10, Φόρκαστ (4Χ8)

€50.90, Δίδυμο (4Χ8) €24.80, Τρίο

(4Χ8Χ7) €1,459.90C/Ο, Τέτρακαστ

(4Χ8Χ7Χ2) €1,914.90C/O, Σύνθετο

(2Χ4) €38.40, Omni (4Χ8) €7.60, Omni

(4Χ7) €35.00, Omni (7Χ8) €15.00, DF

2Χ4 - 4Χ8 €2,459.28C/O.

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΘΗΝΩΝ(9), 2ος

ΓΚΟΥΡΟΥ(2), 3ος ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΡΑΣ(3),

4ος ΤΑΡΑΞΙΠΠΟΣ(7), Γκανιάν (9) €6.60,

Πλασέ (9) €2.80, Πλασέ (2) €1.30, Φόρ-

καστ (9Χ2) €25.40, Δίδυμο (2Χ9) €9.20, 

Τρίο (9Χ2Χ3) €132.90, Τέτρακαστ

(9Χ2Χ3Χ7) €1,092.00, Σύνθετο (4Χ9)

€112.90, Omni (2Χ9) €5.30, Omni (3Χ9)

€5.80, Omni (2Χ3) €2.50, DF  4Χ8 - 9Χ2

€3,471.60C/O. 

ΠΙΚ 6   2X2X8X2X4X9   MEΤΑΦΕΡΟΜΕ-

ΝΟ ΠΟΣΟ €1,384.22C/O                   

ΠΙΚ 6 ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €6,384.22       

ΠΙΚ 4 8X2X4X9  €2,500.00

TΖΟΚΕΡ

5, 12, 13, 40, 41 και 2
Η 2η κερδίζει από €1.669.778,19. Η 2η κερ-

δίζει από €70.497,75. 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

1866348
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

7460η κλήρωση:  1, 19, 22, 25, 33

7461η κλήρωση:  11, 12, 17, 26, 29

SUPER 3

30917η: 633 30918η: 332 30919η: 390

30920η: 055 30921η: 537 30922η: 860

30923η: 512 30924η: 638 30925η: 009

30926η: 658

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Φενέρμπαχτσε
Νίκησε τον Ολυμπιακό με 80-64 και κατέκτησε την Ευρωλίγκα

ΜΠΑΣΚΕΤ

Η
Φενέρμπαχτσε είναι η νέα

πρωταθλήτρια Ευρώπης
αφού νίκησε στην έδρα
της τον Ολυμπιακό με 80-
64. Οι «ερυθρόλευκοι»

έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, προ-
σπάθησαν, αλλά δεν βρέθηκαν σε καλή
βραδιά, σε αντίθεση με την τουρκική
ομάδα, η οποία έπαιξε πολύ καλό μπά-
σκετ. Το δίδυμο Γιούντο και Βέσελι
προξένησαν πολλά προβλήματα, ειδικά
με την εξαιρετική τους άμυνα, κι έτσι
χάθηκε ο τελικός για τους Πειραιώτες.
Συγκλονιστική η παρουσία 2500 οπα-
δών του Ολυμπιακού, οι οποίοι είχαν
όμως να αντιμετωπίσουν 17.000 Τούρ-
κους.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε διαβάζοντας
στην επίθεσή του, αλλά οι αλλαγές στην
άμυνα μετά από κάθε σκριν τον «πλή-
γωσαν». Τα mismatch ήταν συνεχόμενα
και με 3 ασίστ του Έκπε Γιούντο και 9
πόντους του ασταμάτητου Νίκολα Κά-
λινιτς η Φενέρμπαχτσε προηγήθηκε με
16-8 (6‘). Παρά τη φιλότιμη προσπάθεια
των παικτών του Γιάννη Σφαιρόπουλου
η διαφορά δεν έπεσε και μάλιστα οι 26
πόντοι παθητικό της περιόδου ήταν κα-
κός οιωνός.

Η δεύτερη περίοδος βρήκε στο παρ-
κέ τους Ουότερς, Γκριν και Μιλουτίνοφ
με καλό ρυθμό κι από δικά τους χέρια
οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν σε 27-23
(13‘). Οι γηπεδούχοι βρήκαν τρόπο να
διασπάσουν την άμυνα του Ολυμπιακού
και με τρίποντο του Μπόγκνταν Μπογ-
κντάνοβιτς προηγήθηκαν με 35-25 (17‘).
Σε εκείνο το σημείο οι Πειραιώτες έπαι-
ξαν με περισσότερη εξυπνάδα, άνοιξαν
με τη σειρά τους τις αποστάσεις και με
δύο τρίποντα (Πρίντεζης και Μάντζαρης)
μείωσαν σε 37-32 (20‘).  

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με

συνεχόμενα τρίποντα κι από τις δύο
ομάδες (Ντίξον, τυχερό Βέσελι και 2./2
Μάντζαρης), ωστόσο ακολούθησε ένα
«στείρο» δίλεπτο εκατέρωθεν. Η Φε-
νέρμπαχτσε με 5/6 συνεχόμενες βολές
πήρε σημαντική ανάσα ενώ ακολούθησε
και τρίποντο του Ντατόμε (57-44, 28‘).
Ο Γιούντο έμοιαζε με τερματοφύλακα
και λίμπερο μαζί αφού έκοβε κάθε προ-
σπάθεια από κοντά των «ερυθρόλευ-
κων» κι έτσι η διαφορά παρέμενε σε
διψήφιο επίπεδο (60-46, 29‘).

Όσο κι αν προσπαθούσαν οι «ερυ-
θρόλευκοι», οι γηπεδούχοι έπαιζαν
πολύ καλό μπάσκετ, έβρισκαν καθαρές
επιλογές και με άριστα ποσοστά πίσω
από τα 6.75 βρέθηκαν στο +18 (68-50,
33‘). Οι παίκτες του Ολυμπιακού προ-
σπάθησαν να ξαναμπούν στη διεκδί-
κηση του ματς, αλλά πνιγμένοι στο άγχος
τους το έκαναν με ανορθόδοξο τρόπο

κι έτσι δεν το κατάφεραν ποτέ.

Το 9ο για Ομπράντοβιτς! 
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έφτασε αι-

σίως τα 9 Κύπελλα Πρωταθλητριών /
EuroLeague, ξεπερνώντας τους Έτορε
Μεσίνα, Ντούσαν Ίβκοβιτς και Πίνι
Γκέρσον μαζί!  

Θυμηθείτε, λοιπόν, τους τίτλους που
έχει κατακτήσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς
από το 1992, όταν μια κουβέντα με τον
αθλητικό διευθυντή της Παρτίζαν, Ντράγ-
καν Κιτσάνοβιτς, άλλαξε για πάντα τον
ρουν της μπασκετικής ιστορίας! Τη
σεζόν 1991-92, ο «Ζοτς» έκατσε στον
πάγκο της Παρτίζαν κι έκτοτε έχει να
υπερηφανεύεται για το... βιογραφικό
του. Πλέον έχει 9 τίτλους EuroLeague /
Πρωταθλητριών, ξεπερνώντας τους Έτο-
ρε Μεσίνα (4), Ντούσαν Ίβκοβιτς (2)
και Πίνι Γκέρσον (2) μαζί!

Το παλμαρe Του

Ζeλικο ομπρaνΤοβιΤς 

9 EuroLeague (1992, 1994, 1995, 2000,

2002, 2007, 2009, 2011, 2017)

2 Saporta Cup (1997, 1999)

2 Πρωταθλήματα Τουρκίας (2014, 2016)

1 Κύπελλο Τουρκίας (2016)

2 President’s Cup Τουρκίας (2013, 2016)

11 Πρωταθλήματα Ελλάδας (2000, 2001,

2003-2011)

7 Κύπελλα Ελλάδας (2003, 2005-2009, 2012)

1 Super Cup Ιταλίας (1997)

1 Πρωτάθλημα Γιουγκοσλαβίας (1992)

1 Κύπελλο Γιουγκοσλαβίας (1992)

Bonus

- 2 φορές EuroLeague Coach of the Year

(2007, 2011)

- 4 φορές Coach of the Year στην Α1 (2000,

2007, 2009, 2011)

- 50 Greatest EuroLeague Contributors

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Την κατάκτηση του κυπέλλου πανηγυ-
ρίζει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου, που κέρδισε στον χθεσινό τελικό
του Final 4 ΟΠΑΠ Ανδρών με 27-16
τον Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ, που έγινε στο Τάσσος
Παπαδόπουλος Ελευθερία. 

Στην παρουσία 500 φίλων του αθλή-
ματος, η ομάδα του Ανδρέα Ανδρέου
έφτασε δίκαια και πανάξια στην κατά-
κτηση του τροπαίου κάνοντας το τρεμπλ
και παράλληλα παίρνοντας εκδίκηση
για τον περσινό χαμένο τελικό. 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα, πήρε
από νωρίς το προβάδισμα και παρά την
φιλότιμη προσπάθεια της ΣΠΕΣ προ-
ηγήθηκε στο ημίχρονο με 15-8. 

Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Αν-
δρέα Ανδρέου μπήκε ακόμα πιο δυνατά

στον αγώνα, περιόρισε σε παθητικό ρόλο
την ομάδα της ΣΠΕΣ και, έχοντας τις λύ-
σεις στην επίθεση, έφτασε άνετα στην
κατάκτηση του κυπέλλου με το 27-16. 

Πολυτιμότερος χειροσφαιριστής του
αγώνα αναδείχθηκε ο Κώστας Χριστο-
δούλου, τερματοφύλακας και αρχηγός
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, ο οποί-
ος με τις σωτήριες επεμβάσεις του δεν
επέτρεψε στην ομάδα του Στροβόλου να
μπει στη διεκδίκηση του αγώνα. 

Την εκδήλωση ομόρφυνε η χορευ-
τική ομάδα της Αναστασίας Χατζηεφραίμ. 

Το Final 4 Κυπέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών
στήριξαν κορυφαίες εταιρείες της Κύπρου,
όπως ο ΟΠΑΠ, που είναι ο βασικός χο-
ρηγός, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου, το οποίο συνέβαλε τα μέγιστα ώστε
να γίνει τηλεοπτικός ο αγώνας, η εταιρεία
Petrolina, που στέκεται πάντα δίπλα από
κάθε μεγάλο αθλητικό γεγονός, η εταιρεία
Pissis αλλά και η Murphys Pub,  που

στήριξαν οικονομικά το Final 4.
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου:

Ξένιος Κυπριανού 1, Κυριάκος Σοφο-
κλέους 1, Θεμιστοκλής Τσιβίκος 3, Μά-
ριος Τριμιθιώτης, Γιάννος Νικηφόρου
2, Έκτωρας Πολύδωρος 1, Κώστα Ευάγ-
γελος 2, Κώστας Χριστοδούλου, Ανδρέας
Μαρκίδης, Γιώργος Στυλιανού 3, Δη-
μήτρης Νικηφόρου 1, Διονύσης Κα-
ραγκιοζόπουλος 5, Νικόλας Καρκαλάτος
1, Κωνσταντίνος Αντωνιάδης 6, Ηλίας
Μάτζος 1, Μάριος Μηνά. 

Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ Στροβόλου: Μιχάλης
Καϊλής, Ανδρέας Γεωργίου 3, Χρίστος
Χρυσάνθου, Κυριάκος Γεωργίου, Χαρής
Χατζηγιάννης, Μάριος Παπαμιχαήλ, Σί-
μος Χατζηδάκης, Ανδρέας Φωτίου 3,
Παναγιώτης Ρούσος, Γιώργος Χριστο-
δούλου 1, Ανδρέας Χατζησάββας 2,
Γιώργος Γιωργαλλής, Τάσος Ιωάννου
1, Ανδρέας Ιωάννου 6, Ανδρέας Παπα-
λαμπριανού. 

Αργυρός 
ο Τραΐκοβιτς
ΣΤΙΒΟΣ

Τη δεύτερη θέση με επίδοση 13.52 εξα-
σφάλισε ο πρωταθλητής του ΓΣΟ στα
ψηλά εμπόδια, Μίλαν Τραΐκοβιτς, στο
Golden Grand Prix 2017, που έγινε
χθες στο Καβασάκι της Ιαπωνίας. Η επί-
δοση του Μίλαν σημειώθηκε με αντίθετο
άνεμο 1.8, γι’ αυτό και κρίνεται εξαιρετική
για πρώτη παρουσία στη φετινή αγωνι-
στική περίοδο.

Σήκωσε και το κύπελλο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
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Ο Μάτσι
καθάρισε

Στο Μακάρειο η Νέα Σαλαμίνα με
χατ-τρικ του Νασίρ Μάατσι στο δεύτερο
ημίχρονο επιβλήθηκε της Δόξας με
3-0. Ο Ολλανδός επιθετικός με τα γκολ
που σημείωσε έφτασε τα 11, ξεπέρασε
τον Μακρίεφ και αναδείχθηκε πρώτος
σκόρερ της ομάδας του. Το παιχνίδι
ήταν μέτριο και πραγματοποιήθηκε
μπροστά σε ελάχιστους φιλάθλους. 

Αντίο με το
κεφάλι ψηλά
Με το κεφάλι ψηλά αποχαιρέτησε την
πρώτη κατηγορία η Καρμιώτισσα,
συντρίβοντας τον συμπολίτη Άρη με
5-1. Η ομάδα των Πολεμιδιών στην
παρθενική συμμετοχή της στη μεγάλη
κατηγορία πέτυχε 10 νίκες και μάζεψε
37 βαθμούς. Τα γκολ της χθεσινής
νίκη σημείωσαν οι Μπάρμπαρος με
χατ-τρικ και Πάντος που σκόραρε δις. 

Νίκη με
ανατροπή
Επτά γκολ και ανατροπή περιελάμβανε
το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς για
Εθνικό και Ερμή. Νικήτρια ομάδα
αναδείχθηκε η Άχνα με 4-3, παρόλο
που βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0
και με 3-1. Για τους νικητές σκόραραν
οι Κατσαράβα, Κιπιάνι, Φιλίποφ και
Ηλία. Για τον Ερμή σκόραρε δύο φορές
ο Μασίνουα και πέτυχε ένα γκολ ο
Γκραντίν.

Αυστηρή αυτοκριτική και δριμύτεροι
Για τρίτη κατά σειρά χρονιά η ομάδα της Λάρνακας τερματίζει δεύτερη και χωρίς κάποιο τίτλο

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Μπορεί η ΑΕΚ να μην κατάφερε να κα-
τακτήσει ούτε φέτος κάποιον τίτλο, αυτό
όμως δεν σημαίνει ότι δεν κέρδισε κάτι.
Μάλιστα κέρδισε πολλά. Τερμάτισε δεύ-
τερη με 76 βαθμούς, τέσσερεις λιγότε-
ρους από τον ΑΠΟΕΛ και περισσότερους
από κάθε άλλη φορά στην ιστορία της.
Οι «κιτρινοπράσινοι» εξασφάλισαν έτσι
για τρίτη κατά σειρά χρονιά τη συμμετοχή
τους στο Γιουρόπα Λιγκ. Η ομάδα της
Λάρνακας πέτυχε 22 νίκες, δέκα ισο-
παλίες και μόνο τέσσερεις ήττες, όσες
και οι πρωταθλητές. Το μεγάλο κακό
ήταν εκείνες οι τέσσερεις ισοπαλίες με
τους μικρούς, αλλά και κάποιες απώλειες
και ήττες στα τελευταία λεπτά. 66 γκολ
υπέρ και 28 κατά και κατά διαστήματα
έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο.
Η μοναδική ομάδα που κέρδισε όλες
τις υπόλοιπες στο πρωτάθλημα και γε-
νικά στα ντέρμπι τα πήγε περίφημα.
Όλα αυτά καταγράφηκαν ως θετικά στο
ενεργητικό της, αλλά αυτό που θα μείνει
στην ιστορία, αυτό που πήρε σάρκα και
οστά μέσα σε ένα χρόνο, είναι το νέο γή-
πεδο της ομάδας. Η «ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ» εις
μνήμην Γεώργιου Καραπατάκη είναι
εκεί και θα είναι εκεί και θα γίνεται
ολοένα και καλύτερη. Η Διοίκηση της
ΑΕΚ έκανε πράξη όλα αυτά που υπο-
σχέθηκε και κατάφερε ό,τι καμιά άλλη
διοίκηση εδώ και πολλά χρόνια. Σε αυτό
το γεγονός θα πρέπει να κτιστούν οι
γερές βάσεις για το άμεσο μέλλον. Είναι
γι’ αυτόν τον λόγο που ο μόνος κρίκος
στην ομάδα στον οποίο δεν πρέπει να
γίνει αυστηρή κριτική είναι η διοίκηση
Άντρου Καραπατάκη. Όλοι οι υπόλοιποι
και όσοι μείνουν στην ομάδα θα πρέπει

να κάνουν μια αυστηρή αυτοκριτική
και να επιστρέψουν στο νέο πρωτάθλημα
δριμύτεροι για να μπορέσει η ΑΕΚ να
πανηγυρίσει το πρώτο της πρωτάθλημα.
Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε τεχνικό
τιμ, τεχνικό διευθυντή, παίκτες και κόσμο.
Όλοι μαζί έχουν τις ευθύνες τους. Κα-
νένας άλλος δεν φταίει. Η ΑΕΚ κατάφερε
φέτος να χάσει το πρωτάθλημα, αφού
δεν εκμεταλλεύτηκε εκείνη την εξαι-
ρετική αρχή, έχασε τη σταθερότητά της
εκεί που μπορούσε να αυξήσει τη δια-
φορά από τους υπόλοιπους και στο τέ-
λος, παρά το γεγονός ότι ενισχύθηκε
και βελτιώθηκε, το τρένο χάθηκε και
ήταν πλέον πολύ αργά. Ήταν και οι
τραυματισμοί των Τομάς, Τέτε, Μίνιο
και η τιμωρία του Τρισκόφσκι, αλλά
αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα και με

ένα πιο σωστό προγραμματισμό δεν
θα ήταν τόσο εμφανής η απουσία τους.
Όλα αυτά θα πρέπει να διορθωθούν
μετά και από τις πολλές εμπειρίες των
τελευταίων τριών χρόνων και να επι-
στρέψει η ομάδα ακόμη πιο ώριμη, πιο
έμπειρη και πιο διεκδικητική τα επό-
μενα χρόνια. Ακόμη πιο απαιτητικός
θα είναι και ο κόσμος της ομάδας, ο
οποίος θα πρέπει επίσης να γίνει και
περισσότερος όπου κι αν αγωνίζεται η
ομάδα του. Όλα αυτά θα κάνουν την
ΑΕΚ πιο δυνατή, υπολογίζοντας ότι
από του χρόνου και η Ανόρθωση και
η Ομόνοια θα είναι πιο ισχυρές και θα
πρέπει να καταβάλει ακόμη μεγαλύτερη
προσπάθεια για να σταθεροποιηθεί
στις ομάδες της ελίτ του κυπριακού
ποδοσφαίρου.

ΑΠΟτεΛεΣΜΑτΑ
36η αγωνιστική

Όμιλος 1-6

ΑΕΛ - Ομόνοια........................................................3-2

Ανόρθωση - ΑΕΚ ...................................................0-1

ΑΠΟΕΛ - Απόλλων...............................................2-2

Όμιλος 7-12

Ερμής  - Άχνα ..........................................................3-4

Δόξα - Σαλαμίνα....................................................0-3

Καρμιώτισσα - Άρης.............................................5-1

ΣκΟΡεΡ

24 ΓΚΟΛ: Ντάρμπισαϊρ (Ομόνοια)

21 ΓΚΟΛ: Σωτηρίου (ΑΠΟΕΛ)

16 ΓΚΟΛ: Κατσαράβα (Άχνα)

15 ΓΚΟΛ: Ζελάγια (Άχνα)

14 ΓΚΟΛ: Τρισκόφσκι (ΑΕΚ), Παπουλής (Απόλλων)

13 ΓΚΟΛ: Μασίνουα (Ερμής)

12 ΓΚΟΛ: Άλβες (ΑΕΚ / Ανόρθωση), Ντα Σίλβα

(Απόλλων), Μάρτινς (Άρης)

11 ΓΚΟΛ: Αρουαμπαρένα (ΑΕΛ), Μάατσι (Σαλαμίνα)

10 ΓΚΟΛ: Ντε Καμάργκο (ΑΠΟΕΛ), Μπραούλιο (Δό-

ξα), Μακρίεφ (Σαλαμίνα)

9 ΓΚΟΛ: Ακοράν (ΑΕΚ), Μαγκλίτσα, Πίεχ (Απόλλων),

Μαρτίνιουκ (Ερμής)

8 ΓΚΟΛ: Σάσι (ΑΕΖ / ΑΕΛ), Πάγκαλος (ΑΕΖ), Εφραίμ

(ΑΠΟΕΛ), Κλέιτον, Σιέρινταν, Χριστοφή (Ομόνοια)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (τεΛΙκή)

Ομάδα Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Τέρματα Βαθμοί

1ος ΟΜΙΛΟΣ (1-6)

01. ΑΠΟΕΛ 36 24 8 4 77-24 80

02. ΑΕΚ 36 22 10 4 66-28 76

03. Απόλλων 36 21 10 5 71-30 73

04. ΑΕΛ 36 19 9 8 53-36 66

05. Ομόνοια 36 17 6 13 68-57 57

06. Ανόρθωση 36 12 11 13 48-41 47

2ος ΟΜΙΛΟΣ (7-12)

07. Σαλαμίνα 36 12 9 15 33-44 45

08. Άχνα 36 11 10 15 57-66 43

09. Ερμής 36 14 6 16 51-61 42

10. Άρης 36 11 8 17 47-65 41

11. Δόξα 36 10 7 19 40-52 37

12. Καρμιώτισσα 36 10 7 19 47-71 37

Από τον Ερμή αφαιρέθηκαν έξι βαθμοί.

Φινάλε με τρίποντο η ΑΕΛ 
Επικράτησε της Ομόνοιας 3-2 σ’ ένα παιχνίδι 
στο οποίο πήραν χρόνο αρκετοί νεαροί

Η ΑΕΛ ήταν η νικήτρια στον τελευταίο
χρονικά αγώνα του πρωταθλήματος για
το πρώτο γκρουπ. Η ομάδα της Λεμεσού
επικράτησε της Ομόνοιας με 3-2, σ’ ένα
παιγνίδι που και οι δύο ομάδες είχαν
στη σύνθεσή τους αρκετούς ποδοσφαι-
ριστές της δεύτερης ομάδας. Ορισμένοι
μάλιστα έδειξαν με την παρουσία τους
και τη συνολική τους εμφάνιση ότι θα
μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα
στη διάρκεια της χρονιάς από τους προ-
πονητές τους.  Ιδιαίτερα ο Γερολέμου
που αγωνίστηκε ως αλλαγή (πρόσφατα
δοκιμάστηκε στην Μπενφίκα), διαθέτει
πολύ καλά χαρακτηριστικά για να κάνει
μεγάλη καριέρα.

Καλύτερη η Ομόνοια,
προβάδισμα για ΑΕΛ
Καλύτερη ήταν σε γενικές γραμμές η
Ομόνοια στο πρώτο ημίχρονο. Οι «πρά-
σινοι» δημιούργησαν και έχασαν καλές
ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ, όμως
ο Γεωργίου και η αστοχία κράτησαν το
μηδέν στην άμυνα. Από την άλλη η ΑΕΛ
στην πρώτη της επίσκεψη στα αντίπαλα
καρέ σκόραρε στο 36ο λεπτό με τον
Σάσι, έπειτα από ωραία ενέργεια του
Ηλία. Η ομάδα της Λεμεσού θα μπορούσε
να πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα
δύο τερμάτων, αλλά η κεφαλιά του Μιτρέα
στο τέλος του ημιχρόνου πέρασε μόλις
έξω. 

Γρήγορη ισοφάριση, αλλά...
Στην επανάληψη η Ομόνοια μπήκε και
πάλι με μεγαλύτερη διάθεση και ήταν
πιο απαιτητική. Αποτέλεσμα αυτού στο
51’ να ισοφαρίσει με σκόρερ τον Άρνασον,
που ήταν στο κατάλληλο σημείο την κα-

τάλληλη στιγμή. 
Η ομάδα της Λευκωσίας συνέχισε

να είναι καλύτερη και με την ψυχολογία
υπέρ της έψαξε γρήγορα το δεύτερο
τέρμα, αλλά ο Γεωργίου και το δοκάρι
το στέρησαν. Πρώτα ο τερματοφύλακας
της ΑΕΛ είπε «όχι» σε σουτ του Αζίζ και
ακολούθως ο Φυλακτού έστειλε την μπά-
λα στο δοκάρι.

Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε αισθητά.

Ωστόσο εκεί που το παιχνίδι έδειχνε να
οδεύει στην ισοπαλία, ήρθε το εκπληκτικό
τέρμα του Γερολέμου. Ο νεαρός επέ-
στρεψε με διάθεση από την Πορτογαλία
και στο 81’ με εξαιρετικό αριστερό πλασέ
στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα
για το 2-1. Η ΑΕΛ σκόραρε και τρίτο
τέρμα, τέσσερα λεπτά αργότερα, με δυνατό
σουτ του Σουάρες. Η Ομόνοια κατάφερε
να μειώσει στις καθυστερήσεις με κεφαλιά

του Κατσαντώνη.

Κίτρινες: Αζίζ

ΑΕΛ: Γεωργίου, Χ. Κυριάκου, Α. Κυριάκου, Λαφράνς, Μι-

τρέα (77’ Βασιλείου), Σοάρες, Νεοφύτου (58’ Γερολέ-

μου), Σαβανέ, Σ. Παντελή (70’ Μέσκα), Σάσι, Ηλία.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Χριστοδούλου, Παναγιώτου, Άρνασον,

Φραγκέσκου, Καρλίτος, Μαργκάσα (75’ Φιάκας), Φλορέ-

σκου, Φυλακτού, Βασιλείου (46’ Χαντζάρας), Αζίζ, Κα-

τσαντώνης.
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ΑΠΟΕΛ

Φρίξος�Κυριάκου

Οι εορτασμοί για την κατάκτηση του τίτλου
ολοκληρώθηκαν στον ΑΠΟΕΛ και άπαντες
προσηλώνονται στον τελικό της Τετάρτης,
με στόχο να πανηγυρίσουν ξανά. Σε μια
ούτως ή άλλως επιτυχημένη χρονιά, οι
«γαλαζοκίτρινοι» δεν εφησυχάζουν και
δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από
το νταμπλ. Για να συμβεί αυτό θα χρειαστεί
τεχνική ηγεσία και ποδοσφαιριστές να πα-
ρουσιαστούν διαβασμένοι από κάθε άποψη. 

Το ότι σε πέντε φετινούς αγώνες σε
πρωτάθλημα και κύπελλο δεν κέρδισαν
τον Απόλλωνα, είναι κάτι που πεισμώνει
τους πάντες στον «Αρχάγγελο». Επί της
ουσίας μένουν δύο προπονήσεις για να
ολοκληρωθεί η προετοιμασία των παικτών,
μέσα από τις οποίες ο Τόμας Κρίστιανσεν
θα οριστικοποιήσει το πλάνο του. Δεν ανα-
μένονται εκπλήξεις σ’ ένα τέτοιο παιχνίδι.
Μετά από 59 αγώνες που έδωσε μέσα
στη χρονιά ο ΑΠΟΕΛ, ο Δανός τεχνικός
του θα εμπιστευτεί αυτούς που σήκωσαν
το μεγαλύτερο βάρος και ήταν οι πιο στα-
θεροί. Άλλωστε προέκυψαν και σοβαρές
ενδείξεις για τις επιλογές που θα κάνει ο
προπονητής της ομάδας. Η κίνησή του να
προφυλάξει τους πρωτοκλασάτους ποδο-
σφαιριστές αλλά και να ετοιμάσει τον Ιωάν-
νου, που προερχόταν από τραυματισμό
και είχε ανάγκη χρόνου συμμετοχής, δείχνει
πολλά. Χρόνο πήρε και ο Βινίσιους, ο
οποίος επίσης θα είναι στην ενδεκάδα.
Τουλάχιστον οι οχτώ θέσεις της ενδεκάδας
είναι κρατημένες από τους Μερκή, Μιλά-
νοφ, Λάγο, Ιωάννου, Μοράις, Βινίσιους,
Εφραίμ και Σωτηρίου. Αν δεν προκύψει
κάποιο απρόοπτο, θα είναι έκπληξη αν
δεν είναι στην ενδεκάδα οι προαναφερ-

θέντες. Με αυτά τα δεδομένα παίζεται η
θέση του τερματοφύλακα ανάμεσα σε
Πάρντο-Βάτερμαν, η θέση του επιτελικού
μέσου και το αριστερό φτερό. Όσοι θυ-
μούνται τον πρόσφατο νικηφόρο (3-1)
αγώνα απέναντι στην Ομόνοια, ο τεχνικός
του ΑΠΟΕΛ επέλεξε για πρώτη φορά από
το ξεκίνημα τους Εφραίμ, Αλωνεύτη και
Γιαννιώτα. Και από τη στιγμή που ο Μπερ-

τόλιο δεν είναι αυτός που όλοι ανέμεναν
στο γήπεδο, ίσως επιλέξει ξανά τους τρεις
βραχύσωμους μεσοεπιθετικούς και να
εναλλάσσονται θέσεις. 

Άλλα 1.200 εισιτήρια 
Συνεχίζεται σήμερα η προπώληση των
εισιτηρίων του μεγάλου τελικού, για τον
οποίο απέμειναν 1.200 μαγικά χαρτάκια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμη-
θευτούν μόνο από την μπουτίκ της εταιρείας,
με ώρες λειτουργίας 09:00-13:00 & 14:00-
19:00.

Έριξε το μπαλάκι στη διοίκηση
Την ώρα που η στοχοπροσήλωση όλων
στον ΑΠΟΕΛ είναι στον τελικό της Τετάρτης,
υπάρχει η εκκρεμότητα όσον αφορά την

ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον
Τόμας Κρίστιανσεν. Ο Δανός στη φιέστα
τόνισε πως παραμένει πρώτη του επιλογή
η παραμονή του στον «Αρχάγγελο» ρί-
χνοντας το μπαλάκι στη διοίκηση. Την
Πέμπτη αναμένεται πως όλα θα ξεκαθα-
ρίσουν και ο κόσμος της ομάδας θα γνωρίζει
πώς θα πορευτεί η ομάδα από το καλοκαίρι
και για τον επόμενο ένα χρόνο.

Οριστικοποιεί τις σκέψεις του ο Κρίστιανσεν
Κρατημένες οχτώ θέσεις φαίνεται πως υπάρχουν στην ενδεκάδα ενόψει του τελικού Κυπέλλου 
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ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής�Σταυρινίδης

Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η προ-
ετοιμασία του Απόλλωνα για τον μεθαυ-
ριανό τελικό του κυπέλλου. Οι «κυανό-
λευκοι» δούλεψαν εντατικά ολόκληρο
το Σαββατοκύριακο, αφού η πρώτη ομά-
δα (με εξαίρεση τους Πίεχ, Σαρδινέρο,
Πελαγία και Κίσσα) είχαν κανονικά προ-
πόνηση και το πρωί του Σαββάτου, για
να παρουσιαστούν πανέτοιμοι στο μεγάλο
ραντεβού της Τετάρτης. Ο Σωφρόνης
Αυγουστή θα ξέρει οριστικά σήμερα αν
οι Κυριάκου, Βασιλείου και Στυλιανού
θα είναι στη διάθεσή του, με τις ενδείξεις
να είναι θετικές.

Ο τεχνικός του Απόλλωνα σήμερα
και αύριο θα δοκιμάσει τις τελικές του
σκέψεις για το πώς θα πρέπει να αγω-
νιστεί η ομάδα του στο ΓΣΠ για να
πάρει την νίκη και το κύπελλο, που
εκτός των άλλων θα του δώσει bonus
δύο εβδομάδων, αφού θα αρχίσει τις
υποχρεώσεις του στην Ευρώπη από
τον δεύτερο προκριματικό γύρο και όχι
από τον πρώτο. Θυμίζουμε ότι η λεμε-
σιανή ομάδα στον μεγάλο αγώνα της
Τετάρτης θα έχει τουλάχιστον πέντε
απόντες, αφού δεν υπολογίζονται ο Γκιέ
Γκιέ, και οι τραυματίες Αγγελή, Μπεν-
τόγια, Μακρίδης και Γκόμες. 

Στο πρωτάθλημα, ο Απόλλωνας τερ-
μάτισε τελικά στην 3η θέση μετά το 2-2
που έφερε στη Λευκωσία με τον ΑΠΟΕΛ
και τη νίκη της ΑΕΚ επί της Ανόρθωσης.
Στο προχθεσινό παιγνίδι ο Αυγουστή
επέλεξε να χρησιμοποιήσει αρκετούς
παίκτες που αναδείχθηκαν πρωταθλητές
στην κατηγορία κάτω των 21  και, ομο-
λογουμένως, οι μικροί τα πήγαν περί-
φημα. Και μόνον ότι προηγήθηκαν δύο
φορές στο σκορ και ότι ο αντίπαλος προ-
πονητής αναγκάστηκε να ρίξει στον αγώ-

να βασικούς για να κάμψει την αντίσταση
των νεαρών του Απόλλωνα, αλλά και
ότι το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε
στο 90’, λέει πάρα πολλά για το πόσο
καλά αγωνίσθηκαν οι πιτσιρικάδες της
λεμεσιανής ομάδας. 

Παίκτες όπως οι Ψύχας, Αριστοτέ-
λους, Αντωνίου, Παπαμιχαήλ, Κυριά-
κου, Σιλβέστρος και Αντωνιάδης είχαν
την ευκαιρία να δείξουν δείγματα του
ταλέντου τους και να κάνουν όλους να
καταλάβουν πως ο Απόλλωνας έχει

χρυσάφι στην Ακαδημία του. Σε αυτούς
προστέθηκαν πιο έμπειροι στη  μεγάλη
σκηνή, όπως οι Πίττας, Ρέινολντς και
Καρώ (ειδικά ο πρώτος είχε εξαιρετική
παρουσία χωρίς να υστερήσουν οι
άλλοι δύο, το αντίθετο μάλιστα) που

βοήθησαν ουσιαστικά την ομάδα τους.
Από τους μεγάλους αγωνίσθηκαν μόνο
οι Πίεχ (για 85 λεπτά), Σαρδινέρο (έγινε
αλλαγή στο ημίχρονο), Πελαγίας και
Κίσσας. 

Πάντως, στον Απόλλωνα μπορεί να
μην το δήλωσαν δημοσίως, όμως απο-
γοητεύτηκαν από τον τρόπο με τον
οποίο αντιμετώπισε η διαιτησία τούς
μικρούς. Ο διαιτητής Νεοφύτου δεν
καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Απόλλωνα
στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στην επανά-
ληψη μάλλον εύκολα έδωσε κάποιες
κίτρινες, ενώ ο βοηθός Τζιωρτζής δεν
καταλόγισε το πεντακάθαρο οφσάιντ
στον Ντε Καμάργκο, στη φάση που ο
ΑΠΟΕΛ ισοφάρισε σε 1-1. 

Ένα πολύ εντυπωσιακό στατιστικό
για τον φετινό Απόλλωνα είναι ότι σε
11 παιχνίδια με τους δύο μεγάλους της
Λευκωσίας (σε πρωτάθλημα, κύπελλο
και Σούπερ Καπ) δεν γνώρισε την ήττα.
Με τον ΑΠΟΕΛ μετρά τρεις νίκες και
δύο ισοπαλίες (στις οποίες δέχθηκε
γκολ στο 95’ και στο 90’ αντίστοιχα) και
με την Ομόνοια πέντε νίκες και μια ισο-
παλία. Αν μεθαύριο κατακτήσει το κύ-
πελλο, η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή
θα έχει πετύχει κάτι μοναδικό στα ιστο-
ρικά χρονικά: Θα έχει ολοκληρώσει τη
σεζόν χωρίς να χάσει από τα δύο λευ-
κωσιάτικα «θηρία». 

Επιστρέφοντας στα του τελικού, σή-
μερα θα τεθούν στη διάθεση των φίλων
της ομάδας τα τελευταία εισιτήρια που
έμειναν. Αναμένεται ότι θα εξαντληθούν
(δεν έμειναν ούτε 300) και η λεμεσιανή
ομάδα θα ανακοινώσει sold out. Πα-
ράλληλα, συνεχίζουν τις ετοιμασίες τους
οι οργανωμένοι φίλοι του Απόλλωνα
για τον μεθαυριανό αγώνα, με σκοπό
να παρουσιάσουν μια δυνατή και εντυ-
πωσιακή εξέδρα, που θα δώσει στην
ομάδα τους την ώθηση για να κατακτήσει
το κύπελλο. 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολύβιος�Αλεξάνδρου�

Να φύγει και να μην ξανάρθει. Κάπως
έτσι σκέφτονται στην Ανόρθωση για τη
χρονιά που πέρασε, μετά την ολοκλή-
ρωση των υποχρεώσεών της. Η ομάδα
της Αμμοχώστου, στην τελευταία αγω-
νιστική έχασε από την ΑΕΚ μέσα στο
«Αντώνης Παπαδόπουλος» με 1-0, ολο-
κληρώνοντας με τον χειρότερο τρόπο
μια σεζόν που άπαντες θέλουν να ξεχά-
σουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η Ανόρ-
θωση τερμάτισε στην τελευταία θέση
του Α’ Ομίλου με 47 βαθμούς, έχοντας
απολογισμό 12 νίκες, 11 ισοπαλίες και
13 ήττες και συντελεστή τερμάτων 48-
41. Αριθμοί που ασφαλώς δεν αφήνουν
κανέναν ικανοποιημένο στην ομάδα της
Ανόρθωσης. 

Μετά την ολοκλήρωση των αγωνι-
στικών υποχρεώσεων, διοίκηση και
Ρόνι Λέβι σήκωσαν τα μανίκια, γνωρί-
ζοντας ότι τους αναμένει αρκετή δουλειά.
Πρωταρχικός στόχος είναι το κτίσιμο
μιας ομάδας που θα παίζει ελκυστικό
ποδόσφαιρο και θα ικανοποιεί τον
κόσμο που θα πηγαίνει στο γήπεδο.
Απ’ εκεί και πέρα, ο μεγάλος στόχος
είναι η ομάδα να παρουσιαστεί αντα-
γωνιστική τη νέα σεζόν, να μπορεί να
κοιτάξει στα μάτια τούς λεγόμενους με-
γάλους και να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό
εισιτήριο μετά από τέσσερα χρόνια.
Είναι ενδεικτικό ότι η τελευταία φορά
που η «Κυρία» αγωνίστηκε στην Ευ-

ρώπη ήταν το καλοκαίρι του 2013, όταν
αποκλείστηκε στον 2ο προκριματικό
γύρο του Γιουρόπα Λιγκ από την Γκέφλε
Σουηδίας. Σε εκείνη τη σειρά, η Ανόρ-
θωση είχε κερδίσει 3-0 στο «Αντώνης
Παπαδόπουλος» και έχασε στον επα-
ναληπτικό με 4-0! 

Από τότε λες και καταράστηκε κάποιος
αυτήν την ομάδα, αφού όχι μόνο δεν
εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο τα χρό-
νια που ακολούθησαν, αλλά πάει από
το κακό στο χειρότερο, σκορπώντας την
απογοήτευση στους απανταχού Ανορ-
θωσιάτες. 

Το πρώτο στοίχημα 
Πάντως, η επιστροφή στα διοικητικά τού
Ανδρέα Παντελή, για πολλούς σηματο-
δοτεί την αντίστροφη μέτρηση, για την
επιστροφή της Ανόρθωσης. Ο ισχυρός
παράγοντας της «Κυρίας» γνωρίζει όσο
λίγοι την ομάδα και τι χρειάζεται για το

μεγάλο come back. Η παραμονή του
Ρόνι Λέβι στον πάγκο και τη νέα περίοδο,
θεωρείται ως το πρώτο δικό του μεγάλο
στοίχημα. Ο Ισραηλινός, μετά τη βαριά
ήττα στον πρώτο ημιτελικό από τον Απόλ-
λωνα με 6-0 εθεωρείτο από πολλούς
καμένο χαρτί, όμως τελικά όχι μόνο πα-
ραμένει, αλλά απολαμβάνει την εμπι-
στοσύνη της διοίκησης.

Ο ίδιος μετά το τέλος του αγώνα του
Σαββάτου δήλωσε ανάμεσα σ’ άλλα: «Δυ-
στυχώς για εμάς δεν υπήρχε το κίνητρο,
ενώ χάσαμε και πολλούς παίκτες λόγω
τραυματισμού. Ήταν μια δύσκολη πε-
ρίοδος η φετινή ακόμα και για έναν έμ-
πειρο προπονητή όπως εμένα. Όλοι το
γνωρίζουν ότι δεν είχαμε πρόεδρο για
δύο μήνες με πολύ περιορισμένο ρόστερ,
κάτι που φάνηκε και σήμερα. Ξέρω ότι η
φετινή δεν ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά τη
νέα χρονιά θα τα δώσουμε όλα για να
φτάσει η ομάδα εκεί που πρέπει».

Αποδεσμεύσεις και ανανεώσεις
Πλέον, η προσοχή όλων στρέφεται στον
προγραμματισμό. Θεωρείται σίγουρο ότι
θα επιχειρηθεί ένα γερό λίφτινγκ στην
ομάδα για τους λόγους που προαναφέραμε.
Το πρώτο που θα γίνει είναι να ανοίξει η
πόρτα της εξόδου. Καλδερόν, Αγκιλάρ και
Καμπρέρα θεωρείται δεδομένο ότι θα απο-
χωρήσουν, ενώ αναμένονται και άλλοι πο-
δοσφαιριστές που θα δουν την πόρτα της
εξόδου. Επιπλέον, η διοίκηση θα αρχίσει
εντατικές επαφές με τους παίκτες που θέλει
να κρατήσει και τη νέα περίοδο, ευελπι-
στώντας ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή. 

Μια χρονιά, που κανείς δεν θέλει να θυμάται
Αρχίζει και επίσημα ο προγραμματισμός, αφού στόχος είναι τη νέα χρονιά 
να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο

Στην ευθεία για τον τελικό
Στο μυαλό όλων δεν βρίσκεται πλέον τίποτ’ άλλο από τη σκέψη για κατάκτηση του Κυπέλλου
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Το μέλλον του Νεϊμάρ στην Μπαρσελόνα
μοιάζει αβέβαιο, αφού το τελευταίο διά-
στημα ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ φαίνεται
πως ψάχνει για τον επόμενο σταθμό της
καριέρας του. Ο 24χρονος επιθετικός είναι
βέβαια σταθερός στο αρχικό σχήμα των
Καταλανών, αλλά είναι φανερό ότι βρίσκεται
διαρκώς στη σκιά των Λιονέλ Μέσι και
Λούις Σουάρες. Δεν έκρυψε λοιπόν την
επιθυμία του να μετεγγραφεί σε ομάδα
της Αγγλίας, για να δώσει καινούργια
ώθηση στην καριέρα του. Θα πρέπει να
σημειώσουμε ότι όλ’ αυτά αναφέρονται
σε αποκλειστικό ρεπορτάζ της αγγλικής
εφημερίδας «Sunday Express». Κι επειδή
γνωρίζουμε ότι οι Άγγλοι είναι… «μάνα»
στην κατασκευή ψεύτικων ειδήσεων, κα-
λύτερα ας κρατάμε μικρό καλάθι. Σύμφωνα,
πάντως, με το δημοσίευμα, η Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ είναι έτοιμη να κάνει την επι-
θυμία του πραγματικότητα, καθώς προτί-
θεται να προσφέρει 100.000.000 ευρώ
στην  Μπαρσελόνα για να τον πάρει στο

Ολντ Τράφορντ. Αν κι εφόσον αρχίσουν
συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, κα-
θοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραμα-
τίσει ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος έχει εκ-
φράσει πολλές φορές το θαυμασμό του
για τον Βραζιλιάνο. Από τη στιγμή μάλιστα
που το μέλλον του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς
στη Μάντσεστερ είναι αβέβαιο (το συμ-
βόλαιο του Σουηδού λήγει τον ερχόμενο
μήνα και κανείς δεν γνωρίζει αν θα υπάρξει
νέα συμφωνία), ο Νεϊμάρ πληροί τις προ-
ϋποθέσεις για να αποτελέσει τον επόμενο
μεγάλο σταρ των μπέμπηδων. Παρ’ όλα
αυτά, η αγγλική ομάδα φαίνεται ότι δεν…
τρέχει μόνη της στην κούρσα, αφού σε
περίπτωση που πράγματι ο Βραζιλιάνος
θελήσει να φύγει από την Ισπανία, η Μάν-
τσεστερ Σίτι ίσως εμπλακεί στις διαπραγ-
ματεύσεις. Κι όπως στην περίπτωση της
Γιουνάιτεντ, έτσι και σ’ αυτήν της Σίτι, κα-
θοριστικό ρόλο θα παίξει ο προπονητής
της, Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος επίσης
εκτιμά ιδιαίτερα τον Νεϊμάρ.

Η Έβερτον θα επιστρέψει στη νέα
σεζόν στα Κύπελλα Ευρώπης (θα
αρχίσει την πορεία της στον 3ο προ-
κριματικό του Γιουρόπα Λιγκ), αλλά
ο προπονητής της, Ρόναλντ Κούμαν,
«βλέπει» ακόμη πιο ψηλά. Συγκε-
κριμένα, ο Ολλανδός θεωρεί ότι το
επόμενο βήμα για την ομάδα του
είναι να εξασφαλίσει θέση στο Τσάμ-
πιονς Λιγκ και είπε σχετικά: «Όταν
ανέλαβα πέρσι την Έβερτον, καθί-
σαμε όλοι μαζί και αναλύσαμε την
κατάσταση, αφού η προηγούμενη
σεζόν δεν ήταν καλή για την ομάδα.
Οφείλω να ομολογήσω ότι η Έβερτον
βελτιώθηκε φέτος σε όλους τους το-
μείς, τόσο στο σκοράρισμα όσο και

στα αμυντικά καθήκοντα. Το γεγονός
ότι εξασφαλίσαμε θέση στο Γιουρόπα
Λιγκ μάς ικανοποιεί. Ωστόσο, θέ-
λουμε να κάνουμε ένα βήμα παρα-
πάνω στη νέα σεζόν. Κι αυτό το
βήμα πρέπει να μας οδηγήσει στο
Τσάμπιονς Λιγκ».

Μπορεί όμως η Έβερτον να πε-
τύχει τον στόχο της αν οι Ρος Μπάρ-
κλι και Ρομελού Λουκάκου πάρουν
μετεγγραφή, όπως φημολογείται; Ο
Κούμαν ήταν σαφής: «Μιλάμε για
δύο σπουδαίους παίκτες, αλλά η
Έβερτον δεν μπορεί να στηριχτεί
πάνω σε δύο μόνο ποδοσφαιριστές.
Είναι το σύνολο που μετρά κι όχι οι
ατομικές επιδόσεις».

Παίκτης της Ρεάλ πρέπει να θεωρείται
το νέο μεγάλο ταλέντο του βραζιλιάνικου
ποδοσφαίρου, Βινίσιους Ζούνιορ. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, οι Μαδριλένοι
ήρθαν σε συμφωνία με τη Φλαμένγκο
για την απόκτηση του 17χρονου επιθε-
τικού έναντι 45.000.000 ευρώ (ποσό
ρεκόρ για ποδοσφαιριστή σ’ αυτήν την
ηλικία), με τις επίσημες ανακοινώσεις
να αναμένονται αύριο. Ο νεαρός ποδο-
σφαιριστής αναμένεται να παραμείνει
στη Φλαμένγκο μέχρι το καλοκαίρι του
2018, όταν και κλείνει τα 18 του χρόνια,
αφού η ΦΙΦΑ είναι ιδιαίτερα αυστηρή
στις μετεγγραφές ανήλικων ποδοσφαι-
ριστών. Όπως δημοσίευσε η ισπανική
εφημερίδα «As», εκπρόσωπος των Μα-

δριλένων βρίσκεται ήδη στο Ρίο, προ-
κειμένου να διευθετήσει τις τελευταίες
λεπτομέρειες της συμφωνίας. Εκτός απ’
τη Ρεάλ, ενδιαφέρον για τον Βινίσιους
είχε δείξει κι η Μπαρσελόνα, η οποία
όμως δεν προσέφερε περισσότερα από
20.000.000 ευρώ.

Λιόν και Ατλέτικο συμφώνησαν ήδη
στο ποσό της μετεγγραφής του Αλε-
ξάντρ Λακαζέτ, αλλά υπό… προϋπο-
θέσεις. Η ΦΙΦΑ έχει τιμωρήσει τη
μαδριλένικη ομάδα με απαγόρευση
μετεγγραφών, επειδή παραβίασε διε-
θνείς κανονισμούς για απόκτηση
παικτών κάτω των 16 χρονών και η
Ατλέτικο έχει καταθέσει έφεση στο
ΚΑΣ. Η υπόθεση θα εκδικαστεί μέχρι
το τέλος του Μάη κι αν η ισπανική
ομάδα δικαιωθεί, τότε η μετεγγραφή
του Λακαζέτ θα ολοκληρωθεί. Ο
πρόεδρος της Λιόν, Ζιαν Μισιέλ Ολά,
επιβεβαίωσε ότι υπάρχει προφορική
συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων
για τη μετακίνηση του 25χρονου
Γάλλου επιθετικού, χωρίς να ανα-
φέρει άλλες λεπτομέρειες. Πάντως,
αν ολοκληρωθεί η μετεγγραφή, ίσως
ανοίξει η πόρτα για τη φυγή του Αν-
τουάν Γκριζμάν, τον οποίο «φλερτά-
ρουν» αρκετές ομάδες, μεταξύ των
οποίων η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Λακαζέτ:
Συμφωνία 
με την Ατλέτικο

Η Ρεάλ «καπάρωσε»
τον Βινίσιους Ζούνιορ

Έβερτον: Στοχεύει ακόμη πιο ψηλά

«Γη και ύδωρ» για τα μάτια του Νεϊμάρ
Σύμφωνα με δημοσίευμα σε αγγλική εφημερίδα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι έτοιμη 
να προσφέρει 100.000.000 ευρώ στην Μπαρσελόνα για την απόκτηση του Βραζιλιάνου

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε οδηγήσει τη
Ρεάλ στην κατάκτηση του πρωταθλή-
ματος Ισπανίας το 2012. Από τότε, άλλοι
δύο προπονητές (Κάρλο Αντσελότι, Ράφα
Μπενίτεθ) δοκίμασαν να οδηγήσουν
τη «βασίλισσα» στον  θρόνο, αλλά χωρίς
επιτυχία. Μέχρι που κάθισε στον πάγκο
της ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Γάλλος, που
εξελίσσεται σε προπονητικό… «μάγο»,
δώδεκα μήνες μετά τον θρίαμβο στον
τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ, πανηγύρισε
χθες τον  δεύτερο του τίτλο με τους Μα-
δριλένους. Βλέπετε, η νίκη πάνω στη
Μάλαγα (2-0) ήταν αρκετή για να χαρίσει
στη Ρεάλ το πρωτάθλημα που τόσο
πολύ επιζητούσε. Είναι το πρώτο της
εδώ και πέντε χρόνια και το 33ο (ρεκόρ
Ισπανίας) στην ιστορία της. Και να ση-
μειώσουμε ότι η Ρεάλ κατακτά τον τίτλο
σε μια χρονιά όπου έκανε ρεκόρ, καθώς
για πρώτη φορά στην ιστορία της κατα-
φέρνει να ολοκληρώσει τη σεζόν έχοντας
σκοράρει και στα 38 παιχνίδια της!

Όλα τα προγνωστικά χθες ήταν με
το μέρος της Ρεάλ και η ομάδα της Μα-
δρίτης δικαίωσε όσους πίστεψαν σ' αυ-
τήν. Άρχισε το παιχνίδι πολύ δυνατά
και μόλις στο 2΄, μετά από ασίστ του
Ίσκο, ο Ρονάλντο με πλασέ άνοιξε το
σκορ. Κι όταν ο Μπενζεμά πέτυχε το 2-
0 στο 55΄, ήταν πλέον φανερό ότι ο
τίτλος θα έπαιρνε δρόμο για τη Μαδρίτη.

Τίποτα δεν μπορούσε να ανατρέψει τα
δεδομένα. Γιατί, εντάξει, η άμυνα της
Ρεάλ δεν είναι η καλύτερη στον κόσμο,
αλλά ήταν ανθρωπίνως αδύνατο για τη
Μάλαγα να πετύχει τρία τέρματα και
να χαλάσει το μαδριλένικο πάρτι.

Τα αποτελέσματα:

Μάλαγα - Ρεάλ.......................................................0-2

(Ρονάλντο 2΄, Μπενζεμά 55΄)

Μπαρσελόνα - Εϊμπάρ........................................4-2

(Γιούνκα (αυτ.) 63΄, Σουάρες 73΄, Μέσι 75΄,

90΄+2 / Ινούι 7΄, 61΄)

Ατλέτικο - Μπιλμπάο ...........................................3-1

(Τόρες 8΄, 11, Κορέα 89΄/ Γουίλιαμς 71΄)

Σεβίλη - Οσασούνα ..............................................5-0

(Βιτόλο 10΄, 80΄, Βάθκεθ 20΄, 60΄, Γιόβετιτς

35΄)

Βαλένθια - Βιγιαρεάλ..........................................1-3

(Νάνι 54΄/ Σολδάδο 1΄, Τριγέρος 58΄, Σανσό-

νε 88΄)

Θέλτα Βίγο - Σοσιεδάδ .......................................2-2

(Άσπας 54΄, Χούλσαγκερ 90΄/ Οραλθάμπαλ

82΄, Χουάνμι 90΄+4)

Κορούνια - Λας Πάλμας.....................................3-0

(Αντόνε 4΄, 28΄, Χιλ 39΄)

Λεγανές - Αλαβές..................................................1-1

(Τιμόρ 89΄/ Κρίστιτσιτς 64΄)

Χιχόν - Μπέτις.........................................................2-2

(Περέιρα 7΄, Καρμόνα 79΄/ Κάστρο 22΄, 59΄)

Γρανάδα - Εσπανιόλ.............................................1-2

(Περέιρα 22΄/ Μπατιστάο 3΄, Βέθο (αυτ.) 8΄)

ΕΛΛΑΔΑ 

Φτάσαμε στα μισά των πλέι οφ στην Ελ-
λάδα (εκκρεμεί βέβαια η έκβαση του
διακοπέντος αγώνα Παναθηναϊκού -
ΠΑΟΚ) και οι δύο Δικέφαλοι έχουν πλε-
ονέκτημα για την πρωτιά. Οι χθεσινές
νίκες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ (1-0 τον
Παναθηναϊκό και τον Πανιώνιο αντί-
στοιχα) διαμόρφωσαν νέα δεδομένα στην
κορυφή και η σύγκρουση των δύο στην
6η και τελευταία αγωνιστική δεν απο-
κλείεται να κρίνει την ομάδα που θα
συμμετάσχει στα προκριματικά του Τσάμ-
πιονς Λιγκ.

Μέτριο μέχρι κακό ήταν το χθεσινό
ντέρμπι στο ΟΑΚΑ. ΑΕΚ και Παναθη-
ναϊκός ταλαιπώρησαν τον εαυτό τους
αλλά και τους οπαδούς τους, καθώς σε
ελάχιστες περιπτώσεις μπόρεσαν να…
ξυπνήσουν τον κόσμο στην κερκίδα. Ο
Παναθηναϊκός, με πολλούς απόντες
(λόγω τιμωριών και τραυματισμών) γνώ-
ριζε ότι ελάχιστες πιθανότητες είχε να
κερδίσει την ΑΕΚ. Αλλά κι από τη δική
τους πλευρά, οι «κιτρινόμαυροι» δεν
είχαν τη δύναμη να αξιοποιήσουν την
ανωτερότητά τους. Μέχρι, βέβαια, που
ο Χριστοδουλόπουλος πέτυχε το λυτρω-
τικό γκολ στο 85’, που έστειλε την ομάδα
του στην κορυφή της βαθμολογίας.

Νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του
Πανιωνίου στην Τούμπα (1-0), σε ένα
μέτριο σε γενικές γραμμές παιχνίδι. Οι
Θεσσαλονικείς άρχισαν τον αγώνα με
εμφανή στόχο να πάρουν τα ηνία του,

αλλά αδυνατούσαν να δημιουργήσουν
επικίνδυνες καταστάσεις στα καρέ του
Πανιωνίου, με τους φιλοξενούμενους
να προσπαθούν να χτυπήσουν στο αγα-
πημένο τους παιχνίδι, στην κόντρα-επί-
θεση. Το ματς ήταν κακό, δεν υπήρχε
ρυθμός ούτε και καλές στιγμές μπροστά
στις δύο εστίες. Στο δεύτερο ημίχρονο ο
ΠΑΟΚ ήταν εμφανώς καλύτερος. Έφτασε
πολύ κοντά στο γκολ όταν το σουτ του
Πέλκα κτύπησε στο δοκάρι (54’), ενώ
στο 68’ αποβλήθηκε ο μέσος του Πα-
νιωνίου, Μασούντ. Αυτό απλοποίησε τα
πράγματα για τον ΠΑΟΚ, που βρήκε τε-
λικά τη λύση με το πολύ ωραίο γκολ του
Πρίγιοβιτς (75’).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΚ 3 2-1 6

ΠΑΟΚ 2 1-1 5

Πανιώνιος 3 2-2 4

Παναθηναϊκός 2 1-2 2

Πλεονέκτημα στους Δικέφαλους
ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κέρδισαν χθες και μάλλον
η πρωτιά θα είναι δική τους υπόθεση

Ο θρόνος ντύθηκε στα λευκά!
Η Ρεάλ αναδείχθηκε χθες πανηγυρικά πρωταθλήτρια, για πρώτη
φορά μετά από πέντε χρόνια και για 33η στην ιστορία της
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ΑΓΓΛΙΑ

Τσέλσι - Σάντερλαντ .......................................5-1

Χαλ - Τότεναμ ....................................................1-7

Γουότφορντ - Μάντσεστερ Σίτι..................0-5

Λίβερπουλ - Μίντελσμπρο ...........................3-0

Μάντσεστερ Γιουν. - Κρίσταλ Π. ................2-0

Άρσεναλ - Έβερτον..........................................3-1

Σουόνσι - Γουέστ Μπρόμιτς ........................2-1

Λέστερ - Μπόρνμουθ .....................................1-1

Μπέρνλι - Γουέστ Χαμ....................................1-2

Σαουθάμπτον - Στόουκ .................................0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (τελική)

01. Τσέλσι 38 85-33 93

02. Τότεναμ 38 86-26 86

03. Μάντσεστερ Σίτι 38 80-39 78

04. Λίβερπουλ 38 78-42 76

05. Άρσεναλ 38 77-44 75

06. Μάντσεστερ Γιουν. 38 54-29 69

07. Έβερτον 38 62-44 61

08. Σαουθάμπτον 38 41-48 46

09. Μπόρνμουθ 38 55-67 46

10. Γουέστ Μπρόμιτς 38 43-51 45

11. Γουέστ Χαμ 38 47-64 45

12. Λέστερ 38 48-63 44

13. Στόουκ 38 41-56 44

14. Κρίσταλ Πάλας 38 50-63 41

15. Σουόνσι 38 45-70 41

16. Μπέρνλι 38 39-55 40

17. Γότφορντ 38 40-68 40

18. Χαλ 38 37-80 34

19. Μίντελσμπρο 38 27-53 28

20. Σάντερλαντ 38 29-69 24

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μπάγερν - Φράιμπουργκ .............................4-1

Ντόρτμουντ - Βρέμη.......................................4-3

Φρανκφούρτη - Λειψία .................................2-2

Χόφενχαϊμ - Άουγκσμπουργκ.....................0-0

Ίγκλοσταντ - Σάλκε..........................................1-1

Χέρτα - Λεβερκούζεν......................................2-6

Αμβούργο - Βόλφσμπουργκ .......................2-1

Γκλάντμπαχ - Ντάρμσταντ ...........................2-2

Κολωνία - Μάιντς.............................................2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (τελική)

01. Μπάγερν 34 89-22 82

02. Λειψία 34 66-39 67

03. Ντόρτμουντ 34 72-40 64

04. Χόφενχαϊμ 34 64-37 62

05. Κολωνία 34 51-42 49

06. Χέρτα 34 43-47 49

07. Φράιμπουργκ 34 42-60 48

08. Βρέμη 34 61-64 45

09. Γκλάντμπαχ 34 45-49 45

10. Σάλκε 34 45-40 43

11. Φρανκφούρτη 34 36-43 42

12. Λεβερκούζεν 34 53-55 41

13. Άουγκσμπουργκ 34 35-51 38

14. Αμβούργο 34 33-61 38

15. Μάιντς 34 44-55 37

16. Βόλφσμπουργκ 34 34-52 37

17. Ίνγκολσταντ 34 36-57 32

18. Ντάρμσταντ 34 28-63 25

ΙΣΠΑΝΙΑ

Μάλαγα - Ρεάλ..................................................0-2

Μπαρσελόνα - Εϊμπάρ...................................4-2

Ατλέτικο - Μπιλμπάο......................................3-1

Σεβίλη - Οσασούνα .........................................5-0

Βαλένθια - Βιγιαρεάλ.....................................1-3

Θέλτα Βίγο - Σοσιεδάδ..................................2-2

Κορούνια - Λας Πάλμας................................3-0

Λεγανές - Αλαβές.............................................1-1

Χιχόν - Μπέτις....................................................2-2

Εσπανιόλ - Γρανάδα........................................1-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (τελική)

01. Ρεάλ 38 106-41 93

02. Μπαρσελόνα 38 116-37 90

03. Ατλέτικο 38 70-27 78

04. Σεβίλη 38 69-49 72

05. Βιγιαρεάλ 38 56-33 67

06. Σοσιεδάδ 38 59-53 64

07. Μπιλμπάο 38 53-43 63

08. Εσπανιόλ 38 49-50 56

09. Αλαβές 38 41-43 55

10. Εϊμπάρ 37 54-47 54

11. Βαλένθια 38 56-65 46

12. Μάλαγα 37 49-53 45

13. Θέλτα Βίγο 38 53-69 45

14. Λας Πάλμας 38 53-74 39

15. Μπέτις 38 41-64 39

16. Κορούνια 38 43-62 36

17. Λεγανές 38 36-55 35

18. Χιχόν 38 42-72 31

19. Οσασούνα 38 40-94 22

20. Γρανάδα 38 30-83 20

ΙΤΑΛΙΑ

Γιουβέντους - Κροτόνε ..................................3-0

Νάπολι - Φιορεντίνα.......................................4-1

Κιέβο - Ρόμα.......................................................3-5

Λάτσιο - Ίντερ...................................................χθες

Μίλαν - Μπολόνια ...........................................3-0

Έμπολι - Αταλάντα...........................................0-1

Τζένοα - Τορίνο.................................................2-1

Σασουόλο - Κάλιαρι........................................6-2

Ουντινέζε - Σαμπντόρια ................................1-1

Πεσκάρα - Παλέρμο................................σήμερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Γιουβέντους 37 75-26 88

02. Ρόμα 37 87-36 84

03. Νάπολι 37 90-37 83

04. Λάτσιο 36 72-45 70

05. Αταλάντα 37 61-41 69

06. Μίλαν 37 56-43 63

07. Φιορεντίνα 37 61-55 59

08. Ίντερ 36 64-46 56

09. Τορίνο 37 66-63 50

10. Σαμπντόρια 37 47-51 48

12. Σασουόλο 37 55-58 46

13. Ουντινέζε 37 45-51 45

14. Κάλιαρι 37 53-75 44

15. Κιέβο 37 43-60 43

15. Μπολόνια 37 39-56 41

16. Τζένοα 37 36-61 36

17. Έμπολι 37 28-59 32

18. Κροτόνε 37 31-57 31

19. Παλέρμο 36 31-74 23

20. Πεσκάρα 36 33-79 14

ΓΑΛΛΙΑ

Ρεν - Μονακό.....................................................2-3

Παρί ΣΖ - Καν.....................................................1-1

Λιόν - Νις..............................................................3-3

Μαρσέιγ - Μπαστιά.........................................1-0

Λοριάν - Μπορντό............................................1-1

Νανσί - Σεντ Ετιέν............................................3-1

Τουλούζ - Ντιζόν..............................................0-0

Λιλ - Ναντ ............................................................3-0

Γκανγκάν - Μετς ...............................................1-0

Ανζέ - Μονπελιέ................................................2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (τελική)

01. Μονακό 38 107-31 95

02. Παρί ΣΖ 38 83-27 87

03. Νις 38 63-36 78

04. Λιόν 38 80-47 67

05. Μαρσέιγ 38 57-41 62

06. Μπορντό 38 53-43 59

07. Ναντ 38 40-54 51

08. Σεντ Ετιέν 38 41-42 50

09. Ρεν 38 37-42 50

10. Γκανγκάν 38 46-53 50

11. Λιλ 38 40-47 46

12. Ανζέ 38 40-49 46

13. Τουλούζ 38 37-41 44

14. Μετς 38 39-72 43

15. Μονπελιέ 38 48-66 39

16. Ντιζόν 38 46-58 37

17. Καν 38 36-65 37

18. Λοριάν 38 44-70 36

19. Νανσί 38 29-52 35

20. Μπαστιά 38 29-57 34

Η Σέλτικ έγραψε ιστορία χθες. Κερδίζοντας
στο γήπεδό της τη Χαρτς (2-0) στην τε-
λευταία αγωνιστική της Σκοτίας, κατέρ-
ριψε τρία ρεκόρ όλων των εποχών:
Πέτυχε τα περισσότερα τέρματα σε μία
σεζόν (106), μάζεψε τους περισσότερους
βαθμούς (106) και δημιούργησε τη με-
γαλύτερη διαφορά από τη δεύτερη ομάδα
(άφησε την Αμπερντίν στο -30!). Παράλ-
ληλα, έγινε η πρώτη ομάδα στα τελευταία
118 χρόνια που κατέκτησε το πρωτά-
θλημα αήττητη. Η τελευταία ομάδα που
πέτυχε κάτι τέτοιο ήταν η Ρέιντζερς, στη
σεζόν 1898/99. Με γενικό απολογισμό
34 νίκες και μόλις τέσσερεις ισοπαλίες,
η ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς, που
φέτος κέρδισε και το Λιγκ Καπ, θα πετύχει,
μάλιστα, κάτι το ανεπανάληπτο το ερχό-
μενο Σάββατο, αν κατακτήσει και το Κύ-
πελλο, με αντίπαλο στον τελικό την Αμ-
περντίν: Θα γίνει η πρώτη ομάδα στην
ιστορία, που θα έχει κατακτήσει και τους
τρεις τίτλους στην ίδια χρονιά χωρίς να
έχει δεχτεί την παραμικρή ήττα!

Η προχθεσινή αναμέτρηση της Μπάγερν
με τη Φράιμπουργκ στην τελευταία αγω-
νιστική του γερμανικού πρωταθλήματος
είχε πανηγυρικό χαρακτήρα, αφού οι
Βαυαροί πραγματοποίησαν τη φιέστα
για την κατάκτηση του 5ου συνεχόμενου
πρωταθλήματος. Το κλίμα στις τάξεις
της βαυαρικής ομάδας ήταν εορταστικό,
αλλά παράλληλα συγκινησιακά φορτι-
σμένο, λόγω της αποχώρησης από την
αγωνιστική δράση δύο παγκόσμιων
πρωταθλητών, του Ισπανού Τσάμπι
Αλόνσο και του Γερμανού Φίλιπ Λαμ.
Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα και
τη φιέστα στο Άλιαντς Αρένα, οι ποδο-
σφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο με-
ταφέρθηκαν στο δημαρχείο του Μονάχου,
με τον Ιταλό προπονητή της Μπάγερν,
Κάρλο Αντσελότι, να τολμά να πάρει το
μικρόφωνο και να… τραγουδήσει. Πάν-
τως, αποδείχθηκε ότι είναι πολύ καλύ-
τερος προπονητής παρά τραγουδιστής…

Έγραψε ιστορία
χθες η Σέλτικ

Και… τραγουδιστής
ο Αντσελότι

ΑΓΓΛΙΑ 

Κόκκινες θα είναι οι φανέλες της ομάδας
που θα πάρει μέρος (στα προκριματικά)
του Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά δεν θα είναι
αυτές της Άρσεναλ. Οι Λονδρέζοι, μετά
από συναπτή παρουσία 20 χρόνων στη
διοργάνωση, θα «υποβιβαστούν» στη νέα
σεζόν στο Γιουρόπα Λιγκ και τη θέση
τους θα πάρει η Λίβερπουλ, που θα διεκ-
δικήσει θέση στους ομίλους μέσα από τα
προκριματικά. Σε ακόμη καλύτερη θέση
βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι, που στη χθε-
σινή τελευταία αγωνιστική εξασφάλισε
την τρίτη θέση, που είναι συνώνυμη με
συμμετοχή στη φάση των ομίλων.

Αυτά είναι τα τελικά συμπεράσματα
μετά τη χθεσινή τελευταία αγωνιστική
στην Πρέμιερ Λιγκ, όπου: Είχαμε 37 γκολ
(ισοφάριση του καλύτερου «σκορ» της
χρονιάς), ενώ οι έξι πρώτοι στη βαθμολογία
πήραν το ζητούμενο (νίκη), άλλοι για
λόγους γοήτρου κι άλλοι για ζωτικής ση-
μασίας λόγους. Για παράδειγμα, η Τσέλσι
και η Τότεναμ αποχαιρέτησαν τη σεζόν
συντρίβοντας δύο ομάδες που έτσι κι
αλλιώς είχαν υποβιβαστεί και μαθηματικά
εδώ και μέρες (Σάντερλαντ 5-1 και Χαλ 7-
1 αντίστοιχα). Όσο για τη Μάντσεστερ Γι-
ουνάιτεντ, με ένα σωρό παιδαρέλια στην
ενδεκάδα της, επικράτησε της Κρίσταλ
Πάλας (2-0) και προετοίμασε με τον κα-
λύτερο τρόπο τον μεθαυριανό τελικό του
Γιουρόπα Λιγκ με αντίπαλο τον Άγιαξ.
Και φτάνουμε στα ματς που είχαν σημασία.

Αν κέρδιζαν η Μάντσεστερ Σίτι, η Λίβερ-
πουλ και η Άρσεναλ, τότε οι δύο πρώτες
θα εξασφάλιζαν θέση στο Τσάμπιονς Λιγκ,
σπρώχνοντας  την Άρσεναλ στο Γιουρόπα
Λιγκ. Δεν είχαμε καμία απολύτως έκπληξη,
αφού κι οι τρεις κέρδισαν. Αυτή που ξεμ-
πέρδεψε πιο γρήγορα και άνετα ήταν η
Σίτι, που προηγήθηκε της Γουότφορντ 4-
0 στο πρώτο ημίχρονο και στη συνέχεια
έκανε απλή προπόνηση (5-0).

Η Λίβερπουλ όμως κέρδισε μεν 3-0
τη Μίντελσμπρο, αλλά αγχώθηκε αρκετά
μέχρι να ανοίξει το σκορ (45’+1). Για διά-
στημα 37 λεπτών, μάλιστα, είχε υποχωρήσει
στην τέταρτη θέση, αφού η Άρσεναλ προ-
ηγείτο της Έβερτον από το 8’. Από τη
στιγμή, ωστόσο, που ο Βαϊνάλντουμ άνοιξε
το σκορ με δυνατό σουτ, μία ομάδα υπήρχε

στο γήπεδο. Τα πόδια των παικτών του
Κλοπ «ελευθερώθηκαν», έπαιξαν όπως
γνωρίζουν και ήρθε τελικά ο θρίαμβος,
με τους οπαδούς των γηπεδούχων να
αποθεώνουν, στο τέλος του αγώνα, τους
ήρωές τους. Όσο για την Άρσεναλ, έκανε
το καθήκον της (3-1 την Έβερτον), αλλά
ήταν αργά: Για πρώτη φορά μετά το 1997-
98, οι κανονιέρηδες έμειναν έξω από το
Τσάμπιονς Λιγκ.

Πρώτος σκόρερ ο Κέιν
Στην άλλη εκκρεμότητα που υπήρχε,
θριαμβευτής ήταν ο Χάρι Κέιν. Ο στράικερ
της Τότεναμ αναδείχθηκε χθες για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά πρώτος σκόρερ του
πρωταθλήματος, έχοντας πετύχει συνολικά
29 τέρματα. Χθες, πέτυχε χατ τρικ σε βάρος

της Χαλ, φτάνοντας έτσι τα επτά τέρματα
στα τελευταία δύο παιχνίδια, αφού είχε
πετύχει άλλα τέσσερα σε βάρος της Λέστερ
την περασμένη Πέμπτη. Έτσι, ο επιθετικός
της Έβερτον Ρομελού Λουκάκου, που
σκόραρε χθες εναντίον της Άρσεναλ, έμεινε
στη δεύτερη θέση με 25 τέρματα, όσα έχει
και ο Σέργιο Αγουέρο (Μαν. Σίτι).

Τα αποτελέσματα:

Τσέλσι - Σάντερλαντ...........................................5-1

(Γουίλιαν 8΄, Αζάρ 61΄ , Πέδρο 77΄, Μπά-

τσουαϊ 90΄, 90΄+3 / Μανκίγιο 2΄)

Χαλ - Τότεναμ........................................................1-7

(Κλούκας 66΄/ Κέιν 11΄, 13΄, 72΄, Άλι 45΄+2,

Βανιάμα 69΄, Ντέιβις 84΄, Άλντερβαϊρελντ

88΄)

Γουότφορντ - Μάντσεστερ Σίτι .....................0-5

(Κομπανί 5΄, Αγουέρο 23΄, 36΄, Φερναντίνιο

42΄, Ζεζούς 58΄)

Λίβερπουλ - Μίντελσμπρο...............................3-0

(Βαϊνάλντουμ 45΄+1, Κουτίνιο 51΄, Λαλάνα

56΄)

Άρσεναλ - Έβερτον .............................................3-1

(Μπεγερίν 8΄, Σάντσες 27΄, Ράμσι 90΄+1 /

Λουκάκου 58΄)

Μάντσεστερ Γιουν. - Κρίσταλ Π.....................2-0

(Χάροπ 15΄, Πογκμπά 19΄)

Σουόνσι - Γουέστ Μπρόμιτς............................2-1

(Τζ. Αγιού 72΄, Γιορέντε 86΄/ Έβανς 34΄)

Λέστερ - Μπόρνμουθ.........................................1-1

(Βάρντι 51΄/ Στάνισλας 2΄)

Μπέρνλι - Γουέστ Χαμ .......................................1-2

(Βόουκς 23΄ / Φεγκουλί 27΄, Α. Αγιού 72΄)

Σαουθάμπτον - Στόουκ.....................................0-1

(Κράουτς 60΄)

Οι reds θα κουνήσουν σεντόνι!
Η Λίβερπουλ επιστρέφει στο Τσάμπιονς Λιγκ μετά από τρία χρόνια, ενώ 
η Άρσεναλ θα απουσιάσει από τη διοργάνωση, για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια

ΙΤΑΛΙΑ 

Ήταν πολύ «λίγη» η Κροτόνε για να χαλάσει
τη γιορτή της Γιουβέντους. Άλλωστε, όλοι
στην Ιταλία το είχαν χωνέψει προτού
ακόμη αρχίσει ο χθεσινό αγώνας στο Το-
ρίνο: Η Γιουβέντους θα «καθάριζε» τον
αντίπαλό της και θα ανακηρυσσόταν για
έκτη συνεχόμενη χρονιά σε πρωταθλήτρια.
Κι αυτό έγινε (3-0), με τους Τορινέζους να
έχουν πετύχει κάτι το ανεπανάληπτο για
τα δεδομένα της Ιταλίας, αφού κατέκτησαν

για τρίτη σερί χρονιά το νταμπλ! Μετά
λοιπόν τα πανηγύρια της περασμένης
Τετάρτης για την κατάκτηση του κυπέλλου
(2-0 τη Λάτσιο), σειρά είχε χθες ο γύρος
του θριάμβου για το πρωτάθλημα. Και,
βέβαια, όλοι πλέον στο Τορίνο στρέφουν
την προσοχή τους στον τελικό του Τσάμ-
πιονς Λιγκ στο Κάρντιφ (3 Ιουνίου), όπου
η Γιουβέντους θα επιχειρήσει να μπει
στο πολύ μικρό γκρουπ των ομάδων που
έχουν κατακτήσει treble (πρωτάθλημα,
κύπελλο, Τσάμπιονς Λιγκ).

Η Ρόμα και η Νάπολι είχαν κερδίσει

προχθές (5-3 την Κιέβο και 4-1 τη Φιο-
ρεντίνα αντίστοιχα), αναγκάζοντας τη Γι-
ουβέντους να ψάξει για το τρίποντο χθες,
προκειμένου να «κλειδώσει» τον τίτλο.
Ευκολάκι, απέναντι στην Κροτόνε: Ο
Μάντζουκιτς άνοιξε νωρίς το σκορ (13’)
κι ο Ντιμπάλα σιγούρεψε τη νίκη με το
δικό του γκολ (39’). Απ’ εκεί και πέρα, η
Γιούβε ηρέμησε, μέχρι που πέτυχε και
το τρίτο της τέρμα με τον Άλεξ Σάντρο
(84’). Και μετά; Το τρελό πανηγύρι, από
παίκτες και οπαδούς, για την κατάκτηση
του τίτλου.

Πανηγύρια στο Τορίνο
Η Γιουβέντους κατέκτησε χθες για έκτη διαδοχική χρονιά τον τίτλο


	33•cmyk_33-33_inn
	34•bw_34-34_inn
	35•bw_35-35_inn
	36•bw_36-36_inn
	37•bw_37-37_inn
	38•bw_38-38_inn
	39•bw_39-39_inn

