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λάνοβιτς μοίρασε το χρόνο συμμετοχής.
Είναι χαρακτηριστικό ότι πρώτος σκό-
ρερ αναδείχθηκε ο νεαρός Τάκης Δήμου 
με πέντε γκολ, ενώ δύο λεπτά μετά την 
έναρξη της τρίτης περιόδου, ο Σέρβος 
τεχνικός άλλαξε και τερματοφύλακα, 
περνώντας στο ματς τον Ζερδεβά αντί 
του Μπίγιατς.
Από πλευράς Ντιναμό, εντυπωσιακός 
ήταν ο 19χρονος Μπεσαριόν Ακβλεντιά-
νι, ο οποίος πέτυχε έξι τέρματα, τρία εκ 
των οποίων με πέναλτι.
Τα οκτάλεπτα: 5-1, 4-2, 6-3, 4-4

Ε
ύκολο έργο είχε ο Ολυμπιακός 
στο κολυμβητήριο «Πέτρος Κα-
παγέρωφ» του Πειραιά απέναντι 
στη Ντιναμό Τιφλίδας, για την 

13η αγωνιστική του Champions League 
ανδρών στην υδατοσφαίριση.
Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν 19-10 
των Γεωργιανών, στο τελευταίο εντός 
έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι τους για τη 
φετινή περίοδο, και πλέον θα πάνε στην 
Ιταλία για το ματς της τελευταίας αγωνι-
στικής με την Προ Ρέκο (24/5), ώστε να 
διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση του Α΄ 
ομίλου.
Πριν από αυτό, βέβαια, η ομάδα του 
Ιγκόρ Μιλάνοβιτς αναμένεται να πανη-
γυρίσει τον 11ο συνεχόμενο τίτλο της 
στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς προ-
ηγείται 2-0 της Βουλιαγμένης στη σειρά 
των τελικών.
Ο Ολυμπιακός, που αγωνίστηκε και πάλι 
χωρίς τον τραυματία Χριστόδουλο Κο-
λόμβο, έδειξε από την αρχή τις διαθέ-
σεις του και δεν άφησε κανένα περιθώ-
ριο αντίδρασης στους φιλοξενούμενους.
Προηγήθηκε 3-0 στα πρώτα τρία λεπτά 
του ματς, με δύο διαδοχικά γκολ του Γε-
νηδουνιά, και 5-1 στο τέλος της πρώτης 
περιόδου, με την Ντιναμό να έχει σκο-
ράρει μόνο με πέναλτι του Βλάχοβιτς (ο 
οποίος μάλιστα είχε 1/2, με τον Μπί-
γιατς να αποκρούει το άλλο).
Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε στη συ-
νέχεια, με τους «ερυθρόλευκους» να κυ-
ριαρχούν απόλυτα, παρότι ο Ιγκόρ Μι-
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Διαιτητές: Φρανούλοβιτς (Κροατία), Ρά-
κοβιτς (Σερβία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιγκόρ Μιλάνοβιτς): 
Μπίγιατς, Γκίλλας 2, Βάμος 2, Γενηδου-
νιάς 2, Φουντούλης 2, Γούβης, Δερβίσης 
1, Μπούσλιε, Μουρίκης 2, Φιλίποβιτς 2, 
Δήμου 5, Παπαναστασίου 1, Ζερδεβάς
ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ (Ντέγιαν Στανό-
γεβιτς): Ραζμάτζε, Κιριακίντι, Ακβλεντιά-
νι 6, Τζικτσιαρένκα 1, Τκεσελασβίλι, 
Βλάχοβιτς 1, Μέσκι, Σάριτς, Ιμναϊσβίλι 
1, Γκιοργκάτζε, Μαλισάου 1, Πιέσιβατς, 
Γκιάπιας

«Περίπατο» με Ντιναμό Τιφλίδας ο Ολυμπιακός

Υποβιβάστηκε η Σαουθάμπτον

Οι γηπεδούχοι είναι απογοητευμένοι, κα-
θώς ήθελαν μόνο τη νίκη για να πάρουν 
μια ανάσα στη δύσκολη μάχη για την πα-
ραμονή στην κατηγορία, ενώ και η ομάδα 
του Εντι Χάου ήθελε τους τρεις βαθμούς 
για να παραμείνει δυνατή στη διεκδίκη-
ση μιας θέσης στο Champions League της 
επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
Η Λιντς ξεκίνησε δυνατά και προηγήθηκε 
με τον Εϊλινγκ μόλις στο 7ο λεπτό. Οι γη-
πεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και έχασαν 
τεράστια ευκαιρία στο 28’ όταν ο Μπάμ-
φορντ αστόχησε από το σημείο του πέναλτι.

Η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δυσκο-
λεύτηκε, αλλά τελικά κατάφερε 
να λυγίσει την αντίσταση της 
Γουλβς στο «Ολντ Τράφορντ» και 

να πάρει τη νίκη με 2-0, στο πλαίσιο της 
36ης αγωνιστικής της Premier League.
Η ομάδα του Ερικ Τεν Χααγκ, που πήρε 
τους τρεις βαθμούς χάρη στα γκολ του 
Αντονι Μαρσιάλ στο 32ο λεπτό και του 
Γκαρνάτσο στις καθυστερήσεις, ανέβη-
κε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, 
μαζί με τη Νιούκαστλ, και έκανε αποφα-
σιστικό βήμα για τη συμμετοχή της στο 
Champions League.
Μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη πέτυχε και η 
Αστον Βίλα, καθώς επικράτησε στην έδρα 
της της Τότεναμ με 2-1 και την έπιασε 
στην 6η θέση της βαθμολογίας, ενώ η 
Φούλαμ νίκησε μέσα στην έδρα της Σαου-
θάμπτον με 2-0 και «υπέγραψε» τον υπο-
βιβασμό της.
Τέλος η Νότιγχαμ με δύο γκολ του Αβονί-
γι πήρε «χρυσή» ισοπαλία στο Λονδίνο με 
2-2 από την μέτρια ξανά Τσέλσι και έκανε 
αποφασιστικό βήμα για την παραμονή της 
στην κατηγορία.
Νωρίτερα, κανείς δεν έμεινε ευχαριστημέ-
νος στο «Ελαν Ρόουντ», καθώς Λιντς και 
Νιούκαστλ αναδείχτηκαν ισόπαλες 2-2. 
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Τρία λεπτά αργότερα, όμως, η Νιού-
καστλ κέρδισε την εσχάτη των ποινών 
και ο Κάλουμ Γουίλσον δεν αστόχησε. 
Το ίδιο έκανε και στο 69’ όταν ο Φίρπο 
βρήκε την μπάλα με το χέρι και ο φορ 
της ομάδας της βόρειας Αγγλίας έκανε 
το 2-1. 
Η Λιντς με την πλάτη στον τοίχο κατά-
φερε να αντιδράσει και στο 79ο λεπτό 
ο Κρίστενσεν «έγραψε» το 2-2. Να ση-
μειωθεί πως στο 90’ ο Φίρπο, αρνητικός 
πρωταγωνιστής των γηπεδούχων, αντί-
κρισε την κόκκινη κάρτα.


