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Νέα ποδοσφαιρική τραγωδία στην Βραζιλία. 
Ακόμα θυμόμαστε το μεγάλο ατύχημα που είχε 
αφανίσει σχεδόν την ποδοσφαιρική ομάδα Σα-
πεκοένσε, και τώρα ακόμα μια ατυχία έπληξε το 
ποδόσφαιρο της Βραζιλίας και την ομάδα Πάλ-
μας.
Αεροσκάφος που επέβαιναν μέλη της ερασιτε-
χνικής Πάλμας συνετρίβη λίγα λεπτά ύστερα από 
την απογείωσή του.
Ο εφιάλτης της Σαπεκοένσε ζωντανεύει ξανά στο 
βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο που βιώνει μία νέα 
ποδοσφαιρική τραγωδία. Ο πρόεδρος της ερασι-
τεχνικής ομάδας Πάλμας, όπως και τέσσερις παί-
κτες του συλλόγου σκοτώθηκαν, όταν το ιδιωτικό 
αεροσκάφος που επέβαιναν, κατέπεσε υπό άγνω-
στες συνθήκες λίγο μετά την απογείωση του.
Ο 32χρονος πρόεδρος της ομάδας Λούκας Μέ-
ιρα, τέσσερις ποδοσφαιριστές και ο πιλότος, 
έχασαν της ζωή τους κοντά στο αεροδρόμιο του 
Πόρτο Νασιονάλ.
Οι παίκτες ήταν ο 27χρονος τερματοφύλακας Ρά-
νουλε, ο 23χρονος αριστερός μπακ Λούκας Πρα-

σέντες, ο 28χρονος αμυντικός Γκιλιέρμε και ο ο 
23χρονος μέσος Μάρκους Μολινάρι.
Το τραγικό δυστύχημα συνέβη το πρωί της Κυ-
ριακής, λίγες στιγμές μετά την απογείωση του 
αεροσκάφους από το αεροδρόμιο του Πόρτο Να-
σιονάλ, που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα νότια της 
πόλης Πάλμας. Το αεροπλάνο έχασε ύψος αμέ-
σως μετά την απογείωση του και κατέπεσε σε μη 
κατοικημένη περιοχή, δίχως να υπάρξουν επι-
ζώντες

Με μία νίκη «παρηγοριάς» ολοκλή-
ρωσε η εθνική υδατοσφαίρισης γυ-
ναικών τις υποχρεώσεις της στο 
προ-ολυμπιακό τουρνουά της Τεργέ-
στης.
Η ελληνική ομάδα επιβλήθηκε 10-4 
της εντελώς απογοητευμένης Ιταλίας, 
κατετάγη τρίτη και θα είναι η πρώτη 
επιλαχούσα για τους Ολυμπιακούς 
του Τόκιο, σε περίπτωση που κάποια 
από τις 10 συμμετέχουσες δεν δώσει 
το «παρών» στη διοργάνωση.
Η «γαλανόλευκη» ήταν καταιγιστική 
στο ξεκίνημα, αιφνιδίασε τις Ιταλί-
δες και προηγήθηκε 4-0, πριν καν 

συμπληρωθούν έξι λεπτά αγώνα, 
σκοράροντας τρεις φορές από την 
περιφέρεια και μία με παίκτρια πα-
ραπάνω (όπου χθες στο κρίσιμο ματς 
με την Ολλανδία είχε 0/11). 
Σταδιακά οι γηπεδούχες βελτίωσαν 
την άμυνά τους (ο Πάολο Τζίτσα άλ-
λαξε και τερματοφύλακα, αντικαθι-
στώντας την Γκορλέρο με τη Σπαρά-
νο) και μείωσαν σχετικά γρήγορα σε 
4-2, αλλά η καλή απόδοση της εθνι-
κής στην παίκτρια λιγότερο της επέ-
τρεψε να διατηρήσει το προβάδισμα.
Με το ξεκίνημα του τρίτου οκταλέ-
πτου, η Ξενάκη με ωραίο γκολ από 

θέση φουνταριστού διέκοψε την 
ελληνική… ανομβρία και στη συνέ-
χεια, μετά την προσωρινή μείωση 
του σκορ από την Γκαριμπότι, δύο 
διαδοχικά τέρματα της Ελευθερίας 
Πλευρίτου κι ένα της Τσουκαλά ανέ-
βασαν τη διαφορά στο +5 (8-3). 
Η «σετερόζα» κέρδιζε συνεχώς απο-
βολές, αλλά ήταν τραγική στην παί-
κτρια παραπάνω (2/14) κι έτσι η 
εθνική, παρότι έχασε διαδοχικά στην 
τελευταία περίοδο με τρεις ποινές τις 
Μυριοκεφαλιτάκη, Ελευθ. Πλευρί-
του, Πάτρα και Κότσια, κράτησε εύ-
κολα τη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 0-1, 4-1, 2-1
Διαιτητές: Πέρις (Κροατία), Βαρκόνι 
(Ουγγαρία)
Οι συνθέσεις:
ΕΛΛΑΔΑ (Τεό Λοράντος): Διαμα-
ντοπούλου, Τσουκαλά 4, Τριχά, 
Ελευθεριάδου 2, Μαργ. Πλευρίτου, 
Ξενάκη 1, Νίνου 1, Πάτρα, Κώτσια, 
Βασ. Πλευρίτου, Ελευθ. Πλευρίτου 2, 
Μυριοκεφαλιτάκη, Σταματοπούλου
ΙΤΑΛΙΑ (Πάολο Τζίτσα): Γκορλέρο, 
Ταμπάνι, Γκαριμπότι 2, Αβένιο, Κε-
ϊρόλο, Αϊέλο, Μαρλέτα, Μπιανκόνι 
Τζουστίνι, Παλμιέρι, Κιαπίνι 2, Βια-
κάβα, Σπαράνο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρώτη στο πρωτάθλημα 
και συμπλήρωσε δεκατέσσερεις αγωνιστικές αήττητη 
με 11-3-0 μετά την νίκη της για το Κύπελλο Αγγλίας 
επί της μεγάλης αντιπάλου της Λίβερπουλ που με την 
σειρά της στους τελευταίους επτά αγώνες της έχιε μόλις 
μια νίκη. Στον προηγούμενο αγώνα της έσπασε και το 
μεγάλο αήττητο ρεκόρ του Άνφιλντ από την Μπέρνλι. 
Η κατηφόρα συνεχίζεται για την ομάδα του Κλοπ.
Η κορυφή της Premier League είναι… κόκκινη, αλλά 
με την φόρα που έχει πάρει η αρμάδα του Σόλσκιερ 
θέλει να τα κοκκινήσει με το δικό της χρώμα όλα. 
Αυτό…το διαβολικό κόκκινο.
Σε μια ματσάρα με πολλες συγκινήσεις, πέντε γκολ 
και ανατροπές η Γιουνάιτεντ πήρε την μεγάλη νίκη 
και την πρόκριση για την προημιτελική φάση του Κυ-
πέλλου Αγγλίας.
Σε μία απίθανη αναμέτρηση στο «Όλντ Τράφορντ», 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ έδωσαν ένα… 
κανονικό ντέρμπι, με τους «κόκκινους διαβόλους» να 
παίρνουν μία σπουδαία νίκη (3-2) και πρόκριση στους 
«16» του FA Cup, χάρη στην τρομερή εκτέλεση φάουλ 
του Μπρούνο Φερνάντες!
H Λίβερπουλ προηγήθηκε στο «Ολντ Τράφορντ» με 
γκολ του Μοχάμεντ Σαλάχ, όμως η Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ ισοφάρισε γρήγορα με τον Μέισον Γκρίνγουντ 
στο σπουδαιότερο παιχνίδι αυτής της φάσης του Κυ-
πέλλου Αγγλίας. Ακολούθησε η ανατροπή των «κόκκι-
νων διαβόλων» με τον Μάρκους Ράσφορντ, ισοφάρισε 
ο Σαλάχ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ωστόσο 
οι γηπεδούχοι πήραν νέο προβάδισμα και την νίκη με 
τον Μπρούνο Φερνάντες.

Νέα τραγωδία στην Βραζιλία – Έπεσε αεροπλάνο με ποδοσφαιρική ομάδα! 

Ασταμάτητη η Γιουνάιτεντ 
και η κατηφόρα συνεχίζεται 
για Λίβερπουλ!

Νίκη… παρηγοριάς για την Εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών

Ζλάταν σε Ζαπάτα: «Έχω πιο πολλά 
γκολ απ΄ όσα ματς έχεις παίξει»

Ή
ττα σοκ για την Μίλαν 
από την εκπληκτική 
Αταλάντα που της έκα-
νε… κηδεία καθώς πέ-

ρασε επιβλητικά (0-3) από το 
Σαν Σίρο. Την ίδια ώρα, ωστό-
σο, η Ιντερ δεν μπόρεσε να νι-
κήσει στην έδρα τής Ουντινέζε 
καθώς κόλλησε στο 0-0 χάνο-
ντας την ευκαιρία να πιάσει 
στην κορυφή της βαθμολογίας 
τους συμπολίτες και «αιώνιους» 
αντιπάλους Ροσονέρι που βρί-
σκονται στο +2 (Βαθμολογία: 
Μίλαν 43, Ιντερ 41, Ρόμα 37, 
Αταλάντα 36, Νάπολι 34, Γιου-
βέντους 33). 
Η Αταλάντα πέτυχε το 3-0 με 
τον Ντουβάν Ζαπάτα. Ο Κο-
λομβιανός επιθετικός μάλιστα 
έκρινε πως ήταν σωστό να ξε-
κινήσει trash talking με τον 
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.
Με μια απ΄ τις γνωστές του 
ιντριγκαδόρικες ατάκες απά-
ντησε ο Σουηδός σταρ στον 

Κολομβιανό επιθετικό, όταν 
εκείνος διαφώνησε σε πέναλτι 
που ζήτησε η Μίλαν.
Δεν υπολόγιζε, ωστόσο, πως 
ο Σουηδός επιθετικός έχει, 
πάντα, έτοιμη μια απάντηση, 
σε όποιον θελήσει να τα βά-
λει μαζί του. Έτσι λοιπόν, ο 
Ιμπραΐμοβιτς γύρισε και είπε 
στον Ζαπάτα το εξής: “Έχω 
σκοράρει περισσότερες φορές 

απ’ ότι έχεις παίξει στην κα-
ριέρα σου”.
Από στατιστικής πλευράς πά-
ντως, ο Ιμπραΐμοβιτς δεν είχε 
άδικο, αφού εκείνος έχει 480 
γκολ στην καριέρα του σε δια-
συλλογικό και εθνικό επίπεδο, 
ενώ ο Ζαπάτα έχει αγωνιστεί 
σε συνολικά 333 ματς με τους 
συλλόγους του και την Εθνική 
Κολομβίας.


