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Ο Αχμέντ Χασάν για ακόμη μία φορά 

ξελάσπωσε τον όχι και τόσο πλούσιο σε ιδέες 

επιθετικά Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις 

και χάρισε τη νίκη επί του ΠΑΣ με 1-0 στο 93’.

Ο Χασάν «μίλησε» στο τέλος
Δ

ραματική εξέλιξη είχε ο αγώνας του 
πρωτοπόρου Ολυμπιακού με τον ΠΑΣ 
Γιάννινα στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο 
πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super 

League, αφού οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με 
1-0 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με τέρμα 
του Χασάν.
Ο Ολυμπιακός που ήθελε την επιστροφή στις 
νίκες, μετά το 1-1 στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, 
ώστε να διατηρήσει σε απόσταση ασφαλείας τους 
διώκτες του, παρατάχθηκε χωρίς τον τραυματία 
Ραντζέλοβιτς και τον τιμωρημένο Μπα, ενώ από-
ντες από τον ΠΑΣ ήταν οι Κριζμάν, Κάστρο και 
Παντελάκης.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος έχει να νικήσει από τις 
αρχές Δεκεμβρίου με το 2-0 επί της Λαμίας, ανα-
ζητούσε ένα θετικό αποτέλεσμα για να βελτιώσει 

τη βαθμολογική του θέση, αλλά στο τέλος δεν τα 
κατάφερε, αν και πραγματοποίησε καλή εμφάνιση 
στην έδρα του αντιπάλου του. 
Οι Ηπειρώτες μπήκαν δυνατά και επιθετικά στον 
αγώνα, αλλά σιγά σιγά οι Πειραιώτες ανέβασαν 
την απόδοσή τους και στο 20΄ έχασαν την ευκαι-
ρία να προηγηθούν με πέναλτι του Βαλμπουενά 
που απέκρουσε ο Χουτεσιώτης  και στο οποίο υπέ-
πεσε ο τερματοφύλακας του ΠΑΣ στον Ελ Αραμπί.
Στο 53΄ κοντινό πλασέ του Μασούρα απέκρου-
σε εντυπωσιακά ο Αθανασίου ο οποίος στο 46΄ 
πέρασε στ θέση του Χουτεσιώτη που αντιμετώπι-
σε κάιο πρόβλημα. Στην εξέλιξη της φάσης ο Ελ 
Αραμπί σκόραρε, αλλά με την εξέταση του VAR 
υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ ο επιθετικός του 
Ολυμπιακού.
Η λύτρωση για τον Ολυμπιακό ήλθε στο 90+4’, 

όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη, ο 
Χασάν με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος 
(Αρκαδίας)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ρέαμπτσιουκ - Χουτεσιώτης, Ερα-
μούσπε, Πίρσμαν, Σάλιακας, Αθανασίου
Οι συνθέσεις:
Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ντρέγκερ 
(72΄ Βρουσάι), Σισέ, Σεμέδο, Ρέαμπτσιουκ, Εμ-
βιλά, Μπουχαλάκης (46΄ Καμαρά), Βαλμπου-
ενά (82΄ Τιάγκο Σίλβα), Μασούρας (66΄ Χα-
σάν), Μπρούμα (46΄ Φορτούνης), Ελ Αραμπί.
ΠΑΣ Γιάννινα (Αργύρης Γιαννίκης): Χουτε-
σιώτης (46΄ Αθανασίου), Πίρσμαν, Κάργας, 
Εραμούσπε, Σάλιακας, Λιάσος, Σιόντης, Καρτά-
λης (87΄ Πανουργιάς), Μπρένερ (55΄  Ελευθε-
ριάδης), Λεό, Παμλίδης (79΄ Νάουμετς).
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