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Άρης - Παναθηναϊκός 
0-1: Διπλό τετράδας 
με Καμπετσή 
το τριφύλλι
Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα 
τρίποντο χρυσάφι στο «Κλε-
άνθης Βικελίδης» επί του Άρη 
επικρατώντας με 1-0 σε μια 
αναμέτρηση που θύμισε την 
αντίστοιχη του πρώτου γύρου 
όπου η εικόνα ήταν αντιστρό-
φως ανάλογη με την ομάδα της 
Θεσσαλονίκης να φεύγει νική-
τρια από το ΟΑΚΑ με το ίδιο 
σκορ.
Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» οι 
Καμπετσής και Διούδης υπέ-
γραψαν τη νίκη των πράσινων 
που συνέχισαν νικηφόρα προς 
την τετράδα με τέταρτη σερί 
νίκη και μείωσε στους πέντε 
την απόσταση από τον Άρη 
που έκανε τρίτη σερί γκέλα.
Ο Λάζλο Μπόλονι παρέταξε 
μια ενδεκάδα με αρκετές αλλα-
γές και επιθετική τριάδα τους 
Καμπετσή, Εμμανουηλίδη και 
Ιωαννίδη με τους δύο πρώτους 
να βρίσκονται για πρώτη φορά 
στο αρχικό σχήμα. Ενώ και ο 
Μαουρίσιο επανήλθε στην εν-
δεκάδα μετά τον κορονοϊό.
Από την άλλη ο Άρης είχε πέ-
ντε αλλαγές στη σύνθεση του 
σε σχέση με την αναμέτρηση 
κόντρα στο παιχνίδι με την 
ΑΕΚ στην προσπάθεια του Άκη 
Μάντζιου να δώσει ανάσες 
στην ομάδα του. 

ΑΕΚ - Ατρόμητος 2-1: Με Ολιβέιρα και 
Λιβάγια στην τέταρτη σερί νίκη με Χιμένεθ

Η 
ΑΕΚ προηγήθηκε με τους 
Ολιβέιρα και Λιβάγια και 
μπορεί ο Χριστοδουλό-
πουλος να της έβαλε άγ-

χος στα τελευταία λεπτά, αλλά πα-
νηγύρισε τη νίκη (2-1) - τέταρτη 
διαδοχική με τον Χιμένεθ - επί 
του Ατρομήτου.
Η ΑΕΚ υποδέχτηκε τον Ατρόμη-
το το βράδυ της Κυριακής για την 
17η αγωνιστική της Super League 
Interwetten και έφτασε στην τέ-
ταρτη σερί νίκη της με τον Μα-
νόλο Χιμένεθ προπονητή, έστω 
κι όχι με το 1-0 όπως στις προη-
γούμενες τρεις. Η Ένωση νίκησε 
2-1 τον Ατρόμητο στο Ολυμπιακό 
Στάδιο.
Ο Νέλσον Ολιβέιρα με εκτέλεση 
πέναλτι - από ανοησία του Σάλο-
μον στον Σιμόες - άνοιξε το σκορ, 
ο Λιβάγια έκανε το 2-0 μέσα σε 
δέκα λεπτά, αλλά το άγχος δεν 
έφυγε. Ο πρώην κιτρινόμαυρος, 
Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος 
μείωσε στο 89’, έβαλε πίεση στα 

λίγα εναπομείναντα λεπτά, αλλά 
δεν χάλασε το βράδυ του Δικε-
φάλου, ο οποίος με τον Μανόλο 
Χιμένεθ στον πάγκο (με εξαίρεση 
στο ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό) 
βαδίζει στον αυτόματο πιλότο των 

νικών. Δέχτηκε, όμως, γκολ μετά 
από τρία ματς που κράτησε απα-
ραβίαστη την εστία. Κάτι που δεν 
άρεσε στον Ανδαλουσιάνο, όπως 
παραδέχτηκε και στις δηλώσεις 
του.

Η βαθμολογία της Super 
League Ιnterwetten  
για την 17η αγωνιστική
Η αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον 
Ατρόμητο ολοκλήρωσε την 17η αγωνιστι-
κή της Super League Interwetten. Η Ένω-
ση επικράτησε 2-1 των Περιστεριωτών και 
έφτασε τους 36 πόντους. Βρίσκεται στην 
δεύτερη θέση στο +1 από τον ΠΑΟΚ και 
στο -9 από τον Ολυμπιακό. Έβδομος με 21 
πόντους ο Ατρόμητος.
Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 
1-0 του Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης και 
κατάφερε να φτάσει τους 28 πόντους μειώ-
νοντας στους πέντε πόντους από τον κιτρί-
νους, ο οποίοι έμειναν στους 33 βαθμούς.
ο ΠΑΟΚ έφτασε στη 10η νίκη του στο πρω-
τάθλημα μετά από 17 παιχνίδια με το 0-3 
επί του ΟΦΗ και μείωσε ξανά στους δέκα 
βαθμούς τη διαφορά του από τον Ολυμπι-
ακό, ο οποίος επικράτησε 1-0 του ΠΑΣ. Ο 
Βόλος μετά το 1-1 με τη Λαμία έφτασε τους 
20 βαθμούς και είναι στην 8η θέση, ενώ η 
ομάδα της Φθιώτιδας παραμένει τελευταία, 
αποσπώντας την τρίτη ισοπαλία, έχοντας 
μία νίκη και 11 ήττες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
17ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Σάββατο 16/1
Αστέρας - Παναιτωλικός 2-0 (7’ Μουνά-
φο, 69’ Λουίς Φερνάντεθ)
ΑΕΛ - Απόλλων Σμύρνης 0-1 (73’ Τσι-
λούλης)
Κυριακή 17/1
Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0 (90+3’ 
Χασάν)
Βόλος - Λαμία 1-1 (51’ Δουβίκας - 52’ 
Ντέλετιτς)
ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 0-3 (48’ Τζόλης, 53’ Βαρέ-
λα, 68’ Κρμέντσικ)
Άρης - Παναθηναϊκός 0-1 (9’ Καμπετσής)
ΑΕΚ - Ατρόμητος 2-1 (63’ πεν. Ολιβέιρα, 
73’ Λιβάγια / 89’ πεν. Χριστοδουλόπου-
λος)

Η βαθμολογία της Super League
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ..45
ΑΕΚ...36
ΠΑΟΚ...35
ΑΡΗΣ...33
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ...28
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ...24
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ...21
Ν.Π.Σ. ΒΟΛΟΣ...20
ΟΦΗ...19
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ...18*
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ...15
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ...11
ΛΑΡΙΣΑ...8*
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ...6**

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18Η)
Σάββατο 23/1
Αστέρας - ΑΕΛ 15.00
Απόλλων Σμύρνης - Άρης 17.15
Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 19.30
Κυριακή 24/1
Ατρόμητος - Ολυμπιακός 15.00
Παναιτωλικός - Λαμία 17.15
ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος 17.15
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 19.30

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 0-3: Ξέσπασε με μπαλάρα 
ο Δικέφαλος στο Ηράκλειο
Εκρηκτικός ήταν ο ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο, όπου νίκησε κατά κράτος 
τον ΟΦΗ και επέστρεψε στις νίκες στη Super League. Ο Δικέφαλος 
ήταν καταιγιστικός και επικράτησε 3-0 των Κρητικών έχοντας για με-
γάλο πρωταγωνιστή τον Μίκαελ Κρμέντσικ, ο οποίος ήρθε και άλλα-
ξε ριζικά την επιθετική λειτουργία της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία. 
Ο ΠΑΟΚ ήταν ασταμάτητος και δημιούργησε αμέτρητες φάσεις για 
γκολ κάνοντας το 0-3 να μοιάζει... φτωχό. Σκόρερ για τους Θεσσαλο-
νικείς ήταν οι Τζόλης, Βαρέλα και Κρμέντσικ, ενώ ο ΟΦΗ από το 25’ 
έπαιζε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του γκολκίπερ Βάτερμαν. 
Ντεμπούτο με τον ΠΑΟΚ έκανε ο 16χρονος Γιάννης Κωνσταντέλιας.
Ο ΠΑΟΚ, που παρέμεινε σε απόσταση δέκα βαθμών από τον Ολυ-
μπιακό που νίκησε τον ΠΑΣ Γιάννινα με γκολ στο 93’,  απείλησε για 
πρώτη φορά στο ματς μόλις στο 4’ με τον Ουάρντα αλλά ο Βάτερ-
μαν αντέδρασε σωστά και απέκρουσε σε κόρνερ, ενώ ο Δικέφαλος 
απείλησε ξανά στο 11’ με τον Κρμέντσικ, ο οποίος όμως πλάσαρε 
ελάχιστα άουτ.
Στο 19’ απείλησε ξανά ο Κρμέντσικ καθώς έπειτα από καταπληκτική 
κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Βάτερμαν.
Η πίεση του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε και στο 22’ ο Τζόλης βρέθηκε μόνος 
απέναντι από τον Βάτερμαν, ο οποίος όμως τον ανέτρεψε εκτός πε-
ριοχής. Αρχικά ο Παπαπέτρου τον τιμώρησε με κίτρινη κάρτα αλλά 
αφού ξαναείδε τη φάση στο VAR, τελικά απέβαλε με απευθείας κόκ-
κινη τον γκολκίπερ του ΟΦΗ που έμεινε με δέκα παίκτες από το 25’.
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει αλλά ο Σωτηρίου ήταν «καυτός» και αντέ-
δρασε εξαιρετικά στην προσπάθεια του Κρμέντσικ στο 44’ και του 
Τζόλη στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου.
Ο ΠΑΟΚ δεν πτοήθηκε από τις χαμένες ευκαιρίες του α’ ημιχρόνου 
και στο δεύτερο 45λεπτο μπήκε στο ματς με ακόμη μεγαλύτερη απο-
φασιστικότητα. Και με ένα πεντάλεπτο ξέσπασμα καθάρισε το παιχνί-
δι καθώς μόλις στο 48’ έπειτα από σέντρα του Μουργκ, ο Τζόλης με 
εντυπωσιακή εναέρια προβολή άνοιξε το σκορ (0-1).
Προτού προλάβουν να συνέλθουν οι παίκτες του ΟΦΗ, ο ΠΑΟΚ χτύ-
πησε και δεύτερη φορά με τον Βαρέλα, ο οποίος με κίνηση αλά σέντερ 
φορ μετά από παράλληλη μπαλιά του Τζόλη, έγραψε το 0-2 στο 53’.
Ο ΠΑΟΚ παρέμεινε με το πόδι στο γκάζι και στο 68’ σκόραρε για 
τρίτη φορά με εξαιρετικό τελείωμα του Κρμέντσικ (0-3).
Η ροή του παιχνιδιού έδωσε το δικαίωμα στον Πάμπλο Γκαρσία να 
ρίξει στη «μάχη» και τον 16χρονο Κωνσταντέλια, ο οποίος έκανε το 
ντεμπούτο του σε ηλικία 16 ετών!


