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Βόλος - Παναθηναϊκός 0-2: Παρέμεινε άτρωτος το 2021
Για τη 19η αγωνιστική της Super League ο Παναθηναϊ-
κός φιλοξενήθηκε στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο και 
έφυγε με το διπλό επικρατώντας με 2-0. Καμπετσής και 
Ιωαννίδης οι σκόρερ.
Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στον Βόλο για την πέμπτη 
συνεχόμενη νίκη του στη Super League και για να πα-
ραμείνει αήττητος μέσα στο 2021. Όχι, μόνο νίκησε, 
αλλά δεν έχει δει και την εστία του να παραβιάζεται από 
τότε που μπήκε το νέο έτος. Οι πράσινοι μετρούν μια 
ισοπαλία και πέντε νίκες με τέρματα 8-0 από την Πρω-
τοχρονιά και έπειτα...
Οι φιλοξενούμενοι πήραν ένα πολύ σημαντικό τρίπο-
ντο για τη διεκδίκηση της τετράδας του ελληνικού πρω-
ταθλήματος επικρατώντας με 2-0. Ο Λάζλο Μπόλονι 
είχε κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι του πρώτου γύρου το 
οποίο είχε λήξει ισόπαλο με 1-1.

Δοκάρι ο Βόλος, γκολ ο Καμπετσής
Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στον αγωνιστικό 
χώρο και στο πρώτο εικοσάλεπτο θα μπορούσαν να 
είχαν προηγηθεί, όταν στο 18’ μια σέντρα του Φεράρι 
βρήκε στο δοκάρι του Διούδη και έφυγε πλάγια.
Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Βόλος έφτασε κοντά στο 
γκολ με τον Μπαρτόλο να κάνει την προβολή, αλλά η 
μπάλα έφυγε εκατοστά άουτ.
Οι πράσινοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 42’, 
όταν ο Μαουρίσιο πήρε την κεφαλιά έπειτα από σέντρα, 
αλλά ο Κλέιμαν έδειξε με δυσκολία και στη συνέχεια της 

φάσης ο Καμπετσής έκανε το σουτ με τον Γκρίλο να τη 
βρίσκει και να της αλλάζει λίγο πορεία γράφοντας το 1-0.

Το 2-0 με δέκα παίκτες ο Παναθηναϊκός
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυνατά και στο δεύτερο ημί-
χρονο και έφτασαν κοντά στην ισοφάριση στο 51’, όταν 
ο Κιάκος έκανε το σουτ ανενόχλητος, αλλά δεν σημάδε-
ψε σωστά. Ένα λεπτό αργότερα, ο Παναθηναϊκός έμει-
νε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Χουάνκαρ με 
απευθείας κόκκινη για χτύπημα στον Γκρίλο, έπειτα από 
χρήση VAR.
Παρότι το τριφύλλι έπαιζε με δέκα παίκτες, πέτυχε και 
δεύτερο τέρμα στο 65’ καθαρίζοντας την υπόθεση νίκη. 
Οι πράσινοι βγήκαν στην αντεπίθεση με τον Μαουρί-
σιο να πασάρει την κατάλληλη στιγμή στον Ιωαννίδη, ο 
οποίος νίκησε τον Κλέιμαν για το Βόλος ΝΠΣ - Πανα-
θηναϊκός 0-2.
Η ομάδα του Μπόλονι είχε τον έλεγχο του αγώνα και 
απειλήθηκε σοβαρά στο 88’, όταν Ριέντστρα έκανε το 
σουτ με τον Διούδη να διώχνει με δυσκολία σε κόρνερ. 
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ: Κλέιμαν, Ντεντάκης (22’ Μπαριέντος, 
46’ Κιάκος, 71’ Μπάλλας), Μήτογλου, Γκρίλο, Φερρά-
ρι, Ριένστρα, Τσόκανης, Σάντος, Μαρτίνες, Μπαρτόλο, 
Δούβικας.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Διούδης, Σάντσες, Πούγγουρας, 
Βέλεθ, Χουάνκαρ, Χατζηθεοδώριδης, Μαουρίσιο (90’ 
Αγιούμπ), Βιγιαφάνιες, Καμπετσής, Αϊτόρ (79’ Χατζη-
γιοβάνης), Ιωαννίδης.

ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα 0-2: ΠΑΣάς στο ΟΑΚΑ

Η
ΑΕΚ έχασε στο ΟΑΚΑ από τον ΠΑΣ Γιάννινα 
με 2-0 με τους παίκτες της Ένωσης να σημα-
δεύουν δυο φορές τα δοκάρια και τον Χιμέ-
νεθ να κάνει την πρώτη του ήττα.

Hταν κάκιστη στο πρώτο μέρος και βρέθηκε να κυνη-
γάει το σκορ με το πέναλτι του Κρίζμαν. Στο β’ μέρος 
οι αλλαγές του Χιμένεθ την έκαναν πιο δραστήρια, 
αλλά ήταν άτυχη, αφού είχε δυο δοκάρια με Μάνταλο 
και Ολιβέιρα.  Όταν η Ένωση ρίσκαρε μετά το 70’, ο 
ΠΑΣ τη χτύπησε στην κόντρα και σφράγισε τη νίκη 
στο 87’ με τον Λεό.

Την τιμώρησε ο ΠΑΣ
Ο ΠΑΣ ήταν ο πρώτος που απείλησε στο 9’ όταν ο 
Μπρένερ κατέβασε υπέροχα την μπάλα, μπήκε στην 
περιοχή, έκανε το σουτ, αλλά ο Αθανασιάδης απέ-
κρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ. Η ΑΕΚ είχε την κα-
τοχή της μπάλας όμως δεν είχε καταφέρει να απειλή-
σει καθόλου τον Λοντίγκιν.
Η τύχη πάντως γύρισε την πλάτη στους Γιαννιώτες κα-
θώς στο 26’ βγήκε με αναγκαστική αλλαγή ο Σιόντης. 
Όμως, στο 30’ ο Ινσούα αντί να βρει μπάλα βρήκε τον 
Παντελάκη και ο Μανούχος υπέδειξε πέναλτι, αφού η 
φάση τσεκαρίστηκε και στο VAR. O Κρίζμαν το εκτέ-
λεσε εύστοχα κάνοντας το 0-1 για τον ΠΑΣ. Επί της 
ουσίας, ως το τέλος του ημιχρόνου δεν άλλαξε κάτι, 
με την ΑΕΚ να έχει τεράστιο θέμα στη δημιουργία, 
καθώς οι παίκτες της ήταν άριστα μπλοκαρισμένοι.
Τη σταμάτησαν τα δοκάρια και ξανατιμωρήθηκε
Ο Χιμένεθ στο ημίχρονο έκανε τρεις αλλαγές. Τάν-
κοβιτς, Ινσούα, Γαλανόπουλος βγήκαν εκτός και οι 
Ανσαριφάρντ, Λόπες και Μάνταλος μπήκαν στη θέση 
τους, με την Ένωση να παίζει 4-4-2 με Ολιβέιρα και 
Ανσαριφάρντ.
Η ΑΕΚ απείλησε δις μέσα σε ένα λεπτό. Στο 50’ ο 
Γκαρσία εκτέλεσε το φάουλ απ’ τα δεξιά, η μπάλα πέ-
ρασε απ’ όλους, αλλά ο Οικονομόπουλος πρόλαβε 
και παραχώρησε κόρνερ πριν η μπάλα περάσει τη 
γραμμή. Στην εξέλιξη της φάσης ο Μάνταλος έκανε 
ένα διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή και η μπάλα 
χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι.
Η Ένωση πάντως δεν πήρε τα πάνω της και άργησε 

να ξανακάνει φάση, με τον Ολιβέιρα στο 64’ να έχει 
δοκάρι με σουτ από το ύψος της περιοχής. Στο 70’ ο 
Αλμπάνης μπήκε αντί του Γκαρσία, με τον ΠΑΣ όμως 
στο 75’ να φτάνει μια ανάσα από το 0-2. Ο Λεό μπήκε 
από αριστερά και πλάσαρε, ο Αθανασιάδης απέκρου-
σε και στην επαναφορά σούταρε στην έξω πλευρά των 
διχτύων. Στο ριπλέι φάνηκε πάντως πως πριν από το 
σουτ, η μπάλα έχει βρει στο χέρι του Λεό.
Ο Χιμένεθ έβαλε και τον Μαχαίρα αντί του Σιμάν-
σκι δίνοντας σύνθημα για φουλ επίθεση, με τον ΠΑΣ 
όμως να είναι φωτιά στην κόντρα και να απειλεί με 
το 0-2. Μία τη γλύτωσε με τον Λεό, την άλλη ήταν 
οφσάιντ ο Παμλίδης, όμως την τρίτη στο 87’ ήταν και 
η φαρμακερή με τον Λεό από τα αριστερά να πατάει 
περιοχή και να νικάει τον Αθανασιάδη για το 0-2, 
δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.
Διαιτητής: Απτόσογλου (Αθηνών)
Κίτρινες: Τσιγκρίνσκι, Ινσούα - Οικονομόπουλος, Κάργας
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Μπακάκης, 
Τσιγκρίνσκι, Σβάρνας, Ινσούα (46΄ Λόπες), Σιμάν-
σκι (75΄ Μαχαίρας), Σιμόες, Γαλανόπουλος (46΄ 
Ανσαριφάρντ), Γκαρσία (70΄ Αλμπάνης), Τάνκοβιτς 
(46΄ Μάνταλος), Ολιβέιρα.
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης): Λοντίγκιν, 
Οικονομόπουλος (77΄ Ελευθεριάδης), Παντελάκης, 
Κάργας, Πίρσμαν, Σιόντης (26΄λ.τρ. Λιάσος), Ντο-
μίνγκεθ, Καρτάλης, Μπρένερ (63΄ Σάλιακας), Μπα-
τίστ, Κρίζμαν (63΄ Παμλίδης).

Η βαθμολογία της Super 
League Ιnterwetten 
Η εμβόλιμη, 19η αγωνιστική της 
Superleague, έβαλε φωτιά στο πρωτά-
θλημα, όσο αφορά τα ευρωπαϊκά εισι-
τήρια, μετά τα αποτελέσματα σε Καραϊ-
σκάκη, ΟΑΚΑ και Βόλο!
Αν η κορυφή φαντάζει κούρσα για 
έναν, αφού ο Ολυμπιακός δεν απειλεί-
ται από καμία ομάδα, στην πορεία του 
προς ακόμη ένα πρωτάθλημα, όλες οι 
άλλες θέσεις από την 2η έως και την 
5η δείχνουν πιο ανοιχτές από ποτέ 
μετά και τα όσα έγιναν την 19η αγω-
νιστική. Στους κερδισμένους ο Άρης 
που ξαναβρέθηκε στη 2η θέση μετά 
τις απώλειες βαθμών της ΑΕΚ και του 
ΠΑΟΚ, ενώ μεγάλος κερδισμένος εί-
ναι ο Παναθηναϊκός. Η πορεία... τρέ-
νου των πράσινων με τα σερί νικών 
όλο τον Ιανουάριο και το διπλό στον 
Βόλο τους έχουν βάλει για τα καλά στο 
κόλπο του ευρωπαϊκού εισιτήριου. 
Πλέον το «τριφύλλι» απέχει μόλις δύο 
βαθμούς από τον ΠΑΟΚ και τρεις από 
την Ένωση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
19ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Τρίτη 26/1
ΟΦΗ - Αστέρας 0-1 (15’ Τζίμας)
Άρης - ΑΕΛ 1-0 (30’ Ροζ)
Τετάρτη 27/1
Βόλος - Παναθηναϊκός 0-2 (42’ Καμπε-
τσής, 65’ Ιωαννίδης)
ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα 0-2 (33’ Κρίζμαν, 
87’ Λέο)
Λαμία - Απόλλων Σμύρνης 1-0 (13’ Κα-
ραμάνος)
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 3-0 (50’ Αραμπί, 
77’ Καμαρά, 89’ Βρουσάι)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ολυμπιακός 51 (19)
2. Αρης 39 (19)
3. ΑΕΚ 37 (19)
4. ΠΑΟΚ 36 (19)
5. Παναθηναϊκός 34 (19)
6. Αστέρας Τρίπολης 30 (19)
7. Βόλος 23 (19)
8. Ατρόμητος 21 (18)
9. ΟΦΗ 19 (19)
10. Απόλλων Σμύρνης 18 (18)
11. ΠΑΣ Γιάννινα Car.gr 18 (19)
12. Παναιτωλικός 12 (18)
13. Λαμία 10 (17)
14. Α.Ε.Λ. 8 (18)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20Η)
Σάββατο 30/1
ΑΕΛ - Βόλος 15.00
Αστέρας - Άρης 17.15
Παναθηναϊκός - Λαμία 19.30
Κυριακή 31/1
ΟΦΗ - ΑΕΚ 15.00
ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 17.15
ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος 17.15
Απόλλων Σμύρνης - Ολυμπιακός 19.30


