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Ο Παναιτωλικός πλήρωσε το μάρμαρο
Οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν στις νίκες μετά την ήττα στο Γ. 
Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό και το 2-2 με την ΑΕΚ, ενώ 
παράλληλα έπιασαν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας τον 
Άρη, εκμεταλλευόμενοι την ήττα του το Σάββατο στον Αστέρα.
Τα γκολ σημείωσαν ο Μουργκ στο 39’, ο Σβαμπ στο 51’, ο 
Τζόλης στο 57’ και ο Σφιντέρσκι στο 61’ και στο 90’, που 
πήρε φανέλα βασικού αντί του Κρμέντσικ και… άρπαξε την 
ευκαιρία του!
Ο Πάμπλο Γκαρσία είχε κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο 
του ΠΑΟΚ στο ματς του πρώτου γύρου στο Αγρίνιου, όπου 
η ομάδα του νίκησε με 3-1 και σήμερα είχε πολύ πιο εύ-
κολο έργο. Από την άλλη, ο Τραϊανός Δέλλας έκανε πικρά 
γενέθλια (έγινε 45 ετών) στη Θεσσαλονίκη.
Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο και είχε την 
κατοχή απειλώντας για πρώτη φορά στο 25’ όταν ο Σβι-
ντέρσκι από το ύψος του πέναλτι έκανε το πλασέ, αλλά δεν 
μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα και ο Αουγκούστο 
στη συνέχεια έκανε το σουτ, αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 39’, όταν ο Μουργκ 
μπήκε στην περιοχή και με εξαιρετική ντρίμπλα απέφυγε τον 
Μαλή και με ωραίο σουτ νίκησε τον Κνετ για το 1-0
Ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός με την έναρξη του δευτέρου 
ημιχρόνου και μέσα σε δέκα λεπτά καθάρισε την υπόθεση 
νίκη. Στο 51’, ο Ροντρίγκο έκανε ωραία σέντρα και ο Σβαμπ 
με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Έξι λεπτά αργότε-
ρα, ο Τζόλης με φοβερό σουτ έστιελε τη μπάλα στο δοκάρι 
και τα δίχτυα για το 3-0, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο 
Σβιντέρσκι έπειτα από σέντρα του Ελ Καντουρί σκόραρε με 
ωραίο τρόπο για το ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 4-0.
Από εκεί και έπειτα το υπόλοιπο του αγώνα ήταν τυπική 
διαδικασία με τον δικέφαλο να παίρνει μια εύκολη νίκη 
πετυχαίνοντας και πέμπτο τέρμα στο 90΄με τον Σβιντέρσκι 
να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και να δια-
μορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Η ΑΕΚ άλωσε το Γεντί Κουλέ, 
και επέστρεψαν τα χαμόγελα!
Η

Ένωση ήταν κυνική και 
αποτελεσματική και έφτα-
σε στον επιθυμητό στόχο 
των τριών βαθμών που 

την φέρνουν ξανά στη δεύτερη 
θέση της βαθμολογίας καθώς προ-
σπέρασε τον Αρη. Από την άλλη 
πλευρά ο ΟΦΗ αν και είχε διά-
θεση και φάσεις για να σκοράρει, 
γνώρισε την τέταρτη σερί ήττα στο 
πρωτάθλημα, ενώ δεν έχει κατορ-
θώσει να σκοράρει στα τελευταία 
πέντε ματς!
Οι Κρητικοί μπήκαν πιο δυνατά 
στον αγωνιστικό χώρο του «Γεντί 
Κουλέ» και έχασαν μεγάλη ευκαιρία 
στο 12΄ με τον Στάικο να πιάνει ένα 
ωραίο σουτ, αλλά ο Αθανασιάδης 
εκτινάχθηκε  στο «Γ» της εστίας τους 
και έδιωξε εντυπωσιακά.
Μέσα σε πέντε λεπτά, ο ΟΦΗ είχε 
δύο καλές στιγμές, όταν στο 35΄ο 
Στάικος εκτέλεσε το φάουλ απ’ τα 
αριστερά και ο Βούρος πήρε την 
κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρα-
σε άουτ και στο 40΄ η απευθείας 
εκτέλεση φάουλ του Νέιρα πέρασε 
πάνω από την εστία της Ένωσης.
Η ΑΕΚ κατάφερε να πάει στα απο-
δυτήρια με το προβάδισμα, καθώς 
στο 43΄ ο Σιμάνσκι εκτέλεσε το 
κόρνερ, ο Λάτσι πήρε την πρώτη 

κεφαλιά, με την μπάλα να πηγαί-
νει στο δεύτερο δοκάρι και εκεί ο 
Σάκχοφ με νέα κεφαλιά την έστειλε 
στα δίχτυα για το 1-0.
Όπως και στο πρώτο ημίχρονο 
έτσι και στο δεύτερο, ο ΟΦΗ ξε-
κίνησε με ευκαιρία, αφού στο 50΄ 
την απευθείας εκτέλεση φάουλ του 
Στάικου, απέκρουσε πάλι εντυπω-
σιακά ο Αθανασιάδης.
Στο 66΄ ο Μανόλο Χιμένεθ έκανε 
διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ, βάζο-
ντας στον αγωνιστικό χώρο τον 
Ολιβέιρα και τον Τάνκοβιτς και δι-
καιώθηκε πέντε λεπτά αργότερα. Ο 
Ολιβέιρα βρήκε υπέροχα τον Τάν-
κοβιτς μέσα στην περιοχή και αυ-

τός πλάσαρε εξαιρετικά και έγραψε 
το ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-2.
Ο Σουηδός επιθετικός στο 77΄ 
θα μπορούσε να είχε κάνει δύο 
τα προσωπικά του τέρματα, αλλά 
σούταρε πάνω από την εστία του 
Βάτερμαν. Ο ΟΦΗ προσπάθησε 
στη συνέχεια να ξανά μπει στο 
ματς χάνοντας δυο ευκαιρίες σε 
διάστημα ενός λεπτού. Στο 84΄ ο 
Γρίβας με σουτ στην κίνηση δεν νί-
κησε τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ 
και δευτερόλεπτα αργότερα το σουτ 
του Καστάνιος πέρασε άουτ.
Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του 
αγώνα και Η ΑΕΚ έφυγε από την Κρή-
τη με τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Η βαθμολογία της Super 
League Ιnterwetten: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
20ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Ακόμη μία νίκη την 17η σε 20 ματς 
στη φετινή Super League πρόσθεσε στο 
ενεργητικό του ο Ολυμπιακός. Ο πρω-
τοπόρος της βαθμολογίας νίκησε στη 
Ριζούπολη τον Απόλλων Σμύρνης με 
3-1 και διατήρησε στο +14 τη διαφορά 
που τον χωρίζει από την δεύτερη στη 
βαθμολογία ΑΕΚ. Η «Ένωση» επέστρε-
ψε στις νίκες κερδίζοντας στο Ηράκλειο 
τον ΟΦΗ με 2-0. Ο Άρης δεν τα κατάφε-
ρε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από 
την Τρίπολη καθώς ηττήθηκε από τον 
Αστέρα με 2-1, ενώ ο ΠΑΟΚ που πλέ-
ον ισοβαθμεί με τους «κίτρινους» πέτυχε 
το σκορ της αγωνιστικής απέναντι στον 
Παναιτωλικό κερδίζοντας τον με 5-0. 
Ο Παναθηναϊκός που παραμένει στην 
έκτη θέση, στραβοπάτησε στη Λεωφόρο 
απέναντι στην Λαμία καθώς έμεινε στο 
0-0, ενώ με το ίδιο αποτέλεσμα (0-0) 
ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της ΑΕΛ 
με τον Βόλο. Τέλος ο Ατρόμητος πέρασε 
νικηφόρα από τους «Ζωσιμάδες» κερδί-
ζοντας τον ΠΑΣ με 1-0.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα  
της 20ης αγωνιστικής:
ΑΕΛ - ΝΠΣ Βόλος                           0-0
Αστέρας Τρίπολης - Άρης                  2-1
Παναθηναϊκός - Λαμία                     0-0
ΟΦΗ - ΑΕΚ                                    0-2
ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός                      5-0
ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος                 0-1
Απόλλων Σμύρνης - Ολυμπιακός       1-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγ.)
Ολυμπιακός 54
ΑΕΚ 40
Άρης 39
ΠΑΟΚ 39
Παναθηναϊκός 35
Αστέρας Τρίπολης 33
Ατρόμητος 25
ΝΠΣ Βόλος 24
ΟΦΗ 19
Απόλλων Σμύρνης 18 -19αγ.
ΠΑΣ Γιάννινα 18
Παναιτωλικός 13
Λαμία 11 -18αγ.
ΑΕΛ 9 -19αγ.

21η αγωνιστική
ΑΕΚ - Άρης
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
Βόλος - Αστέρας Τρίπολης
Ολυμπιακός - ΟΦΗ
Παναιτωλικός - ΠΑΣ Γιάννινα
ΠΑΟΚ - Απόλλων Σμύρνης
Λαμία - ΑΕΛ

Παναθηναϊκός: 7ο μηδέν στην άμυνα 
άλλα τέλος το σερί νικών με Λαμία!
O Παναθηναϊκός, με πολύ καλή την άμυνα του 
για ακόμα ένα παιχνίδι που του έδωσε το μη-
δέν για 7ο συνεχόμενο παιχνίδι, αλλά καθόλου 
αποτελεσματικός στην επίθεση και έσπασε το 
σερί νικών του και έμεινε στο ισόπαλο 0-0 με 
την Λαμία και πέταξε μεγάλη ευκαιρία να μπει 
πολύ δυνατά για την τετράδα.
Αν μη τι άλλο, το… χαρτί γύρισε για τον Πανα-
θηναϊκό, από τη στιγμή που ανέλαβε την ομάδα 
ο Λάζλο Μπόλονι, ο οποίος κατόρθωσε να επι-
βάλλει ποδοσφαιρικές σταθερές στον τρόπο που 
αγωνίζεται το Τριφύλλι στο γήπεδο. Και τα κα-
ταφέρνει μάλιστα ρίχνοντας στη μάχη αρκετούς 
από τους πιτσιρικάδες της ομάδας. Αλλά σήμε-
ρα δεν ήταν το ίδιο καλός οσο τις προηγούμενες 
φορές και πέταξε δύο πολυτίμους βαθμούς.
H Λαμία αποδείχθηκε ξανά κακός δαίμονας για 
τον Παναθηναϊκό. Μετά από 5 σερί νίκες, οι 
«πράσινοι» έμειναν στο 0-0 με την ομάδα του 
Μιχάλη Γρηγορίου και δεν εκμεταλλεύτηκαν 
την «γκέλα» του Άρη.


