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Τ
ην ενδέκατη νίκη του σε 
ισάριθμα παιχνίδια στο 
«Γ. Καραϊσκάκης» πέτυχε ο 
Ολυμπιακός, επικρατώντας 

3-0 του ΟΦΗ για την 21η αγωνι-
στική της Super League. Ο Εμβιλά 
στο 19΄, ο Μασούρας στο 37΄ και ο 
Ελ Αραμπί στο 68΄ πέτυχαν τα γκολ 
των «ερυθρολεύκων», που συνεχί-
ζουν τον... καλπασμό τους προς τον 
τίτλο. Έχασε πέναλτι ο Φορτούνης 
(79΄), ντεμπούτο με τους πρωτα-
θλητές έκανε ο Σωκράτης Παπαστα-
θόπουλος, ενώ αποχώρησε με ενο-
χλήσεις ο Μπρούμα.
Οι γηπεδούχοι πήραν από το ξε-
κίνημα τα ηνία του ματς και πλη-
σίασαν το γκολ στο 8ο λεπτό, όταν 
μετά από κόρνερ του Βαλμπουενά 
και κεφαλιά του Μπα, ο Εμβιλά δεν 
πρόλαβε από κοντά να σπρώξει τη 
μπάλα στα δίχτυα, ενώ δύο λεπτά 
αργότερα ο Βάτερμαν έδιωξε σε 

κόρνερ την κεφαλιά του Μασούρα. 
Το γκολ έμοιαζε θέμα χρόνου και 
ήρθε στο 19΄ με σουτ του Εμβιλά 
έξω από την περιοχή, αφού προη-
γήθηκε απίστευτη χαμένη ευκαιρία 
του Ελ Αραμπί, που πλάσαρε σε 
κενή εστία αλλά είδε τον Λυμπερά-
κη να έρχεται σαν... καμικάζι και 
να διώχνει.
Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον από-
λυτο έλεγχο της αναμέτρησης και 
διπλασίασε τα τέρματά του στο 37΄. 
Από λάθος του Βαφέα, ο Βαλμπου-
ενά έγινε κάτοχος της μπάλας και 
έδωσε την ασίστ στον Μασούρα, 
που πλάσαρε εύστοχα τον Βάτερ-
μαν. Το ημίχρονο ολοκληρώθη-
κε με τον Μπρούμα να αποχωρεί 
λόγω ενοχλήσεων και να αντικαθί-
σταται από τον Φορτούνη, ο οποίος 
μάλιστα είχε ένα καλό σουτ στο 44΄ 
που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στις κα-
θυστερήσεις ακυρώθηκε από το 

VAR γκολ του Ελ Αραμπί, με τον 
Μαροκινό να υποδεικνύεται σε 
θέση οφσάιντ.
Στο δεύτερο μέρος ο Πέδρο Μαρ-
τίνς έδωσε ένα 30λεπτο στον Σω-
κράτη Παπασταθόπουλο, που έκανε 
το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευ-
κα, ενώ αντίθετα δεν χρησιμοποίη-
σε τον έτερο νεοαποκτηθέντα, Κένι 
Λαλά. Οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 
3-0 στο 68΄, με τους Σεμέδο και Ελ 
Αραμπί να πιάνουν... μαζί την κε-
φαλιά μετά από φάουλ του Φορτού-
νη, με το γκολ να πιστώνεται τελικά 
στον πρώτο σκόρερ του πρωταθλή-
ματος, που έφτασε τα 16 τέρματα. 
Στο 78΄ ο Τιάγκο Σίλβα κέρδισε 
πέναλτι από τον Σελίμοβιτς, αλλά ο 
Φορτούνης που ανέλαβε την εκτέ-
λεση έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι 
και άουτ. Ο ΟΦΗ στα τελευταία λε-
πτά έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω 
τραυματισμού του Σελίμοβιτς (εί-

χαν ολοκληρωθεί οι αλλαγές) και 
οι γηπεδούχοι είχαν ευκαιρίες για 
ακόμη ένα γκολ, χωρίς να τις εκμε-
ταλλευθούν.
Διαιτητής: Γκορτσίλας (Μακεδονίας)
Κίτρινες: Ανδρούτσος, Ρέαμπτσι-
ουκ, Μασούρας - Ουές, Σελίμοβιτς
Οι συνθέσεις:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): 
Σα, Ρέαμπτσιουκ, Μπα (64΄ Παπα-
σταθόπουλος), Σεμέδο, Ανδρού-
τσος, Καμαρά, Εμβιλά, Βαλμπουε-
νά (64΄ Τιάγκο Σίλβα), Μασούρας 
(70΄ Ραντζέλοβιτς), Μπρούμα (40΄ 
Φορτούνης), Ελ Αραμπί (70΄ Χα-
σάν)
ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Βάτερμαν, 
Κοροβέσης (62΄ Γιαννούλης), Λυ-
μπεράκης, Διαμαντής (61΄ Μίγ-
γος), Σελίμοβιτς, Ουές, Στάρτζεον 
(77΄ Καστάινιος), Βαφέας (78΄ Ντε 
Γκουζμάν), Στάικος, Γρίβας, Γκαρ-
γκαλατζίδης (62΄ Σαρδινέρο)

Στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7 (8 
Φεβρουαρίου 1981) αφιέρωσε ο Πέδρο 
Μάρτινς τη νίκη (3-0) του Ολυμπιακού 
επί του ΟΦΗ. «Φυσικά είναι αφιερωμέ-
νη η νίκη σε αυτούς πάντα είναι στην οι-
κογένειά μας. Είμαι πολύ ευχαριστημένος 
από την απόδοσή μας. Βάλαμε δύο γκολ και 
μπήκαμε πολύ δυνατά με ένταση, βελτιωνόμαστε σε κάθε 
παιχνίδι και πιστεύω πως θα γίνουμε καλύτεροι και σή-
μερα μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα γκολ», είπε 
αρχικά ο κόουτς των «ερυθρολεύκων» στη NOVA. Kαι 
μετά ρωτήθηκε για τον Παπασταθόπουλο που ντεμπου-
τάρισε. «Η ποιότητα του Σωκράτη είναι γνωστή. Είχαμε 
προγραμματίσει να του δώσουμε χρόνο ώστε να πάρει 
παιχνίδια και να επιστρέψει στον αγωνιστικό ρυθμό του».
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Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 

και τον ΟΦΗ 

στο «Γ. Καραϊσκάκης» 

με 3-0 και συνεχίζει 

τον καλπασμό του 

για την κατάκτηση 

του φετινού τίτλου.

Νέο «περίπατο» ο Ολυμπιακός

Μαρτίνς: «Η νίκη είναι αφιερωμένη
 στα θύματα της Θύρας 7»

8 Φεβρουαρίου 1981
Σαράντα χρόνια συμπληρώθηκαν από την πολύνεκρη τραγωδία 
του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ήταν 8 Φεβρουαρίου 1981,
όταν με το τέλος του αγώνα πρωταθλήματος ανάμεσα στον 
Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, και κατά την αποχώρηση του από τη Θύρα 7,
ο κόσμος συνωστίστηκε πριν την έξοδο.
Η πτώση κάποιων και η συνεχής πίεση που δέχτηκαν 
από αυτούς που ακολουθούσαν, είχε ως αποτέλεσμα
να χαθούν 21 ανθρώπινες ζωές από θανατηφόρα τραύματα
και ασφυξία, και να τραυματιστούν άλλα 54.
Ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο τιμά τη μνήμη των αδικοχαμένων
ανθρώπων με μνημόσυνο, προσκλητήριο νεκρών
και κατάθεση στεφανιών. 


