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ΠΑΟΚ – Απόλλων Σμύρνης 
2-2: Θρίλερ στην Τούμπα, 
λυτρωτής ο Ίνγκασον 
Ο ΠΑΟΚ κινδύνευσε με ήττα από τον Απόλλωνα Σμύρ-
νης στην Τούμπα με τον Ίνγκασον να ισοφαρίζει τελικά 
σε 2-2 στο 88’, γλυτώνοντας τον Δικέφαλο από ήττα-σοκ.
Ο Ίνγκασον με προβολή στο 88’ γλύτωσε τον ΠΑΟΚ 
από ήττα - σοκ κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης, με τον 
Δικέφαλο πάντως να χάνει πολύτιμο έδαφος στη βαθ-
μολογία, καθώς έφτασε τους 40 βαθμούς και την ΑΕΚ 
έχοντας όμως ένα ματς περισσότερο. Μεγάλος βαθμός 
για την «ελαφρά ταξιαρχία» που πήγε στους 19.
Ο Δικέφαλος προηγήθηκε με τον Ουάρντα και ο Απόλ-
λων αρχικά ισοφάρισε με το πέναλτι του Τσαμπούρη και 
προηγήθηκε στο 81’ με τον Μαρκ Φερνάντεθ, με τον Δι-
κέφαλο να παίρνει τον βαθμό με τον Ίνγκασον στο 88’.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Απόλλων είχε να πάρει βαθμό 
από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα από το 2013.

ΑΕΚ - Άρης 0-2: Ξανά μόνος δεύτερος 

Τ
εράστια εκτός έδρας νίκη για τον Άρη μέσα 
στο ΟΑΚΑ με αντίπαλο την ΑΕΚ. Οι Θεσσα-
λονικείς κέρδισαν δίκαια με 2-0 και επέστρε-
ψαν στη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω τους 

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
Ο Άρης ήταν καλύτερος από το ξεκίνημα με την ΑΕΚ 
να...μοιάζει βραχυκυκλωμένη, με τον Καρίμ Ανσαρι-
φάρντ να γυρίζει πίσω πολλές φορές για να ακουμπή-
σει την μπάλα αφού έφτανε μπροστά με το ζόρι, με τον 
Χιμένεθ να έχει στην ενδεκάδα τρία αμυντικά χαφ.
Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι κυκλοφόρησαν την μπά-
λα, οι Γκάμα, Γκαρσία, Μπερτόλιο δραστήριοι πίσω 
από τον Μαντσίνι. Οι τέσσερις μπροστά πίεσαν ψηλά, 
«χάλασαν» το παιχνίδι της ΑΕΚ που δεν μπορούσε 
να αναπτυχθεί και χάθηκαν καλές ευκαιρίες από τους 
Γκαρσία, Γκάμα στο πρώτο τέταρτο.
Ο τελευταίος ήταν εκείνος μάλιστα που στο 29’ εκτέ-
λεσε το κόρνερ από το οποίο ήρθε και το γκολ με τους 
κεντρικούς αμυντικούς (Δεληζήσης, Ροζ) να κάνουν 
«πάρτι» και τον δεύτερο να σκοράρει από κοντά (0-1) 
σε μια φάση όπου όλη η άμυνα της ΑΕΚ...κοιμήθηκε!
Ο Χιμένεθ προχώρησε σε τρεις αλλαγές (!) με την 
έναρξη του δεύτερου μέρους αλλά ο Άρης ήταν αυτός 
που θα μπορούσε στο ξεκίνημα να κάνει και το 0-2 σε 
ένα κομβικό σημείο της αναμέτρησης και ουσιαστικά 
να το...τελειώσει.
Η ΑΕΚ παρά τις αλλαγές (στη μία ώρα πέρασε και 
ο Ολιβέιρα αντί του Ανσαριφάρντ), προσπαθούσε με 
ανορθόδοξο τρόπο να απειλήσει και ο Άρης κρατού-
σε σχετικά εύκολα το μηδέν, ψάχνοντας τη δική του 
καλή στιγμή, με τις γραμμές να είναι κοντά και τους 
Θεσσαλονικείς (πάντα επικίνδυνους, όπως στο 66’ 
όπου ο Γκαρσία έχασε την ευκαιρία για το 2-0 (κόρ-
νερ ο Αθανασιάδης), σε ένα σημείο όπου πέρασε και 
ο Μάνος αντί του Μαντσίνι, σε μια προσπάθεια του 
Μάντζιου να έχει έναν πιο φρέσκο παίκτη στην κορυ-
φή της επίθεσης.
Για να δούμε φάση της προκοπής από την ΑΕΚ, έπρε-
πε να φτάσουμε στο 70ο λεπτό, όπου οι γηπεδούχοι 
είχαν διπλή χαμένη ευκαιρία με τους Μαχαίρα (δο-

κάρι), Μάνταλο (έσωσε ο Ροζ) για να ισοφαρίσουν, 
τον Άρη που δεν άλλαξε τακτική με τον Μάντζιο να 
περνά στο ματς και τον Σίλβα αντί του Μπερτόλιο, με 
τον Ματέο Γκαρσία να είναι πίσω από τον Μάνο και 
τους Γκάμα, Σίλβα στα άκρα της επίθεσης.
Για την ΑΕΚ, ο Μαχαίρας ήταν στην επανάληψη ο 
καλύτερος αφού εκτός από το δοκάρι, ήταν εκείνος 
που πήρε πρωτοβουλίες αλλά δεν είχε βοήθειες, με 
τον Μάνταλο να προσπαθεί κι εκείνος, χωρίς αυτό 
να σημαίνει πως οι γηπεδούχοι έκλεισαν τον Άρη και 
έχασαν ευκαιρίες, σε ένα ματς με λίγες φάσεις.
Ο Μάντζιος στα τελευταία λεπτά με την είσοδο των 
Κάτσε, Ματίγια και Μπρούνο, έκλεισε τους χώρους 
στη μεσαία γραμμή και στις καθυστερήσεις ο Σίλβα 
(αλλαγή του Μάντζιου) με σουτ έγραψε το 2-0 για την 
ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Διαιτητής: Τρεϊμάνις
Σκόρερ: 29’ Ροζ, 91’ Σίλβα
Κίτρινες: Σιμόες, Λόπες, Κρίστιτσιτς, Σούντγκρεν, 
Μάνος
ΑΕΚ (Χιμένεθ): Αθανασιάδης – Ραντόνια (46’ Ντα-
ντσένκο), Νεντελτσιάρου, Λάτσι, Λόπες – Σιμόες (46’ 
Μάνταλος), Κρίστιτσιτς, Σιμάνσκι (79’ Τάνκοβιτς) 
– Γκαρσία, Ανσαριφάρντ (59’ Ολιβέιρα), Αλμπάνης 
(46’ Μαχαίρας)
Άρης (Μάντζιος): Κουέστα – Σούντγκρεν, Δεληζήσης, 
Ροζ, Σάκιτς – Σάσα (84’ Κάτσε), Τζέγκο – Γκάμα (84’ 
Μπρούνο), Μπερτόλιο (74’ Σίλβα), Γκαρσία (84’ 
Ματίγια) – Μαντσίνι (66’ Μάνος)

Η βαθμολογία της Super 
League Ιnterwetten: 
Μεγάλη νίκη για τον Άρη στο ΟΑΚΑ 
επί της ΑΕΚ με σκορ 0-2. Ο Ολυμπι-
ακός νίκησε εύκολα τον ΟΦΗ, ενώ ο 
ΠΑΟΚ γλίτωσε στο 88’ την ήττα από 
τον Απόλλωνα στην Τούμπα. Νέα νίκη 
ο Αστέρας! 

H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (21η)
Σάββατο 6/2
Λαμία - ΑΕΛ  Δεν διεξήχθη
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 2-3

Κυριακή 7/2
ΠΑΟΚ - Απόλλων Σμύρνης 2-2
Βόλος - Αστέρας Τρίπολης 0-1
Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0
ΑΕΚ - Αρης 0-2

Δευτέρα 8/2 
Παναιτωλικός - ΠΑΣ Γιάννινα 1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ολυμπιακός 57 (21)
2. Αρης 42 (21)
3. ΠΑΟΚ 40 (21)
4. ΑΕΚ 40 (21)
5. Παναθηναϊκός 38 (21)
6. Αστέρας Τρίπολης 36 (21)
7. Ατρόμητος 25 (21)
8. Βόλος 24 (21)
9. ΠΑΣ Γιάννινα Car.gr 21 (21)
10. Απόλλων Σμύρνης 19 (20)
11. ΟΦΗ 19 (21)
12. Παναιτωλικός 13 (21)
13. Λαμία 11 (18)
14. Α.Ε.Λ. 9 (19)
 
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22η)
Σάββατο 13/2
Αστέρας Τρίπολης - Λαμία (17.15)
Απόλλων Σμύρνης - Ατρόμητος 
(19.30)
 
Κυριακή 14/2
Άρης - Παναιτωλικός (15.00)
ΑΕΛ - ΑΕΚ (17.15)
ΟΦΗ - Βόλος (17.15)
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 
(19.30)
 
Δευτέρα 15/2 
ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ (19.30) 

Σε αγώνα ροντέο ο Παναθηναϊκός 
πέρασε από το Περιστέρι!
O Παναθηναϊκός, χωρίς την άμυνα του αυτήν την 
φορά αλλά με την επίθεση του, πήρε πολύ σημαντι-
κό διπλό μέσα στο Περιστέρι και κράτησε ζεστές τις 
ελπίδες του για την τετράδα.
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 2 – 3
Αν μη τι άλλο, το… χαρτί γύρισε για τον Παναθηνα-
ϊκό, από τη στιγμή που ανέλαβε την ομάδα ο Λάζλο 
Μπόλονι, ο οποίος κατόρθωσε να επιβάλλει ποδο-
σφαιρικές σταθερές στον τρόπο που αγωνίζεται το 
Τριφύλλι στο γήπεδο. Και τα καταφέρνει μάλιστα ρί-
χνοντας στη μάχη αρκετούς από τους πιτσιρικάδες 
της ομάδας. Αλλά σήμερα πήρε το διπλό που ήθελε 
με επίθεση και όχι με άμυνα.
Μετά από ένα εντυπωσιακό παιχνίδι στο Περιστέρι 
ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-2 
επί του Ατρόμητου, με τον νεοαποκτηθέντα Γιουνούς 
Σανκαρέ να κάνει το ντεμπούτο του και να δίνει τη 
νίκη στους Πράσινους με δικό του γκολ στο 84’.
Οι Πράσινοι άνοιξαν το σκορ με τον Βέλεθ στο 10’, 
όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με τον Γούτας στις 
καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Στο 48’ ο Καρλί-
τος έδωσε ξανά το προβάδισμα στο Τριφύλλι, αλλά 
και πάλι ο Ατρόμητος είχε την απάντηση, ισοφαρί-
ζοντας στο 55’ με κεφαλιά του Αγκάγιεφ.
Το χρυσό γκολ για τον Παναθηναϊκό πέτυχε ο Σαν-
καρέ 6 λεπτά πριν το τέλος, δίνοντας ένα σπουδαίο 
διπλό στην ομάδα του, μία εβδομάδα μετά τη γκέλα 
(0-0) με την Λαμία.


