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λίγο πιο δυνατά στο ματς και να φτάνει 
στο γκολ στην πρώτη στατική φάση που 
«εκτελέστηκε» σωστά. Στο 58’ από φάουλ 
του Μαουρίσιο, ο Νιάς πήρε την κεφαλιά 
προς τα πίσω και ο Βέλεθ, αφού στόπαρε 
κι έκανε ντρίμπλα και σουτ από πλάγια 
θέση, έστειλε την μπάλα στο «παραθυρά-
κι» του Αθανασιάδη κάνοντας το 1-0 για 
τον Παναθηναϊκό.
Στο 68’, η ΑΕΚ απείλησε την εστία των 
«πράσινων», όταν από καλή κυκλοφο-
ρία της μπάλας και σέντρα του Λόπες, ο 
Ανσαριφάρντ έπιασε αμαρκάριστος την 
κεφαλιά μέσα στην περιοχή, αλλά η εκτέ-
λεσή του ήταν αδύναμη και ο Διούδης 
μπλόκαρε εύκολα.
Ένα λεπτό αργότερα, ο Καμπετσής έκα-
νε ωραία ατομική προσπάθεια και σουτ 
που έφυγε έξω από τα δοκάρια του Αθα-
νασιάδη, ενώ στο 73’ η ΑΕΚ έφερε το 
ματς στα ίσα. Από αλλεπάλληλα λάθη 
των «πράσινων» που ξεκίνησαν απ’ τη 
μεσαία γραμμή, ο Λιβάι Γκαρσία βγή-
κε στην αντεπίθεση μετά από πάσα του 
Σιμάνσκι, κέρδισε τις κόντρες από τον 
Βέλεθ και τον Χουάνκαρ (ο τελευταί-
ος έδιωξε πάνω του) και με πλασέ από 
πλάγια θέση, έστειλε τη μπάλα πρώτα 
στο δοκάρι και στη συνέχεια μέσα απ’ τη 

γραμμή, παρά την προσπάθεια του Διού-
δη να αποκρούσει.
Στο 83’, η ΑΕΚ έφτασε κοντά και σε δεύ-
τερο γκολ, όταν από εξαιρετική ατομική 
ενέργεια και σέντρα-σουτ του Μάνταλου 
από τα αριστερά, δεν βρέθηκε κανείς 
παίκτης των «κιτρινόμαυρων» για να 
σπρώξει τη μπάλα στα δίκτυα.
Στο 90’, από εκτέλεση φάουλ του Χατζη-
γιοβάνη κι εκτέλεση του Νιάς πέφτοντας 
ο Αθανασιάδης έπεσε στη γωνία του και 
με υπερένταση μπλόκαρε σταθερά, στην 
τελευταία «καθαρή» ευκαιρία του αγώ-
να...
Διαιτητής: Γκιόργκι Καμπάκοφ (Βουλγα-
ρία)
Κίτρινες: Αλεξανδρόπουλος, Ενγκαμπακο-
τό, Μαουρίσιο, Μολό - Κρίστισιτς, Λόπες
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λ. Μπόλονι): Διού-
δης, Μολό, Βέλεθ, Πούγγουρας, Χουάν-
καρ, Νιάς, Αλεξανδρόπουλος (85’ Βιγια-
φάνιες), Μαουρίσιο, Ενγκμπακοτό (78’ 
Καρλίτος), Καμπετσής, Ιωαννίδης (78’ 
Χατζηγιοβάνης)
ΑΕΚ (Μ. Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Σβάρ-
νας, Νεντελτσεάρου, Λάτσι, Λόπες, Σι-
μάνσκι, Κρίστισιτς, Μάνταλος, Γκαρσία, 
Τάνκοβιτς (67’ Μαχαίρας), Ανσαριφάρντ 
(90’+1’ Χριστόπουλος)

Χ
ωρίς νικητή έληξε το 69ο -ιστο-
ρικά- αθηναϊκό ντέρμπι στο γή-
πεδο της Λεωφόρου ανάμεσα 
στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, 

με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισό-
παλες, 1-1, μετά από ένα κακό ποιοτικά 
ματς που μάλλον θα... ξεχαστεί εύκολα. 
Ο Βέλεθ έδωσε το προβάδισμα για τους 
«πράσινους» στο 58’, ενώ ισοφάρισε μετά 
από 15 λεπτά ο Λιβάι Γκαρσία με ένα 
«προσωπικό» γκολ.
Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο γήπεδο με δι-
άθεση για να πιέσει και στο 14’, από κόρ-
νερ του Μολό κι απομάκρυνση του Νε-
ντελτσεάρου, ο Μολό έπιασε με τη μία ένα 
σουτ έξω απ’ την περιοχή, το οποίο μπλό-
καρε σταθερά ο Αθανασιάδης στην πρώτη 
τελική του Παναθηναϊκού στο ματς.
Στο 19’, η ΑΕΚ είχε την πρώτη δική της 
καλή στιγμή, όταν από κόρνερ κι απο-
μάκρυνση της μπάλας απ’ την άμυνα του 
Παναθηναϊκού, η μπάλα κατέληξε στον 
Σιμάνσκι που σούταρε προς την εστία, με 
τον Νεντελτσεάρου να προσπαθεί να κά-
νει τακουνάκι, πιάνοντας... αέρα και τον 
Διούδη να μπλοκάρει.
Στο δεύτερο μέρος, οι προπονητές των 
δύο ομάδων επέλεξαν τις ίδιες συνθέ-
σεις, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει 
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Απόλυτη μοιρασιά στη Λεωφόρο

Ήθελαν την νίκη και οι δύο. Δεν την πήρε κανείς. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 
με την γκολάρα του Βέλεθ, η ΑΕΚ βρήκε γκολ ισοφάρισης με τον Λιβάι Γκαρσία 
και το 1-1 της Λεωφόρου αφήνει και τους δύο βαθμολογικά ανικανοποίητους. 


