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SUPER LEAGUE 
ΙNTERWETTEN

Πρόγραμμα, 
βαθμολογία και 
αποτελέσματα

Στο +14 από τον Αρη 
ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έφτασε τη διαφορά του 
από τον δεύτερο της βαθμολογίας Αρη 
(που προσπέρασε τον ΠΑΟΚ) στους 14 
βαθμούς μετά τη νίκη του επί του Βόλου 
με 2-1 και... προελαύνει προς τη δεύτε-
ρη σερί κατάκτηση του τίτλου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, η βαθμο-
λογία και το πρόγραμμα μετά την ολο-
κλήρωση της 24ης αγωνιστικής της 
Interwetten Superleague 1.

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (24η)
Σάββατο 27/2
Απόλλων Σμύρνης - ΟΦΗ 2-1
Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ 2-1

Κυριακή 28/2
Άρης - Ατρόμητος 3-0
ΑΕΛ - Παναιτωλικός 1-0
Λαμία - ΠΑΣ Γιάννινα 0-0
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 1-1

Δευτέρα 1/3
Βόλος - Ολυμπιακός 1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ολυμπιακός 61 (24)
2. Αρης 47 (24)
3. ΠΑΟΚ 46 (24)
4. ΑΕΚ 45 (24)
5. Παναθηναϊκός 42 (24)
6. Αστέρας Τρίπολης 41 (24)
7. Βόλος 30 (24)
8. Ατρόμητος 26 (24)
9. Απόλλων Σμύρνης 25 (24)
10. ΠΑΣ Γιάννινα Car.gr 25 (24)
11. ΟΦΗ 19 (24)
12. Λαμία 19 (23)
13. Παναιτωλικός 17 (24)
14. Α.Ε.Λ. 13 (23)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (25Η)
Σαββατο 6/3
ΟΦΗ - ΑΕΛ (15.00)
Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης (17.15)
ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός (19.30)

Κυριακή 7/3
Ολυμπιακός - Λαμία (15.00)
Παναιτωλικός - Βόλος (17.15)
ΠΑΟΚ - Αρης (19.30)

Δευτέρα 8/3
ΑΕΚ - Απόλλων Σμύρνης (19.30)

Στο 54’ από βαθιά μπαλιά της άμυνας, ο 
Μπαράλες πήρε την κεφαλιά προς τα πίσω, 
ο Λουίς Φερνάντεθ πέρασε στο σπριντ τον 
Μιχαηλίδη και πλάσαρε κάνοντας το 2-0 
για τους γηπεδούχους.
Στο 66’ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έκανε μία 
ωραία ατομική ενέργεια, όμως το σουτ που 
έκανε το απέκρουσε ο Τσιφτσής, όμως στο 
84’ ο Σέρβος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ 
με αντίστοιχη κίνηση και τελείωμα με το 
αριστερό έξω απ’ την περιοχή νίκησε τον 
γκολκίπερ του Αστέρα μειώνοντας σε 2-1.
Στο 90’ από γύρισμα του Ζίβκοβιτς, ο 
Κρμέντσικ έπιασε την κεφαλιά, αλλά δεν 
σημάδεψε σωστά και κατέληξε πάνω απ’ τα 
δοκάρια του Τσιφτσή, στην τελευταία καλή 
στιγμή των φιλοξενούμενων στον αγώνα.
Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)
Κίτρινες: Τιλίκα - Καγκάβα
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μ. Ράσταβατς): 
Τσιφτσής, Κώτσιρας, Σουάρεθ, Καστάνο, 
Άλβαρεζ, Μουνάφο, Βαλιέντε, Ρεγκίς (67’ 
Λέο Τιλίκα), Φερνάντεθ (67’ Ιγκλέσιας), 
Σίτο (83’ Καπίγια, 90’+3’ λ.τρ. Ριέρα), 
Μπαράλες.
ΠΑΟΚ (Π. Γκαρσία): Ζ. Ζίβκοβιτς, Ροντρί-
γκο (63’ Μπάμπα), Βαρέλα, Μιχαηλίδης, 
Βιεϊρίνια, Τσιγκάρας, Ελ Καντουρί (63’ 
Καγκάβα), Μουργκ (46’ Αντρ. Ζίβκοβιτς), 
Ουάρντα (83’ Σφιντέρσκι), Λάμπρου (46’ 
Τζόλης), Κρμέντσι

Ο
Αστέρας Τρίπολης «έλαμψε» κό-
ντρα στον ΠΑΟΚ, φτάνοντας σε 
μία σπουδαία νίκη με 2-1 στο «Θ. 
Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 

24ης αγωνιστικής της Super League. Οι 
Σίτο και Λουίς Φερνάντεθ σημείωσαν τα 
δύο γκολ που χάρισαν το «τρίποντο» για 
την ομάδα της Αρκαδίας. Ο Αντρίγια Ζίβ-
κοβιτς μείωσε στο 84’ για τον ΠΑΟΚ, που 
δεν κατάφερε να πετύχει κάτι περισσότερο 
έως το φινάλε.
Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να μπει δυνατά στο 
ματς και μόλις στο 2ο λεπτό, από κάθετη 
πάσα του Ελ Καντουρί, ο Κρμέντσικ βρέ-
θηκε σε πλάγιο τετ-α-τετ με τον Τσιφτσή, 
πέρασε τη μπάλα από πάνω του, αλλά ο Κα-
στάνο έκοψε την πορεία της προς την εστία 
του Αστέρα.
Στο 21’ από γέμισμα του Ζίβκο Ζίβκοβιτς, 
ο Κρμέντσικ έφυγε στην πλάτη της άμυνας 
του Αστέρα, «κρέμασε» τον Τσιφτσή και 
σκόραρε, όμως το γκολ δεν μέτρησε, κα-
θώς με υπόδειξη του VAR, φάνηκε ότι ο 
επιθετικός του ΠΑΟΚ ήταν λίγο μπροστά 
από τον τελευταίο αμυντικό της ομάδας της 
Τρίπολης.
Στο 32’, ο Τσιφτσής έδειξε εξαιρετικά αντα-
νακλαστικά σε φάουλ του Μουργκ, ενώ 
τρία λεπτά αργότερα, ο Ουάρντα με εξαιρε-
τική ατομική ενέργεια και σουτ έστειλε την 
μπάλα να χτυπήσει στο αριστερό κάθετο 
δοκάρι του και να φύγει άουτ.
Στο 37’ κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Αστέ-
ρας πήρε το προβάδισμα με ένα εξαιρετικό 
σε δημιουργία κι εκτέλεση γκολ. Από πολύ 
ωραία σέντρα του Λουίς Φερνάντεθ από τα 
δεξιά, ο Σίτο ήρθε με φόρα στην πλάτη της 
άμυνας του ΠΑΟΚ και με σουτ στην κίνηση 
(ενώ έπεφτε) έστειλε τη μπάλα στη γωνία 
του Ζίβκοβιτς κάνοντας το 1-0!
Ο Πάμπλο Γκαρσία προσπάθησε να «φρε-
σκάρει» την επίθεση του ΠΑΟΚ με την 
έναρξη του δευτέρου μέρους, περνώντας 
στο γήπεδο τους Τζόλη και Αντρίγια Ζίβκο-
βιτς (που προέρχονταν από μικροτραυματι-
σμούς), όμως ο Αστέρας ήταν εκείνος που 
έφτασε ξανά στο γκολ.

Οι Σίτο και 
Λουίς Φερ-
νάντεθ ση-
μείωσαν τα 
δύο γκολ που 
χάρισαν το 
«τρίποντο» για 
την ομάδα της 
Αρκαδίας

«Στραβοπάτησε» στην Τρίπολη ο ΠΑΟΚ

Ο
Απόλλων Σμύρνης ήταν ο 
νικητής στην αναμέτρηση 
με τον ΟΦΗ στο «Γεώργιος 
Καμάρας» της Ριζούπολης 

για την 24η αγωνιστική της Super 
League. Το ματς που ήταν μια... 
πρόγευση της μεταξύ τους κόντρας 
που θα ακολουθήσει στα Play Out 
του πρωταθλήματος, ανέδειξε νι-
κήτρια τη γηπεδούχο ομάδα με 
2-1, υποχρεώνοντας τον ΟΦΗ 
στην 8η διαδοχική ήττα του στην 
εφετινή διοργάνωση. Ο Απόλ-
λων ανέβηκε στην 9η θέση με 25 
βαθμούς, ενώ ο ΟΦΗ που έχει να 
κερδίσει στην έδρα του Απόλλωνα 
από το 2013, παρέμεινε στην 11η 
θέση με 19 βαθμούς. 

Το πρώτο μέρος είχε έναν όμορφο 
ρυθμό, με αρκετές φάσεις και ένα 
γκολ από κάθε ομάδα. Οι γηπεδού-
χοι άνοιξαν το σκορ στο 18΄ με 
τον Ντάουντα. Ο Σλίβκα πλάσαρε 
από κοντά τον Σωτηρίου, ο τερμα-
τοφύλακας του ΟΦΗ έδιωξε, όμως 
ο Ντάουντα πήρε το ριμπάουντ και 
ανενόχλητος έκανε το 1-0.
Στο 22’ είχαμε μια μεγάλη χαμένη 
ευκαιρία για τον ΟΦΗ, με τον Γρί-
βα να στέλνει την μπάλα πάνω από 
τα δοκάρια του Βέρχουλστ υπό την 
πίεση των αντίπαλων αμυντικών. 
Όμως, στο 27΄, από σέντρα του 
Ουές, ο ακάλυπτος Στάρτζεον με 
κοντινή κεφαλιά κατάφερε να ισο-
φαρίσει σε 1-1.

Ο ΟΦΗ ήταν πιο επιθετικός στα 
τελευταία λεπτά του α΄ μέρους. 
Έτσι, στο 40΄, σουτ του Σολίς 
εξουδετέρωσε ο Βέρχουλστ, ενώ 
στις καθυστερήσεις ο Στάρτζεον 
δεν κατάφερε από κοντά να βρει 
την μπάλα για να σκοράρει μετά 
από σέντρα του Κοροβέση.
Στο 63΄, ο Στάικος έχασε μεγάλη 
ευκαιρία για τον ΟΦΗ να σκορά-
ρει από κοντά με κεφαλιά, όπως 
και στο 81’ ο Γρίβας σε τετ-α-τετ 
με τον Βέρχουλστ. Στο 84ο λεπτό 
όμως, από... τραγικό λάθος του 
Σωτηρίου, που αντί να μπλοκά-
ρει έχασε την μπάλα, ο Ιωαννίδης 
πλάσαρε σε κενή εστία για να κά-
νει το 2-1.

Πολύτιμη νίκη ο Απόλλων Σμύρνης


