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τούνης στο 31΄ έχασε μεγάλη ευκαιρία, 
καθώς δεν βρήκε τη μπάλα μετά την 
εξαιρετική πάσα του Μπουχαλάκη, που 
τον είχε βγάλει τετ-α-τετ με τον Θεοδω-
ρόπουλο. Το 3-0 ήρθε τελικά στο 33΄, 
με τον Ελ Αραμπί να πετυχαίνει το 18ο 
τέρμα του στο φετινό πρωτάθλημα, με κε-
φαλιά μετά από σέντρα του Ρέαμπτσιουκ.
Το δεύτερο ημίχρονο είχε διαδικαστικό 
χαρακτήρα, με τον Μαρτίνς να αποσύρει 
στην ανάπαυλα τον Φορτούνη και λίγο 
αργότερα τους Βαλμπουενά, Μπουχα-
λάκη, Ελ Αραμπί. Ένα άστοχο σουτ του 
Ραντζέλοβιτς στο 76΄ ήταν ό,τι θα μπο-
ρούσε να θυμάται κανείς από το δεύτερο 
45λεπτο ενός αγώνα που έγινε επειδή... 
έπρεπε.

Διαιτητής: Καραντώνης (Ημαθίας)
Κίτρινες: Μπρούμα - Βασιλακάκης
Οι συνθέσεις:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, 
Ρέαμπτσιουκ, Μπα (18΄ Τιάγκο Σίλβα), 
Παπασταθόπουλος, Λαλά, Μπουχαλά-
κης (56΄ Μασούρας), Εμβιλά, Μπρού-
μα, Φορτούνης (46΄ Χασάν), Βαλμπου-
ενά (56΄ Ανδρούτσος), Ελ Αραμπί (62΄ 
Ραντζέλοβιτς)
ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Θεοδω-
ρόπουλος, Τζέιμς, Βύντρα, Ασίγκμπα, 
Σαραμαντάς, Γκούγκα, Μπιάρνασον 
(75΄ Σταμούλης), Προβυδάκης (56΄ 
Κωστίκα), Πίτι (63΄ Μπουλούλης), Ρό-
μανιτς (46΄ Χατζηστραβός), Βασιλακά-
κης

Α
κόμη ένα βήμα για την κατάκτη-
ση του φετινού τίτλου έκανε ο 
Ολυμπιακός, που επιβλήθηκε 
πολύ εύκολα της Λαμίας με 3-0 

στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε αναμέτρηση για 
την 25η αγωνιστική της Super League.
Ο Μπρούμα στο 8΄, ο Φορτούνης στο 
10΄ και ο Ελ Αραμπί στο 33΄ πέτυχαν 
τα γκολ των γηπεδούχων, που «καθά-
ρισαν» γρήγορα το παιχνίδι και έκαναν 
οικονομία δυνάμεων ενόψει Άρσεναλ. 
Ανησυχία προκάλεσε στο «ερυθρόλευκο 
στρατόπεδο» ο Ουσεϊνού Μπα, που αι-
σθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση και αντι-
καταστάθηκε.
Ο Πέδρο Μαρτίνς αποφάσισε να παρα-
τάξει τους βασικού.
Απέναντι στην ελλιπέστατη Λαμία, που 
είχε το μυαλό της στο αποφασιστικό εξ 
αναβολής ματς της Τετάρτης (10/3) με 
την ΑΕΛ, οι «ερυθρόλευκοι» χρειάστη-
καν μόλις δέκα λεπτά για να «καθαρί-
σουν» το παιχνίδι.
Το 1-0 έγινε στο 8΄ με ωραίο σουτ του 
Μπρούμα από το ημικύκλιο της περιο-
χής και δύο λεπτά αργότερα ο Φορτού-
νης έστειλε τη μπάλα στην ανυπεράσπι-
στη εστία, μετά από παραλίγο αυτογκόλ 
του Βύντρα, το οποίο απέτρεψε ο Θοε-
δωρόπουλος.
Η αναγκαστική αποχώρηση του Μπα 
στο 18΄ (λόγω ενοχλήσεων στη μέση) 
έφερε τον Τιάγκο Σίλβα στο παιχνίδι και 
τον Εμβιλά στο κέντρο της άμυνας, ως 
παρτενέρ του Παπασταθόπουλου, που κι 
αυτός είχε ενοχλήσεις στον ώμο, αλλά 
«έβγαλε» όλο το 90λεπτο.
Αν και η επιθετικότητα του Ολυμπιακού 
κόπασε μετά το 2-0, συνέχισε να έχει τον 
απόλυτο έλεγχο του αγώνα και ο Φορ-

Το 3-0 ήρθε 
τελικά στο 33 ,́ 
με τον Ελ Αρα-
μπί να πετυ-
χαίνει το 18ο 
τέρμα του στο 
φετινό πρω-
τάθλημα, με 
κεφαλιά μετά 
από σέντρα του 
Ρέαμπτσιουκ.

Ο Ολυμπιακός καθάρισε γρήγορα την Λαμία

σε κενή εστία για τον Ιρανό που έσπασε 
τη «γκίνια» καθώς δεν είχε σκοράρει τους 
τελευταίους δύο μήνες. 
Στο β΄ ημίχρονο ο ρυθμός του παιχνι-
διού έπεσε κατακόρυφα. Ο Απόλλωνας 
έμοιαζε να έχει συμβιβαστεί με την ήττα, 
ενώ η ΑΕΚ δεν έδειχνε να «καίγεται» για 
να αυξήσει το σκορ. Μια κακή εκτέλεση 
του Σάκχοφ στο 59΄ μετά από εξαιρετική 
ενέργεια του Μάνταλου ήταν η μοναδική 
φάση και στις δύο εστίες μέχρι τη συ-
μπλήρωση 80 λεπτών. 
Τότε ο Απόλλων εκμεταλλεύτηκε την αλ-
λαγή στο σχηματισμό της ΑΕΚ (3-4-3) και 
κυριάρχησε, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η 
ΑΕΚ, εκτός από τη νίκη, κρατάει το γεγο-
νός ότι δεν δέχτηκε γκολ για πρώτη φορά 
μετά από επτά αγώνες και το 2-0 επί του 
ΟΦΗ στο Ηράκλειο (31/1).
Διαιτητής: Τζήλος
Κίτρινες: Νταντσένκο, Γκαρσία - Λαγός, 
Ιωαννίδης
Οι συνθέσεις:
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, 

Νταντσένκο, Λόπες, Σβάρνας, Λάτσι, Σι-
μάνσκι, Σάκχοφ, Γκαρσία, Αλμπάνης 
(78΄ Νεντελτσεάρου), Μάνταλος (67΄ 
Μαχαίρας), Ανσαριφάρντ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γιώργος Παρά-
σχος): Βέρχουρστ, Μπρούσιτς (64΄ Φα-
τιόν), Χουχούμης, Λισγάρας, Ντομίνγκες, 
Κολ, Λαγός (64΄ Φερνάντεθ), Ιωαννίδης, 
Κάλισιρ (46΄ Τσαμπούρης), Σλίβκα (46΄ 
Μουνιέ), Νταουντά (78΄ Μπεντινέλι)

Μ
ια... κανονική ΑΕΚ εμφανίστη-
κε μετά από καιρό στο ΟΑΚΑ 
και επικράτησε εύκολα 2-0 του 
Απόλλωνα με σκόρερ τον Κα-

ρίμ Ανσαριφάρντ (7΄,25΄). Έτσι με την 
ολοκλήρωση της 25ης και προτελευταί-
ας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου, 
η Ένωση «έπιασε» τον Αρη στη δεύτερη 
θέση της κατάταξης με 48 βαθμούς, έναν 
περισσότερο από τον ΠΑΟΚ.
Το απόλυτα ορθολογικά 4-2-3-1 του 
Μανόλο Χιμένεθ απέδωσε καρπούς. Οι 
Λιβάι Γκαρσία, Χρήστος Αλμπάνης έκα-
ναν ό,τι ήθελαν στις πτέρυγες και η ΑΕΚ 
ολοκλήρωσε ένα άκρως παραγωγικό ημί-
χρονο με δύο γκολ, ένα δοκάρι και άλλες 
δυο κλασικές ευκαιρίες. Στο 7΄ ο Γκαρσία 
«χόρεψε» τους αμυντικούς του Απόλλωνα 
και έδωσε έτοιμο γκολ στον Καρίμ Ανσρι-
φάρντ που άνοιξε το σκορ. 
Στο 25΄ ο Αλμπάνης με εξαιρετική προ-
σπάθεια και σουτ έστειλε τη μπάλα στο 
δοκάρι, αλλά στην επαναφορά ο Ανσα-
ριφάρντ έγραψε το 2-0. Και τα δυο γκολ 

Στο 25΄ ο 
Αλμπάνης με 
εξαιρετική 
προσπάθεια 
και σουτ έστει-
λε τη μπάλα 
στο δοκάρι, 
αλλά στην 
επαναφορά ο 
Ανσαριφάρντ 
έγραψε το 2-0. 

Μια... κανονική ΑΕΚ


