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θηκε το πρώτο μέρος. 
Στην επανάληψη, με τον Σφιντέρσκι ως 
δευτερο φορ αντί του Καγκάβα, ο ΠΑΟΚ 
μπήκε πιο απαιτητικά στο γήπεδο και στο 
47’ στην πρώτη τελική το σουτ του Ου-
άρντα έφυγε άουτ. Το ίδιο συνέβη και σε 
απευθείας φάουλ του Ζίβκοβιτς στο 54’. 
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να είναι επιθετικός, 
αλλά με φοβισμένη αμυντική λειτουργία 
και αποστάσεις στις γραμμές του. Ο Αρης 
με άριστο ηθικό και ψύχραιμες επιλογές 
διατηρούσε το υπέρ αυτού αποτέλεσμα, 
που σταδιακά φάνηκε να «πνίγει» τους γη-
πεδούχους. Οι φιλοξενούμενοι οπισθο-
χώρησαν στο γήπεδο για να διαφυλάξουν 
την σταθερότητα της άμυνάς τους και δεν 
τα πήγαν άσχημα. Σε μια αντεπίθεση, που 
ξεκίνησε από παιδαριώδες λαθος στη με-
σαία γραμμή, ο Αρης διπλασίασε τα τέρ-
ματά του στο 69’ με κοντινό σουτ του Μά-
νου, μετά από απόκρουση του Ζίβκοβιτς 
σε αρχικό σουτ του Μπρούνο Γκάμα. 
Στο 77’ ο ΠΑΟΚ κέρδισε αρχικά πέναλτι 
με τον Ζίβκοβιτς, αλλά ο Πολωνός ρέφερι 
μετά από έλεγχο της φάσης το ανακάλεσε. 
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει και στο 87’ ο 
Ινγκασον από πάσα του Κρμέντσικ πέτυχε 
το γκολ μειώνοντας σε 1-2.
Στο 92’ ο Μπουσέ αποκρούοντας την 
μπάλα βρήκε στο κεφάλι τον Ινγκασον και 
ο Πολωνός διαιτητής έδειξε την «εσχάτη 
των ποινών». Την εκτέλεση ανέλαβε ο Βι-
εϊρίνια που με εύστοχο χτύπημα ισοφά-
ρισε στο 94΄ σε 2-2, σε ένα παιχνίδι για 
γερά νεύρα και με απροσδόκητη εξέλιξη 
στο τέλος.
Διαιτητής: Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία)
Κίτρινες: Αντρ. Ζίβκοβιτς, Σβαμπ, Κρμέ-
ντσικ - Μαντσίνι
ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Ζ. Ζίβκοβιτς, 
Βιεϊρίνια, Βαρέλα, Ίνγκασον, Ροντρίγκο 
(80’ Μπάμπα), Τσιγγάρας, Σβαμπ (80’ Ελ 
Καντουρί), Ουάρντα, Καγκάβα (46’ Σφι-
ντέρσκι), Α. Ζίβκοβιτς, Κρμέντσικ
ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Μπουσέ, Σάκιτς, 
Ρόουζ, Δεληζήσης, Σούντγκρεν, Σάσα (86’ 
Μπεναλουάν), Τζέγκο, Μπρούνο (55’ 
Μάνος), Μπερτόλιο (71’ Σίλβα), Γκάμα 
(71’ Κάτσε), Μαντσίνι (86’ Γκανέα).

Τ
ο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης επι-
φύλαξε απρόσμενο τέλος και ενώ 
ο Αρης ήταν ο φαινομενικά σί-
γουρος νικητής στην Τούμπα, ο 

ΠΑΟΚ στο τέλος με γκολ και πέναλτι κερ-
δισμένο από τον Ινγκασον πήρε τον βαθ-
μό της ισοπαλίας (2-2) σε ματς με εναλλα-
γές συναισθημάτων. 
Επιθετικά ξεκίνησε ο Αρης που είχε στο 
πρώτο επτάλεπτο ήδη δύο κόρνερ και 
δύο σουτ. Μόλις στο 2’ ο φιλοξενούμενος 
είχε την πρώτη του τελική, με δυνατό μα-
κρινό σουτ του Σάκιτς που πέρασε άουτ. 
Ο ΠΑΟΚ χωρίς το μεγάλο του επιθετικό 
«όπλο» του, τον Χρήστο Τζόλη, που ασθέ-
νησε πριν τον αγώνα, προσπάθησε με τον 
Ουάρντα αριστερό ακραίο να βρει δια-
δρόμους και με τον Καγκάβα σε ρόλο επι-
τελικού για την δημιουργία παιχνιδιού. 
Ο Αρης με τερματοφύλακα τον Μπουσέ 
αντί του Κουέστα, προσπάθησε να μαρκά-
ρει ψηλά και να δημιουργεί πίεση στον 
γηπεδούχο. Η πίεση αυτή δημιούργησε 
την κορυφαία ευκαιρία του 17’, όταν ο 
Μπρούνο Γκάμα εξ επαφής μετά από σέ-
ντρα του Μπερτόλιο, έπιασε δυνατό μο-
νοκόμματο σουτ που έδιωξε ενστικτωδώς 
ο Ζίβκοβιτς. 
Ο ΠΑΟΚ με νευρικότητα και αναπόφευ-
κτα λάθη προσπάθησε να βγει σπασμωδι-
κά στην επίθεση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα 
στο πρώτο ημίωρο. Η πρώτη τελική για 
τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 25’, με δυνατό σουτ 
του Ζίβκοβιτς που μπλόκαρε εύκολα ο 
Μπουσέ. 
Ο Αρης πήρε προβάδισμα στο 26’ με 
τον Μπερτόγλιο και κοντινό πλασέ στην 
άδεια εστία. Ο Γκάμα έκανε το πρώτο δυ-
νατό σουτ έξω από την περιοχή, ο Ζίβκο-
βιτς έδιωξε τυφλά, ο Μαντσίνι πήρε την 
μπάλα, γύρισε στον Μπερτόλιο κι αυτός 
δεν είχε παρά να την σπρώξει στην εστία. 
Στο 33’ ο Κρμέντσικ βρέθηκε σε θέση βο-
λής, το σουτ του όμως έφυγε ψηλά άουτ. 
Ιδια τύχη είχε και μια κεφαλιά του Βαρέλα 
από φάουλ του Βιεϊρίνια στο 38’. Με αρ-
νητικές αγωνιστικές εντυπώσεις από τον 
ΠΑΟΚ και σαφώς θετικές για τον αξιόμα-
χο και καλά διαβασμένο Αρη ολοκληρώ-
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Πρόγραμμα, 
βαθμολογία και 
αποτελέσματα

H AEK «έπιασε» τον Αρη, 
ξεπέρασε τον ΠΑΟΚ, στο +6 
από Παναθηναϊκό - Αστέρα

Με την άνετη επικράτησή της επί του 
Απόλλωνα (2-0), η ΑΕΚ διεύρυνε τη 
διαφορά της από Παναθηναϊκό και 
Αστέρα στους έξι βαθμούς, ενώ ισο-
βάθμησε με τον Αρη και ξεπέρασε τον 
ΠΑΟΚ στη βαθμολογία. Αν νικήσει και 
την επόμενη αγωνιστική στο Βόλο θα 
αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο πλεονέ-
κτημα πριν από την εκκίνηση των play 
offs, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ 
αναμετρώνται στη Λεωφόρο. Αναλυτι-
κά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία, τα 
highlights και το πρόγραμμα της τελευ-
ταίας αγωνιστικής της regular season...

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (25Η)
Σαββατο 6/3
ΟΦΗ - ΑΕΛ 2-3
Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης 1-1
ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός 1-0

Κυριακή 7/3
Ολυμπιακός - Λαμία 3-0
Παναιτωλικός - Βόλος 1-0
ΠΑΟΚ - Αρης 2-2

Δευτέρα 8/3
ΑΕΚ - Απόλλων Σμύρνης 2-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ολυμπιακός 64 
2. Αρης 48
3. ΑΕΚ 48
4. ΠΑΟΚ 47
5. Αστέρας Τρίπολης 42
6. Παναθηναϊκός 42
7. Βόλος 30
8. ΠΑΣ Γιάννινα Car.gr 28
9. Ατρόμητος 27 (25)
10. Απόλλων Σμύρνης 25
11. Παναιτωλικός 20
12. ΟΦΗ 19
13. Λαμία 19
14. Α.Ε.Λ. 16

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26Η- 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
Κυριακή 14/3
ΑΕΛ - Ολυμπιακός 
Απόλλων Σμύρνης - Παναιτωλικός 
Άρης - ΟΦΗ 
Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΣ Γιάννινα 
Βόλος - ΑΕΚ
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 
Λαμία - Ατρόμητος 
ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΤΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ 7ΜΜ 

Ο Ίνγκασον έσωσε τον ΠΑΟΚ από ήττα


