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μπάλα στα πόδια των παικτών της ΑΕΚ. 
Όμως «ένιωσε» την παρουσία των φιλο-
ξενούμενων μόνο μετά την είσοδο του 
Ολιβέιρα στο ματς (63’). Όχι πως έγι-
νε τίποτα φοβερό, απλώς ο Πορτογά-
λος έψαχνε το χώρο, είχε ένα-δυο καλά 
σουτ εκτός στόχου και ο χρόνος κυλούσε 
υπέρ των γηπεδούχων. Στο 86΄ αποβλή-
θηκε ο Μπαριέντος που χτύπησε εκτός 
φάσης το Μάνταλο κι η ΑΕΚ είχε λίγο 
χρόνο στη διάθεσή της να περισώσει 
ό,τι μπορούσε. Το μόνο που κατάφερε, 
όμως, ήταν να τελειώσει το ματς χωρίς 
καθαρή ευκαιρία, χωρίς καν ένα σουτ 
στο στόχο...

Διαιτητής: Μαλούχος
Κίτρινες: Μπαριέντος, Περέα, Μπαρτόλο 
- Νεντελτσεάρου, Νταντσένκο
Κόκκινη: Μπαριέντος (86΄)
ΒΟΛΟΣ (‘Ανχελ Λόπεθ): Κλέιμαν, Μήτο-
γλου, Γκρίλο, Τέκιο, Μπαρτόλο, Τσοκά-
νης (90+3΄ Κολόμπο), Δουβίκας, Νίνης 
(66΄ Κιακος), Μαρτίνες (83΄ Σάντσες), 
Μπαριέντος, Περέα.
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, 
Νταντσένκο, Μιτάι (46΄ Σβάρνας), Λάτσι, 
Νεντελτσιάρου, Σιμάνσκι (46΄ Σάκχοφ), 
Κρίστιτσιτς, Γκαρσία (70΄ Μαχαίρας), 
Μάνταλος, Αλμπάνης (86΄ Χριστόπου-
λος), Ανσαριφάρντ (63΄ Ολιβέιρα)

Ε
ντυπωσιακός ο Βόλος, νίκησε για 
δεύτερη φορά μέσα σε δέκα ημέ-
ρες την ΑΕΚ, αυτή τη φορά για 
την 26η αγωνιστική του πρωτα-

θλήματος. Όπως και στον προημιτελικό 
κυπέλλου έτσι και σήμερα, η ομάδα του 
‘Ανχελ Λόπεθ επικράτησε 1-0 με σκόρερ 
ξανά τον Δουβίκα με πέναλτι (45+4΄) και 
κατέκτησε την 7η θέση στην κανονική σε-
ζόν της Super League. Η ΑΕΚ έπεσε στην 
τρίτη, έχασε όποιο πλεονέκτημα διέ-
θετε ενόψει των play off, αλλά κυρίως 
πραγματοποίησε μία άκρως απογοητευ-
τική εμφάνιση, ίσως τη χειρότερη για το 
2021. 
Κυρίαρχη στο α΄ ημίχρονο, η ομάδα της 
Μαγνησίας άνοιξε το σκορ στις καθυ-
στερήσεις με πέναλτι του Δουβίκα. Την 
παράβαση κέρδισε ο Περέα σε ανατρο-
πή του από τον Μιτάι. Στο διάστημα που 
προηγήθηκε, μόνο από τις φανέλες θα 
μπορούσε να συμπεράνει κάποιος ότι η 
ΑΕΚ είναι η θεωρητικά «μεγάλη» ομά-
δα. Στην πραγματικότητα περιορίστηκε 
σε εντελώς παθητικό ρόλο, για δεύτερη 
φορά μέσα σε δέκα ημέρες στο ίδιο γή-
πεδο. Κι αν στην προηγούμενη υπήρχε 
η δικαιολογία του σκοπού που αγιάζει τα 
μέσα (η ΑΕΚ προκρίθηκε στους «4» του 
κυπέλλου), σήμερα τίποτα δεν μπορεί να 
αιτιολογήσει τέτοια παρουσία. 
Μία τελική προσπάθεια σε όλο το πρώ-
το ημίχρονο κι αυτή εντελώς ακίνδυνη 
(Ανσαριφάρντ 37΄) ήταν όλη η επιθε-
τική συγκομιδή της Ένωσης. Απέναντί 
της μια εξαιρετικά δουλεμένη ομάδα, με 
Δουβίκα, Νίνημ Γκρίλο και Μπαρτόλο 
να δημιουργούν φοβερά προβλήματα 
στους αντιπάλους τους. 
Στο δεύτερο 45λεπτο ο Βόλος διαχειρί-
στηκε το ματς αφήνοντας πολύ ωρα τη 
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συγκρότημα ισορρόπησε στο δεύτερο ημί-
χρονο και στάθηκε με τη σειρά του άτυχο 
σχεδόν με το ξεκίνημα της επανάληψης, 
όταν στο 46ο λεπτό το εξαιρετικό σουτ 
του Φερνάντεθ πήγε επίσης στο δοκάρι, 
με τον Φαμπρίτσιο Μπρένερ να σκοράρει 
μετά από φάση διαρκείας το γκολ της νί-
κης, στο 85ο λεπτό.  
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τάσος Παπαπέτρου
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μπελόκ - Εραμούσπε
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράστα-

βατς): Τσιφτσής, Κώτσιρας, Καστάνιο, Άλ-
βαρες, Χριστόπουλος, Βαλιέντε, Σίτο (80΄ 
Τιλίκα), Κρέσπι (67΄ Ριέρα), Φερνάντεθ, 
Αλί Μπαμπά (80΄ Τζίμας, 88΄ Φερνά-
ντεθ), Κανελλόπουλος (67΄ Μπελόκ).
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης): 
Λοντίγκιν, Πέιρσμαν, Σάλιακας, Εραμού-
σπε, Κάργας, Λιάσος (58΄ Μπρένερ), Ντο-
μίνγκεθ, Καρτάλης, Ελευθεριάδης (81΄ 
Νάουμετς), Παμλίδης (88΄ Παντελάκης), 
Μιλιντσεάνου.

Μ
ε «χρυσή αλλαγή» τον Μπρέ-
νερ, που σημείωσε το μοναδικό 
γκολ του αγώνα, ο ΠΑΣ Γιάννι-
να πέρασε από την Τρίπολη νι-

κώντας 1-0 τον Αστέρα και σταμάτησε το 
σερί των Αρκάδων, στο πλαίσιο της 26ης 
και τελευταίας αγωνιστικής, στην κανονι-
κή διάρκεια του πρωταθλήματος.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι στο 
πρώτο ημίχρονο και θέλησαν να αιφνιδι-
άσουν τους Αρκάδες, αλλά δεν είχαν την 
τύχη με το μέρος τους, καθώς δύο φορές 
μέσα σε λίγα λεπτά το δοκάρι έσωσε την 
εστία του Τσιφτσή.
Αρχικά στο 13ο λεπτό, όταν το ωραίο 
σουτ του Παμλίδη από το ύψος της περι-
οχής σταμάτησε στην αριστερή δοκό και 
ύστερα στο 24΄, όταν ο Ελευθεριάδης από 
πολύ κοντά «σημάδεψε» το οριζόντιο δο-
κάρι αυτή τη φορά! Το πελοποννησιακό 
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Άλωσε και την Τρίπολη 
ο ΠΑΣ Γιάννινα


