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κε χώρο, ανέβηκε πολύ ψηλά και δοκί-
μασε ένα συρτό σουτ από τα αριστερά, 
το οποίο πέρασε λίγο άουτ απ’ το δοκάρι 
του Διούδη, ενώ στο 37’ από σέντρα του 
Ουάρντα και χλιαρή απομάκρυνση προς 
τα μέσα του Χουάνκαρ, ο Τζόλης έπιασε 
κεφαλιά η οποία έφυγε άουτ.
Στο 39’, κόντρα στην εικόνα και στη ροή 
του αγώνα, ο Παναθηναϊκός πήρε «κεφά-
λι» στο σκορ, όταν από εξαιρετική δια-
γώνια μπαλιά του Βιγιαφάνιες, ο Χατζη-
γιοβάνης βγήκε στο δεξί άκρο κι έκανε 
πολύ ωραία σέντρα προς τον Μακέντα, ο 
οποίος νίκησε με κεφαλιά τον Ζίβκο Ζίβ-
κοβιτς, κάνοντας το 1-0 για τους «πράσι-
νους».
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός 
επέλεξε να πάει σε ένα πιο συντηρητικό 
μοτίβο, αλλά στις αντεπιθέσεις ήταν πολύ 
πιο επικίνδυνος, έχοντας ως κορυφαίο 
παίκτη του τον Λούκας Βιγιαφάνιες. Στο 
69’ μάλιστα έφτασε κοντά στο δεύτερο 
γκολ όταν σε απομάκρυνση της άμυνας 
του ΠΑΟΚ (μετά από κόρνερ του Χα-
τζηγιοβάνη), ο Αγιούμπ έπιασε εναέριο 
βολέ, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω απ’ το 
οριζόντιο δοκάρι του Ζίβκοβιτς.
Στο 82’ από μπαλιά του Βιγιαφάνιες, ο 
Καρλίτος έφυγε στην κόντρα, γύρισε τη 
μπάλα προς τον Ενγκμπακοτό, ο οποίος 
πλάσαρε αλλά νικήθηκε απ’ τον Ζίβκο-

βιτς, όμως στην επαναφορά ο Ιωαννίδης 
έκανε από κοντά το 2-0 για τον Παναθη-
ναϊκό.
Πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των 
«πράσινων», ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μειώ-
σει στο 84’ με τον Κρμέντσικ. Από ωραία 
μπαλιά του Ροντρίγκο, ο Σφιντέρσκι «τσί-
μπησε» τη μπάλα προ του Διούδη, έκανε 
παράλληλη μπαλιά από δύσκολη θέση με 
τον Κρμέντσικ να μειώνει από κοντά σε 
2-1 για το δικέφαλο του Βορρά. Στα λεπτά 
που απέμειναν, ο Παναθηναϊκός κράτησε 
ως το τέλος το προβάδισμά του και πήρε 
μία πολύτιμη νίκη που τον έβαλε ξανά 
πολύ γερά στο «κόλπο» της Ευρώπης.
Διαιτητής: Νέιθαν Φερμπούμεν (Βέλγιο)
Κίτρινες: Μαουρίσιο, Μολό, Καρλίτος 
- Σφιντέρσκι. Κρέσπο, Μπαμπά, Ελ Κα-
ντουρί
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λ. Μπόλονι): Δι-
ούδης, Μολό, Σένκεφελντ, Πούγγουρας, 
Χουάνκαρ, Νιάς, Μαουρίσιο, Αγιούμπ 
(74’ λ. τρ. Ενγκμπακοτό), Χατζηγιοβάνης 
(81’ λ τρ. Καρλίτος), Βιγιαφάνιες, Μακέ-
ντα (53’ λ. τρ. Ιωαννίδης).
ΠΑΟΚ (Π. Γκαρσία): Ζ. Ζίβκοβιτς, Βιεϊ-
ρίνια (74’ Ροντρίγκο), Ίνγκασον, Κρέσπο, 
Μπαμπά, Σβαμπ, Ελ Καντουρί, Αντρ. Ζίβ-
κοβιτς, Ουάρντα (67’ Κρμέντσικ), Τζόλης 
(85’ Μουργκ) Σφιντέρσκι. 

Μ
ε γκολ απ’ τους δύο φορ του 
Μακέντα και Ιωαννίδη, ο Πα-
ναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τον 
ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της 26ης 

και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής 
περιόδου της Super League και μείωσε 
στο... δίποντο την απόστασή του απ’ την 
πρώτη τετράδα και τα ευρωπαϊκά «εισιτή-
ρια», μία εβδομάδα πριν από την έναρ-
ξη των πλέι-οφ. Μείωσε στο 84’ με τον 
Κρμέντσικ ο δικέφαλος του Βορρά, όμως 
ο Παναθηναϊκός κράτησε ως το τέλος τη 
νίκη.
Ο ΠΑΟΚ είχε την πρώτη τελική στο ματς 
στο 13’ με τον Ελ Καντουρί, ο οποίος 
βρήκε χώρο κι εκτέλεσε απ’ το ύψος τη 
περιοχής, αλλά το σουτ του έφυγε πάνω 
απ’ τα δοκάρια. Στο 17’ από σέντρα του 
Σβαμπ, ο «ξεχασμένος» στο πίσω δοκάρι 
Αντρίγια Ζίβκοβιτς έπιασε την κεφαλιά, 
όχι πολύ «γεμάτα» (η μπάλα βρήκε λίγο 
και στο στήθος του) και πέρασε ελάχιστα 
άουτ απ’ το αριστερό δοκάρι του Διούδη.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» συνέχισε να εί-
ναι πιεστικός και στο 26’ πλησίασε ξανά 
την περιοχή των γηπεδούχων με τον 
Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος επιχείρησε 
την αγαπημένη του κίνηση συγκλίνοντας 
προς τα μέσα, όμως το πλασέ του έφυγε 
λίγο άουτ.
Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Κρέσπο βρή-
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