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(Γκολ)κίπερ και... τιμωρία
Μ

ε γκολ του γκολκίπερ του Νίκου Πα-
παδόπουλου, ο Αστέρας Τρίπολης 
ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό σε 2-2 
στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, αν 

και βρέθηκε να χάνει με 2-0 ως το 84’, και πήρε 
ένα ανέλπιστο βαθμό στην πρεμιέρα των εφετι-
νών πλέι-οφ, μετά από ένα απίστευτο σε εξέλιξη 
παιχνίδι. Ο Φεντερίκο Μακέντα με δύο γκολ σε 
δύο λεπτά (58’-59’) έδωσε μεγάλο προβάδισμα 
στους «πράσινους», όμως ο Αστέρας κατάφερε 
με τρομερή αντεπίθεση διαρκείας στο φινάλε να 
μειώσει στο 84’ με τον Λουίς Φερνάντεθ και να 
«αρπάξει» το βαθμό στο 90+7’ με το σουτ του Πα-
παδόπουλου!
Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, ο Αστέρας 
πάτησε για πρώτη φορά στην περιοχή του Πα-
ναθηναϊκού στο 16’, όταν μετά από πολύ ωραίο 
ένα-δύο των Τασουλή-Ριέρα, ο πρώτος έβγαλε 
τη σέντρα από αριστερά κι ο Διούδης πρόλαβε 
να διώξει τη μπάλα με τα ακροδάκτυλά του, πριν 
φτάσει στον Κρέσπι.
Τρία λεπτά αργότερα ο Λουίς Φερνάντεθ ξέφυγε 
πολύ ωραία απ’ τους αμυντικούς του Παναθηνα-
ϊκού και δοκίμασε ένα σουτ από πλάγια θέση, με 
τον Διούδη να δείχνει πολύ καλά αντανακλαστι-
κά αποκρούοντας τη μπάλα με τις γροθιές του. 
Στο 28’ ο Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε με πολλή 
υπομονή τη μπάλα, μέχρι τη σέντρα του Βιγια-
φάνιες προς το Μακέντα, όμως η κεφαλιά του 
Ιταλού επιθετικού πέρασε άουτ.

Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, από 
κλέψιμο του Χουάνκαρ ψηλά, οι «πράσινοι» κυ-
κλοφόρησαν γρήγορα τη μπάλα, με τον Αλεξαν-
δρόπουλο να σουτάρει δυνατά έξω από την πε-
ριοχή και τον Χριστόπουλο να βάζει την κόντρα 
στέλνοντας τη μπάλα κόρνερ.
Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αστέρας μπήκε λίγο πιο 
δυνατά στα πρώτα λεπτά, με στόχο να πιέσει τον 
Παναθηναϊκό ψηλά. Και το κατάφερε στο 47’, με 
τον Μπελόκ να κλέβει τη μπάλα απ’ τον Νιάς και 
να σουτάρει πάνω από τα δοκάρια του Διούδη.
Στο 56’ ο Μολό συνδυάστηκε εξαιρετικά με τον Βι-
γιαφάνιες, ο οποίος του έδωσε ξανά τη μπάλα με 
τακουνάκι, όμως στο πολύ δυνατό σουτ του Γάλ-
λου, είχε εξαιρετική αντίδραση ο Παπαδόπουλος, 
διώχνοντας με υπερένταση στη γωνία του.
Η πίεση του Παναθηναϊκού απέδωσε στο 58’, όταν 
από φάση διαρκείας μετά από κόρνερ των «πρά-
σινων», η μπάλα κατέληξε στον Χουάνκαρ, που 
έβγαλε εξαιρετική σέντρα προς τον Μακέντα, ο 
οποίος δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να κάνει με 
κεφαλιά το 1-0.
Πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των «πράσινων», 
οι Χουάνκαρ και Μακέντα συνδυάστηκαν ξανά στο 
59’, αυτή τη φορά απ’ την αριστερή πλευρά, κι ο 
Ιταλός επιθετικός με ωραίο πλασέ από μέσα αρι-
στερά, έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.
Στο 74’ ο Αστέρας έφτασε κοντά στο γκολ, όμως 
το πλασέ του Αλί Μπαμπά από πολύ πλάγια θέση 
αποκρούστηκε απ’ τον Διούδη, με τη μπάλα να 

κοντράρει στον επιθετικό των γηπεδούχων και να 
φεύγει άουτ.
Δέκα λεπτά αργότερα (84’) οι γηπεδούχοι μεί-
ωσαν με κοντινό πλασέ του Λουίς Φερνάντεθ 
(μετά από κεφαλιά-πάσα του Αλί Μπαμπά), βάζο-
ντας ξανά «φωτιά» στο παιχνίδι. Ο ίδιος παίκτης 
μάλιστα στο 89’ έπιασε σουτ από πλάγια θέση, 
με τον Διούδη να απομακρύνει με υπερένταση, 
κρατώντας το προβάδισμα των «πράσινων».
Η πίεση του Αστέρα δικαιώθηκε στο 90+7’, όταν 
από φάση διαρκείας μέσα στα καρέ του Διούδη, 
ο Λουίς Φερνάντεθ γύρισε τη μπάλα και ο Παπα-
δόπουλος με δεξί «κεραυνό» ισοφάρισε στο τε-
λικό 2-2, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς των 
γηπεδούχων.
Διαιτητής: Αντόνιο Νόμπρε (Πορτογαλία)
Κίτρινες: Σίτο - Μακέντα, Χατζηγιοβάνης, Νιας, 
Διούδης
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μ. Ράσταβατς): Παπα-
δόπουλος, Κώτσιρας, Χριστόπουλος, Καστάνιο, 
Τασουλής (72’ Άλβαρες), Βαλιέντε, Μπελόκ (72’ 
Ιγκλέσιας), Κρέσπι (63’ Λέο Τιλίκα), Ριέρα (85’ 
Μπόρχα Φερνάντεθ), Σίτο (63’ Αλί Μπαμπά), 
Λουίς Φερνάντεθ.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λ. Μπόλονι): Διούδης, Μολό, 
Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Χουάνκαρ, Νιάς, Αλε-
ξανδρόπουλος (82’ Αθανασακόπουλος), Αγιούμπ 
(74’ Ενγκμπακοτό), Χατζηγιοβάνης, Βιγιαφάνιες, 
Μακέντα (81’ Ιωαννίδης). 
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Ο Παπαδόπουλος άφησε την εστία του Αστέρα Τρίπολης και σκόραρε στο 97΄ κατά των «πρασίνων»
(2-2) που μετά το 2-0 οπισθοχώρησαν αδικαιολόγητα και το πλήρωσαν στο φινάλε


