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πολύ καλές προϋποθέσεις, όμως ο Μπρού-
μα καθυστέρησε και το τελικό σουτ του Ελ 
Αραμπί κόντραρε και κατέληξε κόρνερ.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν τελικά το σκορ 
στο 38΄, όταν ο Ελ Αραμπί βρήκε με πολύ 
ωραία κάθετη μπαλιά στην περιοχή τον 
Μπουχαλάκη, αυτός γύρισε και ο Μασού-
ρας πλάσαρε εύστοχα.
Όμως, τρία λεπτά αργότερα τα δεδομένα 
άλλαξαν, καθώς ο Δανός διαιτητής Κέλετ 
έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Λαλά, 
για ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Σάσα.
Αμέσως οι «κίτρινοι» πήραν τα ηνία του αγώ-
να και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου 
έφτασαν κοντά στην ισοφάριση, όμως ο Σα 
σταμάτησε το κοντινό πλασέ του Μαντσίνι.
Όπως ήταν φυσικό, το δεύτερο ημίχρονο 
ανήκε στον Άρη, που εκμεταλλεύθηκε την 
αριθμητική υπεροχή και πίεσε τον Ολυ-
μπιακό, ο οποίος όμως αμύνθηκε αποτε-
λεσματικά και δεν επέτρεψε στους παίκτες 
του Άκη Μάντζιου να δημιουργήσουν κλα-

σικές ευκαιρίες.
Μία κεφαλιά του Μάνου (51΄) και ένα σουτ 
του Τζέγκο (79΄) κατέληξαν εκτός εστίας, 
ο Σα μπλόκαρε εύκολα το σουτ του Σάσα 
στο 75΄ και στο 86΄ ο Πορτογάλος εξουδε-
τέρωσε το επικίνδυνο σουτ του Μαντσίνι, 
κρατώντας τη νίκη για την ομάδα του.
Διαιτητής: Κέλετ (Δανία)
Κίτρινες: Μπουχαλάκης, Σα - Γκάμα
Κόκκινη: Λαλά (41΄)
Οι συνθέσεις:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, 
Χολέμπας, Παπασταθόπουλος, Μπα, Ρέ-
αμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης (90΄+ 
Καμαρά), Λαλά, Μασούρας (80΄ Ραντζέλο-
βιτς), Ελ Αραμπί (88΄ Κάιπερς), Μπρούμα 
(46΄ Ανδρούτσος)
ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Σού-
ντγκρεν, Ρόουζ, Δεληζήσης, Σάκιτς (60΄ 
Ιωάννου), Τζέγκο, Σάσα, Μπρούνο (73΄ 
Ματέο Γκαρσία), Μπερτόλιο (46΄ Μάνος), 
Γκάμα, Μαντσίνι

Α
ν και έπαιξε για παραπάνω από 
ένα ημίχρονο με δέκα παίκτες, 
λόγω αποβολής του Λαλά στο 41΄, 
ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Άρη 

στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», στην πρεμιέ-
ρα των πλέι οφ της Super League.
Με το γκολ του Μασούρα στο 38ο λεπτό και 
καλή αμυντική λειτουργία στο β΄ ημίχρο-
νο, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το «τρίποντο» 
και αύξησαν στους 19 βαθμούς το προβά-
δισμά τους στην κορυφή της κατάταξης, σε 
αναμονή της... μαθηματικής «στέψης».
Ο Πέδρο Μαρτίνς επέλεξε ένα σχήμα με 
τρεις κεντρικούς αμυντικούς, τοποθετώντας 
τον Χολέμπας σε ρόλο αριστερού στόπερ 
και τους Λαλά-Ρέαμπτσιουκ ως φουλ μπακ.
Όμως, απέναντι σε μία ομάδα με εξαιρε-
τική αλληλοκάλυψη και τις γραμμές πολύ 
κοντά, η έλλειψη οργανωτή στη μεσαία 
γραμμή δημιούργησε προβλήματα στους 
«ερυθρόλευκους», που ήταν περισσότερο 
επικίνδυνοι σε αντεπιθέσεις.
Από την πλευρά του, ο Άρης είχε αρκετές 
ελλείψεις, ενώ και ο άρτι αποθεραπευθείς 
Ματέο Γκαρσία χρησιμοποιήθηκε μόνο 
στο τελευταίο 20λεπτο, καθώς δεν ήταν σε 
θέση να «βγάλει» 90 λεπτά.
Το ματς στο ξεκίνημα είχε ρυθμό, αλλά όχι 
μεγάλες φάσεις. Ο Μπρούμα είχε ένα καλό 
σουτ στο 8΄ που έφυγε άουτ, ενώ στο 24΄, 
σε σέντρα του Λαλά, η μπάλα κόντραρε 
στον Δεληζήση και πήρε πορεία προς τα 
δίχτυα, με τον Κουέστα να σώζει, και στην 
εξέλιξη της φάσης ο Ελ Αραμπί είχε την ευ-
καιρία, αλλά δεν έπιασε καλά το σουτ.
Ο Άρης βγήκε στην κόντρα με τον Μπερ-
τόλιο, όμως ο Χολέμπας τον σταμάτησε στο 
«ένας με έναν» με εξαιρετικό τάκλιν. Στο 
30΄ ο Ολυμπιακός ξεκίνησε αντεπίθεση με 
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Ασταμάτητος και με δέκα παίκτες

Πήρε... κεφάλι για την Ευρώπη
σιμοποίησε το  χέρι του. 
Η ΑΕΚ αφυπνίστηκε στο τέλος του ημι-
χρόνου αφού ως τότε προσπαθούσε χωρίς 
νεύρο και οργάνωση και με τον Πασχαλά-
κη να περνάει ένα ήσυχο 40λεπτο.. Μόλις 
στο 42΄ ένα σουτ του Ολιβέϊρα, άστοχο, 
καταγράφηκε σαν η πρώτη τελική της ΑΕΚ 
στο πρώτο μέρος για να έρθει η ισοφάρι-
ση των φιλοξενούμενων  στο 4ο των κα-
θυστερήσεων από πλασέ του Ολιβέϊρα σε 
πολύ ωραία ασιστ του Μάνταλου. 
Με την έναρξη της επανάληψης, λίγα 
μόλις δευτερόλεπτα από το ξεκίνημα ο 
Σφιντέρσκι πέτυχε πολύ όμορφο γκολ με 
υποδειγματικό πλασέ,  σε ασίστ του Τζόλη 
στο 46’. 
Στο 50’ σουτ του Ανσαριφάρντ έδιωξε σε 
κόρνερ με επέμβαση ο Πασχαλάκης. Ο 
ΠΑΟΚ ξαναβρήκε μετά το 2-1 έναν καλύ-
τερο αγωνιστικό ρυθμό και επιχείρησε να 
διασφαλίσει τη νίκη με ‘ένα τρίτο γκολ. 
Στο 65’ από σέντρα του Γκαρσία στο δεύτε-
ρο δοκάρι, ο Ολιβέιρα, επιχείρησε το σουτ 
αλλά ο Πασχαλάκης απομάκρυνε έγκαιρα.
Στο 75’ ο Πάμπλο Γκαρσία  πέρασε εκτός 

αγώνα τον καλύτερο του παίκτη Κάρολ  
Σφιντέρσκι ολότελα ανεξήγητα για να τον 
αντικαταστήσει με τον Κρμέντσικ που στο 
80΄έχασε μοναδική ευκαιρία για τρίτο 
γκολ  σουτάροντας άστοχα από θέση βο-
λής. 
Ο ΠΑΟΚ  τέλειωσε τον αγώνα στο 89΄ με 
ωραίο πλασέ του Αντρίγια Ζίφκοβιτς και 
πάλι, σε ασίστ του Κρμέντσικ. Το 3-1 εί-
ναι η δίκαιη επιβράβευση του ΠΑΟΚ που 
πήρε το πρώτο από τα 10 παιχνίδια του 
μίνι αυτού πρωταθλήματος.

Π
αιχνίδι με πάθος και ένταση έγινε 
στην Τούμπα μεταξύ των δυο Δι-
κεφάλων στην πρεμιέρα των πλέϊ-
οφ του πρωταθλήματος, όπου ο 

ΠΑΟΚ πήρε δίκαιη και σημαντική νίκη με 
3-1 επί της ΑΕΚ, η οποία μόνο στο δεύτε-
ρο ημίχρονο έδειξε την δύναμη της.
Μόλις στο 3’ ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα 
στο σκορ με γκολ του Αντρίγια Ζίφκοβιτς, 
που με ωραίο γωνιακό σουτ από αριστε-
ρά,  μετά από κεφαλιά ασίστ του Ινγκα-
σον, παραβίασε την εστία του Αθανασιά-
δη για το πρόωρο 1-0.
Το γκολ έδωσε καλή ψυχολογία στον 
ΠΑΟΚ, αλλά και ζωήρεψε την Ενωση που 
άρχισε επιθέσεις για την ισοφάριση. Την 
καλή ευκαιρία όμως την έχασε ο ΠΑΟΚ 
με τον Σβαμπ στο 21’ η κεφαλιά του οποί-
ου από το σημείο του πέναλτι έφυγε άουτ. 
Με παιχνίδι τακτικής ο ΠΑΟΚ συνέχισε 
στον ρυθμό αυτό και στο 30’ από ασίστ 
του Ελ Καντουρί, ο Σφιντέρσκι με σουτ 
από πλάγια θέση πέτυχε γκολ, που όμως 
με υπόδειξη από τον διαιτητή VAR ακυ-
ρώθηκε στη φάση που ο Μαροκινός χρη-
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