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σερί αγώνες που συνεχώς γνώριζε την ήττα 
πήρε με το 0-0 ένα πολύτιμο βαθμό όσο 
αφορά την εξαιρετικά δύσκολη συνέχεια.
 Τέλος στο πλέον αδιάφορο από βαθμολο-
γικής άποψης ματς της ημέρας που έγινε 
στα Γιάννενα, ο ΠΑΣ Γιάννινα επιβεβαι-
ώνοντας την περίοδο φόρμας που διανύει 
επικράτησε με 1-0 του Ατρομήτου και απο-
μακρύνθηκε ακόμη κι από... σενάρια επι-
στημονικής φαντασίας!

Μ
έλος της Σούπερ Λίγκας και για 
την επόμενη σεζόν θα πρέπει 
να νιώθει η Λαμία έστω κι αν 
υπάρχουν ακόμη 6 ματς στην 

διαδικασία των πλέι άουτ. Η επιβλητική 
εμφάνιση και νίκη της ομάδας του Γρηγο-
ρίου στο Αγρίνιο με 3-0 (όλα τα γκολ στο 
πρώτο ημίχρονο) δεν της δίνει μόνο αέρα 
6 βαθμών από τους Παναιτωλικό - ΟΦΗ 
και 7 βαθμών από την ουραγό ΑΕΛ, αλλά 
παράλληλα και ακόμη καλύτερη ψυχολο-
γία για τα ματς που απομένουν! 
Από την άλλη οι Αγρινιώτες για πολλοστή 
φορά φέτος παρουσίασαν μια ομάδα που 
δικαιολογεί τον τίτλο «μια από τις χειρότε-
ρες της κατηγορίας». Ταπεινώθηκαν στην 
έδρα τους σε ένα ματς-τελικό και με βάση 
το πρόγραμμα αλλά και την εικόνα τους, 
φαντάζουν ως το «μεγάλο φαβορί» για την 
τελευταία θέση που οδηγεί απευθείας στη 
Superleague 2! 
Η ΑΕΛ ξεκίνησε με μεγάλο διπλό στο έξ-
τρα πρωτάθλημα και έκανε με το... καλημέ-
ρα των πλέι άουτ ένα σπουδαίο βήμα προς 
τον στόχο της παραμονής κερδίζοντας στη 
Ριζούπολη με 2-0 τον Ατρόμητο. Οι Θεσ-
σαλοί μπορεί να παραμένουν στην τελευ-
ταία θέση αλλά πλέον πατούν καλύτερα 
και έβγαλαν με απόλυτη επιτυχία από το 
πρόγραμμα ένα καθοριστικό παιχνίδι μα-
κριά από το Αλκαζάρ. Στο βροχερό τερέν 
του Βόλου, η γηπεδούχος ομάδα είχε την 
πρωτοβουλία, όμως ο ΟΦΗ μετά από 10 
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Superleague - Play out: Νίκες 
παραμονής με το «καλημέρα» 
για Λαμία, ΑΕΛ!

Λαμία και Λάρισα έκαναν τα μεγάλα «διπλά» στην 
πρεμιέρα των πλέι άουτ και βλέπουν την συνέχεια 
με καλύτερο μάτι. Βαθμός ελπίδας για ΟΦΗ, εικόνα 
διάλυσης ο Παναιτωλικός! 

PLAY OUT - 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Απόλλων Σμύρνης - ΑΕΛ 0-2
Βόλος - ΟΦΗ 0-0
ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος 1-0
Παναιτωλικός - Λαμία 0-3 
 
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OUT
7. Βόλος 34
8. ΠΑΣ Γιάννινα Car.gr 34 
9. Ατρόμητος 28
10. Απόλλων Σμύρνης 28 
11. Λαμία 26
12. Παναιτωλικός 20 
13. ΟΦΗ 20
14. Α.Ε.Λ. 19 
 
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Η)
Σάββατο 3 Απριλίου 
Ατρόμητος - Απόλλων Σμύρνης (15.00)
ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα (17.15)
ΑΕΛ - Παναιτωλικός (19.30)
Λαμία - Βόλος (19.30)

Συνεχίζεται η μεγάλη 
προσφορά του Βαγγέλη 
Μαρινάκη και του 
Ολυμπιακού στο Δαμάσι

Ο Ολυμπιακός, με εντολή του ηγέτη του, 
Βαγγέλη Μαρινάκη, προσφέρει απλόχε-
ρα τη βοήθειά του στους συνανθρώπους 
μας στο Δαμάσι, οι οποίοι επλήγησαν από 
τους δυνατούς σεισμούς που έγιναν στην 
περιοχή.
Οι Ερυθρόλευκοι δείχνοντας για μια ακό-
μα φορά το κοινωνικό τους πρόσωπο 
πρόσφεραν 20 οικίσκους, πλήρως εξο-
πλισμένους, με στόχο την ανακούφιση 
των συνανθρώπων μας, που έμειναν χω-
ρίς σπίτι, μετά τους δυνατούς σεισμούς. 
Η αρχή έγινε το προηγούμενο Σάββατο 
(13/3) με τους πρώτους τέσσερις οικί-
σκους, ενώ στα μέσα της εβδομάδας πα-
ραδόθηκαν ακόμα οκτώ.
To Σάββατο παραδόθηκαν άλλοι τέσσερις, 
οι οποίοι ανέβασαν το συνολικό αριθμό 
που έχει φτάσει στην περιοχή στους 16, 
ενώ θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέ-
ρες ακόμα 4 οικίσκοι. Μια ακόμα σπου-
δαία πράξη από τον Ολυμπιακό και τον 
ηγέτη του, Βαγγέλη Μαρινάκη.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:
«Η πρωτοβουλία του προέδρου του Ολυ-
μπιακού, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη να συ-
νεισφέρει ουσιαστικά στον κόσμο της 
περιοχής που είδε το σπίτι του να κατα-
στρέφεται, αποτελεί μια προσφορά διαρ-
κείας.
Η αρχή έγινε το προηγούμενο Σάββατο 
με τους πρώτους τέσσερις οικίσκους, στα 
μέσα της εβδομάδας παραδόθηκαν ακόμα 
οκτώ ενώ σήμερα η «ερυθρόλευκη» απο-
στολή πήρε ξανά το δρόμο της αλληλεγγύ-
ης και της προσφοράς στον διπλανό μας 
που βρίσκεται σε ανάγκη.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
του «Γ. Καραϊσκάκης» κ. Βασίλης Βασι-
λειάδης ηγήθηκε της αποστολής του Ολυ-
μπιακού που ταξίδεψε στο Δαμάσι με το 
πούλμαν των Πειραιωτών να μεταφέρει 
όλα τα απαραίτητα σε τρόφιμα και είδη 
πρώτης ανάγκης.
Οι τέσσερις σημερινοί οικίσκοι, πλήρως 
εξοπλισμένοι οικιακά και ηλεκτρολογικά 
ανέβασαν το συνολικό αριθμό που έχει 
φτάσει στην περιοχή στους 16, ενώ θα 
ακολουθήσουν ακόμα 4.
Θρυλικό έργο αγάπης για αυτούς που θέ-
λουν τη βοήθειά μας».


