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Στο Φάληρο «έσβησε το όνειρο» του τίτλου

Στο 31’ ο Ολυμπιακός έχασε την πιο μεγάλη 
ευκαιρία του, όταν οι παίκτες του γύρισαν 
την μπάλα έξω απ’ την περιοχή του Πανα-
θηναϊκού, με τον Χουάνγκ να δοκιμάζει απ’ 
το όριο της περιοχής, το οποίο κόντραρε 
στον Σάρλια κι έφυγε ελάχιστα άουτ-κόρνερ.
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε στο β΄ ημίχρονο 
με διάθεση να πιέσει πιο ψηλά τον Ολυ-
μπιακό με όσες δυνάμεις είχε, όμως οι Πει-
ραιώτες είχαν την πρώτη καλή στιγμή του 
δευτέρου ημιχρόνου, με τη σέντρα-σουτ του 
Ρέαμπτσιουκ στο 48’ που πέρασε λίγο άουτ.
Στο 50’ ο Εμβιλά έπαιξε το ένα-δύο με τον 
Ελ Αραμπί και πλάσαρε στο αριστερό δοκά-
ρι του Μπρινιόλι, σε μία σπουδαία ευκαι-
ρία για τους Πειραιώτες. Στο 59’ είχε ο Πα-
ναθηναϊκός τη δική του καλή στιγμή, όταν 
από πάσα του Μπερνάρ προς τον Τσέριν, ο 
Σλοβένος δοκίμασε να απειλήσει μέσα απ’ 
την περιοχή, αλλά ο Ντόι έβαλε καθοριστι-
κή κόντρα κι έδιωξε σε κόρνερ.
Η πίεση που άρχισε να ασκεί ο Ολυμπια-
κός μετά το 60’ έφερε και το προβάδισμα 
για τους «ερυθρόλευκους». Οι γηπεδούχοι 
γύρισαν εξαιρετική την μπάλα έξω απ’ την 
περιοχή, ο Φορτούνης γύρισε προς τον Ρο-
ντινέι που έκανε μία χαμηλή σέντρα προς 

Ο 
Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νι-
κητής στο ντέρμπι με τον Παναθη-
ναϊκό για την 9η αγωνιστική των 
play off, επικρατώντας με 1-0 στο 

«Γ. Καραϊσκάκης».
Ένα αποτέλεσμα που κατά πολύ μεγάλο βαθ-
μό κρίνει και τον εφετινό πρωταθλητή της 
Super League, καθώς την ίδια ώρα η ΑΕΚ 
με το δικό της πέρασμα απ’ το «Βικελίδης» 
(2-1) ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολο-
γικού πίνακα, αποκτώντας προβάδισμα 3 
βαθμών, μία αγωνιστική πριν το φινάλε.
Ο Ρέαμπτσιουκ στο 68’ σημείωσε το γκολ 
της νίκης του Ολυμπιακού. Από ένα δοκά-
ρι οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός στο 50’ 
με τον Εμβιλά κι ο Παναθηναϊκός με τον 
Μπερνάρ στο 72’.
Ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που απείλη-
σε πρώτος στο 11ο λεπτό, όταν μετά από 
μία ωραία συνεργασία των Μπερνάρ και 
Σπόραρ, ο Βραζιλιάνος έβγαλε κάθετη πάσα 
στον Τσέριν, αλλά ο Τζολάκης βγήκε πολύ 
γρήγορα και μπλόκαρε την τελευταία στιγμή 
την μπάλα προς του Σλοβένου μέσου. Στο 
12’ ο Μπακαμπού έκλεψε την μπάλα απ’ το 
λάθος γύρισμα του Σάντσες, ο Φορτούνης 
την «έσπασε» στη συνέχεια προς τα πίσω, 
όμως το σουτ του Χουάνγκ έφυγε πάνω απ’ 
τα δοκάρια του Μπρινιόλι.
Στο 17’ ο Μπερνάρ έκλεψε την μπάλα απ’ 
τον Σαμασέκου έξω απ’ την περιοχή και 
σούταρε με το αριστερό, όμως ο Τζολάκης 
είχε πλήρη αντίληψη της φάσης κι απ’ την 
στιγμή που η μπάλα πήγε κεντρικά, μπλό-
καρε εύκολα ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού. 
Έξι λεπτά αργότερα (23’), ο Χουάνγκ έκα-
νε μία εξαιρετική κάθετη προς τον Μπακα-
μπού ο οποίος δεν πρόλαβε για λίγο να κά-
νει το κοντρόλ, δίνοντας την ευκαιρία στον 
Μπρινιόλι να μπλοκάρει, ενώ αντίστοιχα 
σταθερή επέμβαση έκανε ο Ιταλός γκολκί-
περ και στο 25’ στο απευθείας σουτ του Ρέ-
αμπτσιουκ απ’ τα αριστερά.

τον αμαρκάριστο Ρέαμπτσιουκ που έκανε το 
1-0 για τον Ολυμπιακό στο 68’.
Στο 72’ ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευ-
καιρία για να φέρει το ματς στα ίσα, όταν 
από την ασίστ του Ιωαννίδη, ο Μπερνάρ 
κατέλαβε την μπάλα και πλάσαρε στο δεξί 
δοκάρι του Τζολάκη.
Στο 76’ ο Ολυμπιακός «ακούμπησε» το 
γκολ, όταν από το γύρισμα του Ραμόν, ο 
Μάγκνουσον στην προσπάθειά του να απο-
κρούσει λίγο έλειψε να τη στείλει στη γω-
νία του Μπρινιόλι, αλλά ο γκολκίπερ του 
Παναθηναϊκού απέκρουσε, ενώ στο 78’ ο 
Βρουσάι έκανε τακουνάκι στο οποίο έβγαλε 
στη γωνία του ο Μπρινιόλι.
Στο 80’ ο Τζολάκης μπλόκαρε το δεξί δι-
αγώνιο σουτ του Κώτσιρα, στο τρίτο λεπτό 
των καθυστερήσεων ο Μπριχ (με παρέμβα-
ση του VAR) απέβαλλε με απευθείας κόκ-
κινη τον Ραμόν για χτύπημα εκτός φάσης 
στον Σάρλια. Στο 5ο λεπτό ο Κλεϊνχέισλερ 
βρέθηκε σε θέση βολής απ’ τα αριστερά και 
πλάσαρε με το δεξί, με την μπάλα να περνά-
ει ελάχιστα άουτ από το δοκάρι του Τζολάκη 
στην τελευταία ευκαιρία του Παναθηναϊκού 
στο ματς.
Διαιτητής: Φέλιξ Μπριχ (Γερμανία)
Κίτρινες: Ρέαμπτσιουκ, Σαμασέκου, Ελ 
Αραμπί - Μάγκνουσον
Αποβολές: Ραμόν (90’+3’ απευθείας κόκκινη)
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ζοσέ Ανιγκό): Τζολάκης, 
Ροντινέι, Παπασταθόπουλος, Ντόι, Ρέα-
μπτσιουκ, Εμβιλά, Σαμασέκου, Χουάνγκ 
(75’ Κασάμι), Φορτούνης (72’ Ραμόν), 
Μπιέλ (62’ Βρουσάι), Μπακαμπού (46’ Ελ 
Αραμπί).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): 
Μπρινιόλι, Σάντσες (72’ Κώτσιρας), Σάρ-
λια, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ (78’ Πού-
χατς), Ρουμπέν (72’ Κλεϊνχέισλερ), Κουρ-
μπέλης, Τσέριν, Παλάσιος (66’ Μαντσίνι), 
Μπερνάρ, Σπόραρ (66’ Ιωαννίδης)

«Επαγγελματική» νίκη ο ΠΑΟΚ στο Βόλο (2-0)

πήρε πίσω την κίτρινη κάρτα που είχε δείξει 
στον Πιρές για σκληρό φάουλ στον Ζίβκο-
βιτς και τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη.
Η ομάδα του Λουτσέσκου διπλασίασε στο 
57ο λεπτό με τον Τόμας να βρίσκει στόχο 
αυτή τη φορά, πάλι με κεφαλιά, από σέντρα 

Α
νετο ήταν το πέρασμα του ΠΑΟΚ 
από τον Βόλο και το Πανθεσσαλικό 
στάδιο, με τους «ασπρόμαυρους» 
να επικρατούν των Θεσσαλών με 

2-0, στο πλαίσιο της 9ης (προτελευταίας) 
αγωνιστικής των πλέι οφ.
Απέναντι σε μια ενδεκάδα με πολλές αλ-
λαγές, εκείνη του Βόλου, ο ΠΑΟΚ δεν δυ-
σκολεύτηκε να πάρει τον έλεγχο από την 
αρχή της αναμέτρησης, να πιέσει κι εν τέλει 
να ανοίξει το σκορ στο 28ο λεπτό, όταν ο 
Ντάντας βρήκε τον Ζίβκοβιτς και ο Σέρβος 
έγραψε το 0-1 με ωραίο διαγώνιο σουτ.
Στο 36΄ ο «Δικέφαλος» έχασε μεγάλη ευ-
καιρία για να διπλασιάσει, όταν ο Ζίβκοβιτς 
σέντραρε, ο Μπράντον Τόμας πήρε την κε-
φαλιά και η μπάλα χτύπησε στην εξωτερική 
πλευρά της δοκού.
Η κατάσταση για τους γηπεδούχους έγινε 
ακόμα πιο περίπλοκη στο 45΄, όταν ο δι-
αιτητής Βεργέτης, με τη συνδρομή του VAR, 

του Σβαμπ. Κάπου εκεί «έσβησε» και το 
παιχνίδι στη θεσσαλική πρωτεύουσα, εξαι-
ρουμένου ενός σουτ του Σοάρες στο δοκάρι 
στο 84΄, αφού η νίκη είχε κλειδώσει για 
τον ΠΑΟΚ κι εκτός αυτού έπεται ο «τελικός» 
της τρίτης θέσης με τον Ολυμπιακό, την Κυ-
ριακή.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρήστος Βεργέτης
ΚΟΚΚΙΝΗ: 45΄+2 Πιρές
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μεθκίδα
ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Αυγερινός, 
Τάχατος, Πίρινεν, Ασλανίδης, Σι, Μεταξάς, 
Κάτσε (87΄ Λούνα), Οικονομόπουλος (63΄ 
Τριανταφύλλου), Καρτάλης (75΄ Άλχο), 
Μεθκίδα (75΄ Τσοκάνης), Πιρές.
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βι-
εϊρίνια, Λύραντζης, Νασμπεργκ, Κεντζιόρα, 
Ντάντας, Σβαμπ (70΄ Σοάρες), Κωνσταντέ-
λιας, Μπίσεσβαρ (79΄ Τζίμας), Α. Ζίβκο-
βιτς (70΄ Ελ Καντουρί), Μπράντον Τόμας 
(82΄ Ρικάρντο).
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Οι γηπεδού-
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εξαιρετική την 
μπάλα έξω απ’ 
την περιοχή, 
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Ροντινέι που 
έκανε μία χαμη-
λή σέντρα προς 
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