
42 ΣΠΟΡ FRIDAY 12 MAY 2023 Ο ΚΟΣΜΟΣ

λο απείλησε με ωραία ατομική ενέργεια 
και σουτ την αντίπαλη εστία, υποχρεώ-
νοντας τον Αθανασίου σε εντυπωσιακή 
απόκρουση σε κόρνερ. 
Ωστόσο, παρά την πίεση του Αστέρα, ο 

Μ
ε τον Ροσέρο να σημειώνει 
στο 84΄ το μοναδικό, αλλά 
«χρυσό» γκολ της αναμέτρη-
σης, ο ΠΑΣ Γιαννινα νίκησε 

1-0 τον Αστέρα Τρίπολης στους «Ζωσι-
μάδες», για την 6η αγωνιστική των Play 
Out και «κλείδωσε» και μαθηματικά την 
παραμονή των Ηπειρωτών στη Super 
League. Παρέμειναν κατηγορία, παρά 
την ήττα τους οι Αρκάδες. 
Στα αξιοσημείωτα του αγώνα η επιστρο-
φή του Πέδρο Κόντε σε αγώνα του ΠΑΣ, 
μετά τη ρήξη χιαστών που υπέστη στην 
αρχή της σεζόν. Ο 34χρονος φορ πέρα-
σε στο ματς αντί του Μορέιρα στο 62ο 
λεπτό και όπως ήταν αναμενόμενο απο-
θεώθηκε από τον κόσμο. 
Μετά από ένα «φτωχό» σε φάσεις και 
ήρεμο για τις δύο εστίες πρώτο ημίχρο-
νο, ο Αστέρας ανέβασε στροφές στην 
επανάληψη και πάλεψε για το «διπλό». 
Οι Αρκάδες μάλιστα βρέθηκαν στο 75΄ 
μία ανάσα από το 1-0, όταν ο Μπαρτό-

Στο 84΄ και μετά 
από εκτέλεση 
φάουλ ο Ροσέρο 
έγινε αποδέ-
κτης της μπά-
λας και με σουτ 
μέσα από την 
περιοχή έγρα-
ψε το 1-0, που 
ήταν και τελικό, 
εξασφαλίζοντας 
στην ομάδα των 
Ιωαννίνων και 
μαθηματικά την 
παραμονή της 
στη μεγάλη κα-
τηγορία. 

«Κλείδωσε» την παραμονή ο ΠΑΣ
ΠΑΣ ήταν αυτός που χαμογέλασε... Στο 
84΄ και μετά από εκτέλεση φάουλ ο Ρο-
σέρο έγινε αποδέκτης της μπάλας και με 
σουτ μέσα από την περιοχή έγραψε το 
1-0, που ήταν και τελικό, εξασφαλίζο-
ντας στην ομάδα των Ιωαννίνων και μα-
θηματικά την παραμονή της στη μεγάλη 
κατηγορία. 
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γκάμαρης (Αθήνα) 
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σόρια - Γκαρθία, Τιλίκα
Οι συνθέσεις:
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): 
Αθανασίου, Σόρια, Εραμούσπε, Παντε-
λάκης (92΄Μπορνταγκαράι), Πήλιος, 
Μορέιρα (62΄Κόντε), Λιάσος, Γκίνο, 
Τζίμας, Παμλίδης(90΄’ Καραχάλιος), 
Μπάλαν (62΄Ροσέρο).
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιάννης Δουβί-
κας): Παπαδόπουλος, Γκαρθία, Ατιένθα, 
Καστάνιο, Άλβαρες, Μουνάφο, Ιγκλέ-
σιας, Ρεγκίς (88΄Μπερτόγλιο), Τιλίκα 
(78’ Σανταφέ), Μπαρτόλο, Σίτο (88; 
Κωστέας).

Υποβιβάστηκε στο 90+́3 ο Λεβαδειακός

γεια ο Μεντίνα ξέφυγε από τον Τσάπρα και 
κέρδισε πέναλτι από τον Παζ. Ο Κολομβι-
ανός μεσοεπιθετικός πήρε πάνω του την 
εκτέλεση, σούταρε με δύναμη στο κέντρο 
της εστίας, ωστόσο ο Ούγγρος τερματοφύ-
λακας των Βοιωτών έδιωξε πέφτοντας με το 
αριστερό του πόδι.  
Το σοκ για τη Λαμία ήταν μεγάλο κι έγι-
νε ακόμη μεγαλύτερο στις καθυστερήσεις 
του πρώτου μέρους. Ο Γιάννης Γιαννιώτας 
ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Φάνη 
Τζανδάρη, με τον Νίκα να ευστοχεί από 
την άσπρη βούλα για το 0-1. Οι παίκτες 
του Λεωνίδα Βόκολου μπήκαν στο δεύτε-
ρο ημίχρονο με διάθεση να κλείσουν τους 
αντιπάλους τους στα καρέ τους. Χωρίς, 
όμως, να καταφέρουν να δημιουργήσουν 
σημαντικές ευκαιρίες.  
Αντίθετα, στο 76’, ο Μπακαρί Σακό θα μπο-
ρούσε να χριστεί σκόρερ, όταν το αριστερό 
σουτ που επιχείρησε εκτός περιοχής, έστει-
λε την μπάλα στη ρίζα της αριστερής δοκού 

Ε
πειτα από ένα δραματικό παιχνίδι, 
Λαμία και Λεβαδειακός αναδείχθη-
καν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο «Αθα-
νάσιος Διάκος», για την 6η αγωνι-

στική των Play Out. Με το αποτέλεσμα αυτό, 
η Λαμία θα διεκδικήσει την παραμονή της 
στη μεγάλη κατηγορία την τελευταία αγωνι-
στική - με τον Ιωνικό να είναι ο έτερος δι-
εκδικητής - σε αντίθεση με τον Λεβαδειακό 
που αποχαιρετά πρόωρα τα σαλόνια.  
Τα πάντα κρίθηκαν στο δεύτερο λεπτό των 
καθυστερήσεων, με το γκολ του Ζόραν Τό-
σιτς να «λυτρώνει» την ομάδα του Λεωνίδα 
Βόκολου». Η οποία, νωρίτερα, είχε χαμένο 
πέναλτι με τον Τζέισον Μεντίνα (42’) ενώ 
είδε και τον Γιώργο Νίκα (45’+1’) να ευστο-
χεί στο δικό του, ανοίγοντας το σκορ για τους 
φιλοξενούμενους. Που είχαν και δοκάρι με 
τον μεγάλο άτυχο, Μπακαρί Σακό (76’).  
Το άγχος ήταν εμφανές στις κινήσεις των 
ποδοσφαιριστών. Έπειτα από ένα ανα-
γνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, ο Λεβαδει-
ακός ήταν αυτός που απείλησε πρώτος, 
όμως η κεφαλιά του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ 
στο 11’ ήταν άστοχη. Δυο λεπτά αργότε-
ρα, ήταν η σειρά του Μεντίνα να απειλή-
σει, αλλά ο Κριστιάν Γκροφ δεν κινδύνε-
ψε, όπως και στο 16’. Στο επόμενο λεπτό, 
η υπέροχη μακρινή πάσα του Αλφρέντο 
Μεχία βρήκε τον Γιώργο Βρακά σε θέση 
βολής, όμως ο 22χρονος μέσος σούταρε 
άουτ από πλεονεκτική θέση.  
Λίγο πριν το ημίωρο οι γηπεδούχοι σπα-
τάλησαν σπουδαία ευκαιρία. Κρίστοφερ 
Νούνιες και Ρούμπεν Μαρτίνεθ πίεσαν τον 
Τριαντάφυλλο Τσάπρα που έκανε το λάθος, 
αλλά ο Γκροφ αναδείχθηκε νικητής στο τετ-
α-τετ με τον 26χρονο Κοσταρικανό μέσο 
της Λαμίας. Ακόμη μεγαλύτερη, όμως, ήταν 
αυτή του 42ου λεπτού. Με υπέροχη ενέρ-

Ο Τόσιτς, που 
είχε περάσει 
αλλαγή στο 
ματς, με αρι-
στερό πλασέ 
από το ύψος 
της μεγάλης 
περιοχής νίκη-
σε τον - ανίκη-
το μέχρι τότε 
- Γκροφ, κάνο-
ντας το 1-1

του Αλεξέι Κοσέλεφ. Η ατυχία για τον Σακό 
συνεχίστηκε, καθώς σε ανύποπτη φάση 
έπεσε άτσαλα στο έδαφος και χρειάστηκε, 
μάλιστα, να μεταβεί με το ασθενοφόρο στο 
νοσοκομείο. Και, το κακό για τον Λεβαδεια-
κό - και καλό για τη Λαμία - ολοκληρώθηκε 
στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.  
Ο Τόσιτς, που είχε περάσει αλλαγή στο 
ματς, με αριστερό πλασέ από το ύψος της 
μεγάλης περιοχής νίκησε τον - ανίκητο μέ-
χρι τότε - Γκροφ, κάνοντας το 1-1. Η μπά-
λα, μάλιστα, βρήκε και πάνω στον Λιάγκα, 
αλλάζοντας όσο χρειαζόταν πορεία για να 
καταλήξει στα δίχτυα. Απόλυτο κοντράστ 
συναισθημάτων, με τους παίκτες της Λαμί-
ας να πανηγυρίζουν κι αυτούς του Λεβαδει-
ακού να μην μπορούν να το πιστέψουν.  
Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου το ερχό-
μενο Σάββατο (13/5) κοντράρεται με τον 
Ιωνικό στη Νεάπολη, σε ένα ματς «τελι-
κός» στη μάχη της παραμονής, αφού τις 
δυο ομάδες χωρίζουν δυο βαθμοί, με τη 
Λαμία να έχει την πολυτέλεια να αγωνι-
στεί για δύο αποτελέσματα.  
Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)  
Κίτρινες: Νούνιες, Σιμόν, Στάνκο, Μα-
νούσος - Μεχία, Μπελμόντ, Χάμοντ.  
Οι συνθέσεις:  
ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, 
Αμπάντα, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Παπα-
δόπουλος, Σλίβκα, Τζανδάρης (62’ Τσού-
καλος), Νούνιες (55’ Τσιλούλης), Στάν-
κο, Μαρτίνεθ (69’ Τόσιτς), Μεντίνα (69’ 
Μανούσος).  
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): 
Γκροφ, Χάμοντ, Τσάπρας, Νίκας, Μεχία 
(90’+2’ Συμελίδης), Γιαννιώτας (90’+2’ 
Ντεντάκης), Γερεμέγεφ (46’ Σακό/83’ 
Μπελμόντ), Βρακάς (73’ Σαχπεκίδης), 
Λιάγκας, Παναγιώτου, Παζ.  


