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«Τελικός» παραμονής για Ιωνικό με Λαμία, μετά το 2-2 με ΟΦΗ

περνώντας και πάλι μπροστά στο σκορ.
Συγκεκριμένα στο 65΄ ο Φαντιγκά τροφο-
δότησε τον Μάντζη στην πλάτη της άμυ-
νας, με τον τελευταίο να στρώνει την μπά-
λα στον Μασάς, που έγραψε το 2-1. Και 
πάλι, όμως, ο ΟΦΗ δεν σήκωσε λευκή 
πετσέτα και στο 81΄ ο Ντιφουμά «μοίρα-
σε» στον Ντικό, ο οποίος με κεφαλιά από 
κοντά διαμόρφωσε το τελικό 2-2. 
ΔIAITHTHΣ: Γκορτσίλας
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ντίκο, Περέα - Τσιγκρίνσκι, 
Σάκιτς

Ο 
ΟΦΗ και ο Ιωνικός αναδείχθη-
καν ισόπαλοι 2-2 στο Ηράκλειο, 
για την 6η αγωνιστική των Play 
Out της Super League και πλέον 

οι Νικαιώτες επικεντρώνονται στον «τε-
λικό» με τη Λαμία, όπου θα παίξουν την 
παραμονή τους. 
Ο ΟΦΗ μπήκε αποφασισμένος στον αγω-
νιστικό χώρο και στο 7΄ είχε την πρώτη 
του μεγάλη στιγμή, όταν ο Μπάκιτς πήρε 
την κεφαλιά, με τον Χουτεσιώτη να πραγ-
ματοποιεί σωτήρια επέμβαση.
Δύο λεπτά αργότερα οι Κρήτες απείλησαν 
και πάλι με τον Μπάκιτς, ο οποίος είδε 
μετά από εκτέλεση φάουλ την μπάλα να 
σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι. Κόντρα 
στην ροή του αγώνα ωστόσο οι Νικαιώτες 
ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 13΄.
Ο Μάντζης μπήκε από τα δεξιά, έκανε την 
σέντρα και ο Μασάς από κοντά δεν είχε 
πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δί-
χτυα, γράφοντας το 0-1.
Οι γηπεδούχοι πίεσαν στο υπόλοιπο του 
πρώτου ημιχρόνου και τελικά έφεραν το 
ματς στα ίσα στο 45΄, με πρωταγωνιστή 
και πάλι τον Μπάκιτς, ο οποίος με απευ-
θείας εκτέλεση φάουλ άφησε... άγαλμα 
τον Χουτεσιώτη.
Στο 52΄ ο ΟΦΗ έμεινε με δέκα παίκτες, 
μετά την αποβολή του Πασαλίδη για μαρ-
κάρισμά με τις τάπες πάνω στον αστράγα-
λο του Φαντιγκά, και ο Ιωνικός εκμεταλ-
λεύτηκε το αριθμητικό του πλεονέκτημα 
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ΚΟΚΚΙΝΕΣ: Πασαλίδης
ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς 
- Λάρσον, Βούρος, Πασαλίδης, Γιαννού-
λης (75’ Διαμαντής), Θοράριρσον - Πε-
ρέα, Ντιουσέ, Μπάκιτς - Ντίκο (90’+5’ 
Μοσκέρα), Φελίπε (75’ Μπιφούμα).
ΙΩΝΙΚΟΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Χουτε-
σιώτης - Μύγας, Ρομαό, Τσιγκρίνσκι, Σό-
ουζα (85’ Μάνος), Βαλεριάνος - Κάνιας, 
Σάκιτς (85’ Ελευθεριάδης), Φαντιγκά (71’ 
Γούλερι) - Μασάς, Μάντζης.

Νίκη γοήτρου ο Ατρόμητος, 2-0 τον Παναιτωλικό

νο Αποστολάκη να βγαίνει εκτός λόγω 
τραυματισμού. Στις καθυστερήσεις του 
πρώτου μέρους, ο Σεμπάστιαν Μλάντεν 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από 
στατική φάση, ωστόσο στο ξεκίνημα ο 
Διαμαντής Χουχούμης ήταν σε θέση οφ-
σάιντ και το γκολ ακυρώθηκε.  
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με επιθετι-
κή διάθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Την 
κεφαλιά του Ζοάο Πέδρο στο 54’ έδιωξε 
σε κόρνερ ο Μπρανέσκου ενώ αυτό του 
Χουάνμπι στο 63’ πέρασε έξω.
Ενδιάμεσα, Οικονομίδης (59’) και Κλω-
ναρίδης (61’) απείλησαν την εστία του 

Χ
αμογελαστοί έφυγαν Ατρόμη-
τος και Παναιτωλικός από το 
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πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των Play 
Out, οι δε φιλοξενούμενοι επειδή, παρά 
την ήττα, θα βρίσκονται και του χρόνου 
στη Super League, καθώς τους ευνόη-
σαν τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Αγκι-
μπού Καμαρά (30’) και Βίκτωρ Κλωνα-
ρίδης (85’) τα γκολ για την ομάδα του 
Κρις Κόουλμαν.  
Το παιχνίδι είχε γρήγορο ρυθμό στο ξε-
κίνημά του. Μόλις στο 5ο λεπτό ο Κων-
σταντίνος Κωτσόπουλος βρέθηκε μόνος 
του πλάγια και δεξιά, ωστόσο πλάσαρε 
άστοχα.
Στο συμπλήρωμα του δεκαλέπτου, ήταν 
η σειρά του Τζόναθαν Μόρσεϊ να απει-
λήσει, όμως ο Λορέντιου Μπρανέσκου 
μπλόκαρε σε δυο χρόνους. Το σκηνικό 
επαναλήφθηκε και στο 16’, με τον τερ-
ματοφύλακα του Ατρόμητου να διώχνει 
δύσκολα σε κόρνερ. Κι εκεί που τα «κα-
ναρίνια» φάνηκαν να ελέγχουν το ματς, 
ήρθε το γκολ για τους γηπεδούχους.  
Στη συμπλήρωση του ημιώρου, ο Κλω-
ναρίδης μπήκε και σούταρε από τα δεξιά, 
ο Αλέξανδρος Μαλής έβαλε την προβο-
λή, με την μπάλα να φτάνει Καμαρά που 
δεν είχε πρόβλημα να ανοίξει το σκορ.
Σα να μην έφτανε αυτό για τον Γιάννη 
Αναστασίου, είδε και τον Κωνσταντί-
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Γιάννη Ανέστη. Στο 71’ ήταν η σειρά του 
Καμαρά να μη βρει στόχο, σε καλά ορ-
γανωμένη αντεπίθεση.  
Ο Νίκος Καρέλης λίγο έλειψε να γίνει 
«χρυσή αλλαγή» για τον Παναιτωλικό, 
αλλά στο δυνατό σουτ που επιχείρησε 
στο 80’, η μπάλα σταμάτησε στο δοκά-
ρι. Σαν να μην έφτανε αυτό για τα «κα-
ναρίνια», ήρθε στο 85’ το δεύτερο γκολ 
για τον Ατρόμητο, με τον Κλωναρίδη να 
«χτυπάει» στην κόντρα για το 2-0.  
Σκορ το οποίο δεν άλλαξε στα λεπτά που 
απέμειναν, ωστόσο ο Παναιτωλικός κα-
τάφερε να σώσει την κατηγορία παρά 
την ήττα, αφού με 30 βαθμούς δεν κιν-
δυνεύει, μια αγωνιστική πριν το φινάλε, 
ούτε από τον Ιωνικό (26) ούτε και από 
τον Λεβαδειακό (25).  
Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας 
(Γρεβενών)  
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Μπρα-
νέσκου, Αθανασίου, Κεσχρίντα, Χατζη-
ισαϊας, Μαυρομμάτης, Γκονζάλες, Κα-
μαρά (87’ Φριντζόνσον), Οικονομίδης 
(79’ Ερλινγκμαρκ), Κλωναρίδης, Κω-
τσόπουλος (87’ Τζαβίδας), Ρομπάιγ (67’ 
Ροτάριου).  
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασί-
ου): Ανέστης, Αποστολάκης (36’ Ντου-
άρτε), Λάρσον, Μαλής, Χουχούμης, 
Μλάντεν, Μπουζούκης (46’ Ντίας), Ξε-
νιτίδης (61’ Κολοβός), Μόρσεϊ (74’ Κα-
ρέλης), Χουάνπι, Ζοάο Πέδρο.  


