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«‘Αλωσε» την Τούμπα (1-0 τον ΠΑΟΚ) και τερμάτισε τρίτος ο Ολυμπιακός

υπέροχη κεφαλιά-ψαράκι ο Σαμασέκου 
έκανε το 0-1 στο 33’. Κι αφού το σουτ του 
Τιάγκο Ντάντας στο 36’ δε βρήκε στόχο, 
το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την ομάδα 
του Ζοσέ Ανιγκό μπροστά στο σκορ. 
Παρόμοια η εικόνα και στα πρώτα λε-
πτά του δευτέρου μέρους, με τον ΠΑΟΚ 
να έχει την κατοχή της μπάλας αλλά να 
στερείται καθαρού μυαλού στην τελική 
πάσα και προσπάθεια. Στο 57’, πάντως, 
ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ανάγκασε 
σε τρομερή επέμβαση τον Τζολάκη με το 
σουτ που επιχείρησε από τα 35 μέτρα. Οι 
φιλοξενούμενοι κατάφερναν να κρατούν 
μακριά από την εστία του Τζολάκη τους 
κινδύνους, χωρίς πάντως να ψάχνουν 
ένα δεύτερο γκολ.
Από φάουλ του Τάισον στο 75’, ο Τόμας 
Κετζιόρα έπιασε την κεφαλιά από πλεο-
νεκτική θέση όμως δε βρήκε στόχο ενώ 

Μ
ε το γκολ του Ντιαντέ Σαμασέ-
κου στο 33ο λεπτό, ο Ολυμπι-
ακός επικράτησε με 1-0 του 
ΠΑΟΚ στην Τούμπα, εξασφαλί-

ζοντας την τρίτη θέση στην ολοκλήρωση 
του πρωταθλήματος της Super League. 
Ωστόσο, το αν οι «ερυθρόλευκοι» συμ-
μετάσχουν στα προκριματικά του Europa 
League θα εξαρτηθεί από το ποιος εκ των 
ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ κατακτήσει το Κύπελλο Ελ-
λάδας. Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι παίκτες 
του Ραζβάν Λουτσέσκου αποδείχθηκαν 
φλύαροι, σε αντίθεση με αυτούς του Ζοσέ 
Ανιγκό που ήταν πιο αποτελεσματικοί. 
Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που απείλη-
σαν πρώτοι στο 5ο λεπτό με το πλασέ του 
Μπράντον Τόμας, που πήρε την πάσα του 
Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά με τα πόδια 
ο Κωνσταντίνος Τζολάκης απέκρουσε στη 
γωνιά του.  Οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν 
στο 7’ με το... λάθος γύρισμα του Ίνγκι Ίν-
γκασον ενώ τρία λεπτά μετά υπήρξαν δια-
μαρτυρίες όταν ο Ίβαν Νάσμπεργκ βρήκε 
με το χέρι στο πρόσωπο τον Σαμασέκου. 
Στο 16’ ήταν η σειρά του Κωνσταντέλια να 
δοκιμάσει τα αντανακλαστικά του Τζολά-
κη ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Κώστας 
Φορτούνης ανάγκασε σε επέμβαση με τα 
πόδια τον Ντόμινικ Κοτάρσκι. 
Λίγο πριν το ημίωρο, ο Ολυμπιακός σπα-
τάλησε σπουδαία ευκαιρία, με τον Πεπ 
Μπιέλ να κάνει την ατομική ενέργεια 
και να βρίσκεται φάτσα με τον Κοτάρσκι, 
αλλά ο Κροάτης τερματοφύλακας κράτη-
σε ανέπαφη την εστία του. Όχι για πολύ, 
όμως, καθώς από σέντρα του Ροντινέι, με 

την ίδια κατάληξη είχε και η ατομική 
προσπάθεια του Κωνσταντέλια στο 83’. 
Κάπου εκεί ολοκληρώθηκε ουσιαστικά 
και το ματς. Ο Ολυμπιακός παίρνει την 
τρίτη θέση και μάλιστα στο +6 από τον 
ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παίξει στον τελικό 
του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στην ΑΕΚ 
στις 24 του μήνα στο Πανθεσσαλικό και 
σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαί-
ου, θα συμμετάσχει εκείνος στο Europa 
League, στέλνοντας τους Πειραιώτες στο 
Conference League. 
Διαιτητής: Αγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)  
Κίτρινες: Φιλίπε Σοάρες, Τάισον - Ντόη. 
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, 
Κετζιόρα, Ινγκασον, Νάσμπεργκ (46’ 
Κουλιεράκης), Ράφα Σοάρες, Ντάντας 
(64’ Σβαμπ), Αουγκούστο (76’ Φιλίπε Σο-
άρες), Κωνσταντέλιας, Μπίσεσβαρ (64’ 
Τάισον), Α. Ζίβκοβιτς, Τόμας (82’ Τζί-
μας).  
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ζοσέ Ανιγκό): Τζολά-
κης, Εμβιλά, Φορτούνης (78’ Μασούρας), 
Παπασταθόπουλος, Μπιέλ (65’ Βρουσάι), 
Ροντινέι, Χουάνγκ (78’ Κασάμι), Σαμα-
σέκου, Ρέαμπτσιουκ, Ντόη, Μπακαμπού 
(72’ Ελ Αραμπί). 
*Ενός λεπτού σιγή κρατήθηκε πριν την 
έναρξη της αναμέτρησης στη μνήμη του 
Γιώργου Χριστοβασίλη, προέδρου του 
ΠΑΣ Γιάννινα, που έφυγε σήμερα από τη 
ζωή σε ηλικία 68 ετών. 
*Στο ημίχρονο αποθεώθηκαν από τον κό-
σμο που βρίσκεται στην Τούμπα η γυναι-
κεία ομάδα χάντμπολ, η ομάδα πάλης και 
η Κ15 του ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με τον Άρη, αλλά ο κόσμος του τον αποθέωσε

για χέρι, όμως ο εξτρέμ του Άρη συνέχι-
σε τη φάση, πέρασε και τον Μάγκνουσον 
και σκόραρε. Ο Τζήλος έδειξε αρχικά χέρι 
στη διεκδίκηση της μπάλας, όμως μετά 
από έλεγχο on field review κατακύρωσε 
το γκολ στο 29’, με τους «κιτρινόμαυρους» 
να ισοφαρίζουν σε 1-1.
Ο Παναθηναϊκός ανέκτησε τον έλεγχο 
του αγώνα μετά το γκολ του Άρη και στο 
34’ έχασε μεγάλη ευκαιρία για να προ-
ηγηθεί ξανά, όταν από εξαιρετική ασίστ 
του Μάγκνουσον, ο Χουάνκαρ έφυγε σε 
πλάγιο τετ-α-τετ από τα αριστερά, όμως 
ο Σιαμπάνης σταμάτησε την προσπάθειά 
του. Στο 36’ ο Ιωαννίδης πέρασε όποιον 
βρήκε μπροστά του και πλάσαρε αλλά ο 
γκολκίπερ του Άρη έδιωξε και πάλι, ενώ 
στην εξέλιξη της φάσης ο Μπερνάρ έπια-
σε «αέρα» και δεν μπόρεσε να στείλει την 
μπάλα στα δίκτυα.
Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, 
ο Παναθηναϊκός άρχισε να πιέζει περισ-
σότερο την άμυνα του Άρη και στο 59’ ο 
Κλεϊνχέισλερ σούταρε δυνατά έξω απ’ την 
περιοχή, αλλά βρήκε σε ετοιμότητα τον 
Σιαμπάνη που μπλόκαρε.
Στο 61’ από λάθος του Ρουμπέν λίγο έξω 
απ’ την περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Κα-
μαρά έκλεψε την μπάλα και βρέθηκε σε 
θέση βολής, αλλά ο Λοντίγκιν μπλόκαρε.
Ο Άρης κέρδισε πέναλτι στο 75’, όταν ο 

Μ
ε το ισόπαλο 1-1 στο «Απόστο-
λος Νικολαΐδης» ολοκλήρωσαν 
τη διαδρομή τους στην εφετινή 
Super League, ο Παναθηναϊκός 

και ο Άρης, σε ένα ματς όπου οι «πράσι-
νοι» έδειξαν «άδειοι» κι εμφανώς απογο-
ητευμένοι απ’ την απώλεια του τίτλου την 
περασμένη Δευτέρα (8/5) στο ντέρμπι με 
τον Ολυμπιακό. Ο Κλεϊνχέισλερ άνοιξε 
το σκορ για τον Παναθηναϊκό στο 6’, ο 
Ιτούρμπε με πολύ ωραία προσπάθεια κι 
εκτέλεση ισοφάρισε στο 29’ για τον Άρη. 
Στο 78’ ο Λοντίγκιν απέκρουσε πέναλτι 
του Αμπουμπακάρ Καμαρά, ενώ οι δύο 
ομάδες είχαν από ένα δοκάρι στο δεύτερο 
ημίχρονο με τους Κλεϊνχέισλερ (81’) και 
Νταρίντα (83’).
Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλά στο ματς 
και βρήκε γκολ πολύ νωρίς. Μόλις στο 
6ο λεπτό, η εκτέλεση φάουλ του Μπερνάρ 
απ’ τα αριστερά (σε παράβαση πάνω στον 
Ιωαννίδη), βρήκε τον Κλεϊνχέισλερ μέσα 
στη μικρή περιοχή κι ο Ούγγρος με γυρι-
στή κεφαλιά έκανε το 1-0 για τους «πρά-
σινους».
Ο Άρης βελτίωσε την εικόνα του μετά το 
πρώτο τέταρτο, άρχισε να κρατάει περισ-
σότερο την μπάλα κι έφερε το ματς στα 
ίσα σε μία πολύ δύσκολη φάση. Ο Ιτούρ-
μπε πήρε τη μπάλα από τον Ρουμπέν Πέ-
ρεθ, ο Ισπανός διαμαρτυρήθηκε έντονα 

Καμαρά έφυγε στην κόντρα κι ανατράπηκε 
στο όριο της περιοχής απ’ τον Μάγκνου-
σον. Ο διαιτητής Τζήλος με υπόδειξη του 
VAR έδειξε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο 
«παθών», αλλά ο Λοντίγκιν στο 78’ με 
εντυπωσιακή εκτίναξη στη δεξιά γωνία 
του απέκρουσε.
Στο 81’ από εκτέλεση κόρνερ του Τσέριν, 
ο Κλεϊνχέισλερ είχε κεφαλιά στο δοκάρι, 
ενώ στην επαναφορά ο Σάρλια προσπά-
θησε να σκοράρει, αλλά ο Σιαμπάνης 
έδιωξε. Δύο λεπτά αργότερα (83’) ο Άρης 
είχε τη δική του μεγάλη στιγμή στο δεύ-
τερο ημίχρονο, όταν από λάθος του Ρου-
μπέν, ο Νταρίντα έκλεψε και σούταρε με 
δύναμη έξω απ’ την περιοχή, με την μπά-
λα να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι.
Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)
Κίτρινες: Σάρλια - Γκρέι, Πάλμα, Νταρίντα
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): 
Λοντίγκιν, Κώτσιρας, Σάρλια, Μάγκνου-
σον, Χουάνκαρ (83’ Πούχατς), Ρουμπέν, 
Κουρμπέλης (77’ Παλάσιος), Μαντσίνι, 
Μπερνάρ (64’ Τσέριν), Κλεϊνχέισλερ (83’ 
Βέρμπιτς), Ιωαννίδης (64’ Σπόραρ).
ΑΡΗΣ (Τόλης Τερζής): Σιαμπάνης, Οντου-
μπάτζο, Ενκουλού, Πίρσμαν, Μαζικού, 
Ετέμπο, Σγουρός (46’ Ρουπ), Νταρίντα 
(90’+1’ Φαμπιάνο), Χριστοδουλόπουλος 
(46’ Πάλμα), Ιτούρμπε (65’ Ματέο Γκαρ-
σία), Γκρέι (46’ Αμπ. Καμαρά).

Ο Ιτούρμπε 
πήρε τη μπάλα 
από τον Ρου-
μπέν Πέρεθ, ο 
Ισπανός δια-
μαρτυρήθη-
κε έντονα για 
χέρι, όμως ο 
εξτρέμ του Άρη 
συνέχισε τη 
φάση, πέρασε 
και τον Μά-
γκνουσον και 
σκόραρε. 

Από σέντρα του 
Ροντινέι, με 
υπέροχη κε-
φαλιά-ψαράκι 
ο Σαμασέκου 
έκανε το 0-1 
στο 33’


