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έφτασε πολύ κοντά στη μείωση του σκορ, 
με ένα απίθανο σουτ του Σιμόν στην κίνη-
ση αρκετά έξω από την περιοχή, το οποίο 
έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.
Ο Λεωνίδας Βόκολος έκανε δύο αλλαγές με 
το ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου, με τους Σα-
ραμαντά και Τόσιτς να παίρνουν τις θέσεις 
των Αμπάντα και Μαρτίνεθ, και είδε τους 
παίκτες του να μπαίνουν πολύ δυναμικά 
και να μειώνουν στο 53΄. Ο Νούνιες, μετά 
από γύρισμα του Τσιλούλη, υποδέχθηκε τη 
μπάλα με πλάτη προς το τέρμα και, παρό-
τι κλεισμένος από δύο αμυντικούς, βρήκε 
τον τρόπο να γυρίσει και με συρτό σουτ να 
αιφνιδιάσει τον Χουτεσιώτη. Οι φιλοξε-
νούμενοι αναθάρρησαν, πήραν μέτρα στον 
αγωνιστικό χώρο και πίεσαν, αλλά δεν κα-
τάφεραν να φτάσουν γρήγορα στην ισοφά-
ριση. Στον αντίποδα, ο Ιωνικός πλησίασε 
το γκολ στο 69΄, όταν ο Κοσέλεφ δεν συ-
γκράτησε τη μπάλα σε ένα σχετικά εύκολο 
σουτ του Βαλεριάνου, ο Μάντζης μπήκε στη 

Σ
τη Super League θα αγωνίζεται και 
τη νέα χρονιά -για έβδομη διαδοχι-
κή σεζόν- η Λαμία, η οποία έμεινε 
«όρθια» στο... θρίλερ της τελευταίας 

αγωνιστικής των πλέι άουτ με τον Ιωνικό. 
Αν και βρέθηκε να χάνει 2-0 στο ημίχρονο, 
η ομάδα της Φθιώτιδας κατάφερε να ισοφα-
ρίσει σε 2-2 και να πάρει τον «χρυσό» βαθ-
μό που χρειαζόταν στη Νεάπολη, ώστε να 
αποφύγει τον υποβιβασμό, στέλνοντας στη 
δεύτερη κατηγορία τους Νικαιώτες.
Οι γηπεδούχοι χρειάζονταν μόνο νίκη για 
να μείνουν στην κατηγορία και ήταν λογικό 
να παίξουν επιθετικά, όμως δεν έβρισκαν 
τρόπο να μπουν στην περιοχή του Κοσέ-
λεφ και στο πρώτο ημίωρο αρκέστηκαν 
σε κάποια -ως επί το πλείστον ακίνδυνα- 
σουτ έξω από την περιοχή. Μόνο σε μία 
περίπτωση, στο 5ο λεπτό, ο Ελευθεριάδης 
επωφελήθηκε από τις κόντρες και βρέθη-
κε σε πλεονεκτική θέση, αλλά ο Κυριάκος 
Παπαδόπουλος πρόλαβε να διώξει με τά-
κλιν. Από την άλλη πλευρά, η Λαμία έκα-
νε αισθητή την παρουσία της στο 4΄, με το 
σουτ του Νούνιες που μπλόκαρε ο Χουτε-
σιώτης, ενώ έχασε πολύ καλή ευκαιρία στο 
28΄, όταν μετά από σέντρα του Αμπάντα ο 
Μαρτίνεθ έκανε με τη μία το βολέ, αλλά ο 
Χουτεσιώτης έδιωξε σε κόρνερ. 
Όλα άλλαξαν στο 30ο λεπτό, όταν ο Ιωνι-
κός άνοιξε το σκορ. Ο Βαλεριάνος εκτέλε-
σε κόρνερ από δεξιά και στην «καρδιά» της 
άμυνας ο Ελευθεριάδης με γυριστή κεφαλιά 
«πλήγωσε» την ομάδα στην οποία αγωνί-
στηκε πέρυσι. Πριν προλάβουν οι φιλοξε-
νούμενοι να συνέλθουν από το σοκ, ο Κά-
νιας με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή 
«έγραψε» το 2-0 στο 37΄ και θεμελίωσε το 
προβάδισμα των Νικαιωτών. Στην τελευ-
ταία φάση του ημιχρόνου, πάντως, η Λαμία 

O Τόσιτς με αρι-
στουργηματική 
εκτέλεση φάουλ 
έστειλε τη μπά-
λα στη γωνία 
του Χουτεσιώτη 
και «πάγωσε» 
τη Νεάπολη, 
ισοφαρίζοντας 
σε 2-2 και πα-
νηγυρίζοντας 
αλά... Κριστιάνο 
Ρονάλντο. 

Η «εφτάψυχη» Λαμία έμεινε στη SL, υποβιβάστηκε ο Ιωνικός παρότι προηγήθηκε με 2-0 στη Νίκαια

φάση, αλλά ο τερματοφύλακας της Λαμίας 
έπεσε με αυτοθυσία στα πόδια του και έσω-
σε την εστία του.
Αυτή η τεράστια χαμένη ευκαιρία αποδεί-
χθηκε μοιραία για τους Νικαιώτες. Τρία λε-
πτά αργότερα (72΄), ο Τόσιτς με αριστουρ-
γηματική εκτέλεση φάουλ έστειλε τη μπάλα 
στη γωνία του Χουτεσιώτη και «πάγωσε» τη 
Νεάπολη, ισοφαρίζοντας σε 2-2 και πανη-
γυρίζοντας αλά... Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι 
γηπεδούχοι βγήκαν όλοι μπροστά (δεν εί-
χαν κι άλλη επιλογή), ο Μάντζης στο 77΄ 
δεν μπόρεσε από πολύ πλάγια θέση να 
νικήσει τον Κοσέλεφ και ο χρόνος κυλού-
σε... Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσε-
ων η Λαμία βγήκε στην αντεπίθεση, αλλά 
ο Χουτεσιώτης έσωσε στο τετ-α-τετ με τον 
Βασιλαντωνόπουλο, δίνοντας μία... τεχνη-
τή αναπνοή στην ομάδα του. Τα υπόλοιπα 
επτά λεπτά όμως δεν απέφεραν το πολυπό-
θητο γκολ για τον Ιωνικό και το τελευταίο 
σφύριγμα έδωσε το έναυσμα για ξέφρενους 
πανηγυρισμούς στο «στρατόπεδο» της Λα-
μίας και «βύθισε» στη Super League 2 τον 
Ιωνικό.
Διαιτητής: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)
Κίτρινες: Ελευθεριάδης, Ρομαό, Βαλεριά-
νος - Νούνιες, Τσιλούλης, Τζανετόπουλος, 
Μεντίνα, Κοσέλεφ
ΙΩΝΙΚΟΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Χουτε-
σιώτης, Μύγας, Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, 
Ρομαό (76΄ Λοβέρα), Κάνιας, Φαντιγκά 
(70΄ Γούλερι), Μασάς (70΄ Σεμπά), Ελευ-
θεριάδης (60΄ Σόουζα), Μάντζης, Σάκιτς
ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Σι-
μόν, Αμπάντα (46΄ Σαραμαντάς / 84΄ λ.τρ. 
Βασιλαντωνόπουλος), Παπαδόπουλος, 
Τζανετόπουλος, Τσιλούλης (64΄ Ρόμανιτς), 
Σλίβκα (75΄ Μανούσος), Στάνκο, Μαρτί-
νεθ (46΄ Τόσιτς), Νούνιες, Μεντίνα

«Αποχαιρέτησε» αήτττητος τη SL ο Λεβαδειακός

δοκάρι και στην επαναφορά της από πολύ 
κοντά, ο δημιουργός του πρώτου τέρμα-
τος, Ροσέρο, την έστειλε στα δίχτυα για να 
βάλει μπροστά στο σκορ τον ΠΑΣ με 2-1.
Όμως, οι Βοιωτοί είχαν την απάντηση 
πριν τελειώσει το πρώτο μέρος. Στο δεύ-

Μ
ε την 6η ισοπαλία σε 7 ματς 
(και μία νίκη) των play out 
ολοκλήρωσε το εφετινό πρωτά-
θλημα ο Λεβαδειακός, ο οποίος 

είχε «αποχαιρετίσει» την Super League 
από την προηγούμενη αγωνιστική.
Οι Βοιωτοί αναδείχθηκαν ισόπαλοι με το 
χορταστικό 3-3 με τον ΠΑΣ Γιάννινα και 
παρότι δεν ηττήθηκαν στο μίνι πρωτάθλη-
μα των 7 αγωνιστικών εντούτοις η νέα σε-
ζόν θα τους βρει στη Super League 2. Ο 
ΠΑΣ με το βαθμό που απέσπασε τερμάτι-
σε στην 3η θέση της ειδικής βαθμολογίας 
των play out και στην 9η της κατάταξης. 
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 28΄ 
με το σουτ του Γιαννιώτα μέσα από την 
περιοχή, μετά την αδυναμία των αμυντι-
κών του ΠΑΣ ν΄ απομακρύνουν τη μπά-
λα. Η αντίδραση, όμως, των Ηπειρωτών 
υπήρξε άμεση και στο 34΄ έφεραν το ματς 
στα ίσια με την κεφαλιά του Κόντε, μετά 
την πάσα του Ροσέρο.
Οι φιλοξενούμενοι, τέσσερα λεπτά μετά το 
γκολ της ισοφάρισης έφτασαν στην ολική 
ανατροπή του σκηνικού. Μετά το σουτ του 
Κόντε η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο 

O ΠΑΣ βρήκε 
τον τρόπο και 
πάλι να ισο-
φαρίσει με τον 
Παμλίδη, με 
το 3-3 να μένει 
τελικά μέχρι το 
σφύριγμα της 
λήξης.

τερο λεπτό των καθυστερήσεων κι αφού 
μετά το σουτ του Χάμοντ η μπάλα βρήκε 
το δοκάρι, ο Τσάπρας πήρε το «ριμπά-
ουντ» κι έστειλε τις δύο ομάδες ισόπαλες 
στ΄ αποδυτήρια (2-2).
Το παιχνίδι συνέχισε να παίζετε μπάνω 
κάτω και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον 
Λεβαδειακό να παίρνει ξανά... κεφάλι στο 
σκορ με το απευθείας φάουλ του Βρακά 
στο 78ο λεπτό. Δύο λεπτά μετά, όμως, ο 
ΠΑΣ βρήκε τον τρόπο και πάλι να ισοφα-
ρίσει με τον Παμλίδη, με το 3-3 να μένει 
τελικά μέχρι το σφύριγμα της λήξης. 
Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας
Κίτρινες: Εραμούσπε, Σόρια
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): 
Γκροφ, Βήχος, Χάμοντ, Τσάπρας (86΄ 
Ντεντάκης), Νίκας (16΄ Δούμτσιος), Με-
χία, Γιαννιώτας (86΄ Τορό), Λιάγκας, 
Λούα Λούα (62΄ Βρακάς), Συμελίδης 
(63΄ Σκρβάρκα), Παζ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): 
Αθανασίου, Σόρια, Λώλης (73΄ Λεό), 
Κόντε (73΄ Κύρκος), Ροσέρο, Παμλίδης, 
Εραμούσπε, Ριένστρα (57΄ Καραχάλιος), 
Ράντου, Μπορταγκαραϊ, Τζίνο


