Παναιτωλικός - Πανιώνιος 5-0
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019 23:59

Ο Παναιτωλικός έκανε τον κόσμο να τρίβει τα μάτια του, επικρατώντας 5-0 του
Πανιώνιου και πετυχαίνοντας την μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του σε επίπεδο Α'
Εθνικής! Ντροπιαστική εικόνα οι «κυανέρυθροι».

Μπάγερν Μονάχου – Λίβερπουλ: Στο νέο Pamestoixima.gr διαλέγεις ποια ομάδα θα
προκριθεί με ενισχυμένες αποδόσεις! Όροι και προϋποθέσεις.

Ιστορία έγραψε σήμερα ο Παναιτωλικός, καθώς κέρδισε με 5-0 τον Πανιώνιο και πήρε τη
μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του στη μεγάλη κατηγορία. Παράλληλα μετά από καιρό τα
«καναρίνια» έβγαλαν στο γήπεδο την ποιότητα που διαθέτουν ως ομάδα και το σκορ
«φωτογραφίζει» πως ήταν τα απόλυτα «αφεντικά» της αναμέτρησης. Κόντρα σε έναν
αντίπαλο που και πολλές απουσίες είχε και βρέθηκε σε κακή βραδιά. Ετσι οι
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«κυανοκίτρινοι» έκαναν στον κόσμο ένα «δώρο γενεθλίων», καθώς το Σάββατο έκλεισαν τα
93 τους χρόνια. Το κυριότερο όμως έπαιξαν εξαιρετικό και «χορταστικό» ποδόσφαιρο.
Ο Τραϊανός Δέλλας ξεκίνησε με τον Γιαννακόπουλο κάτω από τα γκολπόστ, τους Μαρινάκη,
Αργκους, Μιχάι, Αμαράλ στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Τσιγγάρα, Ντίας
στον άξονα, τους Μανά, Ουίλιαν στα άκρα και τον Μάζουρεκ πίσω από τον Μπαϊροβιτς.
Ο Ακης Μάντζιος είχε τον Μανοϊλοβιτς στο τέρμα, τους Παπαγεωργίου, Ντομίνγκεζ,
Σταυρόπουλο, Κόσιτς στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Κόρμπο,
Μαξίμοβιτς στον άξονα, τους Μπουμάλ, Μανθάτη στα άκρα και τον Αρτσε ως οργανωτή
πίσω από τον Ντουρμισάι.
Το ματς από την αρχή είχε ρυθμό και στα πρώτα 3-4 λεπτά του οι δύο ομάδες είχαν από μία
καλή στιγμή (Μπαϊροβιτς/Ντομίνγκεζ). Λίγο αργότερα (6') ουσιαστικά τελείωσε, όπως
αποδείχθηκε εκ των υστέρων, καθώς ο Αργκους «νίκησε» στον αέρα τον Ντομίνγκεζ, ο
Μανόιλοβιτς έκανε πολύ κακή έξοδο και άνοιξε το σκορ. Αυτό έδωσε «φτερά» στους
γηπεδούχους, οι οποίοι στο 20' διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Μπαίροβιτς, στον
οποίο ο Μανά έδωσε έτοιμο γκολ (εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Σταυρόπουλου).
Οι φιλοξενούμενοι δεν πέταξαν λευκή πετσέτα, με τους Ντουρμισάι, Μπουμάλ
προσπάθησαν να ξαναμπούν στο παιχνίδι, είχαν ορισμένες καλές στιγμές, αλλά τα
«καναρίνια» είχαν ουσία, αυτοπεποίθηση και πατούσαν πολύ γερά στα πόδια τους. Το
«τετράγωνο» των ,Μάζουρεκ, Μανά, Ουίλιαν, Ντίας άγγιξε το τέλειο, οι λατίνοι βρίσκονταν
και δημιουργούσαν συνεχώς ρήγματα. Ο πρώτος στο 40' σημείωσε ένα πανέμορφο τέρμα με
κεφαλιά-λόμπα μέσα από την περιοχή και πλέον η διαφαινόμενη νίκη του Παναιτωλικού
έπαιρνε διαστάσεις. Οι Ντομίνγκες-Σταυρόπουλος αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα (ο
ύψους 1.65 Αργεντινός πήρε κεφαλιά!), ο Μανοϊλοβιτς δεν κατεύθυνε και οι «κυανέρυθροι»...
παραπατούσαν.
Με το «καλημέρα» στο δεύτερο μισό (49') και μετά από νέο λάθος του Σταυρόπουλου, ο
Μάζουρεκ με κοντινό πλασέ «εκτόξευσε» τον δείκτη του σκορ στα επίπεδα του 4-0 και ο
Παναιτωλικός μετέτρεπε σε θρίαμβο την επιτυχία του. Κάπου εκεί ο ρυθμός έπεσε και
λογικά, όμως τα ανασταλτικά προβλήματα του Πανιωνίου ήταν πάρα πολλά. Οι γηπεδούχοι
έφταναν με ευκολία στα καρέ του και ο Ουίλιαν στο 72' σαν σε προπόνηση, διαμόρφωσε το
μετέπειτα τελικό σκορ. Μάλιστα μετά το 80' οι Ντίας (τον είδαμε και φορ μετά την αλλαγή
του Μπαϊροβιτς !) και Αμαράλ απώλεσαν καλές στιγμές, ώστε και εκείνοι να χριστούν
σκόρερ.
MVP: Ο Παναιτωλικός δεν είχες παίκτη που να υστέρησε. Αλλά ο Μάζουρεκ ένα... κλικ
ξεχώρισε. Ο Αργεντινός πέτυχε δύο γκολ, είχε μία ασίστ και η κεφαλιά λόμπα του στο 40'
που μετατράπησε σε γκολ, ήταν μία πανέμορφη ενέργεια.

Στο ύψος του: Οι Μανά, Ουίλιαν. Ο πρώτος έχει... ακούσει πολλά και δικαίως κατά τη
διάρκεια της σεζόν, αλλά με δύο ασίστ σήμερα και καλή εμφάνιση, ήταν εκ των κορυφαίων.

2/4

Παναιτωλικός - Πανιώνιος 5-0
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019 23:59

Ο δεύτερος σκόραρε και προσέφερε ακόμη μία πολύ καλή εμφάνιση στο ενεργητικό του.

Αδύναμος κρίκος: Οι Ντομίνκεζ, Μανοϊλοβιτς. Ο στόπερ του Πανιωνίου και ο πορτιέρε του
αντίστοιχα έδειξαν να έχουν πρόβλημα συνεννόησης, όπως φάνηκε κυρίως στο πρώτο και
το τρίτο γκολ του Παναιτωλικού.

Η «γκάφα»: Ολη η αμυντική λειτουργία του Πανιωνίου μέσα στην περιοχή του. Οι
Μανοϊλοβιτς, Ντομίνγκεζ είχαν πολλές λάθος αντιδράσεις και ο Σταυρόπουλος στάθηκε
άτυχος δις. Ο Μάζουρεκ σκόραρε με κεφαλιά και εξ' επαφής, ο Αργκους από αέρος, ο
Ουίλιαν εξ΄επαφής. Οι «κυανοκίτρινοι» έκαναν... πάρτι μέσα στα «κυανέρυθρα» καρέ.

Το «στραγάλι»: Ο ρέφερι Μανούχος σωστά απέβαλε τον Κότσιτς στο 59' με δεύτερη
κίτρινη. Ο ίδιoς στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να δει απευθείας κόκκινη, για την
αντίδρασή του επί του Μανά, μετά από μαρκάρισμα που του έκανε ο Αργεντινός (έσπρωξε
τις τάπες του πάνω του). Ο βοηθός Κούλα Χασάν «έχασε» στο πρώτο μισό ένα φάουλ του
Αργκους επί του Αρτσε έξω από την περιοχή (αν κρίνονταν πως ο στόπερ του
Παναιτωλικού είχε πρόθεση, καθώς πρώτα βρίσκει την μπάλα και μετά σηκώνει το πόδι και
ανέτρεψε τον Μεξικανό, θα μπορούσε να δει κόκκινη) και ορισμένα οφ σάιντ (Μπουμάλ,
Αρτσε). Αλλά σε τέτοιο ματς η διαιτησία περνά σε δεύτερη μοίρα.

Το ταμείο του gazzetta.gr: Οταν ένα ματς λήγει 5-0 δεν μπορείς να μπεις στη διαδικασία αν
η ομάδα που κέρδισε (δηλαδή ο Παναιτωλικός) επικράτησε δίκαια ή όχι, αλλά αν η έκταση
του σκορ αντικατοπτρίζει την εικόνα της αναμέτρησης. Τα «καναρίνια» σκόραραν
ουσιαστικά εξ' επαφής λόγω της κάκιστης ανασταλτική λειτουργία του Πανιωνίου και με
τον Ντίας λίγο πριν το τέλος, «έχασαν» ακόμη ένα γκολ πάνω στη γραμμή. Πάντως οι
«κυανέρυθροι» θα μπορούσαν να είχαν πετύχει ένα τέρμα, βάσει των ευκαιριών που έκαναν.
Η νίκη του Παναιτωλικού ήταν πέρα για πέρα δίκαιη, όπως και η επιθετική του συγκομιδή.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Τραϊανός Δέλλας): Γιαννακόπουλος, Τσιγγάρας (71' Γκούγκα), Μιχάι,
Αργκους, Αμαράλ, Μαρινάκης, Ντίας, Μπάιροβιτς (62' Μάρκος Πάουλο), Μανά, Ουίλιαν,
Μαζουρέκ (75' Βασιλούδης).
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Άκης Μάντζιος): Μανόιλοβιτς (52' Μαλέρμπ), Σταυρόπουλος (52' Μπανανά),
Ντομίνγκες, Παπαγεωργίου, Κότσιτς, Κόρμπος, Μακσίμοβιτς, Μανθάτης, Άρσε, Μπουμάλ,
Ντουρμισάι.
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