Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 1-2
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019 16:23

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ από το πέναλτι-γκολ του Μπαΐροβιτς, όμως με μια
γκολάρα του Βιεϊρίνια και μια κεφαλιά του Μάτος γύρισε στο ματς σε τρία λεπτά
(2-1), πέρασε από την έδρα του Παναιτωλικού και συνέχισε το αήττητο σερί για τον
τίτλο!

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Μακέντα και Φορτούνης σκοράρουν με ενισχυμένες αποδόσεις
στο νέο Pamestoixima.gr! Όροι και προϋποθέσεις.

Advertisement
Ο αγώνας στο Αγρίνιο πήγαινε το λιγότερο στραβά για τον ΠΑΟΚ και ιδανικά για τον
Παναιτωλικό, με τα... καναρίνια να ανοίγουν το σκορ με τον Μπαΐροβιτς στο 55'. Μέχρι τότε
οι Θεσσαλονικείς όχι απλά δεν είχαν κάνει απολύτως τίποτα, αλλά δεν είχαν ούτε ένα σουτ
προς την εστία του Γιαννακόπουλου, σε μια από τις χειρότερες φετινές τους εμφανίσεις.
Το γκολ όμως των γηπεδούχων ήταν σαν να τους «ξύπνησε» και αυτό το ξύπνημα έδειξε σε
όλους γιατί αυτή η ομάδα δεν έχει χάσει ως τώρα στο πρωτάθλημα.
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Μέσα σε τρία λεπτά (64' και 67') οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου έκαναν την μεγάλη
ανατροπή με απίστευτο γκολ του Βιεϊρίνια και κεφαλιά του Μάτος, επικράτησαν με 2-1 και
συνέχισαν την επέλασή τους στο φετινό πρωτάθλημα. Μια επέλαση που τους φέρνει στους
67 βαθμούς με 22 νίκες και 3 ισοπαλίες, τους διατηρεί αήττητους και τεράστιο φαβορί για
την κατάκτηση του τίτλου.

Από την άλλη ο Παναιτωλικός στάθηκε εξαιρετικά, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι στο
ματς αυτό. Οι Αγρινιώτες πάλεψαν και με το παραπάνω. Είδαν στο πρώτο ημίχρονο τον
Πασχαλάκη να τους παίρνει την μπουκιά από το στόμα, κατάφεραν να προηγηθούν με τον
Μπαΐροβιτς και συνολικά να κρατήσουν σε ένα ολόκληρο ημίχρονο μακριά από την εστία
τους τον ΠΑΟΚ. Στο τέλος όμως έφυγαν στεναχωρημένοι με το αποτέλεσμα καθώς αυτό το
1-2 τους αφήνει μακριά από την διεκδίκηση της πεντάδας μένοντας στους 33 βαθμούς,
αλλά από την άλλη δεν μπορεί να μην τους αφήνει ικανοποιημένους η εμφάνιση κόντρα σε
έναν τόσο δυνατό αντίπαλο.

Η φοβερή απόκρουση του Πασχαλάκη ξεχώρισε στο πρώτο ημίχρονο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα κακό όσον αφορά
τις φάσεις ημίχρονο, καθώς καμία ομάδα δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό. Για την ακρίβεια
οι γηπεδούχοι έκαναν έστω μία φάση, με τον Πασχαλάκη στο 11' να διώχνει εξαιρετικά την
καρφωτή κεφαλιά του Μάρκος Πάουλο. Αυτή ήταν και η μοναδική φάση σε όλο το ημίχρονο,
ένα διάστημα στο οποίο ο Τσαμούρης έκανε κατάχρηση σφυριγμάτων σταματώντας
συνεχώς τον ρυθμό του αγώνα και νευριάζοντας και τις δύο ομάδες.

Ιδανικό ξεκίνημα στο δεύτερο για Παναιτωλικό

Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σαν να βλέπαμε άλλο ματς, καθώς είχαμε φάσεις και κυρίως
τρία γκολ. Ο Παναιτωλικός ήταν η ομάδα που ξεκίνησε ιδανικά στην επανάληψη και στο 55'
άνοιξε το σκορ με πέναλτι του Μπαΐροβιτς. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο Ντίας σε ανατροπή
του από τον Κρέσπο, σε μια δύσκολη φάση που ο αμυντικός του ΠΑΟΚ πήγε άτσαλα και το
πλήρωσε ακόμα και αν δεν κράτησε δυνατά τον αντίπαλό του. Ένα γκολ που με βάση την
εικόνα και των δύο ομάδων στο πρώτο μέρος, έδειχνε ικανό ακόμα και να σπάσει το
αήττητο του «δικεφάλου του βορρά».

2/4

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 1-2
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019 16:23

Μίλησε ο αρχηγός με εντυπωσιακό γκολ και το τελείωσε ο Μάτος

Και εκεί που όλα έδειχναν άσχημα για τους Θεσσαλονικείς, μίλησε ο Αντελίνο Βιεϊρίνια. Ο
Πορτογάλος αριστερός μπακ (παίζει εκεί, μέσοεπιθετικός είναι βέβαια), πέτυχε στο 64' όχι
απλά το γκολ της χρονιάς, αλλά ίσως και της δεκαετίας για τον ΠΑΟΚ. Με ένα φοβερό
σουτ από 30 μέτρα έκανε το 1-1 και όλα πλέον πήραν τον δρόμο τους για τους
φιλοξενούμενους. Τρία λεπτά αργότερα ο Μάτος με κεφαλιά έστειλε και πάλι την μπάλα
στα δίχτυα του Γιαννακόπουλου, διαμόρφωσε το τελικό 1-2 και ο κόσμος του ΠΑΟΚ που
είχε μετατρέψει το γήπεδο του Παναιτωλικού σε Τούμπα τραγουδούσε «και σε πέντε έξι
εβδομάδες, θα είμαστε πρωταθλητές»...

MVP: Αρχικά ήθελα να βάλω στην θέση αυτή τον σκούφο του Λουτσέσκου που «μπήκε» στο
41' και άλλαξε τα πάντα, παρότι ο Παναιτωλικός προηγήθηκε. Ωστόσο θα ήταν άδικο για
τον Βιεϊρίνια που πέτυχε ένα απίστευτο γκολ, με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ να οδηγεί την
ομάδα του στην κατάκτηση του τίτλου.

Στο ύψος του: Το έχουμε γράψει πολλές φορές πως μεγάλος τερματοφύλακας είναι αυτός
που σε μία φάση θα κατεβάσει ρολά και για ακόμα μία φορά ο Πασχαλάκης έδειξε πόσο
μεγάλος είναι στην απόκρουση στην κεφαλιά του Μάρκος Πάουλο. Στο ύψος του πάντως
στάθηκε και όλος ο Παναιτωλικός που πάλεψε και με το παραπάνω απέναντι σε έναν τόσο
δυνατό αντίπαλο.

Αδύναμος κρίκος: Θα βάζαμε την άμυνα του Παναιτωλικού που τρία λεπτά μετά το 1-1 δεν
έδιωξε στο κόρνερ του Μπίσεσβαρ με τον Μάτος να δίνει την μεγάλη νίκη στην ομάδα του.

Η «γκάφα»: Το ίδιο θα βάζαμε και στη γκάφα, καθώς ήταν μια γκάφα που στοίχισε στους
γηπεδούχους έστω τον βαθμό της ισοπαλίας.

Το «στραγάλι»: Στο πρώτο ημίχρονο ο Τσαμούρης ήταν κακός κυρίως γιατί σφύριζε
συνέχεια και δεν άφηνε το παιχνίδι να βρει ρυθμό. Στο δεύτερο είχε σωστές αποφάσεις,
καθώς και στο γκολ του Άκπομ ο Άγγλος έσπρωξε (κανείς δεν έχει δυναμόμετρο για να
ξέρει το πόσο), τον αντίπαλό του, αλλά και στο πέναλτι ο Κρέσπο έκανε κακό μαρκάρισμα.
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Το «ταμείο» του gazzetta.gr: Αυτός ο ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένος όχι απλά να πάρει το
πρωτάθλημα, αλλά να το κάνει και αήττητος. Οι Θεσσαλονικείς ακόμα και σε άσχημη
βραδιά, όπως ήταν η σημερινή τους στο πρώτο ημίχρονο, έχουν τους παίκτες που θα τους
αλλάξουν τα πάντα. Για την ακρίβεια τον παίκτη και μιλάμε για τον Βιεϊρίνια. Ο Πορτογάλος
σε ένα ακόμα ματς πέτυχε σημαντικότατο γκολ και οδηγεί την ομάδα του στο αήττητο
πρωτάθλημα, την στιγμή που στον Παναιτωλικό προσπάθησαν και με το παραπάνω, αλλά
δεν κατάφεραν να πάρουν έστω έναν βαθμό.

Οι συνθέσεις του αγώνα

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Τραϊανός Δέλλας): Γιαννακόπουλος, Μαλής, Μάρκος Πάουλο, Μιχάι,
Μάζουρεκ, Αμαράλ, Τσιγγάρας (69' Λουσέρο), Μπάιροβιτς, Μαρινάκης, Μανά, Ντίας (74'
Τσοκάνης).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιειρίνια, Ολιβέιρα (77'
Μίσιτς), Σάκχοφ, Μπίσεσβαρ, Ζαμπά (87' Ενρίκε), Λημνιός (60' Σβιντέρφσκι), Άκπομ.

gazzetta.gr
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