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Μετά τις τρεις σερί ήττες (ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός) ο Παναιτωλικός επέστρεψε
στις νίκες με το 1-0 επί του Απόλλωνα στη Ριζούπολη! Γκολ-πέναλτι ο Μπαϊροβιτς,
το κέρδισε ο πολύ καλός πιτσιρικάς Ντουάρτε!

Σε μία «επαγγελματική» νίκη έφτασε σήμερα ο Παναιτωλικός.Με πολλούς πιτσιρικάδες στη
σύνθεσή του και τέσσερις παίκτες από την ακαδημία του στο αρχικό του σχήμα, κέρδισε
τον Απόλλωνα με 1-0 και εδραιώθηκε ψηλά.
Ο Λευτέρης Βελέντζας παρέταξε τον Χουάντερσον στο τέρμα, τους Ναδάλες, Κοντοέ,
Βαφέα τριάδα στα στόπερ, τον Στάθη στη δεξιά πλευρά, τον Ρώσση στην αριστερή, τους
Αγρόδημο, Ντ’ Ούρσο, Μπεντινέλι στον άξονα και τους Ναζλίδη, Ελ Χέλβε επιθετικές
«αιχμές».
Ο Τραϊανός Δέλλας ξεκίνησε με τον Κυριακίδη κάτω από τα γκολπόστ, τους Λιάβα, Μιχάι,
Μαλή, Αμαράλ στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Λουσέρο, Τσιγγάρα στον

1/3

Απόλλων Σμύρνης - Παναιτωλικός 0-1
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019 09:11

άξονα, τους Ντουάρτε, Ντίας στα άκρα, τον Γκούγκα «οργανωτή» και τον Μπαϊροβιτς στην
κορυφή της επίθεσης.
H αναμέτρηση ήταν αναγνωριστική στα πρώτα της λεπτά, ο Παναιτωλικός κρατούσε μπάλα
και μετά το 20’ εκτός από τον έλεγχο, άρχισε και να απειλεί. Κυρίως με τον Γκούγκα, ο
οποίος αρχικά είχε 1-2 καλά σουτ και στο 27’ απώλεσε μοναδική ευκαιρία να ανοίξει το
σκορ, όταν μετά το λάθος του Χουάντερσον, ο Ντίας του «έστρωσε» την μπάλα στο ύψος
του πέναλτι, αλλά εκείνος πλάσαρε άουτ. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν τελικά το σκορ στο
30’, όταν καταλογίστηκε πέναλτι σε ανατροπή του Ντουάρτε από τον Κοντοέ και ο
Μπαϊροβιτς ευστόχησε από την άσπρη βούλα. Η παραπάνω εξέλιξη «ανάγκασε» τους
γηπεδούχους να ανεβάσουν τις γραμμές τους, αλλά πλην της προσπάθειας του Ελ Χέλβε
στο 35’ και 1-2 κόρνερ που κέρδισαν, δεν έκαναν αισθητή την παρουσία τους στα καρέ του
Κυριακίδη.
Το δεύτερο μισό θα ξεχαστεί πολύ σύντομα. Το μόνο που έχουμε να θυμόμαστε είναι μία
παράλληλη του Ναδάλες και 2-3 περιπτώσεις αντεπίθεσης του Παναιτωλικού που δεν
μετουσιώθηκαν σε φάσεις. Ετσι το σκορ δεν άλλαξε και οι «κυανοκίτρινοι» πήραν τους
τρεις βαθμούς.
MVP: Ο Τσιγγάρας. Ο νεαρός έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι, κέρδισε πολλές μονομαχίες
στον άξονα και ήταν ο κορυφαίος της μεσαίας γραμμής.
Στο ύψος του: Ο Ντουάρτε. Σε ένα ματς που είδαμε πολύ λίγα πράγματα από τα άκρα, ο
μικρός με ωραία ενέργεια κέρδισε το πέναλτι που έκρινε το ματς. Ηταν μία φάση που
κρατάμε από το αποψινό ματς.
Αδύναμος κρίκος: Ο Μπεντινέλι. Ο χαφ του Απόλλωνα δεν κατάφερε να φανεί απειλητικός.
Το πιστώνεται ο Τσιγγάρας και η «Ελαφρά Ταξιαρχία» δεν είχε… εγκέφαλο στο παιχνίδι
της.
Η «γκάφα»: Ο Παναιτωλικός σε δύο περιπτώσεις με τον Λουσέρο (στο τρανζίσιον όπου είχε
3 παίκτες έναντι 2 του Απόλλωνα) και με τον Ντίας (μπήκε στη φάση ενώ ήταν σε θέση οφ
σάιντ), απώλεσε τη δυνατότητα να βγάλει «καθαρή» φάση. Αν εκεί είχε «καθαρό» μυαλό, θα
μπορούσε να διευρύνει το προβάδισμά του.
Το «στραγάλι»: Ο ρέφερι Γρατσάνης σωστά καταλόγισε πέναλτι στην ανατροπή του
Ντουάρτε από τον Κοντοέ στο πρώτο ημίχρονο. Ομως μάλλον «έχασε» το σπρώξιμο επί
του Ντίας στο 50’, όπου εκ νέου υπήρχε, όπως φαίνεται, πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού.
Το «ταμείο» του gazzetta.gr: Το ματς δεν ήταν καλό και ο Παναιτωλικός πήρε μία
επαγγελματική, αλλά δίκαιη νίκη. Πέτυχε το γκολ, εκείνος είχε την «καθαρή» φάση
(Γκούγκα 27’) και βάσει εικόνας άξιζε τους τρεις βαθμούς.
ΑΠΟΛΛΩΝ: Χουάντερσον, Κοντοές, Βαφέας, Ναδάλες, Ρώσσης (73’ Βάρκας), Στάθης (84’
Οικονομόπουλος),Ντ’ Ούρσο, Αγρόδημος, Μπεντινέλι,Ναζλίδης, Ελ Χέλβε (46’
Ντεφεντερίκο).

2/3

Απόλλων Σμύρνης - Παναιτωλικός 0-1
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019 09:11

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κυριακίδης, Λιάβας, Μιχάι, Μαλής, Αμαράλ (73’ Μάρκος Πάουλο),
Τσιγγάρας, Λουσέρο, Γκούγκα(90’ Μπελεβώνης), Ντουάρτε, Ντίας, Μπαϊροβιτς (81’
Παρράς).

gazzetta.gr
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