Παναιτωλικός - ΟΦΗ 2-0: Στη λάσπη βρήκε την πρώτη νίκη!
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019 09:26

Μετά από 15 ματς ο Παναιτωλικός πέτυχε την πρώτη φετινή νίκη του, καθώς με
γκολ των Nτουάρτε και Μπαϊροβιτς (πεν.) νίκησε 2-0 τον ΟΦΗ και ξεκόλλησε από
την τελευταία θέση. Από ένα δοκάρι (Τσιλιανίδης – Μπαϊροβιτς) οι δυο αντίπαλοι
στο 0-0.

Η «κατάρα» έσπασε και ο Παναιτωλικός πήρε σήμερα την πρώτη του νίκη στη σεζόν, καθώς
κέρδισε τον ΟΦΗ με 2-0, ξεκόλλησε από την τελευταία θέση και έχει κάθε δικαίωμα να
αισιοδοξεί ενόψει του νέου έτους.
Οι «κυανοκίτρινοι» ξεκίνησαν με τον Κνετ κάτω από τα γκολπόστ, τους Σανιά, Μαρσιάλ,
Γιοβάνοβιτς, Λιάβα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Σίενστεντ, Ταχάρ
στον άξονα, τους Αριγίμπι, Ντίας στα άκρα και τον Μιμίτο πίσω από τον Μπαϊροβιτς.
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Οι κρητικοί είχαν τον Σωτηρίου στο τέρμα, τους Μπράουν, Νάστο, Γιαννούλη, Μαρινάκη
στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Σακόρ, Κουτρουμπή, Στάικο στον άξονα,
τους Φερέιρα, Τσιλιανίδη στα άκρα και τον Μάνο στην κορυφή της επίθεσης.
Πριν πούμε το οτιδήποτε να αναφερθεί το εξής. Ηταν τόσο κακή η κατάσταση του
αγωνιστικού χώρου ελέω της βροχής που έπεφτε, που καθιστά ήρωες και τους 28
ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν. Με γνώμονα τα παραπάνω στην αναμέτρηση δεν
υπάρχουν τακτικές κτλ... Μόνο πάθος και δύναμη. Οι παίκτες και των δύο ομάδων
«αναγκάζονταν» να σηκώνουν την μπάλα γιατί ουδείς μπορούσε να την κουβαλήσει και το
πρώτο ημίχρονο κύλησε με 1-2 εκξτατέρωθεν «υποψίες» φάσεων.
Πάμε στο δεύτερο μισό τώρα, όπου στην εξίσωση της αναμέτρησης άρχιζε να μπαίνει και ο
παράγοντας κόπωση, αφού λόγω των συνθηκών μεγιστοποιούνταν ο παράγοντας
επιβάρυνση. Παρόλα αυτά τόσο οι γηπεδούχοι όσο και οι φιλοξενούμενοι το «πάλεψαν». Οι
του ΟΦΗ μάλιστα ήταν οι πρώτοι που «άγγιξαν» το γκολ, όταν στο 65' ο Τσιλιανίδης με
λόμπα έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Κνετ. Κάπου εκεί όμως ο... Μπαϊροβιτς
πήρε το... όπλο του. Ο Σουηδός έκανε ματσάρα στο βούρκο. Στο 77' με κεφαλιά σημάδεψε
το δοκάρι του Σωτηρίου και στο 80' έβγαλε εξαιρετική ασίστ για τον Ντουάρτε, ο οποίος
εκμεταλλεύτηκε πως η μπάλα κόλλησε και με εξαιρετικό πλασέ άνοιξε το σκορ. Αμέσως
μετά (85') ανατράπηκε από τον Νάστο, καταλογίστηκε η εσχάτη των ποινών και ο ίδιος
ευστόχησε από τα 11 βήματα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.
Σε μία αναμέτρηση... one man show!
MVP: Ο Μπαϊροβιτς. Ο Σουηδός φορ σε ένα γήπεδο «πισίνα» πέτυχε ένα γκολ με πέναλτι
που κέρδισε ο ίδιος, έδωσε μία ασίστ και είχε ένα δοκάρι. Τα έκανε όλα.
Στο ύψος του: Οι Ντουάρτε, Μιμίτο. Ο πρώτος έκανε εξαιρετικό τελείωμα στη φάση-κλειδί
του 1-0 και ο δεύτερος κέρδισε πάρα πολλές «μονομαχίες» στον άξονα.
Αδύναμος κρίκος: Σε έναν αγωνιστικό χώρο όπως αυτός που διεξήχθη το αποψινό ματς, θα
είναι άδικο να ειπωθεί πως κάποιος υστέρησε. Οι παίκτες και των δύο ομάδων τα έδωσαν
όλα.
Η «γκάφα»: Δεν την έκανε κάποιος, αλλά αφαιρετικά μπορεί να ειπωθεί πως πιστώνεται
στον αγωνιστικό χώρο. Στη φάση του 1-0 η μπάλα «κόλλησε» και ο Ντουάρτε το
εκμεταλλεύτηκε για το 1-0. Είναι αυτό που είπαμε παραπάνω. Το τερέν δεν επιτρέπει να
γίνει ουσιαστική κουβέντα για μπάλα.

Το «στραγάλι»: Ο Μανούχος σωστά υπέδειξε, μέσω VAR, το πέναλτι σε ανατροπή του
Μπαϊροβιτς από τον Νάστο. «Εχασε» ορισμένες φάσεις, όμως δεν διαμόρφωσε
αποτέλεσμα.

Το «ταμείο» του gazzetta.gr: Ηταν ένα ματς που θα κρίνονταν στη «μία» φάση. Αν π.χ. ο
Τσιλιανίδης είχε σκοράρει και γίνονταν το 0-1, ίσως να υπήρχε άλλη εξέλιξη. Πάντως το
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πάθος που έβγαλαν τα «καναρίνια» στα τελευταία λεπτά αφού καίγονταν για τη νίκη, ίσως
και να έκρινε την αναμέτρηση. Μην ξεχνάμε πως σε τόσο «βαρύ» τερέν είχαν από το 77' και
μετά 2 γκολ και 1 δοκάρι.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κνετ, Σανιά, Γιοβάνοβιτς, Σιέστεντ, Μαρσιάλ, Ταχάρ, Λιάβας, Μιμίτο (87'
Μαλής), Αριγίμπι (74' Ντουάρτε), Ντίας, Μπαΐροβιτς (86' Ντάλσιο).
ΟΦΗ: Σωτηρίου, Μαρινάκης, Κουτρουμπής, Γιαννούλης, Μπράουν, Σακόρ (90'+1'
Νοικοκυράκης), Νάστος, Στάικος, Τσιλιανίδης, Φερέιρα (59' Φιγκερέιδο), Μάνος (90'+1'
Σουρνάκης).
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