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Με δυο γκολ έτοιμα για βραβείο ο Ρόσα οδήγησε τον Παναιτωλικό στο εύκολο 3-0
επί του καταδικασμένου Πλατανιά! Σκόρερ και ο Τσοκάνης στην πρώτη εντός
έδρας νίκη των Αγρινιωτών το 2018 και πρώτη εντός του Δέλλα.

Την ουσία με το θέαμα συνδύασε σήμερα ο Παναιτωλικός. Τα «καναρίνια» έπαιξαν καλή
μπάλα και με μπροστάρη τον Ρόσα που σημείωσε 2 πανέμορφα γκολ, πήραν τη νίκη (3-0)
επί του Πλατανιά. Ο οποίος δείχνει ανήμπορος να αντιδράσει και οδεύει προς την Football
League.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με τον Κυριακίδη κάτω από τα γκολπόστ, τους Μαρινάκη, Μιχάι,
Ροντρίγκες, Τσοκάνη στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Μπεχαράνο, Μάρκος
Πάουλο στον άξονα, τους Ρόσα, Κλέσιο στα άκρα και τον Ντίας πίσω από τον Γουίλιαν.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον Κλάγιτς στο τέρμα, τους Πλιάτσικα, Ντικαμονά, Καρυπίδη,
Κοροβέση στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Αγγελόπουλο, Μάλσα στο «6»
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και «8» και τους Νίλι, Ενσικουλού, Δημούτσο πίσω από τον προωθημένο Ουντότζι.
Με το «καλημέρα» στην αναμέτρηση, ο Παναιτωλικός θέλησε να δείξει ποιος θα είναι το...
αφεντικό. Μάλιστα ευτύχησε να ανοίξει το σκορ πολύ νωρίς, όταν στο 7' ο Ρόσα με ένα
πανέμορφο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κλάγιτς. Αυτό «έλυσε» τα πόδια των
«κυανοκίτρινων», οι οποίοι μέχρι το 25' έφταναν με άνεση στα καρέ των αντιπάλων τους
και σε ορισμένες περιπτώσεις άγγιξαν και ένα 2ο γκολ. Με κυριότερη του Ρόσα στο 15'.
Κάπου εκεί οι «ερυθρόλευκοι» αποφάσισαν να βγουν μπροστά και στο 29' απώλεσαν
μοναδική ευκαιρία να ισοφαρίσουν. Τότε ο Ενσικουλού έκανε την παράλληλη, ο Τσοκάνης
προ του Νίλι έβαλε την προβολή, ο Κυριακίδης απέκρουσε εντυπωσιακά, η μπάλα
«στρώθηκε» στον Δημούτσο που εξ΄επαφής έκανε το σουτ, αλλά ο Τσοκάνης έβαλε
σωτήρια την προβολή.
Το υπόλοιπο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου κύλησε με τον Παναιτωλικό να κρατά μπάλα,
αλλά χωρίς να βγάλει τη μεγάλη φάση. Η ανάπαυλα τον βρήκε με κατοχή μπάλας 61% και 6
τελικές, έναντι 2 του Πλατανιά.
Το δεύτερο μισό ξεκίνησε με τους «κυανοκίτρινους» διατεθειμένους να «καθαρίσουν» το
ματς. Ο Γουίλιαν στο 51΄παραλίγο να πετύχει ένα πανέμορφο γκολ όταν πέρασε 5
αντιπάλους του (!) και λίγο αργότερα (57'), ο Τσοκάνης με κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματά
τους. Ουσιαστικά το ματς τελείωσε εκεί και ο Ρόσα στο 87΄ έβαλε το κερασάκι στην
τούρτα, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των «κυανοκίτρινων». Οι οποίοι, αν ήταν
λίγο πιο προσεκτικοί στην τελική προσπάθεια, θα μπορούσαν να είχαν πετύχει και άλλα
γκολ.
MVP: Οι Ρόσα. Ο Βραζιλιάνος σημείωσε 2 πανέμορφα γκολ και οδήγησε τον Παναιτωλικό
στη νίκη. Επαιξε αριστερά, ταλαιπώρησε την άμυνα του Πλατανιά και ήταν ο κορυφαίος.
Στο ύψος του: Ο Τσοκάνης. Εκτός του γκολ που πέτυχε, ήταν μαζί με τον Κυριακίδη οι
μεγάλοι πρωταγωνιστές της φάσης του 29', όταν ο Πλατανιάς έφτασε μια ανάσα από την
ισοφάριση. Ο μπακ του Παναιτωλικού προσέθεσε ακόμη μία πολύ καλή εμφάνιση στο
ενεργητικό του.
Αδύναμος κρίκος: Ο Ουντότζι. Απλή αναφορά στο φύλο αγώνος, δεν απείλησε ούτε ως
«φουνταριστός» (στο πρώτο ημίχρονο), ούτε στα άκρα (μετά την είσοδο του Πετρόπουλου).
Πέρασε απαρατήρητος.
Η γκάφα: Η όλη ανασταλτική λειτουργία του Πλατανιά. Ο Παναιτωλικός πέτυχε 3 τέρματα
και είχε μίνιμουμ 4 «καθαρές» φάσεις για γκολ.
To «στραγάλι»: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα έβγαλαν το ματς ο Κατσικογιάννης και οι
βοηθοί του. «Εχασαν» κάποιες φάσεις (π.χ. 1-2 οφ σάιντ) αλλά δεν υπέπεσαν στο μεγάλο
λάθος.
Το ταμείο του gazzetta.gr: Ο Παναιτωλικός ήταν πολύ καλύτερος, έβγαλε φάσεις, έπαιξε
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ωραίο ποδόσφαιρο και κέρδισε δίκαια. Ο Πλατανιάς απείλησε μόνο μία φορά, στο 29', και
δεν είχε «αντίδοτο» στη μεσοεπιθετική ποιότητα των γηπεδούχων.
Και στο καζίνο... πρώτο τραπέζι Vista (21+)
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Τραϊανός Δέλλας): Κυριακίδης, Μαρινάκης, Μιχάι, Ροντρίγκες (70'
Χαντάκιας), Τσοκάνης, Μπεχαράνο, Μάρκος Πάουλο, Ρόσα, Κλέσιο (58' Μάζουρεκ), Ντίας,
Γουίλιαν (82' Βασιλούδης).
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (Γιάννης Χατζηνικολάου): Κλάγιτς, Πλιάτσικας, Ντικαμονά, Καρυπίδης,
Κοροβέσης (67΄Κασάλιτσα), Αγγελόπουλος, Μάλσα, Νίλι, Ενσικουλού, Δημούτσος, Ουντότζι
gazzetta.gr
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