«Καλπάζουν» Απόλλων και Αγρίνιο!
Κυριακή, 31 Μάρτιος 2013 17:21

Ο Παναιτωλικός και ο Απόλλωνας ήταν οι μεγάλοι νικητές της αγωνιστικής, αφού με
«τριάρες» κόντρα σε Βόλο και Καβάλα αναρριχήθηκαν στην βαθμολογία. Γκέλα Εργοτέλη
στην Άμφισσα. Στο κόλπο Νίκη και Καλλονή! Αποτελέσματα και βαθμολογία

Τεράστια νίκη πέτυχε η ομάδα του Παναιτωλικού, η οποία σκόρπισε τον Ολυμπιακό Βόλου
στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής και επιβλήθηκε εύκολα των ερυθρόλευκων με 3-2 και
πλέον έχουν μπει για τα καλά στο παιχνίδι της ανόδου και διεκδικούν με αξιώσει και μία
θέση στην πρώτη τριάδα. Τα Καναρίνια μπήκαν πολύ πιο δυνατά, με ώθηση και από την
φανταστική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οργανωμένοι οπαδοί κατά την επιστροφή
τους στο γήπεδο.
Το επιθετικό σύστημα που επέλεξε ο Μάκης Χάβος, με τον Καμαρά να παίζει σαν εξτρέμ
δεξιά από τον Μπόγιοβιτς, έπιασε τόπο, αφού οι γηπεδούχοι κατάφεραν να διασπάσουν την
άμυνα του Ολυμπιακού και να φτάνουν με αξιώσεις στην αντίπαλη εστία. Η υπεροχή αυτή
του Παναιτωλικού πήρε... σάρκα και οστά στο 25', όταν Μπελόν και Σίσιτς συνδυάστηκαν
πολύ όμορφα, ο δεύτερος πέρασε την μπάλα στον Μπόγιοβιτς, ο οποίος με διπλή
προσπάθεια νίκησε τον Γκίτκο και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του.
Ο Ελβετός μέσος που ήταν σε τρομερά κέφια, ήταν αυτός που ξεκίνησε και το 2ο τέρμα της
ομάδας του, όμως αυτή την φορά αφού πέρασε τρεις αντιπάλους του πάσαρε στον Καμαρά,
ο οποίος μέσα από την περιοχή δεν αντιμετώπισε καμία δυσκολία να στείλει την μπάλα στο
βάθος της εστίας του Βόλου και να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του.
Στην επανάληψη οι ερυθρόλευκοι μπήκαν με στόχο να ανατρέψουν την εις βάρος τους
κατάσταση και κατάφεραν να μειώσουν με το... καλημέρα, αφού ο Ανιέτε μόλις στο 48'
κατάφερε να βάλει και πάλι τον Βόλο στο παιχνίδι με ωραίο σουτ, το οποίο δεν μπόρεσε να
αποκρούσει ο Στεφανάκος.
Η χαρά τους όμως δεν κράτησε πολύ, αφού ο φέρελπις νεαρός αμυντικός Μπακάκης, μετά
από νέα ασίστ του Μπελόν κατάφερε να σκοράρει και να δώσει εκ νέου αέρα δύο τερμάτων
στην ομάδα του, κόβοντας παράλληλα τα «φτερά» του Ολυμπιακού που είχε πάρει
ψυχολογία από το τέρμα που είχε πετύχει λίγο νωρίτερα.
Το μόνο που κατάφεραν να πετύχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν να μειώσουν με
αυτογκόλ για όσκαρ ατυχίας από τον Μελισσά, στην πλάτη του οποίου χτύπησε η μπάλα
μετά από την απομάκρυνση του Σίσιτς, με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα
του Στεφανάκου.
Καταιγίδα στην Μυτιλήνη
Επίδειξη δύναμης πραγματοποίησε η ομάδα της Καλλονής, που για ακόμα μία φορά
εκμεταλλεύτηκε την έδρα της που είναι το το δυνατό της σημείο, με θύμα αυτή τη φορά τον
Πιερικό που γνώρισε βαριά ήττα με 5-2. Οι νησιώτες μπήκαν πολύ δυνατά, με στόχο ένα
γρήγορο τέρμα που θα ξεκλειδώσει την άμυνα των φιλοξενούμενων, οι οποίοι όπως ήταν
αναμενόμενο δεν είχαν πρόθεση να ανοιχτούν.
Ότι δεν κατάφερε όμως στο 5' ο Λαμπρόπουλος μπροστά από κενή εστία και στο 13' ο
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Μανούσος που είχε δοκάρι, το πέτυχε ο Βλαστέλης στο 15', μετουσιώνοντας έτσι τον
φρενήρη ρυθμό που είχε πιάσει η γηπεδούχος ομάδα από την έναρξη της αναμέτρησης.
Αυτό όμως ήταν μόνο η αρχή, αφού μόλις 10 λεπτά αργότερα ο Μανούσος συνδυάστηκε με
τον Μανουσάκη, με τον τελευταίο να μην δυσκολεύεται από κοντά να κάνει το 2-0.
Το τέρματα της Καλλονής δεν ήταν τα μόνα που διπλασιάστηκαν όμως, αφού μόλις στο 29'
ο Βλαστέλλης βρέθηκε μία ανάσα από το να σκοράρει και πάλι, όμως ο κεραυνός που
εξαπέλυσε σταμάτησε στο δοκάρι του Παπατόλικα. Και πριν προλάβει η ομάδα του
Πιερικού να ηρεμήσει και από αυτή την φάση, στο 33' οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι το
οποίο εκτέλεσε ο Μανούσος για να δώσει διαστάσεις θριάμβου στο σκορ.
Στην συνέχεια οι γηπεδούχοι χαλάρωσαν, αφού τους το επέτρεπε τόσο η εικόνα του αγώνα,
όπως και η διαφορά που είχε διαμορφωθεί από νωρίς. Μάλιστα, η χαλαρότητα αυτή
τιμωρήθηκε, αφού ο τερματοφύλακας της ΑΕΛΚ, Σιδεράκης, έκανε ένα τραγικό λάθος στο
37' όταν και προσπάθησε να ντριπλάρει τον Παπατόλιο, ο οποίος έκλεψε την μπάλα και
μείωσε για την ομάδα από την Κατερίνη.
Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι έπαιξαν με την φωτιά, αφού το γκολ που δέχτηκαν δεν
τους... έβαλε μυαλό, αφού συνέχισαν να είναι υπερβολικά χαλαροί, με αποτέλεσμα να
αφήσουν τον Πιερικό να μπει για τα καλά στο παιχνίδι με τον Ιορδανίδη, ο οποίος μετρά
από εκτέλεση κόρνερ σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους και με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον
Σιδεράκη και μείωσε σε 3-2.
Αυτή η ψυχρολουσία επανέφερε απότομα τους παίκτες της ΑΕΛΚ, που είδαν πως μπορεί να
χάσουν βαθμούς από ένα δικό τους παιχνίδι και έτσι σοβαρεύτηκαν, με τον Μανουσάκη να
αναλαμβάνει και πάλι δράση στο 77', ενώ στο 83' ο Μάρα στην πρώτη του επαφή με την
μπάλα κλείδωσε την νίκη της γηπεδούχου ομάδας αφού έγραψε το τελικό 5-2 για την ΑΕΛΚ.
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