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Ο Ολυμπιακός Βόλου νίκησε 3-1 τον Θρασύβουλο για την 34η αγωνιστική της Football
League και παρέμεινε στη δεύτερη θέση. Τρίτος πέρασε ο Παναιτωλικός, μετά το
«χορταστικό» 4-3 επί της Παναχαϊκής

«Χορταστικό» παιχνίδι έγινε στο Αγρίνιο, όπου ο Παναιτωλικός συνέχισε την ανοδική του
πορεία, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Παναχαϊκής με σκορ 4-3. Έτσι, σκαρφάλωσε
προσωρινά (Εργοτέλης και Νίκη Βόλου αγωνίζονται αύριο) στην τρίτη θέση, που δίνει το
τελευταίο εισιτήριο για την απευθείας άνοδο. Μπόγιοβιτς (7’), Σίλβα Τζούνιορ (17’), Καμαρά
(33’) και Σίσιτς (64’ πεν.) ήταν οι σκόρερ της ομάδας του Αγρινίου, ενώ για τους Πατρινούς
σκόραρε στο 43’ με αυτογκόλ ο Μπόγιοβιτς, στο 60’ ο Παμπόε και στο 89’ ο Βάντερσον. Οι
δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες λόγω αποβολής των Σίσιτς από
πλευράς γηπεδούχων και Λίτση από πλευράς φιλοξενούμενων στις καθυστερήσεις.
Στις νίκες επέστρεψε στη Football League ο Ολυμπιακός Βόλου. Η θεσσαλική ομάδα, μετά
τη γκέλα μεσοβδόμαδα με την Παναχαϊκή, επικράτησε 3-1 εντός έδρας του Θρασύβουλου
στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής και παρέμεινε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Τα
γκολ των νικητών πέτυχαν οι Γόγολος (32’), Προβατίδης (33’ αυτ.) και Ναντάγια (55’), ενώ
για την ομάδα της Φυλής μείωσε προσωρινά ο Σταυροθανασόπουλος (54’). Στις
καθυστερήσεις του αγώνα αποβλήθηκε από πλευράς γηπεδούχων ο Γόγολος.
Σε τροχιά ανόδου παρέμειναν επίσης ο Ηρακλής και η Καλλονή. Ο «γηραιός» επιβλήθηκε 3-0
του Βύζαντα Μεγάρων, χάρη στα τέρματα των Κιρόφσκι (21’, 64’) και Σαββίδη (56’) και
επέστρεψε στις εντός έδρας νίκες από τις 27 Φεβρουαρίου. Σε αυτό το διάστημα είχε
τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες.
Από την πλευρά της, η ομάδα της Μυτιλήνης πήρε τους τρεις βαθμούς κόντρα στην Καβάλα,
επικρατώντας με σκορ 2-1. Πρωταγωνιστής ήταν ο Μανούσος, που πέτυχε και τα δύο γκολ
(50’, 71’), ενώ για τους «Αργοναύτες» μείωσε ο Ντόσης (79’).
Στην ουρά, κερδισμένος της αγωνιστικής ήταν ο Πιερικός, ο οποίος νίκησε 3-1 τον Φωκικό
και ξέφυγε επτά βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη. Αποστολίδης (9’), Ελευθεριάδης (53’)
και Γιαζιτζόγλου (79’) σκόραραν για την ομάδα της Κατερίνης, ενώ ο Γκόμεζ (40’) είχε
ισοφαρίσει προσωρινά για την φιλοξενούμενη ομάδα.

Δευτέρα 15/04
Εργοτέλης-Πανσερραϊκός (16:00)
Αναγέννηση Γιαννιτσών-Νίκη Βόλου (16:00, ΟΤΕ TV)
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Απόλλων Σμύρνης-Λάρισα (19:00, ΟΤΕ TV)
Η επόμενη (35η) αγωνιστική
Δόξα Δράμας-Καβάλα
Παναχαϊκή-Εθνικός Γαζώρου
Βύζας Μεγάρων-Καλλονή
Θρασύβουλος-Παναιτωλικός
Φωκικός-Ηρακλής
Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Βόλου
Λάρισα-Πιερικός
Καλλιθέα-Απόλλων Σμύρνης
Εργοτέλης-Αναγέννηση Επανομής
Πανσερραϊκός-Ηρακλής Ψαχνών
Ρεπό: Αναγέννηση Γιαννιτσών
http://www.sport-fm.gr
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