Παναιτωλικός-Λαμία 2-2
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 09:02

Ο Μαστούρ εκτελεί το πέναλτι στο 98', ο Κυριακίδης αποκρούει, ο Αντέντζο έχει
μπει στην περιοχή αντικανονικά και... στο ριμπάουντ σκοράρει. Με τον τρόπο αυτό
η Λαμία φεύγει με ανέλπιστο βαθμό από το Αγρίνιο (2-2) καθώς στο 100'
ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ γκολ του Μαρινάκη!

«Παράδοση» σε ματς με χιτσκοκικό φινάλε έχουν πλέον Παναιτωλικός και Λαμία. Μετά το
περσινό 2-2 στην πόλη της Φθιώτιδας που διαμορφώθηκε στο 90'+7΄, το αποψινό
«δημιουργήθηκε» στο 90'+4', με δράστη πάλι την Λαμία που απέσπασε τον πρώτο της
βαθμό στο πρωτάθλημα.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με τον Κυριακίδη κάτω από τα γκολοπόστ, τους Μαρινάκη, Μιχάι,
Αργκους, Τσοκάνη στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Ερικσον, Μάρκος
Πάουλο μπροστά από τα στόπερ, τον Μάζουρεκ «οργανωτή», τους Ντίας, Ουίλιαν στα άκρα
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και τον Μοράρ στην κορυφή της επίθεσης.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον Σαράνοφ στο τέρμα, τους Βασιλαντωνόπουλο, Αντέτζο,
Αναστασιάδη, Βάντερσον στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Σκόνδρα,
Μπλάζιτς στο «6» και «8» αντίστοιχα, τον Μπερτόλιο «δεκάρι», τους Επστάιν, Καραμάνος
στα άκρα και τον Μπαράλες στο «9».
Το ματς ξεκίνησε και η Λαμία αιφνιδίασε στο έπακρο τον Παναιτωλικό. «Πήρε» το κέντρο,
είχε τον Μπερτόλιο σε καλή βραδιά και ορεξάτη την αριστερή της πλευρά (Βάντερσον,
Καραμάνος), κρατούσε μπάλα και τρεις φορές «άγγιξε» το γκολ. Με την απευθείας
εκτέλεση φάουλ του Μπερτόλιο (3'), το πλασέ του Επστάιν (16') και το τετ α τετ του
Μπερτόλιο (21'). Σε ισάριθμες ο Κυριακίδης αντέδρασε πολύ καλά (στην πρώτη εξαιρετικά)
και κράτησε το «μηδέν» για τα «καναρίνια», τα οποία κόντρα στη ροή του αγώνα άνοιξαν το
σκορ στο 27'. Οταν ο Μάζουρεκ κατέβασε εξαιρετικά την μπάλα σε εκτέλεση φάουλ του
Πάουλο και με όμορφο σουτ έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» του Σαράνοφ. Αυτή η
εξέλιξη «έριξε» τους παίκτες του Μάκη Χάβου και οι «κυανοκίτρινοι» ισορρόπησαν το
παιχνίδι, ενώ είχαν και μία καλή στιγμή με τον Ουίλιαν.
Η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη. Μέχρι το 70' περίπου ο
Παναιτωλικός ήταν καλύτερος, κρατούσε μπάλα και σε αυτό το διάστημα είχε 6 τελικές,
ενώ ο Μοράρ στο 55' απώλεσε μοναδική ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του. Κάπου
εκεί όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν μέτρα και έφτασαν στην ισοφάριση στο 75', όταν ο
Μπερτόλιο έκανε την κάθετη στον Επστάιν, εκείνος μπήκε στην περιοχή, απέφυγε τον
Κυριακίδη και πλάσαρε εύστοχα. Κάπου εκεί οι γηπεδούχοι τα έπαιξαν όλα για όλα,
«γύρισαν» το σύστημα σε 4-4-2 και στο 88' πήραν ξανά κεφάλι στο σκορ. Ο Καμαρά πήρε
την μπάλα από τον Βασιλαντωνόπουλο μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ, ο Σαράνοφ
απέκρουσε, ο Μανά έγινε κάτοχός της και με ωραίο τελείωμα διπλασίασε τα τέρματα των
γηπεδούχων.
Ομως το ματς είχε ακόμη πολύ... ψωμί. Στην (θεωρητικά) τελευταία φάση (90'+4')
καταλογίστηκε πέναλτι σε χέρι του Μιχάι, ο Κυριακίδης απέκρουσε την εκτέλεση του
Μαστούρ (90'+8'), αλλά ο Αντέτζο πήρε το «ριμπάουντ» και ισοφάρισε, σε μία φάση όμως
όπου έπρεπε να καταλογιστεί επανάληψη, καθώς ο σκόρερ είχε μπει νωρίτερα στην
περιοχή. Επειδή υπήρξαν έξτρα καθυστερήσεις για τραυματισμό παικτών στη φάση της
εσχάτης των ποινών, παίξαμε επιπλέον χρόνο, όπου σε κόρνερ, ο Μαρινάκης σκόραρε αλλά
ήταν σε θέση οφ σάιντ και ορθώς δεν μέτρησε το γκολ του.
MVP: Ο Κυριακίδης. Ο πορτιέρο του Παναιτωλικού έκανε τρεις πολύ καλές επεμβάσεις στο
πρώτο ημίχρονο, ενώ απέκρουσε και την εκτέλεση πέναλτι του Μαστούρ, όταν όμως τον
«πρόδωσαν» οι συμπαίκτες του και ο διαιτητής και για αυτό δέχθηκε γκολ στην εξέλιξη της
φάσης. Μακράν ο κορυφαίος του γηπέδου.

Στο ύψος του: Οι Μπερτόλιο, Μάζουρεκ. Ο πρώτος ήταν στο πρώτο ημίχρονο μία διαρκής
απειλή για την άμυνα του Παναιτωλικού, ενώ έκανε πολύ ωραία την κάθετη στον Επστάιν
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στη φάση της ισοφάρισης της Λαμίας. Ο δεύτερος πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ και ήταν
μακράν ο πιο δραστήριος παίκτης των «κυανοκίτρινων».

Αδύναμος κρίκος: Ο Ουίλιαν. Ο ακραίος του Παναιτωλικού προσέθεσε ακόμη μία μέτρια
εμφάνιση στο ενεργητικό του.

Η «γκάφα»: Στο 90'+4' ο Μιχάι έδιωξε με το χέρι προ του Μπαράλες και το είχε
προτεταμένο. Ετσι καταλογίστηκε το πέναλτι, από όπου προήλθε η ισοφάριση της Λαμίας.
Ο στόπερ του Παναιτωλικού αντέδρασε λανθασμένα.

Το «στραγάλι»: Υπήρξαν πολλές δύσκολες φάσεις και το διαιτητικό τρίο υπέπεσε σε μόνο
ένα λάθος, που όμως διαμόρφωσε αποτέλεσμα. 1) Σωστά ακυρώθηκε από τον βοηθό
Πετρόπουλο το γκολ του Τσοκάνη στο πρώτο ημίχρονο, καθώς ο μπακ του Παναιτωλικού
ήταν ελάχιστα εκατοστά εκτεθειμένος. 2) Ορθώς καταλογίστηκε πέναλτι στη φάση του
90'+4'. 3) Λανθασμένα καταλογίστηκε το γκολ του Αντέτζο. Ο στόπερ της Λαμίας είχε μπει
μπροστά στα μάτια του διαιτητή Μανούχου πολύ πριν την εκτέλεση του Μαστούρ, ενώ
ευθύνη που «χάθηκε» η φάση φέρει και ο βοηθός. Επρεπε να καταλογιστεί επανάληψη και
να μην μετρήσει το γκολ 4) Σωστά ακυρώθηκε από τον βοηθό Τριανταφύλλου το γκολ του
Μαρινάκη στο 90'+10'.

Τα ταμείο του gazzetta.gr: Η Λαμία δεν σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο που είχε κλασικές
ευκαιρίες και πέτυχε δύο γκολ μετά την ανάπαυλα, με 1,5 φάση (το πέναλτι δεν ήταν
ευκαιρία). Ο Παναιτωλικός μπορεί να αισθάνεται τυχερός που στο 20' δεν έχανε και άτυχος
όμως για το πώς και το πότε ισοφαρίστηκε. Και οι δύο ομάδες μπορούν να λένε πως
μπορούσαν να πάρουν τους τρεις βαθμούς.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κυριακίδης, Μαρινάκης, Αργκους (87' Λουσέρο), Μιχάι, Τσοκάνης, Μάρκος
Πάουλο (80' Καμαρά), Ερικσον, Μάζουρεκ, Ντίας, Ουίλιαν (70' Μανά), Μοράρ

ΛΑΜΙΑ: Σαράνοφ, Βασιλαντωνόπουλος, Αναστασιάδης, Αντέτζο, Βάντερσον, Μπλάζιτς,
Σκόνδρας, Καραμάνος (59' Μαστούρ), Μπερτόλιο (79' Καραγκούνης), Επσταϊν, Μπαράλες
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