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σε κόρνερ το δυνατό, χαμηλό σουτ του 
Ιωαννίδη.
Στο 61’ οι «πράσινοι» έχασαν τρομερή δι-
πλή ευκαιρία, καθώς ο Μελίσσας νίκησε 
σε τε-α-τετ τον Ιωαννίδη και στην εξέλιξη 
της φάσης, ο Τσότσαλιτς έδιωξε πάνω στη 
γραμμή το σουτ του Αϊτόρ, αποσοβώντας 
βέβαιο γκολ.
Στο 62’ από φάουλ του Χουάνκαρ, ο Ιω-
αννίδης έπιασε εξαιρετική κεφαλιά, αλλά 
ο Μελίσσας με καταπληκτική εκτίναξη κι 
απόκρουση απομάκρυνε με τα ακροδά-
κτυλα σε κόρνερ.
Στο 67’ ο Παναθηναϊκός έχασε απίστευ-
τη ευκαιρία για να ισοφαρίσει, όταν από 
«σκάψιμο» του Αϊτόρ, ο Βιγιαφάνιες έδω-
σε με κεφαλιά-ψαράκι πάσα... πάρε-βάλε 
στον Ενγκμπακοτό ο οποίος πλάσαρε από 
τα τρία μέτρα, με τον Μελίσσα να ακου-
μπάει ίσα-ίσα τη μπάλα και να της δίνει 
πορεία για το οριζόντιο δοκάρι!
Στο 68’ ο Παναιτωλικός έφτασε κοντά στο 
2-0, όμως ο Διούδης απέκρουσε καταπλη-
κτικά το σουτ του Τσιγγάρα στην κίνηση, 
ενώ στο τελευταίο 25λεπτο ο Παναθηναϊ-
κός, όσο κι αν πίεσε τους Αγρινιώτες δεν 
μπόρεσε να βρει το γκολ της ισοφάρισης, 
με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν 
έξαλλα τη νίκη που τους έφερε ξανά στη 
12η θέση και πάνω απ’ την επικίνδυνη 
ζώνη.

Π
αιχνίδι για γερά νεύρα έγινε στο 
ΟΑΚΑ, με την ΑΕΚ και τον Αστέ-
ρα Τρίπολης να μένουν στο 2-2. 
Οι Αρκάδες μπήκαν δυνατά και 

προηγήθηκαν 2-0 μέσα σε ένα δίλεπτο, 
χάρη στα γκολ των Λουίς Φερνάντεθ στο 
16’ και Σουάρεθ στο 18’.
Η Ένωση αντέδρασε προς το τέλος του 
ημιχρόνου, μειώνοντας στο 40’ με τον Σι-
μάνσκι, ενώ ο Πολωνός είχε δοκάρι στο 
44’. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ βελτί-
ωσε την εικόνα της και πίεσε, ισοφαρίζο-
ντας στο 68’ σε 2-2 πάλι με τον Σιμάνσκι. 
Παρά τις χαμένες ευκαιρίες στη συνέχεια, 
το σκορ δεν άλλαξε.

Μ
ε τον 28χρονο γκολκίπερ Νίκο 
Μελίσσα να μπαίνει από το 
«παράθυρο» στην ενδεκάδα 
(τραυματισμός Κνετ, που έκα-

ψε τα χέρια του ενώ... μαγείρευε) και να 
πραγματοποιεί απίστευτες επεμβάσεις στο 
δεύτερο ημίχρονο, ο Παναιτωλικός νίκη-
σε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 
23ης αγωνιστικής της Super League κι 
«έσπασε» το αήττητο σερί των «πράσινων» 
στο πρωτάθλημα μέσα στο 2021, επιστρέ-
φοντας στις νίκες μετά από 8 αγωνιστικές.
Ο Εντινγκά το «χρυσό» γκολ της ομάδας 
του Αγρινίου, έχασε τα... άχαστα ο Πανα-
θηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο που είχε 
δοκάρι με τον Ενγκμπακοτό και γνώρισε 
δεύτερη ήττα στο ίδιο γήπεδο μέσα σε τέσ-
σερις μέρες, καθώς είχε ηττηθεί την πε-
ρασμένη Πέμπτη (18/02) κι απ’ τον ΠΑΣ 
Γιάννινα με 2-1 στον πρώτο προημιτελικό 
του Κυπέλλου Ελλάδας. 
Ο Παναιτωλικός βρήκε γκολ από τα... 
αποδυτήρια παίρνοντας προβάδισμα 
στο σκορ μόλις στο 6ο λεπτό. Μετά από 
φάουλ του Αριγίμπι από τα αριστερά, ο 
Ιωαννίδης έδιωξε προς τα πλάγια και ο 
Εντινγκά με ξερό αριστερό σουτ στην κί-
νηση έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» 
του Διούδη, κάνοντας το 1-0!
Στο 16’ από αδύναμο σουτ του Χουάνκαρ, 
ο Μαουρίσιο έκανε την προβολή κι έστει-
λε τη μπάλα στα δίκτυα, ωστόσο, έπειτα 
απ’ τον τρίλεπτο έλεγχο που έγινε στο 
VAR το τέρμα του Βραζιλιάνου ακυρώθη-
κε, καθώς ήταν λίγο πιο μπροστά απ’ την 
άμυνα του Παναιτωλικού.
Ο Παναιτωλικός κράτησε κλειστούς όλους 
τους διαδρόμους προς την εστία του στο 
πρώτο 45λεπτο και στο φινάλε του πρώ-
του μέρους απείλησε για να σημειώσει 
και δεύτερο γκολ πρώτα με τον Ντίας στο 
45’ (πρόλαβε ο Διούδης) και στη συνέ-
χεια με τον Αριγίμπι στο 45’+2’ (πρόλαβε 
ο Μολό).
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός 
μεταμορφώθηκε, άρχισε να πατάει στην 
περιοχή του Παναιτωλικού και πίεσε 
ασφυκτικά τους γηπεδούχους. Στο 51’ το 
σουτ του Μολό κόντραρε κι έφυγε κόρ-
νερ, ενώ στο 55’ ο Μελίσσας απέκρουσε 
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Ο Παναθηναϊκός απέτυχε να νική-
σει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο 
και να ισοβαθμήσει με Αρη και ΑΕΚ 
και έμεινε καθηλωμένος στην πέ-
μπτη θέση μετά την πρώτη ήττα του 
στο 2021. Βαθιά ανάσα για τον Πα-
ναιτωλικό που ξεπέρασε τη Λαμία 
(με δυο ματς περισσότερα) και πήρε 
διαφορά από την ουραγό ΑΕΛ.

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (23η)

Σάββατο 20/2
Ατρόμητος - ΑΕΛ 1-1
ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης 2-2

Κυριακή 21/2
Βόλος - Απόλλων Σμύρνης 2-0
ΠΑΟΚ - Λαμία 4-0
ΠΑΣ Γιάννινα - ΟΦΗ 1-0
Ολυμπιακός - Αρης 1-1

Δευτέρα 22/2
Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ολυμπιακός 58 (23)
2. ΠΑΟΚ 46 (23)
3. ΑΕΚ 44 (23)
4. Αρης 44 (23)
5. Παναθηναϊκός 41 (23)
6. Αστέρας Τρίπολης 38 (23)
7. Βόλος 30 (23)
8. Ατρόμητος 26 (23)
9. ΠΑΣ Γιάννινα Car.gr 24 (23)
10. Απόλλων Σμύρνης 22 (23)
11. ΟΦΗ 19 (23)
12. Παναιτωλικός 17 (23)
13. Λαμία 15 (21)
14. Α.Ε.Λ. 10 (21)
 
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (24η)
Σάββατο 27/2
Απόλλων Σμύρνης - ΟΦΗ (17.15)
Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ (19.30)
 
Κυριακή 28/2
Άρης - Ατρόμητος (15.00)
ΑΕΛ - Παναιτωλικός (17.15)
Λαμία - ΠΑΣ Γιάννινα (17.15)
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (19.30)
 
Δευτέρα 1/3
Βόλος - Ολυμπιακός (19.30)

Η ΑΕΚ με τα γνωστά προβλήματα γκέλα εντός με τον Αστέρα Τρίπολης!

Ανίκητος Μελίσσας


