
43ΣΠΟΡΟ ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 12 MARCH 2021

Σε εκείνο το σημείο ο Παναιτωλικός είχε 
τον έλεγχο, όμως ο Βόλος βρέθηκε πολύ 
κοντά στο να πάει στα αποδυτήρια με κε-
φάλι στο σκορ. Πιο συγκεκριμένα στο 42’ 
ο Ριένστρα έκλεψε από τον Ντίας και οι 
φιλοξενούμενοι βγήκαν στο τρανζίσιον 
με 2 παίκτες παραπάνω,  άπλωσε για τον 
Νίνη που «έκοψε» για τον Μπαριέντος το 
σουτ του όμως κόνταρε στον Βάντερσον 
που κάλυψε σωστά (3 κομβικό του stop 
στο πρώτο ημίχρονο). Στη συνέχεια η 
μπάλα στρώθηκε στον Μαρτίνες που σού-
ταρε, αλλά μπλόκαρε ο Μελίσσας 
Σέντρα στο δεύτερο μισό και όσο καλή 
εικόνα είχε η αναμέτρηση στο πρώτο 
ημίχρονο, τόσο εκ διαμέτρου ήταν πλέον 
στο δεύτερο. Ο Βόλος έδειχνε διατεθει-
μένος να περιμένει, καθώς προέρχονταν 
και από 2 δύσκολα ματς Δευτέρα-Πέμπτη 
(Ολυμπιακός-ΑΕΚ αντίστοιχα) και εύλο-
γα μπορεί να έβγαζε κούραση. Μέχρι και 
το 70’ ο Παναιτωλικός κρατούσε μπάλα, 
όμως δεν δημιουργούσε φάσεις και ο 
αγώνας κυλούσε σε χαμηλό τέμπο.
Τότε επέστρεψε στο γήπεδο, μετά από 
περίπου 2 μήνες ο Ματσόλα οπότε και 
αντικατέστησε τον Καρέλη που είχε δώσει 
πολλές «μάχες» και έδειχνε κουρασμένος. 
Η είσοδος του Αργεντινού φορ σε συνδυ-
ασμό με εκείνη του Ταχάρ από το 54’ που 
έδωσε «φρέσκα» πόδια στον άξονα του 
Παναιτωλικού, έφερε τα «καναρίνια» εκ 
νέου σε θέση «οδηγού» της αναμέτρησης. 
Πλέον οι γηπεδούχοι κέρδιζαν πρώτες 
μπάλες και άπλωναν το παιχνίδι τους και 

χωρίς την μπάλα. Δεν «έφτιαχναν» φά-
σεις, αλλά κέρδιζαν στατικές μπάλες στο 
μισό του Βόλου και ανέβαζαν παίκτες. 
Σε μία τέτοια στο 76 βρήκαν το «χρυσό», 
για εκείνους, γκολ. Σε εκτέλεση του Ντάλ-
σιο ο Αλγερινός «κέρδισε» όλες τις κόντες, 
γύρισε το κορμί του και έκανε την παράλ-
ληλη για τον Αριγίμπι που εξ’ επαφής την 
έσπρωξε στα δίχτυα. Το «μισό» (και πλέ-
ον) γκολ ήταν του Ταχάρ και τα δεδομένα 
της αναμέτρησης άλλαξαν ριζικά.  
Ετσι μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, 
όπου τα «καναρίνια» κλήθηκαν να διαχει-
ριστούν το υπέρ τους αποτέλεσμα. Ο Δέλ-
λας έβαλε και 3ο στόπερ (Μαλής), ενώ ο 
Λόπεθ έδωσε εντολή για φουλ επίθεση, 
όπου μεταξύ άλλων ο κεντρικός αμυντι-
κός Σάντσεθ πέρασε, ελέω ύψους, φορ. 
Οι φιλοξενούμενοι είχαν στο 80’ μία 
πολύ καλή στιγμή (ο Δουβίκας δεν πρό-
λαβε για λίγο να βρει την μπάλα σε σέντρα 
του Φεράρι), κέρδισαν 3-4 στατικές μπά-
λες, όμως οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» τα 
πάντα στον αέρα και δεν άλλαξε το σκορ.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Μελίσσας, Μεντίνα 
(70’ Τσιγγάρας), Κωνσταντόπουλος, Βά-
ντερσον, Περέιρα, Εντινγκά, Ντάλσιο (84’ 
Μαλής), Μάζουρεκ (83΄Ντουάρτε), Ντίας 
(54’ Ταχάρ), Αριγίμπι, Καρέλης (70’ Μα-
τσόλα).
ΒΟΛΟΣ: Κλέιμαν, Σάντσες, Γκρίλο, Τέ-
κιο, Φεράρι, Τσοκάνης (76’ Μπουένο), 
Ριένστρα (66’ Μπαρτόλο), Νίνης, Μπαρι-
έντος, Μαρτίνες, Δουβίκας.

Μ
ία υπερπολύτιμη για τη συνέ-
χεια νίκη πήρε την Κυριακή 
(7/3) ο Παναιτωλικός, καθώς 
κέρδισε το Βόλο με 1-0 και όχι 

μόνο βρέθηκε στο «+4» από την τελευταία 
ΑΕΛ, αλλά προσπέρασε ακόμη Λαμία, 
ΟΦΗ και «σκαρφάλωσε» στη 12η θέση. 
Ο Τραϊανός Δέλλας ξεκίνησε με τον Με-
λίσσα στο τέρμα, τους Μεντίνα, Κωνστα-
ντόπουλο, Βάντερσον, Περέιρα στην άμυ-
να από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους 
Εντινγκά, Ντίας στον άξονα, τους Ντάλ-
σιο, Αριγίμπι στα άκρα και τον Μάζουρεκ 
πίσω από τον προωθημένο Καρέλη. 
Ο Ανχελ Λόπεθ είχε τον Κλέιμαν κάτω 
από τα γκολπόστ, τους Τέκιο, Σάντσεθ, 
Γκρίλο, Φεράρι στην άμυνα από τα δεξιά 
προς τα αριστερά, τους Τσοκάνη, Ριέν-
στρα στα «6αρο-8άρια», τους Μπαρτιέντο, 
Μαρτίνες στα άκρα και τον Νίνη πίσω 
από τον Δουβίκα. 
Στην αρχή του ματς ο Βόλος μπήκε καλύ-
τερα. Οι φιλοξενούμενοι πρέσαραν ψηλά, 
δεν επέτρεπαν στους γηπεδούχους να 
αναπτυχθούν και με τον Νίνη που ήταν 
ιδιαίτερα δραστήριος, πάτησαν 1-2 φορές 
με αξιώσεις στα  «καρέ» των «κυανοκίτρι-
νων». Σε αυτό το διάστημα «φόρτωναν» 
την αριστερή τους πλευρά όπου ο Φερά-
ρι ανέβαινε, ντουμπλάριζε τον Μπαριέ-
ντος και τραβιόταν εκεί ο Νίνης, κάτι που 
«ανάγκαζε» τον Ντίας να δίνει βοήθειες 
στους Μεντίνα, Ντάλσιο και σε μικρό σχε-
τικά χώρο συνωστίζονταν πολλοί παίκτες. 
«Μεγάλη» φάση δεν είδαμε, αλλά οι φιλο-
ξενούμενοι παρουσιάζονταν πιο ορεξάτοι. 
Σε αυτό το διάστημα ο Παναιτωλικός έψα-
χνε (ανεπιτυχώς) τον Καρέλη στην πλά-
τη της αντίπαλης άμυνας και «απείλησε» 
μόνο μία φορά με μία «λόμπα» του Ελλη-
να φορ από τη σέντρα (πέρασε άουτ). 
Κάπου εκεί όμως ο Αριγίμπι άρχισε να 
συγκλίνει προς τον άξονα, καθώς ο Βό-
λος δεν πήγαινε στην πλευρά του και δεν 
είχε τόσο... αυξημένα ανασταλτικά καθή-
κοντα. Ετσι οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν να 
κυκλοφορούν καλύτερα την μπάλα και 
παράλληλα να παράγουν φάσεις. Στο 28’ 
ήταν εκείνος που βρέθηκε  «φάτσα» με το 
1-0, όταν συνδυάστηκε όμορφα με τον 
Ντάλσιο, μπήκε στην περιοχή του Κλέι-
μαν και βρέθηκε απέναντι από τον Ισρα-
ηλινό πορτιέρε, που όμως τον «νίκησε» 
στο μεταξύ τους τετ α τετ. Λίγο αργότερα 
(39’) πέρασε η πρώτη  «κυανοκίτρινη» 
κάθετη για τον Καρέλη, που ναι μεν κλεί-
στηκε από τον γκολκίπερ του Βόλου αλλά 
«έστρωσε» στον Εντινγκά (εκείνος «έφτια-
ξε» τη φάση) που από τα όρια της μεγάλης 
περιοχής πλάσαρε άουτ (ο Κλέιμαν ήταν 
εκτός θέσης), ενώ την ίδια στιγμή ο Με-
ντίνα από τα δεξιά έβρισκε χώρους και 
«γέμισε» 1-2 φορές επικίνδυνα στα καρέ 
των αντιπάλων του. 

Σε εκτέλεση 
του Ντάλσιο 
ο Αλγερινός 
«κέρδισε» όλες 
τις κόντες, γύ-
ρισε το κορμί 
του και έκανε 
την παράλ-
ληλη για τον 
Αριγίμπι που 
εξ’ επαφής την 
έσπρωξε στα 
δίχτυα.

Δυο ημέρες πριν γιορτάσει τα 95 χρόνια από την ίδρυσή του, ο Παναιτωλικός 
με το γκολ του Αριγίμπι πήρε τεράστια νίκη κόντρα στον Βόλο (1-0) και ξεπέρα-
σε Λαμία και ΟΦΗ στη βαθμολογία! 

Νίκη «χρυσάφι» ο Παναιτωλικός


