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Αν και είχαν θεωρηθεί από τις ομάδες που εύκολα θα υποβιβαστούν, μέσα στο γήπεδο
αποδεικνύουν ότι μπορούν εύκολα να τον αποφύγουν, ειδικά αν συνεχίσουν με αυτόν το
ρυθμό. Ο λόγος για τους Αγίους Θεοδώρους, οι οποίοι πέρασαν με τον εντυπωσιακό 0-4
από το Ξυλόκαστρο, επί του Πανκαμαριακού και φυσικά ατενίζουν με μεγαλύτερη
αισιοδοξία το μέλλον.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και διαμαρτύρονται δίκαια για
πέναλτι, σε κλωτσιά του Δεσποτέλη στο πρόσωπο του Πάτρα, σε μια φάση όπου ο παίκτης
των Αγίων αποχώρησε τραυματίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και
διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί, κάταγμα στην μύτη. Μάλιστα ο αντικαταστάτης του, ο
Χρήστος Αντωνίου, ήταν αυτός που οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.
Στη συνέχεια, η ομάδα του Τάκη Ρέμμα συνέχισε να πιέζει και είχε δοκάρι με τον Αντωνίου
(7’), με τους γηπεδούχους να τα ισοφαρίζουν, μετά από προσπάθεια του Σκούρα (10’).
Οι Άγιοι Θεόδωροι, για ακόμα ένα ματς, έπαιξαν με πολύ όμορφο τρόπο το σύστημα των
αντεπιθέσεων και έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Αντωνίου, δημιούργησαν προβλήματα στην
αντίπαλη άμυνα.
Το ημίχρονο έληξε με το εντυπωσιακό 0-3, υπέρ των φιλοξενούμενων, με τρεις
«φαρμακερές» αντεπιθέσεις και με σκόρερ τον Χρήστο Αντωνίου, ο οποίος σημείωσε και
τα τρία τέρματα, με τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται για οφσάιντ, στο 3
ο

και ίσως να έχουν δίκιο.
Στην επανάληψη, ο Πανκαμαριακός προσπάθησε, αλλά οι παίκτες του, δεν μπόρεσαν να
σκοράρουν, αν και είχαν και 2
ο

δοκάρι, με τον Δεσποτέλη (65’).
Το τελικό 0-4, διαμόρφωσε ο Μούτσος, δίνοντας θριαμβευτικό τόνο, στην πολύ μεγάλη νίκη
της ομάδας του.
MVP:
Αντωνίου (ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ)
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ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ:
Σιετής, Δεσποτέλης, Πέδρο, Καραβάς, Μπολοβίνος, Σκούρας, Ενο, Τζούνιορ, Τσιπάς,
Σιώζος, Ραχανιώτης
Έπαιξαν και οι:
Τουμπανάκης, Κλουτσινιώτης Β., Μακρής
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ:
Σταμέλος, Δημητρίου, Μούτσος, Καλογήρου, Διάσινος, Κακαβελάκης, Νικολάου, Λουκάς,
Καραγιάννης, Πάτρας, Γεωργακόπουλος
Έπαιξαν και οι:
Αντωνίου, Καρβέλης, Γκιόκας
http://www.apopsi24.gr
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