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Στην ανωτερότητα των γηπεδούχων και στο δίκαιο της επικράτησης τους στάθηκαν και οι
δυο προπονητές με τις δηλώσεις τους. Δηλώσεις ποδοσφαιριστών των δυο ομάδων

Κ. ΒΕΛΙΤΖΕΛΟΣ ( ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ)
"Ήρθαμε να παίξουμε σε μια δύσκολη έδρα με έναν εξίσου δύσκολο αντίπαλο. Είχαμε
πολλά προβλήματα και αυτά αυξήθηκαν όταν δυο ποδοσφαιριστές μας χθες στο
Λεωφορείο ανέβασαν πυρετό και δεν τους είχαμε στην διάθεση μας. Ήταν καθοριστικό
το πρώτο γκολ που δεχτήκαμε στην αρχή του αγώνα γιατί απελευθέρωσε τους
αντίπαλους μας από το άγχος. Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε και να πιέσουμε χωρίς
επιτυχία. Για μας είναι τελικός το ματς της Τετάρτης με τον Γαζωρο και αν θέλουμε να
ελπίζουμε πρέπει να κερδίσουμε . Συγχαρητήρια στον Παναιτωλικό που με την ομάδα και
τις εγκαταστάσεις που έχει είναι ομάδα για την πιο πάνω κατηγορία."

Π. ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ (ΠΑΙΚΤΗΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ)
"Συγχαρητήρια στον Παναιτωλικό για την ομάδα την οργάνωση και τις εγκαταστάσεις
που έχει. Κομβικό σημείο για την εξέλιξη του ματς το πρώτο γκολ που δεχτήκαμε στο
ξεκίνημα του αγώνα. Καλή συνέχεια και καλή άνοδο στον Παναιτωλικό."

Μ. ΧΑΒΟΣ (ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ)
"Το γρήγορο γκολ μας βοήθησε να παίξουμε καλύτερα και να είμαστε κυρίαρχοι στο α΄
μέρος. Μας πίεσε η Επανομή μετά το 20΄, άλλα καταφέραμε και σπάσουμε το pressing
των αντιπάλων να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και να σκοράρουμε. Στην επανάληψη
κόπασε η επιθετικότητα μας αλλά δημιουργήσατε ευκαιρίες, ώστε το σκορ να είναι
μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο κέρδος είναι ότι ο κόσμος χάρηκε την ομάδα. Απομένουν 12
αγώνες και όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε την άνοδο. Βγάζω αισιόδοξα
συμπεράσματα και κέρδος για μας είναι η κάθε προπόνηση. Την Τετάρτη έχουμε ένα
σημαντικό ματς που πρέπει να κερδίσουμε."
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Μ. ΜΠΑΚΑΚΗΣ (ΠΑΙΚΤΗΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ)
"Δεν ήταν εύκολο το ματς αλλά εμείς δουλέψαμε όλη την εβδομάδα γι΄ αυτό. Κερδίσαμε
σχετικά εύκολα και παίζουμε σε όλα τα ματς για να νικάμε."
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