Πήρε φόρα και βλέπει ψηλά
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Την 12η νίκη του στο πρωτάθλημα πανηγύρισε πριν από λίγο ο Παναιτωλικός που κέρδισε
άνετα 3-0 εκτός έδρας στα Γιαννιτσά την τοπική Αναγέννηση

Με την νίκη του αυτή η ομάδα του Μάκη Χάβου έκανε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα , ώστε
να καλύψει το χαμένο έδαφος από τις απώλειες στην έδρα της. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν
αποφασισμένοι να μη αφήσουν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους αντιπάλους τους και το
κατάφεραν μιας και στα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα οι παίκτες του Παναιτωλικού είχαν
πετύχει ήδη ένα γκολ, είχαν δυο καλές ευκαιρίες και ένα ακόμη δοκάρι με τον Μπόγιοβιτς.
Ένα ακόμη εντυπωσιακό ματς έκανε ο Νταμιάν Μπελόν, που με τα δυο προσωπικά του γκολ
οδήγησε την ομάδα του στο άνετο 2-0 στο ημίχρονο . Είναι η 3η φορά που μεσοεπιθετικός
του Παναιτωλικού σκοράρει 2 φορές σε έναν αγώνα και έτσι με 7 γκολ είναι ο πρώτος
σκόρερ του Παναιτωλικού .
Πιστός στο ραντεβού του με το γκολ ήταν για ακόμη μια φορά και ο Μίλαν Μπόγιοβιτς που
έφτασε και αυτός τα 6 τέρματα με την κίτρινη φανέλα.
Ο Παναιτωλικός δεν απειλήθηκε σε καμία περίπτωση από τους αντιπάλους του και το σκορ
μάλλον τον αδικεί. Βέβαια η δυναμικότητα του αντιπάλου του δεν αποτελεί κριτήριο για την
επιτυχία των κυανοκίτρινων, όμως στο σημείο αυτό του πρωταθλήματος η αναγκαιότητα
των βαθμών δεν αφήνει περιθώρια για δεύτερες σκέψεις.
Στα αξιομνημόνευτα του αγώνα και η πρώτη συμμετοχή στο φετινό πρωτάθλημα για τον
δεύτερο μεγάλο άτυχο της
χρονιάς για τον Παναιτωλικό Χουσεΐν Μουμίν, που πήρε το βάπτισμα του πύρος σε μια
εκτός έδρας νίκη της ομάδας του.
Ο Παναιτωλικός που πλέον διαθέτει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με 35 γκολ
στρέφει την προσοχή του στα δυο επόμενα εντός έδρας παιγνίδια που έχει με Ολυμπιακό
Βόλου και Δόξα Δράμας τις επόμενες αγωνιστικές. Θέλει να μην έχει άλλες βαθμολογικές
απώλειες όπως τις τελευταίες αγωνιστικές με Καβάλα και Καλλιθέα και να βρεθεί πιο ψηλά
στην βαθμολογία. Με προϋποθέσεις μπορεί να είναι ακόμη και στην πρώτη 3αδα της
Football League.
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