Με πάθος και ψυχή συνεχίζει ακάθεκτος

Εντυπωσιακός και ψυχωμένος ο Παναιτωλικός συνέχισε την ανοδική του πορεία, αφού
νίκησε στο ντέρμπι της αγωνιστικής τον Ολυμπιακό Βόλου με 3-2

Οι γηπεδούχοι έκαναν ίσως στο πρώτο ημίχρονο την καλύτερη φετινή τους εμφάνιση και
προηγήθηκαν 2-0 απέναντι σε μια ομάδα, η οποία ήταν η καλύτερη που πέρασε φέτος από
το Αγρίνιο. Η ποιότητα των παιχτών του Παναιτωλικού, αλλά κυρίως η ψυχή και το πάθος
του στις προσωπικές μονομαχίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα.
Αναμφίβολα ο Νταμιάν Μπελόν με τις τρεις ασίστ που έκανε στο ματς, οδήγησε τους
συμπαίκτες του στην μεγαλειώδη νίκη. Μετά από καιρό και για πρώτη φορά φέτος το
γήπεδο του Παναιτωλικού θύμισε έδρα, αφού οι οργανωμένοι επέστρεψαν σε αυτό και
έδωσαν το δικό τους στίγμα στην εξέδρα. Χαρακτηριστικό ότι και στα δυο γκολ του
πρώτου ημιχρόνου με
Μπόγιοβιτς και Καμαρά, οι σκόρερ
τα πανηγύρισαν μπροστά στους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας τους.
Ο Ολυμπιακός Βόλου είχε ένα πολύ καλό διάστημα στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου όταν
κατέφερε να μειώσει, αλλά στάθηκε άτυχος με τον σοβαρό τραυματισμό του Ανιέτε, που
μάλλον θα τον χάσει για αρκετό διάστημα.
Ο Παναιτωλικός δείχνει να πατά καλά, αν έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και
μπορέσει να συνεχίσει ακόμα καλύτερα στο μέλλον. Χρειάζεται υπομονή, δουλεία και
ταπεινότητα . Ακόμη δεν έχει κερδηθεί κάτι. Το πρωτάθλημα έχει δρόμο αρκετό και μπορεί
από την μια στιγμή στην άλλη τα πάντα να αλλάξουν.
Κλειδί για τον Παναιτωλικό στην συνέχεια του πρωταθλήματος πρέπει να αναδειχτεί η
έδρα του, η οποία σήμερα θύμισε έντονα την περσινή περίοδο στην Super League.
Ολοκληρώθηκε με το σημερινό παιχνίδι μια κοπιαστική εβδομάδα για τον Παναιτωλικό, που
πέτυχε το απόλυτο στα τρία παιχνίδια. Επόμενος αντίπαλός του την Κυριακή η Δόξα
Δράμας, αλλά κατά την γνώμη μας, αν ο Παναιτωλικός συνεχίζει έτσι δεν έχει να φοβηθεί
τίποτα.
Οι κιανοκίτρινοι είναι σε καλό φεγγάρι, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα τρία τέταρτα του
πρωταθλήματος και δείχνουν ότι μπορούν ακόμα και την απευθείας άνοδο.

Γ.Μ.

1/1

