Ακόμα πιο ψηλά...
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Με στόχο τη νίκη ώστε να κάνει ρεκόρ συνεχόμενων νικών (τέσσερις) την φετινή περίοδο,
υποδέχεται την Δόξα Δράμας την Κυριακή
Η ομάδα του Μάκη Χάβου που βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία (αγωνιστική,
βαθμολογική αλλά και ψυχολογική) θέλει να "ξορκίσει" το φάντασμα των "μαυραετών", που
στις τρεις τελευταίες επισκέψεις τους στο Αγρίνιο, έφυγαν αήττητοι.
Το κλίμα στην ομάδα είναι αρκετά καλό και ο κόσμος οργανωμένος και μη γυρίζει μαζικά
στο γήπεδο και ο Παναιτωλικός δείχνει μια ιδιαίτερη δυναμική δέκα αγωνιστικές πριν το
τέλος του πρωταθλήματος.
Οι γηπεδούχοι στον αγώνα της Κυριακής (4 μ.μ.) θα έχουν για μια ακόμη φορά την
συμπαράσταση των οργανωμένων και όχι μόνον οπαδών του με... ενισχύσεις και από την
Αθήνα με τους Warriors, Guerreros αλλά και τον Σύνδεσμο Φιλάθλων να ετοιμάζουν μια
ακόμη φαντασμαγορική και "καυτή" ατμόσφαιρα.
Ο Παναιτωλικός πλέον έγινε ξανά πρώτο θέμα συζήτησης στα ποδοσφαιρικά στέκια της
πόλης αυτή τη φορά όμως με θετική "αύρα". Η συνεχόμενη ανοδική πορεία αλλά κυρίως η
αγωνιστική κατάσταση που βρίσκεται ο Παναιτωλικός, δίνει την σιγουριά που αυτήν την
εβδομάδα έβγαλαν και οι ποδοσφαιριστές, ότι η ομάδα τους θα είναι στις τρεις πρώτες του
πρωταθλήματος. Η δήλωση του Τζούνιορ, του πιο έμπειρου ίσως παίκτη της ομάδας, ότι ο
Παναιτωλικός δεν φοβάται καμιά ομάδα στην κατηγορία και σε έναν μηνά θα ανήκει στην
Super League, είναι χαρακτηριστική.
Στα αγωνιστικά απόντες θα είναι ο τιμωρημένος Δάρλας και οι μακροχρόνια τραυματίες
Πασάς , Κουτρομάνος
, αλλά και ο
Μύγας.
Η επομένη αγωνιστική θα διεξήχθη σε ένα ιδιαίτερα πένθιμο κλίμα εξαιτίας του θανάτου του
πρόεδρου της ΠΑΕ Πανσερραϊκός Πέτρου Θεοδωρίδη. Θα κρατηθεί μάλιστα ενός λεπτού
σιγή σε όλα τα παιγνίδια του Ελληνικού πρωταθλήματος, στις δυο μεγάλες κατηγορίες.
Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Ευάγγελου από την Αθήνα, που θα βρεθεί φέτος για
δεύτερη φορά στο δρόμο του Παναιτωλικού. Είχε σφυρίξει το παιγνίδι των κυανοκίτρινων
την δεύτερη αγωνιστική στην Καβάλα. Η χρονική συγκυρία είναι ευνοϊκή για τον
Παναιτωλικό, που έχει την ευκαιρία να συνεχίσει με νίκες και την εβδομάδα που έρχεται
καθώς ακολουθούν τρία παιγνίδια (Κυριακή - Τετάρτη - Κυριακή) με αντιπάλους που δεν
έχουν βαθμολογικό κίνητρο.
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