Όμορφη ποδοσφαιρική πόλη
Σάββατο, 06 Απρίλιος 2013 18:43

Στην Ελλάδα του μνημονίου ο Παναιτωλικός είναι μια ΠΑΕ που πληρώνει. Τόσο απλό

Eδώ και τρία-τέσσερα χρόνια, αφ’ ότου παραδόθηκε στην κυκλοφορία -ως τμήμα της Ιονίας
οδού- η περιφερειακή του Αγρινίου, σχεδόν κανένας εποχούμενος εκδρομέας στη Δυτική
Ελλάδα δεν αφήνει την καλοπέραση του σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου, για να επισκεφτεί
τη μεγαλύτερη πόλη της Αιτωλοακαρνανίας.
Για τους ποδοσφαιριστές, ωστόσο, καμία… περιφερειακή δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο.
Iσα ίσα, το Αγρίνιο αποτελεί έναν από τους πιο θελκτικούς προορισμούς. Ο Ζούνιορ είχε
ανακοινώσει ότι σταματά το ποδόσφαιρο, αλλά όταν προέκυψε η πρόταση του
Παναιτωλικού, μετέβαλε άποψη. Ο Σίσιτς άφησε την κοσμοπολίτικη Κρήτη και τη Super
League και υπέγραψε. Ο Σφακιανάκης στα 36 του έχει βρει κίνητρο και θάλλει και στον
Παναιτωλικό. Δεν τρελάθηκαν όλοι αυτοί, ούτε τους τσίμπησε κάποιο… έντομο που ενδημεί
στα καπνοχώραφα!
Στην Ελλάδα του μνημονίου, ο Παναιτωλικός είναι μια ΠΑΕ που πληρώνει. Τόσο απλό.
Στην Ελλάδα, όπου… φύονται διάφορα «μπουμπούκια»-ποδοσφαιροπαράγοντες
αμφιλεγόμενων επιδιώξεων, υπάρχει και ο Φώτης Κωστούλας, o
πρόεδρος-χρηματοδότης του Παναιτωλικού.
Στην Περιφέρεια, όπου στις περισσότερες πόλεις οι φίλαθλοι έχουν ως προτεραιότητα τον
Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, ανήκει και το Αγρίνιο. Εκεί που…
Panetolikos über alles! Τώρα, μάλιστα, που διευθετήθηκαν και οι διαφορές των
οργανωμένων οπαδών με τον πρόεδρο, το τοπίο στο γήπεδο δείχνει ειδυλλιακό.
Στην Ελλάδα, όπου η υλικοτεχνική υποδομή πολλών επαγγελματικών συλλόγων είναι
προβληματική, υπάρχει το EMILEON Sportcenter, το αθλητικό κέντρο του Παναιτωλικού
κοντά στη λίμνη Λυσιμαχία. Με έξι ποδοσφαιρικά γήπεδα κανονικών διαστάσεων κι άλλα
τρία μικρότερα, πισίνες, γυμναστήρια, φυσικοθεραπευτήριο, γραφεία, καφέ, pool bar. Μέχρι
και γήπεδο μπιτς βόλεϊ διαθέτει!
Το Αγρίνιο, λοιπόν, το οποίο ποτέ κανείς δεν το έχει χαρακτηρίσει «όμορφη πόλη»,
μπορείς να το θεωρήσεις όμορφη ποδοσφαιρική πόλη. Μένει να δούμε, βέβαια, αν η ομάδα
του Μάκη Χάβου θα συνεχίσει με τον ίδιο ανοδικό ρυθμό και θ’ αρθεί, εν τέλει, στο ύψος
των… εγκαταστάσεων. Το απαιτούμενο «πακέτο» (ρόστερ, ευρωστία, γήπεδα, υποστήριξη
από την τοπική φίλαθλη κοινωνία), πάντως, το πληροί.
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