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Δεν κατάφερε ο Παναιτωλικός να ξεπεράσει το εμπόδιο του ισχυρού Eθνικού Γαζώρου και
κόλλησε στο μηδέν, αφήνοντας δυο πολύτιμους βαθμούς στο κυνήγι της ανόδου

Οι φιλοξενούμενοι δεν έφτασαν στο επίπεδο απόδοσης των προηγούμενων εμφανίσεών
τους και δεν μπόρεσαν να δώσουν έτσι συνέχεια στα τέσσερα συνεχόμενα νικηφόρα
αποτελέσματα. Σημαντικό ρόλο στην μέτρια απόδοση της ομάδας του Μάκη Χάβου ήταν και
οι δυο αναγκαστικές αλλαγές που έκανε η ομάδα του Αγρινίου τα πρώτα είκοσι λεπτά
αγώνα, αφού έφυγαν από το παιχνίδι με προβλήματα τραυματισμού οι Μπελόν και
Σφακιανάκης και έτσι ο άξονας του Παναιτωλικού αποδυναμώθηκε.
Τα υπόλοιπα αποτέλεσμα της αγωνιστικής κατά ένα μεγάλο μέρος βοήθησαν τον
Παναιτωλικό , ο οποίος απέχει ένα βαθμό από την απευθείας άνοδο. Θα μπορούσε
κάλλιστα από σήμερα η ομάδα του Αγρινίου να είχε πάρει το τρίποντο στον Νεοφώτιστο
Εθνικό Γαζώρου από τον οποίο έχασε συνολικά τέσσερις βαθμούς και ήδη να βρίσκεται για
πρώτη φορά από την έναρξη του πρωταθλήματος στην προνομιούχο πρώτη τριάδα.
Το ανησυχητικό για τον Παναιτωλικό είναι οι τραυματισμοί των Μπελόν και Σφακιανάκη ,
των οποίων η κατάσταση και το κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν στα επόμενα παιχνίδια
θα ξεκαθαρίσει αύριο. Οι γηπεδούχοι έφτασαν και δημιούργησαν πιο σημαντικές ευκαιρίες
από τον Παναιτωλικό, ο οποίος είχε κατοχή μπάλας αλλά ταυτόχρονα και φλύαρη
υπεροχή. Δυο σημαντικές αποκρούσεις καταγράφονται στο ενεργητικό του τερματοφύλακα
Μανώλη Στεφανάκου, ενώ τα βασικά επιθετικά ατού των κυανοκίτρινων δεν βρέθηκαν σε
καλή μέρα και δεν απείλησαν την ευθεία του τερματοφύλακα του Γαζώρου Βαλσαμάκη.
Το σερί των συνεχόμενων νικών για τον Παναιτωλικό διακόπηκε κανένας όμως δεν έχει
υπογράψει συμφωνία για συνεχείς νίκες και η απόδοση της ομάδας είναι αδύνατον να είναι
κάθε αγωνιστική ίδια. Εξάλλου η υπερπροσπάθεια που έχουν καταβάλει οι παίχτες για να
καλύψουν το μεγάλο χάντικαπ από τις μεγάλες απώλειες του πρώτου γύρου με τα
συνεχόμενα Τετάρτη και Κυριακή , είναι αξιοθαύμαστη.
Η απόσταση ενός μόλις βαθμού από την τριάδα που οδηγεί στην απευθείας άνοδο που αυτό
που αναφέραμε πιο πάνω το αναδεικνύει. Ένα σημαντικό στοίχημα που έχει πλέον να
διευθετήσει ο Παναιτωλικός και το τεχνικό τιμ είναι η διαχείριση των παιχτών και το πώς
θα μπορέσει να έχει ετοιμοπόλεμους αυτούς που έρχονται από τον πάγκο οι οποίοι πρέπει
να είναι έτοιμοι να δώσουν λύση.
Επόμενος αντίπαλος για τον Παναιτωλικός είναι η Παναχαϊκή την Κυριακή στο Αγρίνιο
(4:00 μ.μ.) και μια πιθανή επιτυχία μπορεί να φέρει τον Παναιτωλικό σε θέση ισχύος.

Γ.Μ.
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Η εξέλιξη του παιχνιδιού

ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ (Παναγιώτης Διλμπέρης): Βαλσαμάκης, Κομνηνάκη, Μερεσιώτης,
Κουκόλης, Κατσαβάκης, Γεωργιάδης, Σαββίδης, Ναλμπάντης, Χαριτίδης, Γκόγκας,
Μαχαιρούδης.
Πάγκος: Παπαθανασίου, Παπάζογλου, Αγγελακάς, Ζυγκερίδης, Γαϊδαρτζής, Διαμαντίδης,
Νύρλας.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Μάκης Χάβος): Στεφανάκος, Αραμπατζής, Δάρλας, Κούσας, Ιωάννου,
Σφακιανάκης (15′ Μουμίν), Τζούνιορ, Σίσιτς, Φαβάλι, Μπελόν (14′ Ιορδανίδης), Μπόγιοβιτς.
Πάγκος: Τακίδης, Γκόλιας, Μελισσάς, Κουτσοσπύρος, Καμαρά.
Διαιτητής: Γιαννουλάκης (Χανίων)
Βοηθοί: Χατζηνάκος (Δράμας), Η. Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Α’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1′ Έναρξη του αγώνα.
14′ ΑΛΛΑΓΗ για τον Παναιτωλικό. Στη θέση του τραυματία Μπελόν ο Ιορδανίδης.
15′ ΑΛΛΑΓΗ για τον Παναιτωλικό. Στη θέση του τραυματία Σφακιανάκη ο Μουμίν.
17′ Το ματς ξεκινά κάτω από τις χειρότερες συνθήκες για του φιλοξενούμενους, με τον
Χάβο να αναγκάζεται σε δύο αλλαγές λόγω τραυματισμών.
19′ Σουτ του Σίσιτς εκτός περιοχής, μπλόκαρε ο Βαλσαμάκης.
23′ Ο Φαβάλι πάσαρε στον Σίσιτς, ο Σλοβένος σκόραρε με τακουνάκι, αλλά το γκολ
ακυρώθηκε ως οφσάιντ.
24′ Ο Σαββίδης σούταρε, η μπάλα χτύπησε σε σώμα αμυντικού, ο Μαχαιρούδης πήρε το
ριμπάουντ, σουταρε, όμως ο Στεφανάκος μπλόκαρε.
25′ Σουτ του Φαβάλι, μπλόκαρε ο Βαλσαμάκης.
26′ Σουτ του Δάρλα έπειτα από ωραία ενέργεια, η μπάλα μόλις άουτ.
35′ ΚΙΤΡΙΝΗ κάρτα στον Γκόγκα.
38′ Σουτ του Τζούνιορ, ο Βαλσαμάκης μπλόκαρε.
38′ Σουτ του Τζούνιορ, ο Βαλσαμάκης μπλόκαρε.
40′ Ο Χαριτίδης σούταρε εκτός περιοχής, ο Στεφανάκος απέκρουσε τη μπάλα.
45′ Τέλος πρώτου ημιχρόνου.
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53′ ΚΙΤΡΙΝΗ κάρτα στον Μουμίν.
56′ Σουτ του Χαριτίδη, η μπάλα μόλις άουτ.
59′ Ο Μπόγιοβιτς πάσαρε στον Ιορδανίδη, σουτ του δεύτερου, οι φιλοξενούμενοι κερδίζουν
κόρνερ.
62′ ΚΙΤΡΙΝΗ κάρτα στον Κατσαβάκη.
66′ Σέντρα του Κομνηνάκη, κεφαλιά του Γκόγκα, ο Στεφανάκος μπλόκαρε.
67′ Ο Δάρλας σεντράρει από αριστερά, ο Μπόγιοβιτς πιάνει την κεφαλιά, αλλά ο
Βαλσαμάκης σε σωστή θέση μπλοκάρει.
68′ ΑΛΛΑΓΗ για τον Παναιτωλικό. Στη θέση του Δάρλα ο Γκόλιας.
72′ ΑΛΛΑΓΗ για τον Εθνικό Γαζώρου. Ο Νύρλας στη θέση του Χαριτίδη.
78′ ΑΛΛΑΓΗ για τον Εθνικό Γαζώρου. Στη θέση του Γκόγκα ο Γαϊδαρτζής.
81′ ΑΛΛΑΓΗ για τον Εθνικό Γαζώρου. Στη θέση του Μαχαιρούδη ο Διαμαντίδης.
87′ Σέντρα του Αραμπατζή, σουτ του Μπόγιοβιτς, η μπάλα άουτ.
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