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Ο λαβωμένος Παναιτωλικός ξεχνάει τον Γάζωρο και βλέπει Παναχαϊκή

Στις 17 Μαρτίου ο Παναιτωλικός έπαιξε στις Σέρρες με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό και με
το 0-0 που έφερε έμεινε στην 11η θέση της βαθμολογίας. Ακολούθησε μια τρελή πορεία με
τέσσερις νίκες, με τις οποίες βρέθηκε στην 4η θέση. Με τον ενθουσιασμό να χτυπάει
κόκκινο. Με την ελπίδα ότι στην πορεία του θα συμπαρασύρει τους πάντες. Στο ίδιο γήπεδο
το απόγευμα της Τετάρτης το σερί των επιτυχιών σταμάτησε απρόσμενα.
Πολλοί ήταν εκείνοι που πίστευαν, ότι αφού κέρδισε παιχνίδια όπως τα πρόσφατα με τον
Ολυμπιακό Βόλου ή τη Δόξα Δράμας στο Αγρίνιο ή την Αναγέννηση στα Γιαννιτσά, με την
κεκτημένη ταχύτητα που είχε πάρει, θα συνέχιζε το σερί με νίκη απέναντι στον Εθνικό
Γαζώρου. Τη δεύτερη ομάδα του νομού Σερρών που έχει συμπληρώσει δίμηνο χωρίς νίκη.
Και παρατάχθηκε με τους μισούς βασικούς απόντες.
Στο σκληρό πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής τέτοιου είδους σερί όπως αυτό που “έχτιζε” η
ομάδα του Αγρινίου, δεν είναι συχνά. Ακόμα και όταν η διαφορά δυναμικότητας είναι
εμφανής και δεδομένη, επειδή τα ματς κρίνονται στις λεπτομέρειες, κανένας δεν είναι
νικητής εκ προοιμίου. Πόσο μάλλον, όταν οι συγκυρίες δεν βοηθούν, αντιθέτως δημιουργούν
απρόβλεπτα εμπόδια.
Στο Δημοτικό γήπεδο Σερρών το βράδυ της αποκριάς το πρόβλημα με τον φωτισμό
ενδεχομένως αποσυντόνισε τον Παναιτωλικό, που ξεκίνησε δυνατά με στόχο τη νίκη
απέναντι στον Πανσερραϊκό. Προχθές τον αποσυντόνισε η διπλή ατυχία με τον (σχεδόν)
ταυτόχρονο τραυματισμό δύο βασικών στελεχών του. Δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο να
χάνει μια ομάδα δύο παίκτες πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο. Και όμως, στον
Παναιτωλικό συνέβη.
Η ομάδα του Αγρινίου δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει αυτή την πραγματικότητα. Η απόδοσή
της σε τίποτα δεν θύμιζε εκείνη των αγώνων που προηγήθηκαν. Ούτε σε ατομικό, ούτε σε
ομαδικό επίπεδο έδειξε τις απαιτούμενες αντοχές να ξεπεράσει τις απρόβλεπτες
δυσκολίες που συνάντησε. Το παιχνίδι έληξε και πάλι ισόπαλο 0-0 και χάθηκαν δύο
πολύτιμοι βαθμοί.

Ατυχία διαρκείας
Το χειρότερο είναι ότι ο Παναιτωλικός έχασε όχι μόνο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά για
το επόμενο διάστημα, δύο σημαντικές μονάδες, που η παρουσία τους στην ενδεκάδα ήταν
δεδομένη. Τόσο ο Στέλιος Σφακιανάκης, όσο και ο Νταμιάν Μπελόν, έχουν πάρει… στο
σπίτι τη φανέλα του βασικού. Και δικαίως. Με την απόδοσή τους δικαιολογούν τη
μονιμότητα που έχουν στην ενδεκάδα. Ο πρώτος αποχώρησε με θλάση, ο δεύτερος με
διάστρεμμα.
Ο Χάβος ζει από την Τετάρτη με τον πονοκέφαλο της αντικατάστασής του. Το παιχνίδι με
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τον Εθνικό Γαζώρου, όπου η απώλεια των δύο παικτών στοίχισε, αποτελεί παρελθόν. Σ’
εκείνο που έρχεται, με την Παναχαϊκή την προσεχή Κυριακή στο Αγρίνιο, καλείται να βρει
το αντίδοτο, για να μην υπάρξουν νέες απώλειες.
Είχε προηγηθεί στο ματς με τη Δόξα ο τραυματισμός του ιδιαίτερα φορμαρισμένου Μιχάλη
Μπακάκη, που χάνει αρκετά παιχνίδια. Και είναι ο παίκτης που κάλυψε με απόλυτη επιτυχία
το κενό του Σφακιανάκη, όταν ο έμπειρος μέσος έμεινε πρόσφατα δύο αγωνιστικές έξω
λόγω καρτών.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο έτερος αμυντικός μέσος, ο Σίλβα Τζούνιορ, συμπλήρωσε
τέσσερις κίτρινες κάρτες στον αγώνα με τον Εθνικό. Έτσι, πρέπει να λείψει σε ένα από τα
παιχνίδια με Παναχαϊκή (εντός), Θρασύβουλο (εκτός), Νίκη Βόλου (εντός), Εργοτέλη
(εντός). Στο διάστημα, δηλαδή, που θα απουσιάσει και ο Σφακιανάκης και ο
Μπακάκης!
Η προθεσμία για να δηλωθεί ο αγώνας που ο Βραζιλιάνος θα εκτίσει την ποινή του εκπνέει
σήμερα. Οι υπεύθυνοι της ομάδας θα αποφασίσουν μέχρι το μεσημέρι, σε συνδυασμό με την
εκτίμηση που θα γίνει για τους τραυματίες, μετά από τις εξετάσεις στις οποίες
υποβλήθηκαν.
Σε ότι αφορά τον Μπελόν, ο τραυματισμός του συμπίπτει με το ντεφορμάρισμα του
Λούκας Φαβάλι,
τον οποίο ο
Χάβος
βάζει στον άξονα πίσω από τον φορ, όταν απουσιάζει ο Ισπανοελβετός. Ο Φαβάλι στις
Σέρρες κινήθηκε στη μετριότητα, ενώ απαρατήρητος πέρασε στα προηγούμενα ματς που
χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή.

Πείσμωσε η χαμένη ευκαιρία
Αλλάζοντας υποχρεωτικά τη ραχοκοκαλιά της ενδεκάδας, που στα προηγούμενα παιχνίδια
έδειξε ότι βρήκε ρυθμό και μάλιστα σε ψηλές στροφές, ο Παναιτωλικός είναι υποχρεωμένος
να ανασυνταχθεί και να γίνει πάλι δυνατός, ώστε να πάρει τους τρεις βαθμούς στο
κυριακάτικο παιχνίδι με την Παναχαϊκή στο Αγρίνιο. Που λόγω των παραπάνω συγκυριών,
αποκτά πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Η πατρινή ομάδα στα τρία τελευταία παιχνίδια της έδειξε ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο απ’
ότι πριν και προφανώς θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος για τον λαβωμένο Παναιτωλικό.
Οι κυανοκίτρινοι δεν έχουν κανένα περιθώριο νέας απώλειας και το μόνο που σκέφτονται
από χθες που άρχισε η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Παναχαϊκή, είναι η νίκη και
μόνο αυτή. Ίσως και με μεγαλύτερο πείσμα, διαπιστώνοντας ότι από την Τετάρτη με μία
νίκη στις Σέρρες, η ομάδα θα ήταν στην τριάδα της απ’ ευθείας ανόδου.
Τούτη τη φορά θα έχουν ξανά την συμπαράσταση του κόσμου, που έχει συσπειρωθεί στο
πλευρό της ομάδας. Και όλοι οι φίλοι του Παναιτωλικού θέλουν και πρέπει να βοηθήσουν σ’
αυτή τη δύσκολη συγκυρία να ξαναπάρει μπρος η ομάδα, κατακτώντας νίκες που θα την
κρατήσουν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, για να διεκδικήσει μέχρι τέλους την
άνοδο.
Χρήστος Στούμπος
Εφημερίδα «Συνείδηση»
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