Παναχαϊκή: "Κουκουλοφόροι χτυπούσαν παίκτες μας"
Κυριακή, 14 Απρίλιος 2013 19:31

Η ΠΑΕ Παναχαϊκή "διαμαρτύρεται εντονότατα για την σφαγιαστική διαιτησία του διαιτητή
Γκράνα και του επόπτη Χατζημωυσιάδη"

Η ανακοίνωση της Πατρινής ΠΑΕ αναφερει: "Στο Αγρίνιο έγινε η απόλυτη αλλοίωση
αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα καθορίστηκε από δύο πέναλτι.
Ο διαιτητής Γκράνας έδωσε ένα ανύπαρκτο πέναλτι πάνω στην γραμμή της περιοχής αντί
για κίτρινη κάρτα στον Μπόγιοβιτς τον οποίο δεν ακούμπησε κανένας και μετά από λίγα
λεπτά δεν έδωσε το απόλυτο πέναλτι του αμυντικού στον Παμπόε.
Η ΠΑΕ Παναχαϊκή δεν είναι ομάδα σάκος του μποξ ούτε για να την κατακρεουργούν οι
διαιτητές που ορίζει ακόμα ο κ. Δούρος ούτε να μπαίνουν μέσα στο γήπεδο για πέντε λεπτά
οργανωμένοι οπαδοί του Παναιτωλικού με κουκούλες και να κτυπούν τους παίκτες μας
χωρίς ο διαιτητής να διακόπτει τον αγώνα όπως έπρεπε να κάνει και ούτε να κάνει έστω
μία παρατήρηση από τα μεγάφωνα του γηπέδου και αποβάλλει γιατί τόλμησε να μπει στο
γήπεδο και να προστατέψει τους ποδοσφαιριστές μας τον γενικό Αρχηγό της ομάδας μας
Μάκη Τσουμάνη.
Το αποκορύφωμα της άδικης διαιτιτικής συμπεριφοράς απέναντι στους παίκτες μας ήταν ο
καταλογισμός των φάουλ και των κίτρινων καρτών.
Η επίσημη ΠΑΕ Παναχαϊκή ευχαριστεί τον επίσημο Παναιτωλικό για την φιλοξενία η οποία
ήταν ανταπόδοση της υποδειγματικής φιλοξενίας που κάναμε σε αυτούς στον α! γύρο αλλά
ο κ. Κωστούλας και οι συνεργάτες του θα πρέπει να θυμούνται ότι αυτά τα γραμμάτια των
ευνοϊκών διαιτησιών πληρώνονται πάντοτε έστω και αργά.
Ευχόμαστε ο Παναιτωλικός να ανέβει στην Super League αλλά να θυμούνται τον τρόπο που
τους έριξαν.
Όταν εξασφαλίζεις τέτοια εύνοια για να ανέβεις δεν θα έχεις δικαιολογία όταν θα σε
ρίχνουν.
Η ΠΑΕ Παναχαϊκή δίνει συγχαρητήρια σε όλους τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της γιατί με
πείσμα και πάθος ανέτρεψαν και κυριάρχησαν στο β! ημίχρονο , ανατρέποντας το
πλασματικό σκορ του α! ημιχρόνου το οποίο προήλθε από αδικαιολόγητα λάθη δύο
ποδοσφαιριστών , λάθη τα οποία τους είχε επισημάνει ο προπονητής τους κ. Φυντάνης .
Η ΠΑΕ Παναχαϊκή είναι μεγάλη ομάδα και θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη.
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