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Η διαφορά δυναμικότητας του Παναιτωλικού με τον προσεχή αντίπαλό του, τον
Θρασύβουλο, είναι πολύ μεγάλη

Όμως οι απουσίες που θα έχει στην συγκεκριμένη αναμέτρηση η ομάδα του Αγρινίου,
μειώνουν την πραγματική απόσταση που τις χωρίζει. Βεβαίως, ακόμα και οι
αναπληρωματικοί του Παναιτωλικού υπερτερούν σε ποιότητα και δυνατότητες των βασικών
παικτών του Θρασύβουλου και σε κάθε περίπτωση οι κυανοκίτρινοι θέλουν να γυρίσουν με
το τρίποντο της νίκης. Πανηγυρίζοντας την έκτη φετινή εκτός έδρας νίκη.
Εύκολα ή δύσκολα ο Παναιτωλικός καλείται να υπερνικήσει το εμπόδιο του Θρασύβουλου,
γιατί όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και οι όποιες
απώλειες δεν καλύπτονται στις λίγες αγωνιστικές που απομένουν για το φινάλε. Ότι έχει
πετύχει το τελευταίο διάστημα το πέτυχε με πολύ μεγάλη προσπάθεια και είναι κρίμα να
το απολέσει.
Η ομάδα είναι στην καλύτερη φάση της. Για πρώτη φορά στην 3η βαθμολογική θέση, αλλά
-το κυριότερο- με δυναμική που προκύπτει από τη σταθερή πορεία της και το καλό
ποδόσφαιρο που παίζει. Με άριστη ψυχολογία και πρωτόγνωρη συσπείρωση στον κοινό
στόχο.

Μπήκαν Μπακάκης και Μύγας
Η συμμετοχή στη χθεσινή προπόνηση του Μιχάλη Μπακάκη και του Γιώργου Μύγα,
αποτέλεσε την ευχάριστη είδηση, αφού σε τούτη τη χρονική συγκυρία με τις πολλές
απουσίες και η παραμικρή προσθήκη στον αριθμό των διαθέσιμων παικτών είναι
καλοδεχούμενη. Και οι δύο νεαροί Αιτωλοακαρνάνες αναμένεται να είναι στην αποστολή
που θ’ αναχωρήσει αύριο το πρωί για την Αθήνα και θα τεθούν στη διάθεση του προπονητή
για το παιχνίδι της Κυριακής.
Το άλλο ευχάριστο είναι ότι ο Νταμιάν Μπελόν άρχισε τρέξιμο και οι πιθανότητες να
προλάβει τον επόμενο αγώνα, εκείνο με τη Νίκη Βόλου την Τετάρτη, είναι αυξημένες.
Νοκ-άουτ παραμένει ο Στέλιος Σφακιανάκης, που απ’ ότι φαίνεται θα επιστρέψει στους
αγώνες μετά το Πάσχα, όπως επίσης ο Γιάννης Πασάς και φυσικά ο Κουτρομάνος που χάνει
όλη τη σεζόν.
Οι τιμωρημένοι Τζούνιορ και Σίσιτς, έρχονται να προστεθούν στις παραπάνω απώλειες που
προκάλεσαν οι τραυματισμοί. Και ο αριθμός των παικτών του απουσιάζουν και η ποιότητα
όλων και η έλλειψη των λύσεων που μπορούσε ο καθένας να δώσει, προβληματίζουν. Από
την άλλη κρατούν σε εγρήγορση όλους τους υπόλοιπους και σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να υποτιμηθεί ο αντίπαλο.
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Ψάχνει λύσεις
Ο Μάκης Χάβος καταστρώνει όλη την εβδομάδα τα πλάνα του υπολογίζοντας όλες αυτές
τις απουσίες. Αναζητώντας την καλύτερη δυνατή κάλυψη των κενών, προκειμένου η ομάδα
να μην χάσει τη συνοχή της και την εύρυθμη λειτουργία που έχει το τελευταίο δίμηνο. Οι
αντικαταστάτες των απόντων θ’ αναζητηθούν ανάμεσα σε εκείνους τους παίκτες που
δείχνουν έτοιμοι ν’ ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα.
Ο τεχνικός της ομάδας δεν έδειξε στο γήπεδο τις σκέψεις του. Η χθεσινή προπόνηση έγινε
πρωί και δούλεψε με τους παίκτες του στην τακτική. Σήμερα στις 4.00 το απόγευμα θα γίνει
η τελευταία σε Αγρινιώτικο έδαφος. Αύριο Σάββατο η αποστολή θ’ αναχωρήσει το πρωί και
το απόγευμα θα προπονηθεί στην Αθήνα.
Στη σημερινή προπόνηση ενδεχομένως να ανοίξει περισσότερο τα χαρτιά του. Εκτιμάται
πως στην άμυνα δεν πρόκειται να κάνει καμία αλλαγή. Στις θέσεις των αμυντικών χαφ
Μουμίν και Μπακάκης έχουν τον πρώτο λόγο, με τον Ιορδανίδη εναλλακτική λύση. Φαβάλι,
Καμαρά, Μπόγιοβιτς, είναι οι τρεις σίγουροι για την μεσοεπιθετική γραμμή και αναζητείται
ένας ακόμα. Θα είναι ο Μύγας, ο οποίος έχει απουσιάσει μεγάλο διάστημα; Ή θα προτιμηθεί
να παίξει πλάγια ο Φαβάλι με τον Ιορδανίδη μπροστά από τα αμυντικά χαφ; Πολλές
πιθανότητες έχει η περίπτωση του Μεταξούλη, που αν επιλεγεί θα παίξει για πρώτη φορά
στην αρχική ενδεκάδα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣ
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