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Στη σέντρα του ανακαινισμένου ΓΦΣ Αγρινίου θα βρεθούν την Κυριακή (25/09) ο
Παναιτωλικός και ο ΠΑΣ Γιάννινα.

Δύο ομάδες που προβιβάστηκαν αυτό το καλοκαίρι στην Super League και οι οποίες πέρυσι
έδωσαν μάχη στο αμφίρροπο πρωτάθλημα της Football League. Σημείο αναφοράς σε αυτή
την πορεία πρωταθλητισμού που έκαναν οι δύο σύλλογοι ήταν το ματς της 21 ης
Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.

Τότε που η απερίσκεπτη ενέργεια του (τότε) επιθετικού του ΠΑΣ Γιάννινα, Εμίλιο
Φουρτάδο, να μην τηρήσει το fair play τίναξε το παιχνίδι στον «αέρα» και έριξε την πρώτη…
μπαλωθιά στη βεντέτα που έχει ανοίξει ανάμεσα στα δύο σημαντικά ποδοσφαιρικά
σωματεία της ελληνικής επαρχίας.

Εκείνο το γκολ του Φουρτάδο όρισε το τελικό 1-1 και προκάλεσε επεισόδια στον
αγωνιστικό χώρο μεταξύ παικτών και προπονητών, ενώ «φούντωσε» τη φλόγα στη φωτιά
που ήδη σιγόκαιγε ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων που είχαν συγκρουστεί μεταξύ
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τους πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα ο τεχνικός του ΠΑΣ Γιάννινα, Στεφάν Ντεμόλ
ζήτησε «συγνώμη» για το «unfair» του ποδοσφαιριστή του, τονίζοντας:

«Μίλησα με τον Φουρτάδο και θέλω να μεταφέρω τη συγνώμη του σε όλη την ομάδα του
Παναιτωλικού. Νομίζω ότι ήταν ένα μεγάλο παιχνίδι, μεταξύ των δύο καλύτερων ομάδων
της Football League. Είναι κακό που τελείωσε έτσι. Συγνώμη και πάλι. Μπορώ να καταλάβω
ότι όλοι οι παίκτες του Παναιτωλικού είναι πολύ θυμωμένοι».

Ο τεχνικός του Παναιτωλικού, Μπάμπης Τεννές, δήλωσε ξαφνιασμένος από αυτό που είχαν
αντικρίσει τα μάτια του μέσα στο γήπεδο: «Κάνω αυτό το επάγγελμα 25 χρόνια. Πρώτη
φορά μου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι ο Παναιτωλικός είναι ο ηθικός νικητής της
αναμέτρησης. Με παραξένεψε πάρα πολύ, όχι το λάθος του Φουρτάδο, αλλά η συμπεριφορά
των υπολοίπων παικτών στο υπόλοιπο διάστημα. Τα παιδιά ήταν σε έξαλλη κατάσταση,
έκλαιγαν στα αποδυτήρια».

Ερωτηθείς για το τι θα έκανε στη θέση του Ντεμόλ, απάντησε: «Θα έλεγα σε παίκτη μου να
αφήσει να μπει γκολ».

Αίσθηση είχαν προκαλέσει τότε οι δηλώσεις του Λουίτζι Τζενάμο, ο οποίος είχε
προειδοποιήσει τον Φουρτάδο να αλλάξει χώρα! Συγκεκριμένα, ο τερματοφύλακας του
Παναιτωλικού είχε πει:

«Χριστοβασίλη είσαι περήφανος σήμερα γι' αυτό που έκανες; Εσύ ο πρόεδρος του ΠΑΣ
αμαύρωσες την ιστορία του ΠΑΣ το σημερινό ματς. Χριστοβασίλη, Αγγελή, Τάτση και
Ντεμόλ αμαυρώσατε την ιστορία του ΠΑΣ. Δεν φταίνε όντως οι ποδοσφαιριστές, την
ευθύνη την έχουν οι τέσσερις, όπως τους ανέφερα. Μόνο αυτοί μπορούν να πάρουν τέτοια
απόφαση. Αυτοί οι 4 έγραψαν αρνητική ιστορία. Ο Φουρτάδο να ξέρει ότι κάπου θα τον
πετύχουμε, να πει στον μάνατζέρ του καλύτερα να αλλάξει χώρα».

Τη δεδομένη στιγμή τα πράγματα είναι σαφώς πιο ήρεμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι
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σχέσεις των δύο ομάδων έχουν αποκατασταθεί. Ο ΠΑΣ Γιάννινα μέσω του Γιώργου
Χριστοβασίλη δηλώνει ότι δεν πρόκειται να πάρει εισιτήρια για τους οπαδούς της ομάδας
της Ηπείρου, γεγονός που το υποδέχτηκαν με ανακούφιση στο Αγρίνιο.

Από τη μεριά τους οι άνθρωποι του Παναιτωλικού προτίθενται να αφήσουν πίσω τους τα
περσινά έκτροπα και θέλουν να παρέχουν καλή φιλοξενία στους Γιαννιώτες. Μακάρι, διότι
το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από δυνατά ντέρμπι στην επαρχία που δίνουν άλλο
χρώμα στο μονότονο πρωτάθλημά μας…
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