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Κόντρα στην Ξάνθη οι Αγρινιώτες παρέταξαν πάθος, καλό ποδόσφαιρο και
παίρνοντας ώθηση από τους 5.000 οπαδούς τους πήραν εύκολα τη νίκη με 2-0

Στόφα πολύ ανταγωνιστικής ομάδας που μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην Super League
έδειξε ότι έχει ο Παναιτωλικός, ο οποίος κόντρα στην Ξάνθη επέβαλε τα δικά του «θέλω»
και πήρε πανάξια μια σημαντική νίκη. Για μια ακόμα φορά η έδρα των «κυανοκίτρινων» ήταν
από τους καθοριστικούς παράγοντες αυτής της επιτυχίας, καθώς οι οπαδοί των
γηπεδούχων σχεδόν γέμισαν το ΓΦΣ και έκαναν το δικό τους πάρτι στις εξέδρες.

Ο Μπάμπης Τεννές παρέταξε την ομάδα του χωρίς τον αρχηγό, Γιώργο Θεοδωρίδη, ο
οποίος κάθισε στον πάγκο. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με τους Παύλο Μητρόπουλο και Πέτερ
Ντολεζάι στο αρχικό σχήμα, οι οποίοι έκαναν το ντεμπούτο τους με τα «κυανοκίτρινα».

Ωστόσο, τη διαφορά σε ακόμα ένα ματς έκανε ο Άγγελος Χαριστέας. Ο επιθετικός του
Παναιτωλικού ήταν αυτός που έδωσε εκπληκτική ασίστ στον Μητρόπουλο στο 35΄και ο
τελευταίος με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Μέχρι εκείνο το σημείο οι γηπεδούχοι δεν είχαν
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καταφέρει να επιβάλουν τον ρυθμό τους, ενώ οι Ακρίτες έδειχναν πιο επικίνδυνοι στις
αντεπιθέσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ξάνθη μπήκε με διάθεση να αντεπιτεθεί και (τρόπον τινά) έκλεισε
τον Παναιτωλικό στα καρέ του. Ο Τεννές έβαλε τον Θεοδωρίδη αντί του Μπουμάλ στο
γήπεδο θέλοντας να εκμεταλλευτεί την πάσα και την εμπειρία του 31χρονου
ποδοσφαιριστή.

Ένα λάθος του Εντιμάρ στο 66΄επέτρεψε στον Ανρί Καμαρά να βρεθεί τετ α τετ με τον
Βιβιανί. Ο Σενεγαλέζος λίγο πριν πλασάρει δέχτηκε σπρώξιμο από τον Εντιμάρ και ο
διαιτητής Βοσκάκης υπέδειξε το πέναλτι και απέβαλλε τον αμυντικό της Ξάνθης. Την ποινή
εκτέλεσε ο Ρότσα κάνοντας το 2-0 στο 67΄.

Κάπου εκεί η μπίλια κάθισε στο… «κυανοκίτρινο». Ο Παναιτωλικός εκμεταλλεύτηκε το
προβάδισμα που είχε και θα μπορούσε να σκοράρει και άλλο γκολ. Καταρχήν στο 71΄ο
Θεοδωρίδης αστόχησε στο τετ α τετ, ενώ στο 74΄η λόμπα του Ρότσα βρήκε το οριζόντιο
δοκάρι.

Οι φιλοξενούμενοι έχουν να διαμαρτύρονται για τη φάση του 76΄όταν σκόραραν με κεφαλιά
του Ντάνι μετά από φάουλ του Μαρσελίνιο, ωστόσο ο Βοσκάκης διέταξε επανάληψη του
φάουλ!

Σε γενικές γραμμές ο Παναιτωλικός έδειξε ότι έχει μεγάλες δυνατότητες ως ομάδα και
ειδικά μέσα στο «κλουβί» του Αγρινίου θα βάλει δυνατούς… γρίφους σε όλους τους
αντιπάλους του.
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