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Πέμπτη νίκη σε εφτά φιλικές αναμετρήσεις για τον ΠΑΣ Γιάννινα (έχει επίσης μία ήττα από
την ΑΕΛ και μία ισοπαλία με τη Βέροια) με «θύμα» του σήμερα τον ΑΟΚ Κέρκυρα, και
μπορεί να μην εντυπωσιάζει σ' αυτά τα ματς, αλλά παιχνίδι με παιχνίδι υπάρχει μία
βελτίωση και μία αίσθηση ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί έτοιμη για την πρεμιέρα της Super
League 2 και με αρκετούς παίκτες να χτυπούν την πόρτα της ενδεκάδας. Κι εδώ που τα
λέμε αυτό το «ναι μεν, αλλά» είναι το ιδανικότερο για τα φιλικά προετοιμασίας, αφού ούτε
υπέρμετρος ενθουσιασμός έχει καλλιεργηθεί ούτε όμως και απαισιοδοξία.

Κάθε ματς ο ΠΑΣ αναδεικνύει κι έναν νέο πρωταγωνιστή. Άλλοτε ο Παμλίδης, άλλοτε ο
Λέο, άλλοτε ο Ξύδας, άλλοτε ο Πίτου Γκαρσία και σήμερα ο εξαιρετικός και μόλις 17,5
ετών, Παύλος Γροσδάνης, που έχει αποδείξει ότι κέρδισε με το σπαθί του το
επαγγελματικό συμβόλαιο στους Ηπειρώτες. Με δύο δικά του γκολ, αλλά και με εμφάνιση
ώριμου παίκτη κατά διαστήματα, οδήγησε τον ΠΑΣ στη φιλική νίκη επί του ΑΟΚ Κέρκυρας
με 2-0 (26' και 54').
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Η νίκη ήρθε σχετικά «σβηστά» για τους «κυανόλευκους», που είχαν τον έλεγχο σε όλη τη
διάρκεια του παιχνιδιού, είχαν την μπάλα στα πόδια τους για πολλή ώρα κι αν είχαν
αποφύγει και δύο λάθη στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους όπου έδωσαν
αντεπιθέσεις στους Κερκυραίους, το ματς θα είχε κυλήσει και χωρίς καμία αμυντική
ανησυχία. Καλό, όμως, είναι να συμβαίνουν και τέτοια λάθη, ώστε η ομάδα να μαθαίνει απ'
αυτά όσο ακόμα είναι ανώδυνα.

Ο κ. Γιαννίκης έπαιξε με 4-4-2, αφού φαίνεται να καταλήγει σε λύση με δύο φορ, μήπως και
βρει το εύκολο γκολ από το υπάρχον έμψυχο υλικό, μιας και δεν αποκτήθηκε σέντερ φορ
περιοχής στη μεταγραφική περίοδο. Ο Χουτεσιώτης έπαιξε στο τέρμα, Οικονομόπουλος και
Πήλιος ήταν οι ακραίοι μπακ, Πανουργιάς και Παντελάκης το αμυντικό δίδυμο, Λιάσος και
Πίτου Γκαρσία οι αμυντικοί χαφ, Ξύδας δεξιά και Νάουμετς αριστερά στα εξτρέμ, Λέο και
Γροσδάνης οι επιθετικοί. Ήταν μία ενδεκάδα που έπαιξε για αρκετά λεπτά στο β' ημίχρονου
του φιλικού με τον Ολυμπιακό Βόλου.

Ξύδας και Νάουμετς κινήθηκαν καλά από τα άκρα σε αρκετές περιπτώσεις και ειδικά ο
Ξύδας ήταν αυτός που δημιούργησε τις περισσότερες επικίνδυνες στιγμές από πλάγια
δεξιά.

Στην επανάληψη ο ρυθμός έπεσε, λόγω και των συχνών διακοπών για αλλαγές, αλλά ο ΠΑΣ
δεν έχασε την αυτοσυγκέντρωσή του αμυντικά και δεν κινδύνευσε καθόλου, παρά τις
αλλεπάλληλες αλλαγές στόπερ.

Την εβδομάδα που μας έρχεται ο ΠΑΣ ψάχνει να κάνει κι ένα ματς πρόβα τζενεράλε για το
πρωτάθλημα και ενδεχομένως να δώσει το πρώτο του φιλικό μακριά από τα Γιάννενα με
αντίπαλο τα Τρίκαλα. Προς το παρόν δεν έχει κλείσει οριστικά αντίπαλο.

Το παιχνίδι παρακολούθησαν γύρω στα 500 άτομα, που χειροκρότησαν πολλές φορές στη
διάρκεια του ματς και ιδιαίτερα τον πρωταγωνιστή, Παύλο Γροσδάνη. Ήταν από τα ματς
που υπήρχε μια γενική αίσθηση ικανοποίησης, αφού οι νεαροί παίκτες ανταποκρίθηκαν
καλά, έστω κι αν ο αντίπαλος δεν προσφέρεται για πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, μιας και
έχει συμπληρώσει μόλις 1 μήνα προετοιμασίας, ενώ το ρόστερ του δεν θεωρείται από τα
δυνατά της κατηγορίας.
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Αργύρης Γιαννίκης: «Ικανοποιημένος από τη γενική εικόνα»

Η ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα συνεχίσει να εξελίσσεται όσο περνάει ο χρόνος, βγαίνουν όλο
και πιο συχνά θετικά στοιχεία κι αυτό που κρατάει ο κ. Γιαννίκης είναι ότι αμυντικά η ομάδα
δεν πιέζεται ενώ επιθετικά σκοράρει με συνέπεια, αν και η δουλειά δεν τελειώνει, αλλά θα
συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Αναλυτικά:

«Πιστεύω σήμερα γενικά είχαμε ρυθμό και είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δεχτήκαμε
δύο αντεπιθέσεις που δεν είχαμε κάλυψη στα κόρνερ. Είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα
όμως, ειδικά σε κάποιες στιγμές στο α' ημίχρονο είχαμε κινητικότητα, τον έλεγχο και
κατοχή μπάλας. Στα δύο τελευταία φιλικά πετύχαμε 5 γκολ και δεν δεχτήκαμε κανένα κι
αυτό μας κρατάει ικανοποιημένους».

Για το αν είναι περισσότερο ικανοποιημένα επιθετικά ή αμυντικά: «Σε κάθε φιλικό ο
αντίπαλος δεν είχε πολλές ευκαιρίες, είχαμε καλή λειτουργία και σήμερα καλές τακτικές
τοποθετήσεις και κατοχή μπάλας. Στο τελευταίο 1/3 του γηπέδου είναι δουλειά που θα
διαρκέσει όλη τη σεζόν. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για να γίνει. Χρειάζεται καλό
τάιμινγκ, καλές πάσες και καλές αποφάσεις και βελτιωνόμαστε. Σε όλα τα φιλικά βάλαμε
γκολ, είχαμε ευκαιρίες, δεν απειληθήκαμε και δεν υπήρχαν φάσεις που να κινδυνεύουμε σε
διάρκεια. Σίγουρα μπορούμε και καλύτερα».

Για το αν έχει βάθος πάγκου η ομάδα: «Πιστεύω ότι φάνηκε ότι έχουμε καλά παιδιά, κάθε
παίκτης έχει τις δυνάμεις του, τα ατού του ή πράγματα που πρέπει να βελτιώσει. Μας δίνει
λύσεις το βάθος πάγκου σε πολλές θέσεις ώστε ανάλογα το πλάνο και τον αντίπαλο να
έχουμε λύσεις, ο ανταγωνισμός σε πολλές θέσεις θα είναι καλός για να μας κρατήσει
συγκεντρωμένους».

Για τον Γροσδάνη που ξεχώρισε σήμερα, αλλά και γενικότερα τους νεαρούς παίκτες: «Τους
είδαμε όλους τους παίκτες, δεν βγάζουμε πλέον λαγούς από το καπέλο. Είναι παιδιά που
θέλουν εξέλιξη και δουλειά. Είναι εύκολο να παίξει σ' ένα φιλικό παιχνίδι, αλλά η φανέλα
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στα επίσημα είναι άλλο θέμα, είναι διαφορετικό. Είμαι όμως ευχαριστημένος».

πηγή:superfm.gr
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