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ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

Με το πρωτάθλημα να έχει διακοπεί και να είναι άγνωστο πότε θα υπάρξει και πάλι δράση
και με τον κ. Γιαννίκη να επιλέγει μία ενδεκάδα με πολλούς νεαρούς που δεν είχε μεγάλη
συνοχή, ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν έδειξε το καλό του πρόσωπο στο φιλικό του Σαββάτου με την
Κασσιόπη και το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο 1-1.

Παρά την έλλειψη ομοιογένειας, όμως, και πάλι οι «κυανόλευκοι» είχαν κάποια καλά
διαστήματα, δημιούργησαν φάσεις ή είχαν τις προϋποθέσεις να φτιάξουν πιο επικίνδυνες
φάσεις, αλλά και πάλι δεν υπήρχε το εύκολο γκολ που θα άλλαζε όλη την εικόνα της
ομάδας.
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Η Κασσιόπη χωρίς να έχει απειλήσει ουσιαστικά στο ματς ήταν τυχερή στο 68' σε λάθος
του Πανουργιά, ο Βουκελάτος το εκμεταλλεύτηκε και έφυγε σε αντεπίθεση, μετά από
προσποιήσεις γύρισε την μπάλα παράλληλα στην εστία και ο Γεωργακόπουλος με κοντινή
προβολή άνοιξε το σκορ, για να έρθει η ισοφάριση στο 78' από σέντρα σουτ του
Οικονομόπουλου, που πέτυχε ένα γκολ παρόμοιο μ' εκείνο του Αποστολόπουλου με την
Παναχαϊκή.

Το ματς σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Ράντοβατς που χτύπησε στην περόνη. Αν
και αρχικά υπήρχε ο φόβος για κάταγμα, δεν φαίνεται να είναι κάτι τόσο σοβαρό, αλλά θα
γίνει μαγνητική αύριο να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Το παιχνίδι με την Παναχαϊκή

Πολύ καλύτερος απ' ό,τι στο φιλικό με την Κασσιόπη, ο ΠΑΣ Γιάννινα νίκησε με 2-0 την
Παναχαϊκή χάρη στα γκολ των Παμλίδη στο 36' και Κρίζμαν στο 75', ενώ θα μπορούσε να
φτάσει και σε μεγαλύτερο σκορ αν υπήρχε μεγαλύτερη ευχέρεια στο σκοράρισμα, καθώς
δημιουργήθηκαν αρκετές φάσεις που χαρακτηρίζονται κλασικές.

Το παιχνίδι είχε δύο όψεις. Στο α' ημίχρονο η κατοχή ήταν πιο μοιρασμένη, αλλά ο ΠΑΣ είχε
τις ευκαιρίες για γκολ, με την Παναχαϊκή να προσπαθεί σε αντεπιθέσεις, αλλά να μην είναι
τόσο επεικίνδυνα τα τελειώματά της, ενώ στο β' ημίχρονο ο ΠΑΣ κυριάρχησε για 30 λεπτά,
μέχρι το 2-0 δηλαδή και έβαλε σε πολλές περιπτώσεις την ομάδα της Πάτρας μέσα στην
περιοχή της. Μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο έπεσε κάπως ο ρυθμός, καθώς αυτά που ήταν
να δείξουν οι δύο ομάδες στους προπονητές τους τα έδειξαν όσο έμενε το «ρευστό» 1-0.

Ο κ. Γιαννίκης χρησιμοποίησε κατά κύριο λόγο τους πιο έμπειρους παίκτες, με τον
σχηματισμό να είναι και πάλι 4-4-2 με κάποιες μικρές αλλαγές στις πτέρυγες μεταξύ
Νικολιά και Νάουμετς. Ο πρώτος ήταν από τους διακριθέντες, όπως και οι Μπουκουβάλας,
Αποστολόπουλος, Παμλίδης που είχαν αρκετή διάθεση. Καλύτερος και πιο μαχητικός σε
σχέση με άλλα ματς ήταν ο Κρίζμαν που σκόραρε μετά από πάρα πολύ καιρό σε κάποιο
φιλικό.
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