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Λευκή ισοπαλία με τον Πλατανιά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

ΠΑΣ Γιάννινα και Πλατανιάς έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία στους «Ζωσιμάδες», σε ένα
ματς κάκιστο από πλευράς ποιότητας και με ελάχιστες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες.

Ουσιαστικά το αποτέλεσμα κρίνεται θετικό μόνο για τους νεοφώτιστους και «πρωτάρηδες»
Κρητικούς που ξεκίνησαν αήττητοι την πρώτη τους χρονιά στα «σαλόνια», την ώρα που η
ομάδα του Γιάννη Χριστόπουλου απογοήτευσε επιθετικά, μη δημιουργώντας κινδύνους
μπροστά στην εστία του πρώην παίκτη του ΠΑΣ, Φώτη Κηπουρού.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πάντως πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο αλλά τόσο ο ο Ντάσιος
(10') σούταρε από μακριά στέλνοντας την μπάλα άουτ, ο Ιλιτς καθυστέρησε (26') από καλή
θέση και ο Γεωργίου (30') είδε τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων να μπλοκάρει την
μπάλα. Στην τελευταία αξιόλογη φάση του πρώτου μέρους, σημειώθηκε στο 43' όταν ο
Τζάνης σούταρε δυνατά αλλά ο Κηπουρός απομάκρυνε την μπάλα με υπερένταση.

Στην επανάληψη η κατάσταση δεν άλλαξε. Οι παίκτες του ΠΑΣ είχαν ανά διαστήματα την
εδαφική υπεροχή και στο 54' έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ, αλλά ο Κηπουρός απέκρουσε
το δυνατό σουτ που έπιασε από πλεονεκτική θέση ο Ντε Βινσέντι. Στο 68' ο Ιλιτς σούταρε
αλλά έστειλε την μπάλα άουτ και στο 73' ο Ουντότζι δέχθηκε κίτρινη κάρτα για θέατρο,
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καθώς έπεσε μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΣ ενώ θα μπορούσε να είχε σκοράρει.

Παρά την πίεση οι παίκτες του Χριστόπουλου δεν κατάφεραν να παραβιάσουν την εστία
του Κηπουρού, με αποτέλεσμα να μην αλλάξει κάτι στο ματς. Σαφώς περισσότερο
ικανοποιημένοι οι φιλοξενούμενοι του Γιάννη Χατζηνικολάου, που συνδύασε με βαθμό τον
πρώτο του αγώνα σε επίπεδο μεγάλης κατηγορίας ύστερα από 63 μήνες (από τον Μάιο του
2007, όταν εργαζόταν στον Ιωνικό.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Φεγκρούς, Ντάσιος (85' Κεϊτά), Πάντος, Τζημόπουλος, Μιχαήλ,
Πατσατζόγλου (78' Τσουκαλάς), Λίλα, Γεωργίου, Ντε Βινσέντι, Ιλιτς, Τζάνης (63' Βίλα).

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ: Κηπουρός, Αργυρόπουλος, Κανακούδης, Τζανής, Ποτουρίδης, Αγκιλέρα,
Ουντότζι, Ουκάρ, Κάλαϊτζιτς (71' Γκονζάλες), Μαραγκουδάκης, Αναστασάκος (92'
Μαρτσάκης).

Οι δηλώσεις προπονητών και παικτών

Στις δηλώσεις που παραχώρησαν μετά το τέλος του αγώνα οι δύο προπονητές, ο μεν
Γιάννης Χριστόπουλος απέδωσε μέρος της απώλειας της νίκης στο γήπεδο που πάτησε για
πρώτη φορά η ομάδα του, ενώ ο Γιάννης Χατζηνικολάου σχολίασε ότι η ομάδα του πήρε
αυτό για το οποίο ήρθε.

Γιάννης Χατζηνικολάου

"Πήραμε ένα αρκετά θετικό αποτέλεσμα σε μια δύσκολη έδρα από μια ομάδα που ήταν
σαφώς πιο έτοιμη από εμάς. Ερχόμενοι εδώ θέλαμε αρχικά να κλείσουμε τους χώρους
στους παίκτες του ΠΑΣ και σε μία αντεπίθεση να σκοράρουμε. Αν ο Ουντότζι είχε πιο
καθαρό μυαλό στη φάση του 72' ίσως να παίρναμε ακόμα και το τρίποντο. Την κατοχή της
μπάλας μπορεί να την είχε ο ΠΑΣ, όμως δεν είχε κλασικές ευκαιρίες. Δημιούργησε πίεση
κυρίως με κάποια στημένα.
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Συγχαρητήρια στην ομάδα μας για το βαθμό και στον Γιάννη Χριστόπουλο εύχομαι καλή
επιτυχία για το ξεκίνημα που κάνει. Καλή σεζόν σε όλους σας".

Γιάννης Χριστόπουλος

"Καλή σεζόν για όλους και φυσικά στην ομάδα μας. Θέλαμε σίγουρα τη νίκη και το δείξαμε.
Μπήκαμε δυνατά αρχίσαμε μετά το 20' να κάνουμε καλύτερη πίεση, αλλάξαμε και ρυθμό
χωρίς επιτυχία στο α' μέρος. Βρεθήκαμε πολλές φορές γύρω από την περιοχή, αλλά δεν
είχαμε καλές τοποθετήσεις και ενέργειες.

Πρώτη φορά πατήσαμε το γήπεδό μας και ήταν δύσκολο να το συνηθίσουμε. Αλλάξαμε
πολλές μεγάλες μπαλιές που ήταν δύσκολες. Δημιουργήσαμε προϋποθέσεις για κάποιο
γκολ, αλλά δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Οι φιλοξενούμενοι 1-2 φορές μας απείλησαν.

Στο β' μέρος μπήκαμε καλύτερα, αλλά δεν είχαμε ισορροπία κυρίως στο αμυντικό
τρανζίσιον, βγάλαμε ψηλά τους μπακ, κάποιοι δεν είχαν καλές επαφές με την μπάλα, ήταν
όμως δύσκολος και ο αγωνιστικός χώρος. Ο αντίπαλος έπαιξε μαζική άμυνα και
προσπάθησε με αντεπιθέσεις.

Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Χρειαζόμασταν καθαρό μυαλό για
να κυνηγήσουμε το αποτέλεσμα. Βάλαμε γκολ που ήταν για λίγο οφσάιντ, και είχαμε κάποια
τετ-α-τετ που δυστυχώς δεν έγιναν γκολ. Κρατάμε τον πόντο που είναι σημαντικός και
κάποια λάθη που πρέπει να διορθώσουμε στη συνέχεια".

Αλέξης Μιχαήλ: «Οι πρεμιέρες είναι πάντα δύσκολες»

«Οι πρεμιέρες είναι πάντα δύσκολες. Ήταν ένας μονόλογος το παιχνίδι για τον ΠΑΣ
Γιάννινα, χωρίς πολλές ευκαιρίες, αλλά με κατοχή μπάλας από εμάς. Ο αντίπαλος ήταν
πίσω από το μισό γήπεδο και προσπαθούσαμε συνεχώς να βρούμε κάποια 'τρύπα' να
σκοράρουμε. Είχαμε 3-4 καλές ευκαιρίες, δεν τα καταφέραμε, αλλά συνεχίζουμε.

3/5

Ξεκίνημα με το... αριστερό για τον ΠΑΣ
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Δευτέρα, 27 Αύγουστος 2012 15:30 -

Θέλαμε σίγουρα τη νίκη σήμερα για να ξεκινήσουμε με το δεξί. Ακολουθεί δύσκολο
πρόγραμμα με Παναθηναϊκό εκτός και Ολυμπιακό εντός, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να
συνεχίσουμε, να δουλέψουμε. Ακόμα είναι αρχή και δεν κρίνεται τίποτα. Ελπίζω παιχνίδι με
παιχνίδι να γινόμαστε καλύτεροι».

Χρήστος Πατσατζόγλου: "Δεν ήρθε το γκολ"

«Το ξέραμε ότι όλες οι πρεμιέρες είναι δύσκολες. Πιστεύω ότι ήμασταν καλύτεροι από τον
Πλατανιά, πιο επιθετικοί, απλά μας έλειπε το γκολ. Το ότι κάναμε μια ισοπαλία δεν
σημαίνει τίποτα. Πήραμε ένα βαθμό και ξέρουμε ότι η συνέχεια θα είναι πάρα πολύ
δύσκολη. Πρέπει στο εξής να είμαστε πολύ καλύτεροι για να παίρνουμε τις νίκες που
θέλουμε. Όλοι οι συμπαίκτες μου δώσανε το καλύτερο.

Δεν ήταν θέμα τύχης το ότι δεν ήρθε το γκολ. Κάναμε κάποιες καλές επιθέσεις και από τα
πλάγια και από τον άξονα, δεν πετύχαμε το γκολ, αυτά όμως έχει το ποδόσφαιρο. Δεν
ήμασταν τόσο πιεστικοί για να κάνουμε πάρα πολλές ευκαιρίες.

Στην αρχή όλα τα παιχνίδια έχουν άγχος, αλλά μετά τα πρώτα 5-10 λεπτά αυτό
αποβάλλεται.

Οι δύο χαμένοι βαθμοί δεν νομίζω ότι θα μας στοιχίσουν στο μέλλον, θα είμαστε πολύ
καλύτεροι και η χρονιά θα τελειώσει πολύ καλά για μας».

Τάσος Πάντος: "Δίκαιο το αποτέλεσμα"

«Προσωπικά πιστεύω ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι.
Προσπαθήσαμε να μπούμε με ενθουσιασμό στο παιχνίδι, να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας
και ίσως την απειρία του Πλατανιά, γιατί ήταν πρωτοεμφανιζόμενος. Δεν τα καταφέραμε,
αλλά κάναμε την προσπάθειά μας. Δεν ήμασταν καλοί στην τελική πάσα , ίσως ήμασταν και
περισσότερο αγχωμένοι γι' αυτό το παιχνίδι και τελικά ήρθε αυτό το 0-0 που μας αφήνει μια
γλυκόπικρη γεύση. Είναι πρεμιέρα, είναι ιδιαίτερα αυτά τα παιχνίδια, αλλά ευτυχώς το
πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος και αισιοδοξούμε να παίξουμε καλύτερα και να
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μαζέψουμε πόντους.

Είναι τέτοια η περίοδος που οι ομάδες δεν είναι ακόμα 100% έτοιμες, πόσο μάλλον που κι
εμείς είμαστε καινούργια ομάδα. Θα χρειαστούμε ακόμα κάποιο χρόνο. Θεωρώ ότι ο κόσμος
θα είναι δίπλα μας στη συνέχεια και θα του ανταποδώσουμε τη στήριξη.

Πίεση προσπαθήσαμε να εξασκήσουμε, αλλά δεν το κάναμε ορθόδοξα. Πρεσάραμε,
κερδίσαμε πολλές φορές την μπάλα, αλλά δεν είχαμε τις κατάλληλες λύσεις να
δημιουργήσουμε επικίνδυνες καταστάσεις. Είχαμε περισσότερες ευκαιρίες όμως από τον
Πλατανιά, που ήταν οργανωμένος στην άμυνα, δεν μας άφησε πολλούς κενούς χώρους και
ουσιαστικά έτσι ήρθε το αποτέλεσμα. Καμία ομάδα δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά έντονα».

Ευχαρίστησε για τη φιλοξενία ο Πλατανιάς

Ευχαριστήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕ Πλατανιάς Χανίων για την άψογη φιλοξενία που
της επιφυλάχθηκε εντός και εκτός γηπέδου. Αναλυτικά:

"Η Π.Α.Ε. Πλατανιάς ευχαριστεί την Π.Α.Ε. ΠΑΣ Γιάννινα για την άψογη φιλοξενία στα
όμορφα Ιωάννινα. Το κλίμα ήταν εξαιρετικό, εντός και εκτός γηπέδου, και αξίζουν
συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους της ιστορικής ομάδας της Ηπείρου, στην οποία η
Π.Α.Ε. Πλατανιάς εύχεται καλή επιτυχία στο πρωτάθλημα Super League ΟΠΑΠ, που μόλις
ξεκίνησε".
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