Μεγάλο διπλό με Πασχαλάκη στην Τούμπα
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Κυριακή, 08 Ιανουάριος 2017 18:57 -

Επιστροφή στις νίκες για τον ΠΑΣ Γιάννινα μ' ένα πραγματικά τεράστιο αποτέλεσμα από
την ομάδα του Γιάννη Πετράκη, που πανηγύρισε μία ακόμα νίκη στην Τούμπα, όπως έχει
κάνει συχνά τα τελευταία χρόνια. Με γκολ του Τζημόπουλου στο 16ο λεπτό, αλλά κυρίως με
την τεράστια εμφάνιση του Πασχαλάκη, που είχε αμέτρητο αριθμό αποκρούσεων, οι
περισσότερες απ' αυτές πολύ ως πάρα πολύ δύσκολες, οι Γιαννιώτες πήραν αποτέλεσμα
που τους έφερε πάλι μέσα στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας και συνεχίζουν να
ονειρεύονται!

Σημαντική ήταν σήμερα η συμβολή του τεχνικού του ΠΑΣ Γιάννινα στην κατάκτηση του
αποτελέσματος. Επέλεξε να παίξει με 4-1-4-1 και χωρίς κανένα κλασικό σέντερ φορ, αφού
προτιμήθηκε στην κορυφή ο Γιάκος αντί του Μαμπουλού. Ο σχηματισμός ήταν Πασχαλάκης
στο τέρμα, Καρανίκας δεξί μπακ, Κούτρης αριστερό, Σκόνδρας και Μιχαήλ στο κέντρο της
άμυνας, ο Τζημόπουλος κόφτης μπροστά τους, Λίλα και Κοζορώνης εσωτερικοί χαφ,
Ακόστα και Ναδάλες ακραίοι και μπροστά ο Γιάκος. Πολλές αλλαγές δηλαδή σε ρόλους,
αλλά και πρόσωπα, καθώς τα συνεχόμενα ματς και οι απουσίες, επιβάλλουν να γίνει
ροτέισον.

Παρά τις εκπλήξεις της ενδεκάδας, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα να βγάζει πολλές φάσεις
και κλασικές μάλιστα, αφού η μπάλα παιζόταν στο κενό του Τζημόπουλου και τον στόπερ.
Με τις γρήγορες πάσες και κινήσεις οι Πέλκας, Κουλούρης και Μπίσεσβαρ έμπαιναν
ανάμεσα στις γραμμές του ΠΑΣ και έκαναν ευκαιρίες, όμως ο Πασχαλάκης ήταν σήμερα
ανίκητος, με την ομάδα του Ίβιτς να μη πιστεύει αυτό γινόταν συνεχώς στο ματς.

Στις λίγες ευκαιρίες που είχε ο ΠΑΣ στο α' ημίχρονο, κατάφερε να προηγηθεί στο 16' με τον
Τζημόπουλο. Όλα ξεκίνησαν σε αντεπίθεση του ΠΑΣ, με τον Γιάκο να αφήνει έξυπνα κάτω
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από τα πόδια του την μπάλα για τον Ακόστα που έφευγε από δεξιά, ο Ισπανός μπήκε στην
περιοχή και σούταρε διαγώνια, όμως ο Γλύκος έδιωξε σε κόρνερ. Στην εκτέλεσή του, η
μπάλα βρήκε στο στήθος του Κουλούρη, ανοίχτηκε και ο Τζημόπουλος μ' ένα γυριστό
διαγώνιο σουτ έκανε το 0-1!

Ο ΠΑΟΚ δεν επηρεάστηκε από το γκολ, συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με τον Πασχαλάκη να
έχει απαντήσεις σε όποια πρόκληση κι αν είχε να αντιμετωπίσει. Ακόμα κι όταν
τραυματίστηκε ο Λίλα και χρειάστηκε να μπει ο Γαρουφαλιάς στο 28', ο ΠΑΣ συνέχισε να
παλεύει σκληρά να κρατήσει το σκορ και κατάφερε να βγάλει το ημίχρονο αλώβητος.

Στο β' μέρος ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε και πάλι πολύ δυνατά, και πάλι ο Πασχαλάκης όμως έπιανε
τα άπιαστα. Γύρω στο 60' φάνηκε να πέφτει κάπως ο ρυθμός και η ομάδα του Γιάννη
Πετράκη έκανε κάποιες απόπειρες για αντεπιθέσεις, αλλά 2 απ' αυτές σταμάτησαν για
οφσάιντ, άλλες 2 δεν έφτασαν να γίνουν τελική προσπάθεια.

Στο 76' ο Πετράκης έριξε τον Μαμπουλού στο ματς. Ορθή η σκέψη ότι ο Γαλλο-Κονγκολέζος
δεν θα μπορούσε να βγάλει 2ο συνεχόμενο 90λεπτο σε 3 μέρες και ότι περισσότερο θα
χρειαζόταν να είναι ξεκούραστος, αν ο ΠΑΣ διεκδικούσε αποτέλεσμα στα τελευταία λεπτά,
όπως και έγινε. Με τον ΠΑΟΚ να χάνει κι άλλες ευκαιρίες, ο ΠΑΣ δοκίμαζε τις αντεπιθέσεις
και ήταν επικίνδυνος σε 2-3 περιπτώσεις που οι επιλογές του Μαμπουλού δεν ήταν
πετυχημένες. Ωστόσο υπάρχει μία φάση στο 78' που ο Κρέσπο έχει επαφή με το πόδι του
Μαμπουλού που του κάνει κοφτή ντρίμπλα στη μεγάλη περιοχή. Ο Παπαπέτρου που ήταν
μπροστά στη φάση εκτίμησε ότι ο παίκτης του ΠΑΟΚ βρήκε μπάλα.

Δραματικά ήταν τα τελευταία λεπτά, με τον ΠΑΟΚ να έχει και δοκάρι με τον Αθανασιάδη,
σ' ένα σουτ που η μπάλα βρήκε πρώτα στο σώμα του Μιχαήλ. Τελικά τα πολλά κόρνερ των
γηπεδούχων ήταν όλα κακοχτυπημένα και δεν δημιούργησαν προβλήματα στον Πασχαλάκη,
με το πολύτιμο 0-1 να μένει ως το τέλος και να πανηγυρίζεται έξαλλα από τους παίκτες και
τους 30 ηρωικούς φιλάθλους του ΠΑΣ.

Ο «Άγιαξ της Ηπείρου» κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια απέναντι σε μια ανώτερη ποιοτικά
ομάδα, είχε όμως μεγάλο Πασχαλάκη, αρκετή τύχη, αλλά και πολλούς παίκτες σε καλή
μέρα. Σταθερά καλός ήταν ο Σκόνδρας, ανέβαζαν απόδοση κατά διαστήματα οι Μιχαήλ και
Τζημόπουλος, ειδικά στο β' ημίχρονο, ενώ ο Μαμπουλού θα μπορούσε στις αντεπιθέσεις να
έχει τελειώσει το ματς, αλλά ευτυχώς δεν έγινε μοιραίος.
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Με το αποτέλεσμα αυτό ο ΠΑΣ Γιάννινα πάτησε και πάλι στην πρώτη πεντάδα της
βαθμολογίας, ανάσανε βαθμολογικά και ακολουθεί την Τετάρτη ο αγώνας κυπέλλου στα
Χανιά με τον Πλατανιά, ενώ το ματς με την Ξάνθη την άλλη Κυριακή μπορεί να αποκτήσει
κομβική σημασία.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Βλάνταν Ίβιτς): Γλύκος, Μάτος, Λέοβατς, Κρέσπο, Βαρέλα, Τσίμιροτ (67'
Μυστακίδης), Μπίσεσβαρ, Κάνιας, Πέλκας (86' Περέιρα), Κουλούρης (61' Αθανσιάδης),
Τζάλμα Κάμπος

ΠΑΣ Γιάννινα (Γιάννης Πετράκης): Πασχαλάκης, Καρανίκας, Μιχαήλ, Τζημόπουλος,
Σκόνδρας, Ναδάλες, Λίλα [28' Γαρουφαλιάς (76' Μαμπουλού)], Κοζορώνης, Κούτρης,
Ακόστα, Γιάκος (89' Μπουκουβάλας).
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