Μπροστά έβαζε, πίσω… έμπαζε
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Δευτέρα, 06 Νοέμβριος 2017 11:22 -

ΗΤΤΑ ΜΕ 4-3 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΣ ΣΤΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ

Η άμυνα του ΠΑΣ Γιάννινα έμοιαζε με παιδική χαρά, αντίθετα στην επίθεση είχε τρομερή
αποτελεσματικότητα, αφού χωρίς να κάνει πολλά πράγματα κατάφερε να σκοράρει 3
φορές, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό στη Ριζούπολη.

Το ματς επεφύλαξε πολλές συγκινήσεις και ανατροπές. Ο Απόλλωνας προηγήθηκε, ο ΠΑΣ
Γιάννινα γύρισε το ματς σε 1-2, ισοφαρίστηκε γρήγορα και οι δύο ομάδες πήγαν στα
αποδυτήρια ισόπαλες. Στην επανάληψη ο Κόντε έχασε τετ-α-τετ σε κομβικό σημείο κι ενώ
φαινόταν ότι αργά ή γρήγορα ο ΠΑΣ θα στριμώξει τον Απόλλωνα, ένα τραγικό λάθος του
Τζημόπουλου έφερε το 3-2, ένα ακόμα του Μαυροπάνου το 4-2 και στο 94′ ο Κόντε απλά
μείωσε το σκορ σε 4-3.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον ΠΑΣ να έχει 2 αλλαγές στην ενδεκάδα του. Ο Καρανίκας έπαιξε
στη θέση του Μπουκουβάλα και ο Νικολιάς στη θέση του Γαρουφαλιά. Βέβαια το 3-5-2
διατηρήθηκε. Οι αλλαγές αυτές δεν φάνηκε να αιφινιδιάζουν σε κάτι τον Απόλλωνα που
μπήκε δυνατά και απείλησε στα πρώτα λεπτά σε 1-2 περιπτώσεις, αφού ο ΠΑΣ Γιάννινα
είχε πρόβλημα στη δεξιά του πλευρά, ενώ γενικότερα η ομάδα του Πετράκη μπήκε χωρίς
νεύρο.

Τελικά από στημένη φάση ήρθε το 1-0, όταν ο Κονέ εκτέλσε φάουλ από δεξιά για τον
Απόλλωνα και ο Μπαρτολίνι άνοιξε το σκορ στο 26′ με κεφαλιά. Για το φάουλ αυτό που
δόθηκε και έφερε το γκολ διαμαρτυρήθηκε έντονα ο Μιχαήλ, αλλά και ο πάγκος του ΠΑΣ.
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Κάπου εκεί άρχισε να αποκτάει λίγο νεύρο παραπάνω ο ΠΑΣ Γιάννινα και να αντιδράει.
Κέρδισε κάποια στημένα και στο 32′ ο Ναδάλες βρήκε συστημένα τον Μαυροπάνο που
πετάχτηκε πολύ ψηλά και με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1. Το γκολ δεν το πανηγύρισε, αφού
ως γνωστόν έπαιξε για χρόνια στις Ακαδημίες του Απόλλωνα.

Άμεσα ήρθε και το 1-2 για τον ΠΑΣ που παρουσιάστηκε για λίγο «μετρ» των ανατροπών.
Στο 34′ ο Χαλκιαδάκες «σλερβιρε» στο κεφάλι του Κόντε κι αυτός δεν αστόχησε από κοντά
και έκανε το 1-2.

Δεν πρόλαβε να ηρεμήσει και να διαχειριστεί το ματς ο ΠΑΣ Γιάννινα και στο 38′ σε μια
σέντρα του Ντάσιου, ο Βελλίδης πήγε να διώξει με τις γροθιές, δεν βρήκε την μπάλα και ο
Τζημόπουλος που ήταν από πίσω του είδε να προσκορούει η μπάλα πάνω του και να
καταλήγει στα δίχτυα του ΠΑΣ για να γίνει έτσι το 2-2.

Με αυτό το σκορ οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια και στην επανάληψη ο ΠΑΣ
μπήκε για να ισορροπήσει το ματς και με υπομονή να κυνηγήσει την ανατροπή. Ο Πετράκης
έκανε τις αλλαγές του ρίχνοντας μέσα Σολτάνι και Μανθάτη. Η άμυνα του ΠΑΣ ανέβηκε
ψηλά και στο 74′ ήρθε ένα απίθανο λάθος του Τζημόπουλου που πήγε να γυρίσει στο κέντρο
με το κεφάλι στον Μαυροπάνο, η κεφαλιά ήταν αδύναμη, πετάχτηκε ο Ανιέτε και σε
αντεπίθεση ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Μαυροπάνο, που δεν είχε άλλη
επιλογή. Ο ίδιος ο Ανιέτε εκτέλεσε και έκανε το 3-2.

Οι «κυανόλευκοι» συνέχισαν την πίεση για την ισοφάριση, αλλά στο 84′ ήρθε ένα ακόμα
αβίαστο λάθος, αυτήν τη φορά από τον Μαυροπάνο που πάσαρε σε αντίπαλο, ο Χουάρες
πήγε να «κρεμάσει» τον Βελλίδη που εκεί αντέδρασε σωτήρια, όμως η μπάλα στρώθηκε
στον Αλμπάνη που σε κενή σχεδόν εστία «σκότωσε» τις ελπίδες του ΠΑΣ για θετικό
αποτέλεσμα, κάνοντας το 4-2.

Ο ΠΑΣ έψαξε στα τελευταία λεπτά ένα ακόμα γκολ και τελικά σε σέντρα του Μανθάτη στο
95′ ο Κόντε με κεφαλιά μείωσε σε 4-2, αλλά πριν προλάβει να μαζέψει την μπάλα από τα
δίχτυα, ο Τζήλος σφύριξε για τελευταία φορά.
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Ήταν μια πολύ κακή ήττα για τον ΠΑΣ Γιάννινα και σε μια χρονική συγκυρία που έρχεται
διακοπή για τις Εθνικές ομάδες και αυτό δημιουργεί επιπρόσθετο βάρος για τα δύο ματς
που ακολουθούν στα Γιάννενα, με Παναιτωλικό και Ξάνθη. Με τέτοιες εμφανίσεις, πάντως,
δεν μπορούμε να μιλάμε για υψηλούς στόχους. Η άμυνα σήμερα είχε τρομερά προβλήματα
και είναι κρίμα να χάνει η ομάδα τέτοια ματς που είναι μέσα στις δυνατότητές της.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Απόλλων Σμύρνης (Βούλιτς): Τσόβιτς, Κύργιας (12′ Μπαρτολίνι), Ντάσιος, Κονέ, Αλμπάνης,
Μάατσι, Ανιέτε (90′ Μενδρινός), Καστιγέχος (71′ Χουάρες), Μπιτζιμίν, Παπάζογλου, Κούρος

ΠΑΣ Γιάννινα (Πετράκης): Βελλίδης, Λίλα, Ναδάλες, Μιχαήλ, Γιάκος, Κόντε, Μαυροπάνος,
Τζημόπουλος (80′ Μπουκουβάλας), Καρανίκας (71′ Μανθάτης), Νικολιάς, Χαλκιαδάκης (69′
Σολτάνι)

Πετράκης: «Αδικούμε τους εαυτούς μας, να το ξέχασουμε»

Για ατομικά λάθη παικτών και όχι λάθος αμυντική συμπεριφορά μίλησε στη συνέντευξη
τύπου ο Γιάννης Πετράκης, που έμεινε ικανοποιημένος από τους παίκτες που μπήκαν
σήμερα στην ενδεκάδα και δήλωσε στενοχωρημένος από το αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Γιάννης Πετράκης:

«Πιστεύω ότι σήμερα έγινε ένα παιχνίδι που όσοι το είδαν το ευχαριστήθηκαν. Μπήκαν
πολλά γκολ, το σκορ είχε διακύμανση. Αλλά αυτό αφορά τον κόσμο. Εμείς είμαστε
στεναχωρημένοι. Στο πρώτο εικοσάλεπτο ο Απόλλων ήταν καλύτερος αλλά αντιδράσαμε
καλά και προηγηθήκαμε. Ισοφαριστήκαμε με ένα γκολ που δεν έπρεπε να φάμε. Το παιχνίδι
ήταν ανοιχτό και για τις δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο αλλά στο δεύτερο το ελέγχαμε
απόλυτα. Δεν θυμάμαι κάποια φάση του Απόλλωνα, ήμασταν καλοί αμυντικά και φαινόταν
ότι εμείς είμαστε πιο κοντά στο γκολ.
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Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού καταφέραμε με δύο λάθη να δεχθούμε δύο γκολ, που έκαναν
την προσπάθειά μας δύσκολη. Μειώσαμε στο τέλος αλλά δεν ήταν αρκετό, το σημαντικό
είναι ότι το πάλεψαν. Δεν έχω παράπονο για την προσπάθεια, αδικούμε τους εαυτούς μας
και δεν μπορούμε έτσι να ζητάμε παραπάνω πράγματα. Πρέπει να ξεχάσουμε αυτό το
παιχνίδι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα», είπε αρχικά.

Για την αμυντική λειτουργία του ΠΑΣ και για το γεγονός ότι δέχτηκε τέσσερα γκολ: «Ο
Απόλλων μέσα από συνεργασίες μας έκανε δύο φάσεις στο ξεκίνημα. Εκεί χρειάστηκε η
άμυνά μας. Τα γκολ που προέκυψαν δεν έχουν να κάνουν με τη δουλειά αλλά με κακές
στιγμές κάποιων παιδιών. Και αυτό, όμως, είναι στο ποδόσφαιρο, όλοι μας κάνουμε λάθη.
Δεν γίνεται από μια στιγμή να βγάζουμε συμπεράσματα για τα παιδιά που έχουν κάνει τόσα
πράγματα αυτά τα χρόνια».

Για το αν μετάνιωσε για τις αλλαγές που έκανε στο αρχικό σχήμα σε σχέση με τα
περασμένα ματς: «Όχι, βέβαια, το αντίθετο. Όλα τα παιδιά που μπήκαν αλλαγή ή ξεκίνησαν
στο ματς, είχαν καλή συμπεριφορά».

Για τον Γαρουφαλιά και το γεγονός ότι δεν τον ξεκίνησε: «Ο Ηρακλής έχει βοηθήσει τα
μέγιστα την ομάδα, είναι πολύ καλός αθλητής και ποδοσφαιριστής με καλό χαρακτήρα.
Χωρίς να θέλω να μειώσω την αξία του γιατί τον εκτιμώ πολύ σαν παίκτη, δεν είναι ο
Ηρακλής ο λόγος που χάσαμε σήμερα».
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