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Σ' ένα μέτριο σε γενικές γραμμές παιχνίδι, η ΑΕΚ νίκησε με 3-1 τον ΠΑΣ Γιάννινα, σκορ που
είναι αρκετά μεγάλο, αν ληφθούν υπόψη οι λίγες καλές ευκαιρίες που υπήρχαν στο ματς,
αλλά και η μαχητικότητα που είχε ο ΠΑΣ στο παιχνίδι του και η γενικότερη εικόνα του.

Χωρίς διάθεση υποτίμησης της νίκης της ΑΕΚ, το «δωράκι» του Στυλιαρά δευτερόλεπτα
πριν ανοίξει το σκορ ο Λιβάγια, όταν δεν καταλόγισε πέναλτι στον Μπετρά και κόκκινη στον
Τσιντώτα, ήταν ένα κομβικό σημείο του παιχνιδιού. Θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει νωρίς
τα δεδομένα του αγώνα, αν ο Στυλιαράς ήταν εκεί για να δίνει αυτά που βλέπει και σε
συνδυασμό με τη γενικότερη μέτρια και αγχωτική εικόνα που έβγαζε η ΑΕΚ, το ματς θα είχε
διαφορετική τροπή.

Επειδή, όμως, η απόφαση Στυλιαρά δεν ήταν αυτή που έπρεπε σ' εκείνη τη φάση,
διαμορφώθηκε τελικά μια άλλη πραγματικότητα, με την ΑΕΚ να προηγείται νωρίς με τον
Λιβάγια και να διώχνει κάπως το άγχος της. Από εκεί και πέρα, διατηρούσε μια ανούσια
κατοχή μπάλας στα επίπεδα του 60%-40%, αλλά ο ΠΑΣ πήγαινε δυνατά στην μπάλα,
κέρδιζε τις μονομαχίες, κρατούσε μακριά από την εστία του τους επιθετικούς της ΑΕΚ και
κατά διαστήματα επιχειρούσε να απειλήσει με κάποια μακρινά σουτ του Κόντε.

Έχοντας σε καλή μέρα τον Γαρουφαλιά που ήταν εξαιρετικός στα καθήκοντά του στη
μεσαία γραμμή (έκανε τη μεγαλύτερη εμφάνισή του με τον ΠΑΣ Γιάννινα), τον Βιδάλ που
βοηθούσε πολύ στην κυκλοφορία της μπάλας, τον Γιάκο που μοίραζε από πίσω χωρίς λάθη,
τον Κόντε και τον Μπετρά που κρατούσαν πολύ πίσω την άμυνα της ΑΕΚ, ο ΠΑΣ στεκόταν
εξαιρετικά στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ήταν φοβισμένος, δεν έπαιξε φουλ άμυνα και
άγχωσε πολύ την ΑΕΚ, που μάλλον δεν περίμενε τέτοιο παιχνίδι. Και είναι αλήθεια ότι ο
Πετράκης αιφνιδίασε τους πάντες με την ενδεκάδα, αφού διατήρησε τα 10/11 των βασικών
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του κυπέλλου, αλλάζοντας μόνο τον Γιαννίκογλου με τον Περιστερίδη.

Το α' ημίχρονο κύλησε χωρίς φάση σχεδόν, με εξαίρεση το σουτ του Λιβάγια στο 13' με το
οποίο έγινε το 1-0, για να ξεκινήσει το β' ημίχρονο με φανταστικό γκολ του Γαρουφαλιά,
που έπιασε ένα ασύλληπτο μονοκόμματο σουτ έξω από την περιοχή, με τον Τσιντώτα να
μην μπορεί να αντιδράσει.

Η ΑΕΚ αιφνιδιάστηκε, αλλά ο ρυθμός της παρέμεινε νωθρός στο ματς, δεν ανέβασε
ιδιαίτερα την πίεσή της, απλά στάθηκε τυχερή στο 53', γιατί ο Μιχαήλ γλίστρησε έξω από
την περιοχή μπροστά από τον Λιβάγια, αυτός έβγαλε κάθετη στον Αραούχο στον κενό χώρο
και ο τελευταίος πλάσαρε αμέσως τον Γιαννίκογλου κάνοντας το 2-1.

Σαν να μην έφτανε το γκολ, ο Σκόνδρας έκανε ένα αχρείαστο δυνατό μαρκάρισμα στον
Μασούντ μακριά από την περιοχή. Είχε ήδη κίτρινη κάρτα, είδε χωρίς δεύτερη κουβέντα
άλλη μία και ο ΠΑΣ μετά το 61' συνέχισε με 10 παίκτες.

Ο Πετράκης συνέχισε με 4-4-1 μετά την αποβολή και όταν μπήκαν στο παιχνίδι οι Σολτάνι
και Μανθάτης το γύρισε και σε 4-3-2, αλλά ήταν δύσκολο για τον ΠΑΣ να σκοράρει και πάλι,
καθώς είχαν πέσει οι αντοχές του Βιδάλ, ενώ είχε βγει και ο Γιάκος.

Φουλ επίθεση στο τελευταίο δεκάλεπτο για τους «κυανόλευκους», αλλά και κενά στην
άμυνα, με συνέπεια στο 89' να έρθει ένα ακόμα γκολ από τον Αραούχο που διαμόρφωσε το
τελικό 3-1 με κεφαλιά.

Βαρύ σκορ για τον ΠΑΣ, αλλά δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση τη μεγάλη
προσπάθεια και την εμφάνιση των παικτών, που ήταν συνέχεια αυτών που είχαν προηγηθεί
με Αστέρα στο πρωτάθλημα και Λεβαδειακό στο κύπελλο. Η ομάδα πρέπει να «χτίσει»
πάνω στα κέρδη που είχε στην εικόνα της στα ματς αυτά για να βελτιωθεί κι άλλο και να
πάρει επιτέλους εκείνα τα αποτελέσματα που θα της δώσουν κι άλλη ώθηση στη
βαθμολογία. Βέβαια, το κύπελλο είναι πλέον ο στόχος του ΠΑΣ και αύριο στις 11 το πρωί
μαθαίνει τον αντίπαλό του στη Δ' φάση.
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Όσον αφορά το πρωτάθλημα, η συνέχεια είναι την Κυριακή στις 17:15 με τον Ατρόμητο, που
σήμερα έκανε την πρώτη του εντός έδρας ήττα φέτος από τον Παναιτωλικό.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Τσιντώτας, Γκάλο, Λαμπρόπουλος, Τσιγκρίνσκι, Μπακάκης, Λόπες
(67′ Χριστοδουλόπουλος), Μοράν, Κονέ, Μασούντ (63′ Μπακασέτας), Λιβάγια (90′
Αϊντάρεβιτς), Αραούχο.

ΠΑΣ Γιάννινα (Γιάννης Πετράκης): Γιαννίκογλου, Τζημόπουλος, Μπουκουβάλας, Γιάκος (71′
Μανθάτης), Μιχαήλ, Αποστολόπουλος, Σκόνδρας, Μπετρά (71′ Σολτάνι), Βιντάλ (89′
Καρανίκας), Γαρουφαλιάς, Κόντε.

Πετράκης: «Έχουμε μικρό ρόστερ -Καλοί κατά διαστήματα»

Στη συνέντευξη τύπου ο Γιάννης Πετράκης δήλωσε ότι η ομάδα του ήταν ανταγωνιστική,
ακόμα και όταν έμεινε με 10 παίκτες, σχολίασε ότι η ομάδα θέλει ενίσχυση, γιατί το ρόστερ
είναι πλέον μικρό, ενώ απέφυγε να πάρει θέση για το πειθαρχικό παράπτωμα Μπέριου, που
πιθανόν σημαίνει ότι ο αποκλεισμός του από την αποστολή ήταν απλά ένα μήνυμα για να
χαμηλώσουν οι τόνοι.

Αναλυτικά όλα όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του ΠΑΣ Γιάννινα:
«Πραγματικά πρέπει να συγχαρώ τους παίκτες μου, γιατί έκαναν σπουδαία προσπάθεια
απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή, οργανωμένη και ποιοτική ομάδα. Τα συγχαρητήρια τα
δίνω, γιατί πιστεύω ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί σε όλο το ματς και προσπαθήσαμε για το
καλύτερο. Μέσα από αυτή την προσπάθεια η εικόνα μας ήταν πολύ καλή κατά διαστήματα,
αν και δεν υπήρξαν σπουδαίες ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Το ματς κρίθηκε στην
πολλή ποιότητα της ΑΕΚ και ειδικά στην επίθεση. Το παιχνίδι αυτό αν ήμασταν λίγο
τυχεροί, γιατί θες και τύχη κόντρα στην ΑΕΚ, ήταν καλό για εμάς και κρατάμε την
προσπάθεια μας».

Για το πού κρίθηκε το ματς: «Δεχθήκαμε νωρίς γκολ αλλά ως ομάδα αντιδράσαμε καλά.
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Σίγουρα το 2-1 γρήγορα μετά το 1-1 έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Κάναμε προσπάθεια ακόμη
και με 10 παίκτες, έγινε και το 3-1 στο 89′ αλλά δεν στέκομαι πολύ σε αυτό».

Για το αν θα έρθουν και τα αποτελέσματα μετά τις καλές εμφανίσεις: «Πιστεύουμε στη
δουλειά μας και στην αξία των παικτών. Ο καθένας στο τέλος παίρνει αυτό που δικαιούται.
Αυτό θέλουμε εμείς, να δικαιούμαστε κάτι καλό. Στο τέλος πάντα υπάρχει ισορροπία».

Για το αν θα υπάρξουν μεταγραφές: «Είναι δυνατόν να μην θέλουμε; Σήμερα ήρθαμε με τρία
παιδιά που δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω. Εχουμε μικρό ρόστερ και σίγουρα
χρειαζόμαστε ενίσχυση, προσπαθούμε για το καλύτερο προς αυτή την κατεύθυνση».

Για το αν σημαίνει κάτι ο αποκλεισμός του Μπέριου: «Οχι, δεν σημαίνει τίποτα».
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