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Όλοι γνώριζαν ότι ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε μόνο ένα αποτέλεσμα και η ομάδα του Γιάννη
Πετράκη κατάφερε μετά από 2 μήνες να βγάλει αντίδραση και «σφυγμό» και να φτάσει σε
μια σημαντικότατη νίκη επί του Λεβαδειακού με 2-0! Πρωταγωνιστής των «κυανόλευκων»
ήταν ο Σάντι Κρίζμαν, με δύο γκολ που ήταν το ένα καλύτερο από το άλλο, ειδικά το
δεύτερο που ήταν με ανάποδο ψαλίδι.

Για να φτάσει σήμερα στη νίκη ο ΠΑΣ χρειάστηκε να κάνει μία από τις καλύτερες
εμφανίσεις του, αλλά και πάλι όμως, όχι τόσο εντυπωσιακή όσο ουσιαστική. Βρήκε έναν
αντίπαλο που ήταν ίσως η χειρότερη ομάδα που πέρασε εδώ και καιρό από τους
«Ζωσιμάδες». Μάλιστα η κατοχή μπάλας υπέρ του ΠΑΣ έφτασε σε ένα σημείο στο α'
ημίχρονο στο 76%-24%, αφού η ομάδα της Βοιωτίας έμεινε πολύ πίσω στο γήπεδο,
θέλοντας να κλείσει τους διαδρόμους στον ΠΑΣ και να δυσκολέψει την ανάπτυξή του.

Την οπισθοχώρηση αυτή εκμεταλλεύτηκε κατά τον καλύτερο τρόπο η δεξιά πλευρά των
Ηπειρωτών, που με Αποστολόπουλο, Παμλίδη και Νικολιά συνδυάστηκε και πλαγιοκόπησε
αρκετές φορές.

Έχοντας κλείσει στο μισό γήπεδο ο ΠΑΣ Γιάννινα τον Λεβαδειακό, παρότι δεν έβγαζε
κλασικές φάσεις, έδειχνε ότι ήταν θέμα χρόνου να γίνει κάποια επικίνδυνη φάση. Κι αφού ο
Παμλίδης προειδοποίησε στο 18' με τακουνάκι, λίγα δευτερόλεπτα μετά ο Κρίζμαν δεν
συγχώρησε και στη σέντρα του Μπουκουβάλα έκανε την κεφαλιά προς τα πίσω στη μικρή
περιοχή και άνοιξε το σκορ, διώχνοντας το άγχος και την πίεση που υπήρχε.
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Ο Λεβαδειακός δεν μπόρεσε να βγάλει ουσιαστική αντίδραση. Αν και πήρε κάποια μέτρα
στο γήπεδο μετά το 30' δεν δημιούργησε φάσεις που να απειλούν την εστία του Βελλίδη,
ενώ ένα γκολ του Μαρκόφσκι από στημένη μπάλα, ορθώς ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Στο β' μέρος ο ΠΑΣ μπήκε και πάλι δυνατά και «χτύπησε» πάλι με τον Κροάτη στο 50'. Ο
Αποστολόπουλος έβγαλε τη σέντρα και ο Κρίζμαν με εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι νίκησε
για δεύτερη φορά τον Μπάγιτς.

Με τον Λεβαδειακό να έχει δύο γκολ στην πλάτη του ουσιαστικά το ματς είχε κριθεί, αφού
οι Βοιωτοί δεν είχαν τα ψυχικά αποθέματα να γυρίσουν στο ματς. Ο ΠΑΣ έδωσε χώρους,
προσπάθησε στις αντεπιθέσεις να πετύχει κι ένα τρίτο γκολ, αλλά ο Νικολιάς έχασε
απίστευτο τετ-α-τετ στη μεγαλύτερη ευκαιρία για ένα ακόμα γκολ.

Ο Λεβαδειακός απείλησε στο 80' με τον Ζησόπουλο που είχε οριζόντιο δοκάρι και κάπου
εκεί το ματς κρίθηκε.

Η νίκη αυτή αποτελεί μια προσωρινή ανακούφιση και ακολουθεί ένα ακόμα εντός έδρας
ματς με τον ΟΦΗ, που αν είναι κι αυτό νικηφόρο, θα ξεκολλήσει τον ΠΑΣ από τις τελευταίες
θέσεις, δίνοντάς του τον απαραίτητο χρόνο να ενισχυθεί στη μεταγραφική περίοδο και να
αλλάξει τη μοίρα του για φέτος.

Πετράκης: «Περισσότερα 'όπλα' στη διάθεσή μου»

Οι πολλές επιστροφές τραυματιών έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη νίκη του ΠΑΣ Γιάννινα,
όπως παραδέχτηκε ο κ. Πετράκης, που μίλησε για μια σημαντική νίκη για όλη την οικογένεια
του ΠΑΣ Γιάννινα.

«Ήταν ένα παιχνίδι που όλη η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα το ήθελε πολύ. Εμείς, η διοίκηση
και ο φίλαθλος κόσμος. Μετά το παιχνίδι αυτό είμαι ευχαριστημένος και πρέπει να δώσω
συγχαρητήρια στα παιδιά για την ενέργεια που έβγαλαν και τη νοοτροπία σε όλη τη
διάρκεια του παιχνιδιού. Ο κόσμος βοήθησε σήμερα στη διάρκεια του ματς σε μια πολύ
σημαντική μέρα για μας, καθώς θέλαμε τη νίκη.
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Πρέπει να κρατήσουμε τα καλά από τη σημερινή εμφάνιση , να αφοσιωθούμε στη δουλειά
και να ευχηθώ να είμαστε όλοι μαζί και να μην έχουμε άλλα προβλήματα τραυματισμών,
ώστε να ενισχύσουμε την εικόνα μας στο μέλλον.

Για Παμλίδη και αν του έδωσε το μήνυμα ότι πρέπει να παίζει περισσότερο: «Είναι
αυτονόητο. Η εικόνα του κάθε παίκτη στην καθημερινότητα ενισχύει τη θέση του μέσα στην
ομάδα».

Για το στοιχείο εκείνο που έγειρε σήμερα την πλάστιγγα υπέρ του ΠΑΣ και τις πολλές
τελικές προσπάθειες: «Είναι συνδυασμός πραγμάτων όχι μόνο ένα. Γύρισαν πολλοί παίκτες
που έλειπαν, έχω πλέον τα όπλα και με μεγαλύτερο πλέον βαθμό ετοιμότητας, στη διάθεσή
μου. Ο σχηματισμός που είχαμε σήμερα ήταν κι αυτός ένας παράγοντας, αλλά μπορεί να
αλλάξει πάλι. Μας βοήθησε, όμως, τη δεδομένη στιγμή. Αλλά ξαναλέω ότι είναι συνδυασμός
πραγμάτων που έφεραν τη νίκη».
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