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ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Με ψυχωμένη εμφάνιση και ανώτερος του Παναθηναϊκού, ο ΠΑΣ Γιάννινα έφτασε δύσκολα
μεν, δίκαια δε, στο 1-0 επί του «λαβωμένου» «τριφυλλιού», που εκτός από τις απουσίες που
υπήρχαν πριν το ματς, κλήθηκε να αντεπεξέλθει και στους τραυματισμούς δύο βασικών
παικτών, του Κουλιμπαλί στο 7' και του Ινσούα στο 20', δίχως όμως να το καταφέρει.

Το γκολ του Αθανασιάδη στο 73′ με τρομερή κεφαλιά, ήταν αυτό που έδωσε την
υπερπολύτιμη νίκη στους Γιαννιώτες, που βρήκαν μια μεγάλη βαθμολογική ανάσα στο ματς
αυτό.

Τακτικά το 3-4-3 του Πετράκη «κούμπωσε» απόλυτα στο αντίστοιχο σύστημα του Δώνη και
στη «σκακιέρα» του παιχνιδιού ο ΠΑΣ ήταν πολύ καλύτερος στα σημεία και πιο επικίνδυνος
επιθετικά, εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό που όλη κι όλη καταγράφει μία χαμένη ευκαιρία
στο 87' με τον Γιόχανσον, με τον Βελλίδη να γίνεται «ήρωας» σ' αυτή τη φάση με τη
σπουδαία του απόκρουση.

Μοιρασμένο ήταν το παιχνίδι από πλευράς κατοχής μπάλας, με τις δύο ομάδες να
καταγράφουν πολλά λάθη στον χώρο του κέντρου και αδυναμία στην ανάπτυξη του
παιχνιδιού. Πάντως, ο ΠΑΣ προσπάθησε με μπαλιές στην πλάτη της άμυνας του
Παναθηναϊκού να βγάλει παίκτες από τα άκρα και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για
επικίνδυνες καταστάσεις.
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Από την άλλη μεριά ο Παναθηναϊκός ήταν τελείως ανούσιος και ακίνδυνος, έμενε μακριά
από την περιοχή του Βελλίδη και δεν βρήκε ούτε καν μακρινά ή «σκοτωμένα» σουτ.

Όπως κυλούσε το ματς φαινόταν ότι εκείνος που θα σκόραρε θα έπαιρνε και τους βαθμούς
και στο 73′ μια «συστημένη» σέντρα του Νικολιά βρήκε τον Κλάους που με έξοχη κεφαλιά
και μάλιστα μακριά από την εστία, σημάδεψε την αριστερή πλευρά του Διούδη που δεν
μπόρεσε να αντιδράσει.

Δεύτερη κομβική στιγμή του παιχνιδιού ήταν στο 87′ με τον Άλτμαν να βρίσκεται σε θέση
τετ-α-τετ από πλάγια θέση σε άνοιγμα που του έκανε ο Καμπετσής, αλλά εκεί «μίλησαν»
τα αντανακλαστικά του Βελλίδη, που έσωσε την εστία του ΠΑΣ και έδειξε ότι είναι σε
τρομερή φόρμα τις τελευταίες αγωνιστικές.

Ο ΠΑΣ κρατάει σήμερα τους 3 βαθμούς και την ψυχωμένη εμφάνιση. Είναι αλήθεια ότι τις
τελευταίες 3 αγωνιστικές βλέπουμε πλέον έναν τελείως διαφορετικό ΠΑΣ Γιάννινα στο
θέμα ψυχολογίας. Μπαίνει παλεύει όλα τα παιχνίδια και μέρα με τη μέρα αποκτάει τη
χαμένη τους αυτοπεποίθηση.

Το Σάββατο, λοιπόν, έγινε ένα κρίσιμο βήμα για την παραμονή, αλλά υπάρχει ακόμα
αρκετός δρόμος και το κάθε ματς αποκτά τη δική του ξεχωριστή σημασία.

Επόμενη αναμέτρηση το επόμενο Σάββατο και πάλι στις 19:30 με τον Ατρόμητο, σ' ένα ματς
αρκετά δύσκολο και με τις πολλές απουσίες να δυσχεραίνουν κι άλλο την κατάσταση, αφού
θα λείψουν σίγουρα οι τιμωρημένοι Σκόνδρας και Κρίζμαν. Ο τελευταίος αποχώρησε με
τράβηγμα που είναι στα όρια της θλάσης και απ' ό,τι φαίνεται στην καλύτερη περίπτωση θα
προλάβει το εντός έδρας παιχνίδι με την Ξάνθη.
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