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Ένα ματς το οποίο ήθελαν και οι δύο πολλοί, αλλά τελικά δεν το πήρε κανένας διεξήχθη
στα Γιάννινα, με το τελικό 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των παικτών του ΠΑΣ και του
Αστέρα. Ένα αποτέλεσμα που φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέσης του γηπεδούχους στη
μάχη της παραμονής.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν αντιπροσωπευτικό της νευρικότητας που είχαν οι δύο ομάδες για
το αποτέλεσμα. ΠΑΣ και Αστέρας ήθελαν το ματς, αλλά πρώτα απ' όλα δεν ήθελαν να
χάσουν. Έτσι, πρόσεξαν ιδιαίτερα την άμυνά τους και είχαν ελάχιστες καλές στιγμές στο
πρώτο ημίχρονο.

Η μοναδική αξιόλογη στιγμή των γηπεδούχων έγινε στο 14' όταν ο Κάργας με κεφαλιά
απείλησε τον Αθανασιάδη, αλλά ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων ήταν εκεί που
έπρεπε. Από την άλλη ο Αστέρας είχε την πιο κλασική στιγμή.

Στο 21' οι παίκτες του Παράσχου συνεργάστηκαν εξαιρετικά και η μπάλα έφτασε στον
Τσιλιανίδη ο οποίος από το ύψος του πέναλτι έκανε το σουτ, όμως ο Μιχαήλ απέκρουσε με
το πόδι. Αυτή ήταν και η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου ημιχρόνου, αφού στα υπόλοιπα
λεπτά καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να απειλήσει.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο ΠΑΣ κατάφερε να σκοράρει. Ο Μπουκουβάλας
έκανε τη σέντρα από τα δεξιά με τον Κριζμάν να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, όμως το
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τέρμα ακυρώθηκε κακώς ως οφσάιντ.

Μετά από αυτή τη φάση το ματς απέκτησε ρυθμό με τους γηπεδούχους να χάνουν πιο
κλασικές ευκαιρίες για να φτάσουν στη νίκη. Ωστόσο, ο Μιχαήλ από τη μία και ο
Αθανασιάδης από την άλλη κράτησαν σε όλες τις περιπτώσεις το 0-0.

Ειδικά οι γηπεδούχοι είχαν πολλές καλές στιγμές με τους Κριζμάν και Μάνο, αλλά ο
Αθανασιάδης ήταν εξαιρετικός και έκανε δύο μεγάλες επεμβάσεις. Από την άλλη ο Αστέρας
απείλησε με τον Ιγκλέσιας, αλλά ο Μιχαήλ κράτησε το "μηδέν".

Αξίζει ιδιαίτερη μνεία στους δύο τερματοφύλακες των ομάδων αφού ορισμένες από τις
αποκρούσεις τους ήταν εξαιρετικές.

Κατά τις δηλώσεις Πετράκη και κατά την αποχώρηση της ομάδας από τα αποδυτήρια,
μερίδα οπαδών αποδοκίμασε έντονα τον προπονητή ζητώντας του να παραιτηθεί, ενώ
υπήρξαν και αποδοκιμασίες προς την ομάδα. Ωστόσο η αστυνομία κράτησε τον κόσμο
μακριά από τα αποδυτήρια, ενώ το πούλμαν έφυγε ανάποδα την οδό Τζαβέλλα για να μην
περάσει μπροστά από τους οπαδούς.

Οι οπαδοί περίμεναν και το διαιτητικό τρίο, το οποίο επίσης αποδοκίμασαν.
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