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Τέλος εποχής για τον ΠΑΣ Γιάννινα! Ήττα με 2-1 στη Νέα Σμύρνη και μετά από 8 συνεχείς
παρουσίες στη Super League, οι «κυανόλευκοι» ετοιμάζονται για το πικρό «αντίο», το οποίο
μαθηματικά ακόμα δεν ήρθε, αλλά την τελευταία αγωνιστική χρειάζονται νίκη επί του
αήττητου ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ θα πρέπει να ηττηθεί από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Υπάρχουν βέβαια και εξωαγωνιστικές ελπίδες, αλλά αυτές έχουν να κάνουν με τη μη
αναδιάρθρωση ή το αν υπάρξει προσφυγή του ΠΑΣ στο CAS για την υπόθεση του
ΟΦΗ-Αιγινιακός. Μένουμε, όμως, στο αγωνιστικό, καθώς τα υπόλοιπα θα είναι μια συζήτηση
για άλλες ώρες.

Το γρήγορο γκολ που δέχτηκε ο ΠΑΣ Γιάννινα με καταπληκτικό σουτ του Μασούρα στο 7ο
λεπτό, έφερε την ομάδα του Γιάννη Πετράκη να παίζει με την πλάτη στον τοίχο δίχως καν
να προλάβει να μπει στο κλίμα της αναμέτρησης. Και το γεγονός ότι θα έπρεπε να φτάσει
σε ανατροπή, τη στιγμή που τελευταία φορά το είχε κάνει τον Νοέμβριο του 2016 στο
Αγρίνιο, ύψωνε στα μάτια όλων ένα απροσπέλαστο βουνό.

Από το 20λεπτο και μετά ο ΠΑΣ άρχισε να ισορροπεί και σταδιακά πήρε τα ηνία του αγώνα,
παίζοντας στο μισό γήπεδο τον Πανιώνιο, όμως επαναλήφθηκε για πολλοστή φορά το
γνωστό σκηνικό η ομάδα να μην έχει πλάνο ανάπτυξης και να μην ξέρει πως θα απειλήσει.
Έτσι το ημίχρονο κύλησε χωρίς σπουδαία φάση για τον ΠΑΣ.

Στην επανάληψη είχαμε το ίδιο σκηνικό. Ο ΠΑΣ μπήκε να τα παίξει όλα για όλα, περιόρισε
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τον Πανιώνιο στο μισό γήπεδο και στο 55' ο Σταυρόπουλος ανέτρεψε τον Κρίζμαν στην
περιοχή, με τον Παπαπέτρου σωστά να δίνει το πέναλτι. Ο Κροάτης από την άσπρη βούλα
δεν αστόχησε και αναπτέρωσε τις ελπίδες για την ανατροπή.

Κι ενώ ο ΠΑΣ πίεζε για την ανατροπή, έστω και ανούσια, μία αντεπίθεση του Πανιωνίου
έφερε το δεύτερο γκολ. Ο Μπουμάλ βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας από αριστερά, έκανε
το γύρισμα με τον Σπυριντόνοβιτς να σπρώχνει την μπάλα στη γραμμή με το χέρι. Μία
φάση που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του ΠΑΣ, καθώς ο α' βοηθός
μπορούσε να δει τη φάση.

Από το 2-1 και μετά οι ελπίδες περιορίστηκαν, ο ΠΑΣ δεν πίστεψε ότι μπορούσε να γυρίσει
το ματς, δεν έφτιαξε καμία ευκαιρία, για να φτάσουμε στο 94' όπου μία ακόμα φάση
ξεσήκωσε «κυανόλευκες» διαμαρτυρίες, όταν σε εκτέλεση φάουλ, ο Κάργας φαίνεται να
φεύγει από την ίδια ευθεία με αμυντικό του Πανιωνίου, σπάει την μπάλα με το κεφάλι στον
Κρίζμαν και ο Κροάτης σκοράρει με κοντινή προβολή, αλλά δόθηκε οφσάιντ από τον β'
βοηθό.
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