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λάθεψε στο τετ-α-τετ με τον Διούδη και 
άνοιξε το σκορ!
Ο Παναθηναϊκός πήρε στην συνέχεια την 
κατοχή της μπάλας αλλά είναι μία ομάδα 
που δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει σε φάση 
κατοχής, πέρα από γιόμες και μακρινές 
μεταβιβάσεις. Δεν έχει δουλέψει με ευθύ-
νη του προπονητή του ενώ και σε ατομικό 
επίπεδο όλοι κυμάνθηκαν σε πολύ ρηχά 
νερά, με το ένα πούλημα να διαδέχεται 
το άλλος. Εκτός από δύο τελικές που πέ-
ρασαν μακριά από την εστία(35’ Πούγ-
γουρας κεφαλιά, Αϊτόρ σουτ) το σύνολο 
του Λάζλο Μπόλονι ήταν ανήμπορο να 
αντιδράσει, καθώς ο «Άγιαξ» ήταν άριστα 
στημένος πίσω από την μπάλα, με σωστές 
αλληλοκαλύψεις, κοντά τις γραμμές και 
απόλυτη συγκέντρωση.

Ο Παναθηναϊκός ήθελε 
αλλά δεν μπορούσε
Το σκηνικό του παιχνιδιού δεν άλλαξε 
ούτε και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πανα-
θηναϊκός είχε την μπάλα, ο Car.gr ΠΑΣ 
Γιάννινα περίμενε για να χτυπήσει στην 
κόντρα και χωρίς να δυσκολευθεί κρα-
τούσε με ευκολία το μηδέν. Κάργας και 
Παντελάκης πήραν άριστα ως... αεράμυνα 
στα γεμίσματα των «πρασίνων» ενώ ο Λο-
ντίγκιν χρειάστηκε να παρέμβει μόνο μία 
φορά. Στο 70’ όταν απέκρουσε το εκτός 
περιοχής σουτ του Μαουρίσιο.

Το «τριφύλλι» ήθελε αλλά δεν μπορούσε. 
Δεν είχε τρόπο να διασπάσει την αντίπα-
λη άμυνα, δεν μπορούσε να πατήσει περι-
οχή, πόνταρε στις στημένες φάσεις ακόμη 
και αν αυτές ήταν στο ύψος της μεσαίας 
γραμμής ενώ η είσοδος του Χατζηγιοβάνη 
και του Μακέντα στο 65’ δεν του άλλαξε 
την... ζωή. Ούτε και εκείνη του Καρλίτος 
που άλλαξε το σύστημα σε 4-4-2.
Ενδεικτικό της αδυναμίας του «τριφυλ-
λιού» να παράξει ποδόσφαιρο είναι πως 
την καλύτερη στιγμή στο δεύτερο ημίχρο-
νο, την είχε ο ΠΑΣ στο 82’ μετά από απί-
θανες ατομικές ενέργειες των Ντομίνγκες 
και Παμλίδη, με το διαγώνιο σουτ του τε-
λευταίου να περνά ελάχιστα άουτ.
Η ομάδα του Γιαννίκη με άριστη συμπερι-
φορά, κράτησε μέχρι τέλους το υπέρ του 
1-0, νίκησε τρίτη φορά τον Παναθηναϊκό 
το τελευταίο διάστημα και τον... βυθίζει 
ακόμη περισσότερο στην αγωνιστική κρί-
ση που βιώνει!
ΠΑΣ Γιάννινα: Λοντίγκιν, Σάλιακας, 
Πίρσμαν, Κάργας, Παντελάκης, Κάστρο, 
Ντομίνγκες, Καρτάλης, Μπρένερ(73’ Λιά-
σος), Ελευθεριάδης(73’ Παμλίδης), Κρίζ-
μαν(12’ Μιλιντσεάρου, 90’ Εραμούσπε).
Παναθηναϊκός: Διούδης, Χουάνκαρ, 
Σάντσες, Πούγγουρας, Σένκεφελντ, Μα-
ουρίσιο, Σανκαρέ(37’ Νγκμπακοτό), Βι-
γιαφάνιες, Καμπετσής, Ιωαννίδης(66’ 
Μακέντα), Αϊτόρ(66’ Χατζηγιοβάνης)

Μ
όλις τρεις μέρες μετά την πρό-
κρισή του σε βάρος του Πανα-
θηναϊκού στο Κύπελλο, ο ΠΑΣ 
Γιάννινα απέδειξε ότι ο θρίαμ-

βος στη Λεωφόρο μόνο τυχαίος δεν ήταν 
καθώς επικράτησε ξανά, αυτή τη φορά 
με 1-0 και πλέον πέρα από την παρου-
σία του στους 4 του Κυπέλλου αισθάνεται 
πολύ πιο άνετα εν όψει πλέι άουτ και στο 
πρωτάθλημα, ενώ ο ΠΑΟ είναι πλέον 6ος 
καθώς ο Αστέρας υπερτερεί στη μεταξύ 
τους ισοβαθμία.
Ο Παναθηναϊκός του Λάζλο Μπόλο-
νι ξεκίνησε με τον Διούδη κάτω από τα 
δοκάρια. Στο αριστερό άκρο της άμυνας 
ο Χουάνκαρ, στο δεξί ο Σάντσες και στο 
κέντρο της άμυνας ο Σένκεφελντ με τον 
Πούγγουρα. Μαουρίσιο, Σανκαρέ στην 
μεσαία γραμμή. Στο αριστερό «φτερό» ο 
Καμπετσής, στο δεξί ο Αϊτόρ, ο Βιγιαφάνι-
ες σε επιτελικό ρόλο και «φουνταριστός» 
ο Ιωαννίδης.
Ο Αργύρης Γιαννίκης έκανε μόνο δύο 
αλλαγές στην ενδεκάδα του Car.gr ΠΑΣ 
Γιάννινα, σε σχέση με το παιχνίδι του 
Κυπέλλου ανάμεσα στις δύο ομάδες στην 
Λεωφόρο. Ο Λοντίγκιν υπερασπίστηκε 
την εστία του ΠΑΣ. Δεξί μπακ ο Σάλιακας, 
αριστερό ο Πίρσμαν και στο κέντρο των 
μετόπισθεν ο Κάργας με τον Παντελάκη. 
Kάστρο και Ντομίνγκες οι δύο κεντρικοί 
μέσοι. Καρτάλης, Μπρένερ, Ελευθεριά-
δης η μεσοεπιθετική τριπλέτα και στην 
κορυφή ο Κρίζμαν.
4-2-3-1 και για τις δύο ομάδες, οι οποί-
ες είχαν από μια αναγκαστική αλλαγή στο 
πρώτο ημίχρονο. Ο Μιλιντσεάνου αντί 
του Κρίζμαν στο 12’ και ο Νγκμπακοτό 
αντί του Σανκαρέ στο 37’.
Ο ΠΑΣ έχει πάρει για τα καλά τον αέρα 
του Παναθηναϊκού, έχει τρομερή ψυχολο-
γία μετά και την πρόκριση στα ημιτελικά 
του Κυπέλλου και βγάζοντας πολύ μεγάλη 
ένταση στο πρώτο εικοσάλεπτο, έβαλε δύ-
σκολα στο «τριφύλλι» με πίεση ψηλά και 
χτύπησε το πρώτο... καμπανάκι στο 9’! Ο 
Πίρσμαν που ήταν ο κορυφαίος του γη-
πέδου στο πρώτο ημίχρονο, έκανε παρέ-
λαση από τα αριστερά, γύρισε την μπάλα 
στον Σάλιακα αλλά σε κενό τέρμα έστει-
λε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια των 
«πρασίνων»!
Ο Βέλγος μπακ, πάντως, πήρε το αίμα του 
πίσω δέκα λεπτά αργότερα. Από κόψιμο 
στην μεσαία γραμμή κατά το build up του 
Παναθηναϊκού, η μπάλα κατέληξε στον 
Μιλιντσεάνου, η άμυνα του «τριφυλλιού» 
ήταν σε ανισορροπία και ο Ρουμάνος δεν 
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Ο ΠΑΣ Γιάννινα νίκησε τον Παναθηναϊκό για τρίτη φορά μέσα σε 17 μέρες, 
αυτή τη φορά με 1-0, και με την εικόνα του αγώνα να είναι ανάλογη με τα δύο 
ματς για το Κύπελλο Ελλάδας.

ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός 
1-0: Ο καλύτερος πελάτης! 


