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Η υπερταχεία των Ηπειρωτών πέρασε χωρίς στάση καί από τη Φιλιππούπολη Λάρισας
νικώντας με 3-0 τον τοπικό Απόλλωνα -ο οποίος υποχρεώθηκε στην πρώτη του εντός έδρας
ήττα- και εκμεταλλεύτηκε ιδανικά το διπλό του Λεβαδειακού επί του Απόλλωνα Σμύρνης
(0-1) για να ξεφύγει πλέον με +7 στην 1η θέση!

Ο Κάστρο με απευθείας εκτέλεση φάουλ άνοιξε τον δρόμο της νίκης για τους
«κυανόλευκους» στο 31ο λεπτό, με τον Κρίζμαν στο 37ο να δίνει προβάδισμα ασφαλείας
και τον Λέο στο 81ο να βάζει το κερασάκι στην τούρτα!
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Οι αριθμοί του ΠΑΣ συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν κι αυτοί, όπως και οι εμφανίσεις του,
καθώς η εστία του Χουτεσιώτη παραμένει ανέπαφη για 8 αγωνιστικές ή 752 λεπτά (σ.σ.
τελευταίο γκολ από τον Εργοτέλη στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης της 3ης αγωνιστικής).
Επίσης ο ΠΑΣ μετράει 5 σερί νίκες με Πλατανιά, Δόξα Δράμας, Κασσιόπη, Καραϊσκάκη και
Απόλλωνα Λάρισας και ενδιάμεσα είχε και μία νίκη επί της Βέροιας στο κύπελλο, ενώ
διαθέτει την καλύτερη επίθεση με 21 γκολ και την καλύτερη άμυνα με 4! Αν μη τι άλλο, οι
«κυανόλευκοι» αποδεικνύουν πόσο δίκαια βρίσκονται στην κορυφή και ότι τίποτα δεν είναι
τυχαίο!

Αγωνιστικά, ο ΠΑΣ Γιάννινα ήταν εξαιρετικά «διαβασμένος» και αποφασιστικός. Μπήκε και
έκανε το παιχνίδι του, έφτιαξε αρκετές φάσεις, προηγήθηκε και διασφάλισε το προβάδισμά
του και μ' ένα γρήγορο δεύτερο γκολ και στην επανάληψη έδωσε κάποιον χώρο στον
Απόλλωνα Λάρισας για να τον βρει ανοιχτό σε αντεπιθέσεις και να τελειώσει το ματς, κάτι
που έκανε ουσιαστικά με το γκολ του Λέο.

Ο τρόπος παιχνιδιού του ΠΑΣ, η ποιότητά του και η αποτελεσματικότητά του ουσιαστικά
αφαιρούν από κάθε αντίπαλο τη δυνατότητα να πιστέψει ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι.
Ακόμα και όταν ο Απόλλωνας Λάρισας πήρε για κάποιο διάστημα τα ηνία του αγώνα γύρω
στο 70′ και έφτιαξε 2-3 απανωτές φάσεις ως το 75′, φάνηκε πόσο αποτελεσματικά
λειτουργεί ανασταλτικά ο ΠΑΣ, καθώς αντιμετώπισε όλους τους κινδύνους με ψυχραιμία.

Κάστρο, Παντελάκης, Κρίζμαν, Λώλης, Αποστολόπουλος ήταν πολύ καλοί και πάνω τους
στηρίχτηκαν και όλοι οι υπόλοιποι για να φτάσει η ομάδα στη νίκη.

Από πλευράς Λάρισας δύσκολα μπορεί να εντοπίσει κάποιος διακριθέντες, αφού
εξουδετερώθηκαν οι πάντες και είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα πλέον των Ηπειρωτών να
κερδίζουν εύκολα τα παιχνίδια με αντιπάλους που ο Απόλλωνας Σμύρνης έχει χάσει
βαθμούς.

Με το σημερινό ματς ολοκληρώθηκε ο Α' γύρος της Super League 2 και το προβάδισμα 7
βαθμών είναι πολύ μεγάλο για το σημείο που βρισκόμαστε. Αν ο ΠΑΣ καταφέρει να το
διατηρήσει ή ακόμα και να το διευρύνει ως το τέλος της κανονικής περιόδου, τότε τα
play-offs θα είναι μία διαδικασία με μικρότερο άγχος. Αλλά ως τότε ο χρόνος είναι πολύς
και όπως σημειώνει και ο κ. Γιαννίκης κάθε ματς πρέπει να το βλέπουμε στην ώρα του.
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Επόμενος αντίπαλος του ΠΑΣ είναι ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη (17:15) στο κύπελλο
Ελλάδος στο πρώτο ματς της 6ης φάσης και την επόμενη Κυριακή (15:15) υπάρχει το
σπουδαίο επαρχιακό ντέρμπι με την Παναχαϊκή.

Οι συνθέσεις:

Απόλλων Λάρισας (Άριαν Μπελά): Γκέκας, Γκουστάβο Σάντος (60′ Τασιούλης), Σουλιώτης
(84′ Μπρέμπος), Σκούπρα, Χατζής, Μπαστακός, Λίταινας, Κουρτεσιώτης, Καρρίκι,
Σιφναίος, Ναζίμ (85′ Νύκταρης).

ΠΑΣ Γιάννινα (Αργύρης Γιαννίκης): Χουτεσιώτης, Μπουκουβάλας, Παντελάκης, Σκόνδρας
(84′ Ζιούλης), Αποστολόπουλος, Κάστρο, Σιόντης, Ξύδας (71′ Καρτάλης), Λώλης (55′ Λέο),
Παμλίδης, Κρίζμαν.

πηγή: super-fm.gr
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