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Σκληρή απάντηση από τον «Άγιαξ»

«Σήμερα άρχισε ο δανεισμός των παικτών του ΟΣΦΠ στις θυγατρικές Ατρόμητος και
Γιάννενα. Δημιουργείται πάλι τεράστιο θέμα αξιοπιστίας». Αυτό είναι ένα από τα τελευταία
"τιτιβίσματα" του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος βλέπει συνωμοσία πίσω από τις πλάτες
άλλων ΠΑΕ, τονίζοντας «Είναι απαράδεκτο να δημιουργούνται πάλι συνθήκες αθέμιτου
ανταγωνισμού ! Εξελίσσεται μια συνωμοσία σε βάρος του Παναθηναϊκού και άλλων ΠΑΕ»
και καταλήγει στη συγκεκριμένη ανάρτησή του στο twitter. «Εμείς της Παναθηναϊκής
συμμαχίας προειδοποιούμε ότι θα αντιδράσουμε με όλα τα νόμιμα μέσα για να
αποτρέψουμε νέα σημαδεμένα πρωταθλήματα».

Βέβαια, όπως είναι γνωστό τοις πάσι, ο ΠΑΣ Γιάννινα -έστω κι αν το επεδίωξε- δεν πήρε
τον Σουμπίνιο που ήταν ο μεγάλος στόχος, ενώ δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή κανέναν
δανεικό στο ρόστερ του. Όλοι έχουν αποκτηθεί με ελεύθερες μεταγραφές, ακόμα και ο
Νικλητσιώτης που είναι ο τελευταίος παίκτης που ήρθε στον ΠΑΣ έχοντας φορέσει πιο πριν
τα "ερυθρόλευκα".

Σκωπτική η απάντηση του ΠΑΣ στον Αλαφούζο

Σκληρή και σκωπτική ήταν η απάντηση της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα στον Γιάννη Αλαφούζο, που
από τη μια του καταλογίζει άγνοια ότι οι μεταγραφές του ΠΑΣ φέτος είναι όλες ελεύθερων
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ποδοσφαιριστών, από την άλλη τον καλεί να καταθέσει πρόταση ούτως ώστε όποιος
αποχωρεί από τον Ολυμπιακό να τερματίζει και την καριέρα του! Δεικτικό και το
ακροτελεύτιο σχόλιο «ού δύναται άλλους σώσαι, σώσει εαυτόν και Παναθηναϊκή Συμμαχία».

«Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε το εκτός πραγματικότητας και παιδαριώδους λογικής
σχόλιο, του νεοφώτιστου στα ποδοσφαιρικά δρώμενα κου Αλαφούζου για τον ΠΑΣ, με την
ιδιότητα του μέλους τη Παναθηναϊκής συμμαχίας.

Ο κος Αλαφούζος προφανώς δεν μπορεί να γνωρίζει λεπτομέρειες για τους όρους
απόκτησης των φετινών μεταγραφικών επιλογών της ομάδας μας, αλλά αν ήθελε θα
μπορούσε να ενημερωθεί εύκολα για το ότι δεν έχει αποκτηθεί κανείς με τη μορφή
δανεισμού.

Αν ο κος Αλαφούζος ενοχλείται που ποδοσφαιριστές του ΟΣΦΠ μεταγράφονται, μετά τη
λήξη της συνεργασίας τους, σε άλλες ομάδες ας καταθέσει πρόταση στις αρμόδιες
επιτροπές ώστε αμέσως μετά να κλείνουν οριστικά και την καριέρα τους.

Ο κος Αλαφούζος προφανώς έπεσε θύμα παραπληροφόρησης αλλά και άγνοιας. Αυτό όμως
δεν τον δικαιολογεί για τον προσβλητικό για την ομάδα μας χαρακτήρα των δηλώσεών του
και τον καλούμε να ανακαλέσει άμεσα.

Τέτοιου είδους δηλώσεις άλλωστε, πέραν των προς στιγμή δημιουργίας εντυπώσεων,
αφορμή μόνο για εντάσεις μεταξύ των φιλάθλων μπορεί να αποτελέσουν στο άμεσο
μέλλον, των οποίων θα φέρει την ευθύνη.

Επειδή «ού δύναται άλλους σώσαι, σώσει εαυτόν και Παναθηναϊκή Συμμαχία».

Στο εφηβικό ο ΠΑΣ

Ο ερασιτέχνης ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ θα μετέχει στο Εφηβικό περιφερειακό πρωτάθλημα των
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Ενώσεων Βορειοδυτικής Ελλάδας 2012-2013.

Στο πρωτάθλημα αγωνίζονται γεννηθέντες τα έτη 1996, 1997, 1998.

Καλούνται όσοι θέλουν να ενταχθούν στον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, να επικοινωνήσουν με το
σωματείο καθημερινά 16.00-20.00 στα γραφεια του ΠΑΣ στις αθλητικές εγκαταστάσεις και
στο τηλ. 6973694163 αρμόδιος κ. Δημήτρης Στούκας.
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