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Την πρώτη του συνέντευξη τύπου εν όψει της νέας αγωνιστικής σεζόν έδωσε ο προπονητής
του ΠΑΣ Γιάννινα, Γιάννης Χριστόπουλος, στους εκπροσώπους των τοπικών αθλητικών
μέσων. Ο νέος προπονητής των «κυανόλευκων» αναφέρθηκε στο ματς με τον Πλατανιά, το
ρόστερ, την ετοιμότητα της ομάδας και απηύθυνε έκκληση στον κόσμο να συμπαρασταθεί
στη νέα προσπάθεια.

Στην αρχική του τοποθέτηση ο κόουτς του ΠΑΣ είπε: «Σε δύο μέρες γίνεται ένας
σημαντικός αγώνας, ξεκινάει το πρωτάθλημα και το μυαλό μας είναι μόνο εκεί. Η
προετοιμασία μας ολοκληρώθηκε και έγινε όπως ακριβώς την είχαμε σχεδιάσει και τη
σκεφτόμουν. Είμαι ικανοποιημένος από τους συνεργάτες μου, τους κ.κ. Θωμαΐδη,
Παπαδάκη, Παγανιά, Σκόρδο, γιατί δουλέψαμε εντατικά χωρίς κανέναν μυικό τραυματισμό.
Η ομάδα δούλεψε στο στυλ που έπρεπε για να αντεπεξέλθει όλη τη χρονιά και όχι μόνο για
τις πρώτες αγωνιστικές. Έγινε δουλειά σε βάθος.

Ευχαριστώ παλιούς και νέους παίκτες. Επιλέξαμε να έρθουν στην ομάδα καλοί χαρακτήρες,
παίκτες που συνδυάζουν προσωπικότητα και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Έχουμε πολύ καλά
αποδυτήρια, ο ένας βοηθάει τον άλλο και είμαστε όλοι μία οικογένεια.

Ευχαριστώ τον πρόεδρο για την προσπάθεια που έκανε στη μεταγραφική περίοδο.
Πραγματοποίησε το μέγιστο με βάση τις δυνατότητες που υπήρχαν. Στην ομάδα δεν ήρθε
ούτε ένας δανεικός, όλοι αποτελούν περιουσιακό μας στοιχείο και δουλεύουμε
αποκλειστικά για το δικό μας όφελος και όχι κάποιου άλλου.
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Το Σάββατο θα έχουμε ένα δύσκολο ματς με μια καλή ομάδα. Όσο έκανα το σκάουτινγκ είχα
την ευκαιρία να δω πολλές φορές τον Πλατανιά. Έχει ποιότητα και ταχύτητα και πέρυσι
είχε μια από τις καλύτερες συγκομιδές από τα εκτός έδρας παιχνίδια. Ενισχύθηκε με
παίκτες που έχουν καλό βιογραφικό.

Κι εμείς όμως βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο και τα παιδιά με κάνουν κάθε μέρα να νιώθω
όλο και πιο δυνατός. Το παιχνίδι μας θα χρειαστεί υπομονή, διάβασμα και ελπίζω να μας
βγουν όσα έχουμε σχεδιάσει».

Κληθείς να απαντήσει σε ερωτήσεις των αθλητικών συντακτών, είπε για το βαθμό
ετοιμότητας των νέων αποκτημάτων, αλλά και όλης της ομάδας: «Το ιδανικό θα ήταν να
είχα στο ξεκίνημα της προετοιμασίας όλα τα παιδιά για να είμαστε τώρα όλοι έτοιμοι.
Πήραμε κάποιους σημαντικούς παίκτες όμως τον Αύγουστο. Όλοι είχαν δουλέψει πριν
έρθουν σ' εμάς, αλλά δεν ήταν σε ομάδες και δεν είχαν δουλέψει με μπάλα και δεν έκαναν
αγωνιστικά παιχνίδια. Θα χρειαστούν χρόνο για να δέσουν και να φτιάξουν τις επαφές τους
με την μπάλα.

Για την εποχή είμαστε περίπου 80% έτοιμοι, αλλά όπως στηθήκαμε θα ξεπεράσουμε το
100% κατά πολύ με τις εμπειρίες που θα αποκτήσουν τα νέα παιδιά θα έχουμε συνεχώς
ανοδική τάση.

Από την ομάδα αυτή μπορούμε να περιμένουμε πολλά».

Αναφερόμενος στο ρόστερ που έχει φτάσει τους 30 παίκτες και αν θα δοθούν δανεικοί, ο κ.
Χριστόπουλος διευκρίνισε ότι υπάρχουν κάποιες σκέψεις για δανεισμούς, αλλά ακόμα
τίποτα δεν είναι σίγουρο: «Το επιθυμητό ρόστερ είναι οι 27 παίκτες, τώρα έχουμε 30. Ό,τι
απόφαση παίρνουμε, την παίρνουμε με γνώμονα το καλό των παιδιών. Ίσως να δοθούν 1 ή 2
ή 3 δανεικοί. Θα ήταν καλό να πάνε για να εξελιχθούν και να γυρίσουν. Τους είπα ότι δεν θα
είχα πρόβλημα αν ήθελαν παρ' όλα αυτά να παραμείνουν».

Τέλος ο Καλαματιανός κόουτς έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο: «Κι εγώ και οι
παίκτες και η διοίκηση βάλαμε το εγώ κάτω από την ομάδα και θα παλεύουμε για τη
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φανέλα. Κάθε ματς θα είναι μια μάχη, ακόμα και σ' αυτά που θεωρητικά θα είμαστε το
φαβορί.

Μακάρι ο κόσμος να μας συμπαρασταθεί. Η παρουσία του στο φιλικό με τον Παναιτωλικό
συζητήθηκε πολύ μέσα στα αποδυτήρια. Πρέπει να μας συμπαρασταθεί γιατί τον έχουμε
ανάγκη».
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