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Δεν έφταναν τα προβλήματα των Κόντε και Μπέριου, προστέθηκαν στη λίστα των
τραυματιών του Γιάννη Πετράκη οι Λίλα και Γαρουφαλιάς, ενώ ο Δώνης είναι φευγάτος από
την ομάδα, μειώνοντας κι άλλο τις εναλλακτικές λύσεις. Και όλα αυτά σ' έναν μήνα
«φωτιά» σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Ο Μπέριος πιθανότατα θα χάσει και το ματς με την Ξάνθη, καθώς στην ομάδα φοβούνται,
ότι αν μπει για προπόνηση σε παγωμένα και σκληρά γήπεδα μετά από βαρύ διάστρεμμα,
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πάθει υποτροπή με το παραμικρό στραβοπάτημα, οπότε δεν
θα ρισκάρουν, αν ο υψηλόσωμος στόπερ δεν είναι 200% εντάξει.

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Κόντε που μπήκε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων από
σήμερα, αλλά για να ξαναπαίξει 90λεπτο θα χρειαστεί ένα μικρό διάστημα προσαρμογής
για να βρει τα πατήματά του και το ρυθμό του. Δεν αποκλείεται να είναι στην αποστολή για
Χανιά, για να παίξει 10-15 λεπτά, αν τυχόν χρειαστεί, σίγουρα όμως θα τον έχει μαζί του ο
κ. Πετράκης για το ματς με την Ξάνθη.

Αν ο ΠΑΣ πάει χωρίς αμυντικό χαφ στα Χανιά, λόγω των τραυματισμών Λίλα και
Γαρουφαλιά, τότε ο τεχνικός του ΠΑΣ θα αναζητήσει αναγκαστικά τις εναλλακτικές λύσεις
εκ των έσω, ίσως με τη μετακίνηση του Γιάκου πιο πίσω για να επανέλθει στο αρχικό σχήμα
ο Ζάιρο στην επίθεση. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος είναι λίγος για τον προπονητή, αλλά το
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ρόστερ προσφέρει λύσεις ανάγκης είτε για το 3-5-2 είτε για το 4-1-4-1, αν θελήσει να το
ξαναχρησιμοποιήσει.

Με προβλήματα ο Πλατανιάς

Οι δύο συνεχόμενες νίκες του Πλατανιά επί Πανιωνίου και Λάρισας, ανέβασαν την ομάδα
των Χανίων βαθμολογικά, αλλά και την ψυχολογία στα ύψη και την Τετάρτη
επικεντρώνονται στο κύπελλο για να συνεχίσουν τα θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, η
ομάδα του Γιώργου Παράσχου δεν έχει γευτεί ποτέ τη χαρά της νίκης επί των Ηπειρωτών,
αφού σε 9 αναμετρήσεις σε Χανιά και Ιωάννινα, ο ΠΑΣ έχει 5 νίκες, ενώ 4 ματς έληξαν
ισόπαλα.

Ο Πλατανιάς ξεκίνησε την προετοιμασία του για τον συγκεκριμένο αγώνα την Δευτέρα, με
τον κ. Παράσχο να έχει κάποια προβλήματα. Ατομικά προπονήθηκαν οι Στάθης,
Γιακουμάκης και Γκνιάτιτς, ενώ οι Καρυπίδης και Στανισάβλιεβιτς συνέχισαν την θεραπεία
τους. Επίσης θεραπεία ακολούθησε και ο Μπανανά.

Ο Τσαμούρης θα σφυρίξει το ματς

Διαιτητή από τους πίνακες της Football League επέλεξε για τον αγώνα κυπέλλου
Πλατανιά-ΠΑΣ Γιάννινα η ΚΕΔ. Ο Αλέξανδρος Τσαμούρης του συνδέσμου Πειραιά θα
σφυρίξει για πρώτη φορά σε αγώνα του ΠΑΣ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι είναι μόλις 28
ετών!

Βοηθοί του θα είναι οι Γεώργιος Σταυρουλάκης (Ρεθύμνου) και Εμμανουήλ Βλάσσης
(Λασιθίου). Τέταρτος ορίστηκε ο Χαράλαμπος Σωτηριάδης (Λασιθίου) και παρατηρητής ο
Δημήτριος Μπέγκος (Αργολίδας).
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