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«Πάνοπλος» αναμένεται να παραταχθεί ο ΠΑΣ Γιάννινα στον αγώνα του Σαββάτου (17:15)
με την ομάδα του ΑΟΚ Κέρκυρας. Μετά από αρκετό καιρό δεν θα υπάρχουν τιμωρημένοι,
αφού ο Μπουκουβάλας εξέτισε τις δύο αγωνιστικές, ο Μπέριος που είχε συμπληρώσει
κάρτες από την προηγούμενη εβδομάδα έχει δηλωθεί να εκτίσει με τον Απόλλωνα Σμύρνης,
ενώ δεν υπάρχει παίκτης που να είναι στη λίστα των τραυματιών, αφού έχουν μπει όλοι
στις προπονήσεις από την Τρίτη που ξεκίνησε η προετοιμασία για τον επόμενο αγώνα.

Όσον αφορά τους παίκτες που είχαν αντιμετωπίσει τραυματισμούς, ο ΠΑΣ είχε «off»
Σολτάνι, Σκόνδρα και Τζημόπουλο. Οι δύο τελευταίοι έχουν μπει πλέον σε κανονικούς
ρυθμούς, ενώ ο Γάλλος μεσοεπιθετικός έχει ξεκινήσει σε πιο χαλαρούς ρυθμούς και δεν
αναμένεται να συμπεριληφθεί ακόμα σε 11άδα. Ωστόσο, θα κρίνει ο προπονητής ως την
Παρασκευή αν θα μπορεί να παίξει έστω για μερικά λεπτά, αν τυχόν ο ΠΑΣ χρειαστεί να
πιέσει επιθετικά με όλους τους παίκτες του.

Στο ματς του Σαββάτου αναμένεται και σημαντική παρουσία φιλάθλων του ΠΑΣ Γιάννινα,
που θα συνδυάσουν το τερπνόν μετά του ωφελίμου, έναν αγώνα δηλαδή, με μια βόλτα στο
όμορφο νησί των Επτανήσων, από το οποίο συνήθως ο ΠΑΣ φεύγει με χαμόγελα.

Με «βοηθό» και την παράδοση, οι «κυανόλευκοι» ποντάρουν στη νίκη το Σάββατο που σε
συνδυασμό και με τα παιχνίδια που έχουν οι άλλοι «μνηστήρες» της 5ης θέσης, είναι
εξαιρετικά πιθανό να τους φέρει στην 5η θέση ισόβαθμους και με άλλες ομάδες. Το
κυριότερο, βέβαια, είναι ο ΠΑΣ να πάρει τη νίκη και από εκεί και πέρα βήμα-βήμα θα
επαναπροσδιορίζει τους στόχους τους.
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Απουσίες η Κέρκυρα

Περίοδο με πολλές απουσίες παικτών του διανύει ο ΑΟΚ Κέρκυρα. Οι απουσίες αυτές
οφείλονται τόσο σε τιμωρίες όσο και σε τραυματισμούς.

Για τον αγώνα του Σαββάτου έχει δηλωθεί να εκτίσει τιμωρία για τη συμπλήρωση 7
κίτρινων καρτών ο Ντένις Επστάιν, αλλά γυρίζουν προσωρινά οι Σιόντης και Μπαλάφας που
εξέτισαν τη μία από τις δύο δικές τους αγωνιστικές.

Από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα προβλήματα τραυματισμών, με σημαντικότερο εκείνο
του Τουράμ, που είναι από τις βασικές επιθετικές αιχμές των Κερκυραίων. Απόντες θα είναι
επίσης οι Νούνες, Γκόμες και Ιωάννου.

Στο μεταξύ, η Κασσιόπη μπήκε στη λίστα όσων ομάδων έχουν παράπονα από τις διαιτησίες
του Τσαμούρη και εξέδωσε ανακοίνωση: «ΚΥΡΙΟΙ της ΚΕΔ επειδή απομένουν 7 αγωνιστικές
για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στους
διαιτητές που ορίζετε (όπως τον κύριο ΤΣΑΜΟΥΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ) που στην
αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό επέδειξε μια προκλητική διαιτησία εναντίον της ομάδος
μας. Η εικόνα μιλάει από μόνη της.

ΥΓ: Η ΑΟΚ ΠΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑ θα ήθελε να ευχαριστήσει την ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ για την
άψογη φιλοξενία της !!».
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