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Από τη στιγμή που τα τελευταία αποτελέσματα δεν επέτρεψαν στον ΠΑΣ να στοχεύσει σε
θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη ο Γιάννης Πετρακης έχει αποφασίσει στους τελευταίους
αγώνες να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίχτες που μέχρι σήμερα δεν έχουν αγωνιστεί
πολύ, ακόμα και σε μικρούς της Κ-20.

Έτσι, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με την Ξάνθη, οι «κυανόλευκοι» αναμένεται να
παραταχθούν την Κυριακή με ορισμένα νέα πρόσωπα στο βασικό σχήμα, καθώς είναι πιθανό
να πάρουν χρόνο συμμετοχής παίκτες που δεν έπαιξαν σε πολλά ματς και ανάμεσα σ'
αυτούς ίσως δούμε και παιδιά που έπαιζαν με την Κ20 μέχρι πρόσφατα. Αν κριθεί ότι
βρίσκονται σε ικανοποιητικό βαθμό ετοιμότητας, δεν αποκλείεται σε κάποιο από τα 4
επόμενα παιχνίδια να πάρουν το «βάπτισμα του πυρός».

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Ιωάννης Νεοφυτιάδη του συνδέσμου Κορινθίας. Τα
τελευταία χρόνια δεν έχει ξανασφυρίξει σε αγώνα του ΠΑΣ, ενώ την τρέχουσα σεζόν
διηύθυνε 8 ματς της Super League, στα οποία υπήρξαν 8 νίκες γηπεδούχου, 4 ισοπαλίες και
καμία νίκη φιλοξενούμενου.

Βοηθοί του θα είναι οι Μιχαήλ Καρσιώτης (Κορινθίας) και Γεώργιος Χατζηνάκος (Δράμας).
Τέταρτος θα είναι ο Φώτιος Φωτιάδης (Καστοριάς) και παρατηρητής ο Αλέξανδρος
Τικόζογλου (Μακεδονίας).

Χριστοβασίλης: «Γνωρίζουν τη ρήτρα του Κόντε και που θα μας βρουν»
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Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ παρουσιάζεται να βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό
ο Πέδρο Κόντε. Ο «Δικέφαλος του Βορρά», μάλιστα, φέρεται να έχει συμφωνήσει σε όλα με
τον Αργεντινό επιθετικό και εκείνο που απομένει είναι να τα βρει και με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Στο περιθώριο της συνεδρίασης της Λίγκας, ο Γιώργος Χριστοβασίλης ρωτήθηκε για το
ενδεχόμενο αποχώρησης του παίκτη από την ομάδα του και απάντησε:

«Ο ποδοσφαιριστής έχει συγκεκριμένη ρήτρα στο συμβόλαιό του, την οποία αν καλύψει
οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να τον αποκτήσει. Αυτό που μπορώ να πω, είναι ότι δεν έγινε
κάποια επίσημη συζήτηση με τον ΠΑΟΚ, αλλά είμαι βέβαιος ότι οι εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ
γνωρίζουν τη ρήτρα και πού θα μας βρουν για να συζητήσουμε, αν το θελήσουν...».

Η τελική απόφαση, ωστόσο, όπως γράφει η Live Sport ανήκει στον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο
οποίος θα κρίνει αν χρειάζεται να αποκτηθεί ένας ή δύο γκολτζήδες φορ.

Γαρουφαλιάς για Ατρόμητο

Καθημερινά είναι πλέον τα δημοσιεύματα για την απόκτηση του Γαρουφαλιά από τον
Ατρόμητο, δημοσιεύματα που ουδέποτε διαψεύστηκαν από κάποια πλευρά και επομένως
όλα δείχνουν ότι ο αμυντικός μέσος του ΠΑΣ Γιάννινα δεν θα φοράει για πολύ ακόμα τα
«κυανόλευκα».

Ούτως ή άλλως το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι και ο κ. Χριστοβασίλης με την
πρόταση που έκανε στον ποδοσφαιριστή έδειξε ότι δεν «καίγεται» να τον κρατήσει στην
ομάδα.

Ο ποδοσφαιριστής συνεχίζει βέβαια να προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα, αλλά στα
τελευταία 4 παιχνίδια δύσκολα θα ξαναπάρει ευκαιρία να αγωνιστεί, αφού θα προτιμηθούν
παίκτες που θα βρίσκονται και του χρόνου στο ρόστερ.
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Και στον Μπουκουβάλα πρόταση για ανανέωση

Συζητήσεις με ποδοσφαιριστές των οποίων λήγουν τα συμβόλαια έχει ξεκινήσει ο Γιώργος
Χριστοβασίλης και μεταξύ των παικτών που τους έγινε πρόταση είναι και ο Μπουκουβάλας.
Σύμφωνα με το Sportime του προτάθηκε μείωση αποδοχών, αλλά ακόμα δεν είναι σαφές αν
θα την αποδεχτεί ή όχι.

Μέχρι τώρα δημοσιεύματα φέρουν τους τρεις δεξιούς μπακ να έχουν δεχτεί προτάσεις, με
τον Καρανίκα να κοιτάζει προς Πανιώνιο και τον Αποστολόπουλο να δείχνει καταρχήν
θετικός.

Η ανανέωση του ρόστερ θα είναι αρκετά μεγάλη φέτος, ενώ κάποια μεγάλα συμβόλαια θα
προσπαθήσει η ομάδα να τα «ψαλιδίσει».

3/3

