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Συνέχισε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την ΑΕΛ ο ΠΑΣ Γιάννινα, χωρίς να
υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα για τον Γιάννη Πετράκη, που θα έχει σχεδόν όλους τους
παίκτες στη διάθεσή του, με ορισμένες απουσίες που θα υπάρξουν να θεωρούνται
αντιμετωπίσιμες.

Λόγω καρτών θα απουσιάσει για τελευταία φορά ο Αποστολόπουλος, που είχε αποβληθεί
στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό και έλλειψε ήδη με Απόλλωνα και Ξάνθη. Τραυματίες
παραμένουν οι Ντόλοβατς και Σολτάνι, αντιθέτως επιστρέφει από τιμωρία 2 αγωνιστικών ο
Γαρουφαλιάς, αλλά είναι άγνωστο αν θα ξαναπάρει παιχνίδια, δεδομένου ότι το καλοκαίρι
θα αποχωρήσει.

Όσον αφορά μια στιγμή έντασης μεταξύ δύο παικτών στην προπόνηση της Τετάρτης, από
την ομάδα υποβαθμίστηκε το περιστατικό, αφού είχε να κάνει με νεύρα πάνω σε μια φάση
της προπόνησης και δεν υπήρξε καμία συνέχεια. Ήταν ένα από τα γνωστά περιστατικά που
συμβαίνουν πολύ συχνά στα γήπεδα, όταν μία φάση είναι επικίνδυνη να προκαλέσει
τραυματισμό.

Ο Μάνταλος σφυρίζει

Ο Σταύρος Μάνταλος (Καβάλας) ορίστηκε από την ΚΕΔ ρέφερι του αγώνα της Κυριακής
(19:00) μεταξύ ΠΑΣ Γιάννινα και ΑΕΛ.
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Ήταν ο διαιτητής της τελευταίας νίκης που έχει πετύχει στο πρωτάθλημα ο ΠΑΣ Γιάννινα
στα Χανιά, όπου οι Ηπειρώτες είχαν επικρατήσει του Πλατανιά με 0-3. Επίσης είχε
σφυρίξει τη ρεβάνς του κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ ΠΑΣ Γιάννινα και Λεβαδειακού, που οι
Ηπειρώτες συνέτριψαν με 4-0 τους Βοιωτούς.

Ο Μάνταλος ήταν διαιτητής πριν 2 χρόνια στο παιχνίδι κυπέλλου ΠΑΣ
Γιάννινα-Παναθηναϊκός 1-2 και στον αγώνα ΑΕΚ-ΠΑΣ 3-1 τον Σεπτέμβριο του 2015.

Ο Μάνταλος είχε διευθύνει επίσης τη «λευκή» ισοπαλία που είχε αποσπάσει τη σεζόν
2014-2015 η Καλλονή μέσα στους «Ζωσιμάδες».

Τη σεζόν 2013-2014 ήταν διαιτητής σε μια «χορταστική» ισοπαλία του ΠΑΣ στην Βέροια, το
2-2.

Ακόμα πιο πίσω, στη σεζόν 2012-2013 είχε σφυρίξει στην τότε πρεμιέρα ΠΑΣ-Πλατανιάς
0-0 και στο κλείσιμο της σεζόν στα play-offs το ΠΑΣ-ΠΑΟΚ 1-2.

Φέτος έχει διευθύνει 8 παιχνίδια στη Super League, με 3 νίκες γηπεδούχων, 3 ισοπαλίες και
2 νίκες φιλοξενούμενων.

Βοηθοί του Μάνταλου θα είναι ο Κούλα Χασάν (Ξάνθης) και ο Τιμολέων Γεωργακόπουλος
(Πειραιά). Τέταρτος θα είναι ο Ευστάθιος Γκορτσίλας (Μακεδονίας) και παρατηρητής ο
Αναστάσιος Κάκος (Κέρκυρας).

Ξεκίνησαν οι ανανεώσεις με Σκόνδρα

Ο στόπερ του ΠΑΣ Γιάννινα ανακοινώθηκε και επίσημα ότι παραμένει στο «κυανόλευκο»
ρόστερ ως το καλοκαίρι του 2020!
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Η ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση και
υπογραφή συμβολαίου για επιπλέον 2 χρόνια με τον ποδοσφαιριστή μας, Απόστολο
Σκόνδρα. Αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην ομάδα, ο ΠΑΣ του πρότεινε την
ανανέωση, την οποία και με χαρά αποδέχθηκε ο ποδοσφαιριστής.

Ο Σκόνδρας στις δηλώσεις του για την ανανέωση, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο, την διοίκηση
της ομάδας, τον τεχνικό κ.Πετράκη και το Διευθυντή Ποδοσφαιρικού Τμήματος κ.Νιαρχάκο
για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπο του. Επίσης είναι μεγάλη του χαρά να
συνεχίζει την πορεία του στην ιστορική ομάδα του ΠΑΣ, το οποίο και πλέον είναι 2ο του
σπίτι. Δίνει ραντεβού στο Ζωσιμάδες με όλον τον κόσμο που τον αγάπησε και τον
αγκάλιασε στην πορεία του στα Γιάννενα.
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