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Με την πόλη να ασχολείται με το θέμα της αναδιάρθρωσης της Super League και το αν
μπορεί να αναβληθεί και τον κ. Χριστοβασίλη να πηγαίνει στον Πρωθυπουργό για το θέμα
αυτό, η ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα προσπαθεί να μείνει έξω απ' όλα αυτά και να συγκεντρωθεί
στο επόμενο σπουδαίο παιχνίδι με τον Πανιώνιο.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα κρατάει ακόμα την τύχη στα χέρια του, αφού χρειάζεται 2 νίκες για να
μπορέσει να μείνει στην κατηγορία και το ματς με τον Πανιώνιο θα κρίνει πολλά.

Οι παίκτες έχουν υποσχεθεί στους εαυτούς τους, αλλά και τους φιλάθλους, ότι θα κάνουν
κάθε τι δυνατό για να σωθεί η ομάδα αγωνιστικά και την Κυριακή θα φανεί κατά πόσο είναι
όλοι έτοιμοι να τα δώσουν όλα.

Οι οπαδοί του ΠΑΣ Γιάννινα θα δώσουν δυναμικό «παρών» στη Νέα Σμύρνη για τον αγώνα
με τον Πανιώνιο. Οι «κυανέρυθροι» τήρησαν τη συμφωνία που υπήρχε από τον Α' γύρο και
ανοίγουν κι εκείνοι θύρα για τους φίλους του ΠΑΣ.

Οι οπαδοί του ΠΑΣ θα προσέρχονται στο γήπεδο από τη θύρα 1.

Στο μεταξύ, τη Μεγάλη Τρίτη θα γίνει η σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα ΠΑΣ
Γιάννινα-ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί στις 5 Μαΐου στους «Ζωσιμάδες». Μετά τα περσινά δεν
υπάρχει καμία περίπτωση ανοίγματος θύρας για τους φιλοξενούμενους από πλευράς ΠΑΕ
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και λογικά το ίδιο θα εισηγηθεί και η αστυνομία προς τον κ. Βασιλειάδη.

Σφυρίζει ο Παπαπέτρου

Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα της Κυριακής (19:00) μεταξύ
Πανιωνίου και ΠΑΣ Γιάννινα για την 29η αγωνιστική της Super League. Για μία ακόμα φορά
μπαίνει διεθνής διαιτητής σε αγώνα του ΠΑΣ και μάλιστα ένας ρέφερι που φέτος διηύθυνε
τα ματς Λαμία-ΠΑΣ Γιάννινα 1-1, αλλά και το παιχνίδι του Α' γύρου ΠΑΣ Γιάννινα –
Πανιώνιος 3-1.

Πέρυσι είχε διευθύνει τον αγώνα ΑΟΚ Κέρκυρα-ΠΑΣ Γιάννινα 1-1.

Επίσης ήταν ο διαιτητής που είχε σφυρίξει τον Ιανουάριο του 2017 τον αγώνα ΠΑΟΚ-ΠΑΣ
Γιάννινα 0-1, με το γκολ του Τζημόπουλου και την τρομερή εμφάνιση του Πασχαλάκη.

Εκείνη τη σεζόν είχε σφυρίξει και στα εντός έδρας ματς του ΠΑΣ με τον Ολυμπιακό (0-2)
και τον Αστέρα Τρίπολης (1-2).

Τη σεζόν 2015-2016 είχε σφυρίξει στα ματς ΠΑΣ Γιάννινα-Ηρακλής 2-2 για το πρωτάθλημα,
Παναιτωλικός-ΠΑΣ Γιάννινα 2-1 και Πανθρακικός-ΠΑΣ Γιάννινα 2-4.

Φέτος ο Παπαπέτρου έχει σφυρίξει 11 ματς της Super League. 6 νίκες γηπεδούχων, 1
φιλοξενούμενου και 4 ισοπαλίες. Σφυρίζει 31,82 φάουλ κατά μέσο όρο και δείχνει 4,18
κίτρινες.
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Βοηθοί του θα είναι ο Γεώργιος Κρέτσιμος (Δυτ. Αττικής) και Αντώνιος Σινιοράκης (Χανίων).
Τέταρτος θα είναι ο Αθανάσιος Σέζος (Κιλκίς) και παρατηρητής ο Εμμανουήλ Ταπατζάς
(Θράκης).

Στήριξη από τον ερασιτέχνη

Ο ερασιτέχνης ΠΑΣ Γιάννινα προστέθηκε σ' εκείνους που με ανακοινώσεις τους
αναγνωρίζουν ότι αλλοιώθηκε φέτος ο ανταγωνισμός και δεν πρέπει να προχωρήσει η
αναδιάρθρωση.

Αναλυτικά:

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΣ στηρίζει την Π.Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, συμπαρατάσσεται και στηρίζει τον
πρόεδρο της ΠΑΕ κ. Γιώργο Χριστοβασίλη, καθώς και οποιαδήποτε Πολιτική πρωτοβουλία,
προκειμένου να προστατεύσουμε και να διαφυλάξουμε από κοινού την ποδοσφαιρική μας
ομάδα που πλήττεται και αδικείται πανταχόθεν.

Την Κυριακή

με Πανιώνιο η Κ19

Πέντε αγωνιστικές απέμειναν για την Κ19 του ΠΑΣ Γιάννινα για να πέσει η αυλαία για το
πρωτάθλημα υποδομών της Super League, με την ομάδα του Μάριου Παναγιώτου να
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ταξιδεύει στην Αθήνα για το παιχνίδι κόντρα στον Πανιώνιο.

Οι «κυανέρυθροι» είναι 14οι στη βαθμολογία με 20 βαθμούς και διανύουν μία από τις
χειρότερες χρονιές τους σε επίπεδο υποδομών, αφού καμία ομάδα τους δεν κατάφερε να
έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, παρότι στο παρελθόν ήταν από τις Ακαδημίες που είχαν μεγάλη
παραγωγή ταλέντων και τροφοδοτούσαν συνέχεια και τη μεγάλη ομάδα.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα από την πλευρά του έχει ως στόχο να διατηρηθεί στην πρώτη 10άδα της
βαθμολογίας και θέλει να κατακτήσει το θετικό αποτέλεσμα, πραγματοποιώντας
παράλληλα και μια καλή εμφάνιση, παρόμοια μ' εκείνη του Α' γύρου, όπου είχε επικρατήσει
με 3-0!

Το ματς θα διεξαχθεί στο ανοιχτό γήπεδο του Δήμου Γλυφάδας την Κυριακή στις 11 το
πρωί. Διαιτητής θα είναι ο Θεόδωρος Πουλόπουλος και βοηθοί του οι Ηλίας Κοτζαμανίδης
και Ιωάννης Μουμπογιατζόγλου, όλοι του συνδέσμου Πειραιά. Παρατηρητής ορίστηκε ο
Κωνσταντίνος Κώτσης (Αθηνών).
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