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Μόλις τρεις προπονήσεις έχουν στη διάθεσή του παίχτες και τεχνικό επιτελείο στον ΠΑΣ
για να προετοιμαστούν ενόψει του Σαββατιάτικου παιχνιδιού στη Λάρισα. Κι αν πλέον δεν
υπάρχει ούτε χρόνος ούτε χώρος για δικαιολογίες η πρώτη προπόνηση έγινε με πολλές
απουσίες κάτι που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το έργο της ομάδας.

Βιδάλ, Κάστρο, Μυστακίδης και Νικολιάς απουσίαζαν για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.
Το ατομικό του πρόγραμμα συνέχισε ο Κρίζμαν, που μαζί με τους Μπουκουβάλα, Λέο και
Παπαϊωάννου δεν υπολογίζονται σίγουρα.

Για την υπόλοιπη ομάδα το πρόγραμμα είχε ασκήσεις ταχυδύναμης με στόχο την
ενδυνάμωση και στη συνέχεια επιθετική υποομαδική τακτική.

Για το τελείωμα οι παίκτες είχαν οικογενειακό διπλό.

Άγνωστο παραμένει ακόμα το πλάνο του Γιάννη Πετράκη για το παιχνίδι με την ΑΕΛ καθώς
από το 4-4-2 της καλοκαιρινής προετοιμασίας και των δύο πρώτων αναμετρήσεων, γύρισε
σε 3-5-2 για να επανέλθει το 4-4-2 χωρίς όμως κανένα από τα δύο συστήματα να βγάζει από
τις χτυπητές δυσκολίες την ομάδα του.

Άπαντες γνωρίζουν ότι το Σάββατο πρέπει πρώτα και κύρια να βγάλουν πάθος και ίσως η
τακτική που εφάρμοσε ο Πέδρο Μαρτίνς στον Ολυμπιακό μετά από μια σειρά
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αποτυχημένων αποτελεσμάτων, όταν έβαλε τους παίχτες του να δουν βίντεο από τις
καλύτερες φετινές τους επιδόσεις να πιάσει τόπο και στα Γιάννενα, μιας και οι
περισσότεροι θεωρούν την συνολική εικόνα της ομάδας ως αποτέλεσμα κακής ψυχολογίας.

Ίσως λοιπόν μια υπενθύμιση των δύο παιχνιδιών με Απόλλωνα και Άρη αλλά και αυτό του
Κυπέλλου κόντρα στον Ατρόμητο, να δώσει αυτή την ώθηση.

Από την άλλη σίγουρα πρέπει να δουλευτεί το κομμάτι της ψυχολογίας και κατά τη
διάρκεια του αγώνα διότι σε περίπτωση που το παιχνίδι στραβώσει στην αρχή του ο ΠΑΣ
δεν έχει δείξει ότι μπορεί να το γυρίσει.

Ο Ζαχαριάδης διαιτητής

Όπως πέρυσι τον Δεκέμβριο, έτσι και φέτος, ο Πραξιτέλης Ζαχαριάδης κρίθηκε από την
ΚΕΔ ως ο καταλληλότερος να διευθύνει τον αγώνα ΑΕΛ – ΠΑΣ Γιάννινα για τη 10η
αγωνιστική της Super League.

Ο διαιτητής από τον σύνδεσμο της Μακεδονίας είχε διευθύνει και το περσινό ισόπαλο 1-1
του πρωταθλήματος στο AEL FC Arena.

Επίσης είχε διευθύνει τον Οκτώβριο του 2017 το παιχνίδι με τον Πλατανιά, που ο ΠΑΣ
νίκησε με ανατροπή 3-1 την ομάδα των Χανίων.

Τον Ιανουάριο του 2017 είχε διευθύνει το επίσης νικηφόρο παιχνίδι του ΠΑΣ Γιάννινα με τον
Πανιώνιο, όπου είχε σπάσει μια μακρά παράδοση εναντίον του.

Το αμέσως προηγούμενο παιχνίδι από εκείνο με τον Πανιώνιο πηγαίνει πολύ πιο μακριά,
στις 10 Οκτωβρίου του 2011, όπου και είχε σφυρίξει σε αγώνα ΠΑΣ-Πανιωνίου, με
αποτέλεσμα τότε το 0-0.
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Βοηθοί του θα είναι οι Πέτρος Πάτρας (Μακεδονίας) και Σταύρος Σίπκας (Σάμου). Τέταρτος
θα είναι ο Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας) που ήταν πρώτος στην ήττα του ΠΑΣ από τον
Παναιτωλικό και παρατηρητής ο Θεόδωρος Γκαϊτατζής (Δράμας).

Να σημειωθεί ότι ο Μανούχος που αλλοίωσε το αποτέλεσμα Ξάνθης-ΠΑΣ Γιάννινα
επιστρέφει άμεσα στους ορισμούς, αφού θα είναι 4ος στον αγώνα ΠΑΟΚ-Παναιτωλικού. Για
την ΚΕΔ δεν συνέβη τίποτα σ' εκείνο το ματς...

Στα παιχνίδια με Σκωτία και Ουαλία κλήθηκε ο Λίλα

Για την Εθνική του ομάδα ετοιμάζεται ο Άντι Λίλα αμέσως μετά τον αγώνα του ΠΑΣ
Γιάννινα με την ΑΕΛ. Ο Κριστιάν Πανούτσι τον συμπεριέλαβε σήμερα στις κλήσεις των
διεθνών ποδοσφαιριστών για τον αγώνα του Nations League με τη Σκωτία που θα διεξαχθεί
το Σάββατο 17 Νοεμβρίου στα Σκόδρα, καθώς επίσης και για το φιλικό με την Ουαλία που
θα γίνει την Τρίτη 20 Νοεμβρίου στο Ελμπασάν.
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