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ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΧΡΟΝΙΑ

Τέλος εποχής γράφτηκε την Κυριακή στους Ζωσιμάδες για τον ΠΑΣ Γιάννινα ο οποίος
γνώρισε την ήττα με 0-2 από τον ΠΑΟΚ και υποβιβάζεται στη δεύτερη τη τάξη εθνική
κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, υπήρξαν δύο διακοπές από τον κ. Σιδηρόπουλο, λόγω επεισοδίων
στο πέταλο των οργανωμένων, που έσπασαν καθίσματα και πέταξαν κροτίδες. Μάλιστα τα
ΜΑΤ μπήκαν στο πέταλο, πέταξαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης και κυνήγησαν τους
οπαδούς μέσα στην κερκίδα, χωρίς ευτυχώς να έχουμε χειρότερα με ποδοπατήματα κτλ.

Μετά το τέλος του αγώνα η ένταση μεταφέρθηκε έξω από τα αποδυτήρια, με τα ΜΑΤ να
χτυπάνε κάποιους που επιχείρησαν να πλησιάσουν τη ζώνη ασφαλείας.

Χριστοβασίλης: «Έκλεισε ο κύκλος του κ. Πετράκη, θα κινηθούμε δικαστικά κατά της
αναδιάρθρωσης»

Δηλώσεις στη μικτή ζώνη έκανε ο κ. Χριστοβασίλης μετά την αποτυχία του ΠΑΣ Γιάννινα να
παραμείνει στην κατηγορία. Ο πρόεδρος της ομάδας τόνισε ότι αν υπάρχει ενδιαφερόμενος
είναι διατεθειμένος να πουλήσει, διαφορετικά δεν θα αφήσει την ομάδα απροστάτευτη και
θα τεθεί άμεσος στόχος επανόδου, όπως έγινε και το 2011 που η ομάδα επανήλθε αμέσως.
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Για τον κύκλο του κ. Πετράκη είπε ότι έκλεισε άδοξα και ότι δεν του άξιζε κάτι τέτοιο, ενώ
για το θέμα της αναδιάρθρωσης τόνισε ότι πιθανότατα θα γίνει ένα ραντεβού με τον κ.
Τσίπρα την Τρίτη που θα είναι στα Γιάννενα, καθώς υπάρχουν άλλες 18 πόλεις που
καίγονται γι' αυτό το θέμα, ενώ ενδεχομένως να ανοίξει και δικαστικά το θέμα, αφού
καταπατήθηκε ο κανονισμός που προβλέπει οι αναδιαρθρώσεις να ανακοινώνονται 2 χρόνια
πριν.

«Είναι μια άσχημη βραδιά για μας. Φαινόταν ότι δεν ήταν αρκετές και οι δικές μας δυνάμεις
εδώ και 2-3 εβδομάδες. Υπήρχαν κι άλλοι παράγοντες. Σήμερα δεν θα έφτανε αν κερδίζαμε,
έπρεπε να έρθει κι άλλο αποτέλεσμα. Τελικά δεν έγινε ούτε το ένα ούτε το άλλο.

Αυτή τη στιγμή, βάσει προκήρυξης που είχε γίνει πέρυσι, η ομάδα υποβιβάζεται. Πιστεύω
όμως ότι δεν είναι οριστικό. Θα προχωρήσουμε σε κάποια εξωγηπεδικά θέματα που θα τα
δείτε σε λίγες μέρες. Νομικά μπορούμε να κυνηγήσουμε κάποια θέματα, διότι αυτό που
έγινε πέρυσι δεν είναι νόμιμο και ακόμα δεν έχει πάει στη βουλή να ψηφιστεί το
νομοσχέδιο. Επομένως υπάρχουν κάποιες μικρές ελπίδες τις οποίες ο ΠΑΣ Γιάννινα θα
εξαντλήσει».

Για το τι έφταιξε που έφτασε εδώ η ομάδα: «Πολύς κόσμος αναφέρεται στο ρόστερ.
Αντιθέτως εγώ πιστεύω ότι είχε το μεγαλύτερο βάθος από οποιαδήποτε άλλη χρονιά.
Δυστυχώς, όμως, ένα πολύ κακό ξεκίνημα με πολλά εκτός έδρας παιχνίδια και κυρίως οι
μόνιμοι τραυματισμοί. Κάθε εβδομάδα είχαμε 6-8 τραυματίες. Ποτέ δεν μπόρεσε η ομάδα να
παίξει δύο συνεχόμενες αγωνιστικές με την ίδια ενδεκάδα. Όλα αυτά έφεραν από νωρίς την
ομάδα χαμηλά στη βαθμολογία και ενδιάμεσα υπήρχαν και πολλά ματς που η ομάδα
αδικήθηκε από τη διαιτησία και κυρίως τους επόπτες και βγάλαμε κι ένα σχετικό βίντεο.
Έκαναν πάρα πολλά λάθη, δεν θέλω να πω ότι ήταν σκόπιμα, αλλά αν είχαμε 2-3 βαθμούς
ακόμα μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα».

Για το αν σκοπεύει να αποχωρήσει από την ηγεσία της ομάδας: «Ποτέ δεν έχω πει κάτι
τέτοιο. Πάντα κάθε χρόνο λέω, επειδή ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος, οποιοσδήποτε
θέλει ας κάνει ένα βήμα μπροστά να πάρει την ομάδα. Αν όμως αυτό δεν συμβεί δεν
σημαίνει ότι η ομάδα δεν έχει πλάνο, ακόμα κι αν υποβιβαστεί».

Για το όραμα της επόμενης μέρας και αν ο κόσμος του χρόνου τέτοιον καιρό θα πανηγυρίζει
την επάνοδο: «Το ζήσαμε και την πρώτη χρονιά που ήρθα, η ομάδα ανέβηκε, έπεσε και
ξανανέβηκε. Από τότε ήταν 8 χρόνια παρούσα στη μεγάλη κατηγορία. Το ίδιο θα συμβεί κι
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αυτή τη φορά».

Για το αν ο σχεδιασμός θα γίνει από το μηδέν ή θα παραμείνουν κάποιοι παίκτες: «Οι
περισσότεροι παίκτες έχουν συμβόλαιο και θα παραμείνουν εφόσον θεωρήσουν ότι είναι
ικανοί να μας βοηθήσουν να επαναφέρουμε την ομάδα στη Super League».

Για το αν τίθεται θέμα προπονητή: «Θα το δούμε αύριο, αλλά νομίζω ότι ο κύκλος του κ.
Πετράκη έκλεισε άδοξα νομίζω. Ήρθε, βοήθησε την ομάδα, φτάσαμε μαζί του πολύ ψηλά και
είναι άδικο και γι' αυτόν να φεύγει χαμένος, αλλά δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο».

Για την παραίτηση Πετράκη που δεν είχε γίνει δεκτή: «Είναι αλήθεια, αλλά ξέρετε πολύ
καλά ότι μία φορά σε όλα αυτά τα χρόνια είχα διώξει προπονητή. Πίστευα ότι κάτι θα
γινόταν, θα γυρνούσαν τα παιχνίδια και δεν ήταν το πρόβλημα μόνο ο προπονητής. Ήταν οι
τραυματισμοί, τα εκτός έδρας ματς στην αρχή και οι διαιτησίες. Δεν τον έδιωξα γιατί
θεώρησα ότι μετά από τόσα χρόνια δεν θα ήταν σωστό να του φερθώ έτσι».

Για το αν έχει ευθύνες ο ίδιος: «Ποδόσφαιρο δεν παίζουμε, αλλά την ευθύνη πάντα η
κεφαλή την παίρνει. Αν αύριο κερδίσουμε την παραμονή μας όμως με άλλον τρόπο, τότε τι
θα πούμε μετά;. Επομένως το ποδόσφαιρο δυστυχώς στις νίκες είμαστε καλοί και στις
ήττες οι κακοί».

Για τις κινήσεις που θα γίνουν για να μην προχωρήσει η αναδιάρθρωση: «Καταρχάς αυτό
που έγινε πέρυσι από τον ΚΑΠ δεν είναι αποδεκτό. Οποιαδήποτε αλλαγή γίνει, ο ΚΑΠ
προβλέπει σε 4 σημεία ότι πρέπει να ισχύει από τη μεθεπόμενη χρονιά».

Για το αν θα γίνει συνάντηση με τον πρωθυπουργό την Τρίτη: «Προσπαθούμε να γίνει μία
συνάντηση όταν θα είναι εδώ, θα του δώσουμε τους λόγους για τους οποίους ζημιώνει η
αναδιάρθρωση άλλες 18 πόλεις και ομάδες κυρίως της Γ' Εθνικής».

Πετράκης: «Εισέπραξα αγάπη και αγάπησα την ομάδα»
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Ιδιαίτερα συγκινημένος ήταν ο Γιάννης Πετράκης στη συνέντευξη τύπου. «Αγάπησα την
ομάδα και αγαπήθηκα» είπε μεταξύ άλλων, ανέλαβε την ευθύνη για την αποτυχία και δεν
είπε αν έκλεισε ο κύκλος του, ωστόσο ο κ. Χριστοβασίλης σε δηλώσεις που έκανε στη μικτή
ζώνη είπε ότι θα μπει τέλος στη συνεργασία των δύο πλευρών.

«Είναι μια πάρα-πάρα πολύ στενάχωρη μέρα για όλη την οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα και
για μας. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Να ζητήσω μια μεγάλη συγνώμη από τον κόσμο που
μας στήριξε όλη τη διάρκεια της σεζόν και όλα τα χρόνια. Γίνανε λάθη απ' όλους και από
εμάς, και από εμένα. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Πάντα μπροστά βάζω τον εαυτό μου. Κατά
τη διάρκεια της χρονιάς είχα ζητήσει από τον πρόεδρο να φύγω για να έρθει άλλος στη
θέση μου. Από τη στιγμή που η διάθεση ήταν θετική, υπήρχε η αγάπη, ο σεβασμός, τότε από
τη μεριά μου δεν έχω μάθει να εγκαταλείπω τη μάχη και να κοιτάξω το συμφέρον μου.

Την ομάδα πραγματικά την αγαπάω, δεν εγκαταλείπω αυτούς που με αγαπάνε. Πίστευα ότι
θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Δεν τα καταφέραμε. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που
επηρεάζουν τον δρόμο μιας ομάδας. Δεν έφτασε η προσπάθεια που κάναμε, επηρέασαν κι
άλλοι παράγοντες, δεν είναι η θέση αυτή που της αξίζει. Ο ΠΑΣ είναι μεγάλη ομάδα και θα
παραμείνει τέτοια.

Να ευχαριστήσω πραγματικά όλους για όλα αυτά τα χρόνια, για την αγάπη, τον σεβασμό και
την εκτίμηση και την ευκαιρία που είχα να δουλέψω σ' αυτή τη μεγάλη ομάδα.

Η κατηγορία δεν χάθηκε σήμερα, χάθηκε στην πορεία.

Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα».

Για το αν πιστεύει ότι αποδόθηκε το δίκαιο και αν πήρε αποφάσεις για τον ίδιο και την
επόμενη μέρα του στον πάγκο του ΠΑΣ: «Για την πρώτη ερώτηση, δεν αποδόθηκε το δίκαιο,
το ξέρετε καλύτερα από εμένα.

Στη διάρκεια όλες οι ομάδες έχουν δικαίωμα να πουν ότι κάπου αδικηθήκαν, αλλά δεν
υπήρχε ισορροπία στην αδικία στη δικιά μας ομάδα και είναι μεγάλη η διαφορά. Κάντε την
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αναδρομή.

Για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, πρώτα συζητώ με τους ανθρώπους και μετά
κοινοποιώ. Δεν θα κοινοποιήσω κάτι τώρα».

Για την έξοδο στην Ευρώπη και τον υποβιβασμό μέσα σε 3 χρόνια και τι έφταιξε: «Δεν είναι
η ώρα. Θα έχουμε τον χρόνο. Υπάρχει στεναχώρια τώρα. Αξιολογώ τα πάντα, έχω να πω
πράγματα, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή».

Για την υποβολή παραίτησης και αν μπορούσε να εμπνεύσει την ομάδα, καθώς έπαψε να
είναι έδρα το «Ζωσιμάδες»: «Δεν συμφωνώ ότι δεν υπήρχε πάθος και προσπάθεια από την
ομάδα, πλην του αγώνα με την ΑΕΚ. Στο β' γύρο δεν υπήρχε ματς που ο αντίπαλος ήταν
καλύτερος. Και θυμηθείτε σε πόσα ματς αδικηθήκαμε. Δεν έχει σχέση με την
πραγματικότητα αυτό που λέτε ότι δεν είχαμε πάθος. Ένα παιχνίδι κακό κάναμε. Τα παιδιά
βίωναν δυσκολίες. Σε 30 ματς δεν παίξαμε ποτέ την ίδια ενδεκάδα. Την τοποθέτηση την
κάνουν όλοι με το συναίσθημα της στιγμής. Ο χρόνος θα φέρει τα πράγματα σε ισορροπία.
Δεν βάζω μπροστά το συμφέρον μου».

Για τα λάθη που οδήγησαν στον υποβιβασμό: «Την κρίση μου την κρατάω για 'μενα. Ο
καθένας κάνει την αξιολόγηση και λέει ποιος έφταιξε ανάλογα με το τι πιστεύει. Μέσα μου
ξέρω τι έγινε».

Για τον αν θα είναι στην ομάδα ή έκλεισε ο κύκλος: «Είναι θέμα αρχής, και το τι θα κάνω
δεν το κοινοποιώ. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Πήρα μια μεγάλη ευκαιρία στα Γιάννενα. Είμαι
σχεδόν 6 χρόνια, αγάπησα την πόλη και την ομάδα, εισέπραξα τα ίδια συναισθήματα και δεν
θα αλλάξει αυτό στη ζωή μου».
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