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26.03.2017

ο ΓΡΗΓοΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝοΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗ «Σ» ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΗΤΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΡοοΠΤΙΚΗ ΤοΥ ΣΤο ΚΑΜΠΙοΝΑΤο, ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΩΣ ΑΠο ΤΗΝ
ΑΡΧΗ ο ΑΛΕΓΚΡΙ Το ΠΗΓΑΙΝΕ ΠοΔοΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ οΤΙ ΣΤο ΜΥΑΛο
ΤοΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜοΝο Η ΕΠΙΣΤΡοΦΗ ΤοΥ ΣΤΗ ΓΙοΥΒΕΝΤοΥΣ.
ΜΙΛΑ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ οΜΑΔΑ ΤΗΝ οΠοΙΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΒΑΣΙΚο ΚοΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤοΥ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ » 27

ΖΕΙ Το ΤΕΛΕΙο οΝΕΙΡο

οΔΗΓοΙ ΓΙΑ Το 5    ΣΕΡΙ 
ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΠΕΙΣΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, ΔΥΣΚΟΛΑ ΧΑΝΕΙ

ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΟ ΡΟΣΤΕΡ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

ΠΟΥ ΑΠΕΜΕΙΝΑΝ.

ΑΠΟΕΛ » 32

ο «ΕΓΚΕΦΑΛοΣ» 

ΚΑΙ ο… ΒΡΑΧοΣ
ΑΛΕΞ ΝΤΑΣΙΛΒΑ ΚΑΙ ΠΑΟΥΛΟ ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΩΦΡΟΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΗ. 

Ο ΕΝΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΡΕΡ, ΕΝΩ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ.

ΑΠΟΛΛΩΝ » 32

ο
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