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7 Λίνεν: Είναι πολύ δύσκοκερδίσουµε 
στο ΚαραϊσΜεγάλη 

συνέντευξη στον ΟΠΑΠ TV παραχώρΛίνεν. 
Στα σηµαντικότερα σηµεία των τοποθετνέφερε: 

«Είναι µακρύς ο δρόµος µέχρι το τέλπολλά 
και δύσκολα µατς. ∆εν θα πετύχουµε τΙ 

ον τα δώσουµε όλα µόνο σε ένα µατς, για παράδντι 
στον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια δεν 

στους ίδιους ρυθµούς µε τους άλλους αντιπάλονουµε 
στην ΑΕΚδεν τα έχω ξαναζήσει και δενγωνιστικά, 

αλλά συνολικά η εικόνα του συλλόγονός 
ότι χωρίς την παρουσία επενδυτή είναι πνα 

προχωρήσει η οµάδα. Υπάρχουν προβλήµαστην 
καθηµερινότητα µελών της οµάδας, µε τσπίτια 

τους, ακόµη και µε το φαγητό τους. ∆εείναι 
καλή η ατµόσφαιρα µέσα στην οµάδα. Οι πναι 

επαγγελµατίες και δίνουν το 100% κάθε φορπρέπει 
να πούµε ότι δεν µπορούν να παραµείνοστοι 

στο έργο τους. Υπάρχουν φυσιοθεραπευττούν 
ακόµη και για τη βενζίνη τους για να έρθοστα 

Σπάτα ή για τα προβλήµατα που αντιµετωοικογένειές 
τους. Με όλες αυτές τις καταστάσµε 

τον οποίο δουλεύουµε µπορώ να πω ότι είνακός. 
Η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακά πράΡεχάγκελ 

και το νυν προπονητικό επιτελείο πουπίσης 
πολύ καλή δουλειά. Έχει πολλούς καλούςστές, 
δουλεύουν σε πολύ σωστές βάσεις, υπάκαι 

κατά τη γνώµη µου έχουν δηµιουργηθεί συνσηµειωθούν 
ξανά µεγάλες επιτυχίες. Ο Πανιώπολύ 

ωραία εµπειρία. Έµεινα πολύ ικανοποιηµποτελέσµατα 
της δουλειάς και έφυγα όταν κατµπορούσε 

να ανέβει άλλο επίπεδο. Την πορεία µµπιακό 
δεν τη µετράω. Ήταν περίεργη κατάστααργά 

την οµάδα, η οποία είχε µείνει χωρίς τίτλµέσα 
σε τρεις εβδοµάδες να προετοιµαστούµε γµατικά 

του Τσάµπιονς Λιγκ. Με την ΑΕΚ είναι δπράγµατα. 
Πάντα έτρεφα µια συµπάθεια στη συµάδα. 

Την παρακολουθούσα. Και ξέρετε κάτι, 
περισσότερο τα κιτρινόµαυρα από τα ερυθρόκυανέρυθρα. 

Μόνο όσον αφορά τις πολιτικές 
σεις έχω µια τόση προς το κόκκινο. Είναι πολκερδίσουµε 

στο Καραϊσκάκη. Εγώ δεν κοιτώ 
πίσω µε θυµό, δεν σκέφτοµαι έτσι. Η νίκη 
προσφέρει πάντα 3 βαθµούς όπου και αν επιτευχθεί. 

Εγώ πάντα λέω ότι το στιλ µιας 
οµάδας εξαρτάται από το υλικό που έχει. 
Και εγώ θα ήθελα η οµάδα µου να παίζει ποδόσφαιρο 

σαν και αυτό της Εθνικής Ισπανίας 
ή της Μπαρτσελόνα η της Άρσεναλ ή 

της Ντόρτµουντ. Με µικρές, κοντινές πάσες, 
συνεχές πρέσινγκ, πάθος, ταχύτητα µε 

την µπάλα και χωρίς. Αυτό όµως που στοχεύουµε 
είναι να δηµιουργήσουµε µια αποτελεσµατική 

ΑΕΚ. To ιδανικό θα ήταν να 
µπορέσουµε να τα συνδυάσουµε και τα δύο, 
ωστόσο αυτό έχει να κάνει µε τους παίκτες 
που έχεις στη διάθεσή σου κάθε φορά. Σίγουρα, 

η απόκτηση των τριών παικτών (Μητρόπουλος, 
Πετρόπουλος, Τσουµάνγκας), 

αλλά και το γεγονός ότι ο Ρίκκα έχει επανέλθει 
σε πολύ καλή κατάσταση µετά τον σοβαρό 
τραυµατισµό του, µας έχει βοηθήσει στο 

να αλλάξουµε το σύστηµά µας και να έρθουν 
οι νίκες και τα θετικά αποτελέσµατα. Με τον 
Κατίδη συµβαίνουν διάφορα πράγµατα, αλλά 
δεν συµβαίνουν όπως εµφανίζονται. ∆εν είναι 

δύσκολος χαρακτήρας, δεν είναι κακό 
παιδί. Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, αλλά 
ό,τι έχουµε πει είναι µεταξύ του Γιώργου και 
εµένα». 

T δύσκοηο να 
Καραϊσκάκη  

παραχώρησε ο Έβαλντ ων 
τοποθετήσεών του αχρι 

το τέλος. Υπάρχουν τύχουµε 
τον στόχο µας , 

για παράδειγµα απέναέχεια 
δεν συνεχίσουµε ς 

αντιπάλους. Όσα βιώσει 
και δεν µιλώ µόνο ατου 
συλλόγου. Είναι γευτή 
είναι πολύ δύσκολο  

προβλήµατα ακόµη και άδας, 
µε τα ενοίκια στα ό 

τους. ∆εν λέω ότι δεν µάδα. 
Οι παίκτες µου εί% 

κάθε φορά, ωστόσο θα 
παραµείνουν απερίσπαοθεραπευτές 

που συζηια 
να έρθουν κάθε µέρα υ 

αντιµετωπίζουν µε τις  
καταστάσεις ο τρόπος 

πω ότι είναι εντυπωσιασιακά 
πράγµατα µε τον τελείο 
που έχει κάνει εούς 

καλούς ποδοσφαιριάσεις, 
υπάρχει ταλέντο ργηθεί 
συνθήκες για να . 

Ο Πανιώνιος ήταν µια κανοποιηµένος 
µε τα αα 

όταν κατάλαβα ότι δεν ην 
πορεία µου στον Ολυγη 
κατάσταση. Ανέλαβα 

χωρίς τίτλο και έπρεπε µαστούµε 
για τα προκριΕΚ 

είναι διαφορετικά τα εια 
στη συγκεκριµένη ορετε 

κάτι, µου αρέσουν 
τα ερυθρόλευκα και τα 
πολιτικές µου πεποιθήΕίναι 

πολύ δύσκολο να 
δεν κοιτώ  

Η ί 

7 TΛίνεν: Είναι πολύ δύσκοηο να 
κερδίσουµε στο Καραϊσκάκη 
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