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Ηστήριξη που παρέχει εδώ
και αρκετό καιρό ο Γιάννης

Αλαφούζος στον Ζεσουάλντο Φε-
ρέιρα συνεχίζεται απλόχερα. Πα-
ρά τις αντιδράσεις στενών συ-
νεργατών του, των μελών του δι-
οικητικού συμβουλίου, αλλά και
μεγάλης μερίδας των οπαδών του
συλλόγου, ο πρόεδρος της ΠΑΕ
δεν αλλάζει στάση και μετά το

νέο ανεπιτυχές αποτέλεσμα στην
Κέρκυρα εξακολουθεί να τονίζει
πως «δεν υπάρχει θέμα απομά-
κρυνσης του Φερέιρα».

«Συνεχίζουμε με τον κ. Φε-
ρέιρα. Σκέφτηκα κάποια πράγ-
ματα και κατέληξα σε αυτό», ανέ-
φερε χθες με δήλωσή του σε
αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό
ο πρόεδρος της εταιρείας, βά-

ζοντας άλλη μια φορά τέλος στα
σενάρια που ακούστηκαν και πά-
λι μετά το ματς της Κέρκυρας.
Ερωτηθείς, δε, εάν η παραμονή
του στον πάγκο θα κριθεί στα
προσεχή ματς με ΠΑΟΚ και Μά-
ριμπορ, η απάντηση που έδωσε
ήταν σαφής: «Δεν θα κριθεί από
κανένα αποτέλεσμα. Θα παρα-
μείνει μέχρι τέλους». [SID:7049471]

[Εθνική Ελλάδος] Δοκιμές εναντίον της Ιρλανδίας (9:45 μ.μ., Mega) 
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Πολύ δυνατό τεστ με την
Ιρλανδία δίνει απόψε στο
Δουβλίνο η Εθνική Ομά-

δα της Ελλάδας (9:45 μ.μ., Mega)
στο πλαίσιο της προετοιμασίας
της εν όψει των αγώνων της προ-
κριματικής φάσης του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου 2014 τον επό-
μενο Μάρτιο. Η αποστολή της
«γαλανόλευκης» πέταξε για την
πρωτεύουσα της χώρας, με εν-
διάμεση στάση την Κέρκυρα,
όπου παραλήφθηκαν οι τέσσε-
ρις διεθνείς του Παναθηναϊκού
(Καρνέζης, Χριστοδουλόπουλος,
Σπυρόπουλος και Βύντρα). Τόσο
ο Φερνάντο Σάντος, αλλά και στο
σύνολό τους οι διεθνείς δεν κρύ-
βουν την αισιοδοξία τους για ένα

ακόμη θετικό αποτέλεσμα. Ο ομο-
σπονδιακός προπονητής τόνισε
πως η συγκεκριμένη αναμέτρη-
ση προσφέρεται για την εξαγωγή
χρήσιμων συμπερασμάτων, ενώ
δεν έκρυψε πως θα δώσει χρό-
νο συμμετοχής σε όλους τους
παίκτες που έχει στη διάθεσή
του. Δεν αποκλείεται να δοκιμά-
σει και κάποια σχήματα που έχει
στο μυαλό του εν όψει του αγώ-
να με τη Βοσνία, που θα κρίνει σε
μεγάλο βαθμό την πρώτη θέση
του ομίλου των προκριματικών.

Τα «βλέμματα» είναι στραμ-
μένα στους τρεις νεοκληθέντες
(Ταχτσίδης, Περιστερίδης και
Σταφυλλίδης), οι οποίοι θα πά-
ρουν χρόνο συμμετοχής, ενώ αξί-
ζει να επισημανθεί ότι εκτός έμει-
ναν αρκετοί βασικοί (Κατσουρά-
νης, Γκέκας, αλλά και ο Καραγ-

κούνης). «Θα παίξουμε για να νι-
κήσουμε. Κάθε παιχνίδι για την
Εθνική, ανεξάρτητα από το αν εί-
ναι φιλικό ή επίσημο, είναι το
ίδιο σοβαρό. Ετσι αντιμετωπί-
ζουμε και αυτό με την Ιρλανδία,
στο οποίο θα προσπαθήσουμε
να δούμε κάποιους παίκτες», τό-
νισε εν όψει της αναμέτρησης ο
Πορτογάλος τεχνικός, Φερνάντο
Σάντος.

Οι παίκτες που συμμετέχουν
στην αποστολή είναι οι: Καρνέζης,
Περιστερίδης, Τοροσίδης, Βύν-
τρα, Κ. Παπαδόπουλος, Παπα-
σταθόπουλος, Σπυρόπουλος, Στα-
φυλίδης, Χολέμπας, Τζιόλης, Μα-
νιάτης, Δημούτσος, Κονέ, Τα-
χτσίδης, Νίνης, Σαμαράς, Φορ-
τούνης, Σαλπιγγίδης, Χριστο-
δουλόπουλος, Μήτρογλου, Αθα-
νασιάδης και Σιόβας. [SID:7049464]
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
νεφώσεις

ΑΘΗΝΑ
ήπιος με διαστήματα ηλιοφάνειας

15/11 130C-150C
αρκετές νεφώσεις

13 18

σήμερα 2.00 μ.μ.

πρόγνωση Αθηνών / 3 ημερών

Αθήνα: Ηλιοφάνεια με αρκετές
νεφώσεις που θα πυκνώσουν κατά
τη διάρκεια της ημέρας. Ανεμοι,
βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερ-
μοκρασία, από 13 έως 18 βαθμούς.
Θεσσαλονίκη: Bροχοπτώσεις στα
βόρεια και δυτικά του νομού που
αναμένεται να εξασθενίσουν. Άνε-
μοι ασθενείς βορειοδυτικοί 2 με 3
μποφόρ. Θερμοκρασία, από 7 έως
17 βαθμούς Κελσίου. 
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16/11 140C-180C
νεφώσεις

17/11 140C-180C
νεφώσεις με βροχές

Ηλιοφάνεια

Βρυξέλλες Ηλιοφάνεια 3 9
Λονδίνο Ηλιοφάνεια 4 11
Μόσχα Νεφώσεις -1 3
Παρίσι Νεφώσεις 3 8
Ρώμη Νεφώσεις 13 21
Νέα Υόρκη Νεφώσεις 4 8
Μελβούρνη Νεφώσεις 14 21
Τόκιο Νεφώσεις 9 18

Χρόνος συμμετοχής 
σε νέους παίκτες

«Κανένα θέμα με Φερέιρα»

ΝΕΤ, 19.00, Πανιώνιος - Stelmet Zielona Gora / Eurocup Μπάσκετ.
MEGA, 21.45, Ιρλανδία - Ελλάδα / Διεθνής Φιλικός Αγώνας
Ποδοσφαίρου. OTESPORT1, 19.30, Βουλιαγμένη - Eger / Champions
League Πόλο Ανδρών. OTESPORT2, 17.00, Zenit Kazan - Innsbruck /
Champions League Βόλεϊ Ανδρών. 21.30, Skra Belchatow - D. Moscow
/ Champions League Βόλεϊ Ανδρών. OTESPORT3, 19.00, Vakifbank -
RC Cannes / Champions League Βόλεϊ Γυναικών. 

Θα δούμε 
και πόλο


ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Θα παίξουμε για να νι-
κήσουμε. Κάθε παιχνίδι
για την Εθνική, ανεξάρ-
τητα εάν είναι φιλικό ή

επίσημο, είναι το ίδιο σο-
βαρό, δήλωσε χθες ο

Φερνάντο Σάντος.

[Παναθηναϊκός] Ο πρόεδρος της ΠΑΕ στηρίζει τον προπονητή

Euro-Πανιώνιος
Την πρώτη του νίκη στο Euro-
Cup θα διεκδικήσει σήμερα ο

Πανιώνιος με
τον κόουτς

Θανάση
Σκουρτό-
πουλο,
που υπο-

δέχονται
στο Κλειστό

του Ελληνικού
(ΝΕΤ, 7:00 μ.μ.) την πολωνική
Ζιέλονα Γκόρα.

Τένις
Για μια ακόμη φορά ο Νόβακ
Τζόκοβιτς απέδειξε το λόγο που
είναι ο κορυφαίος τενίστας στον
κόσμο. Το Νο1 της παγκόσμιας
κατάταξης, στον τελικό των
τουρνουά ATP Masters, που διε-
ξήχθη στο Λονδίνο, επικράτησε
2-0 του Ρότζερ Φέντερερ και
κατάκτησε τον τίτλο.

σκουός
Αρχίζει σήμερα και ολοκληρώ-
νεται την Κυριακή ένα από τα
μεγαλύτερα τουρνουά σκουός
στην Ελλάδα, το Vari Sports
Club Squash Open 2012, στις
εγκαταστάσεις του Vari Sports
Club. Φέτος, οι συμμετοχές
έχουν ξεπεράσει κάθε προηγού-
μενο, καθώς ξεπέρασαν τις 100
σε άνδρες και γυναίκες. Ανάμε-
σά τους και αρκετοί από τους
καλύτερους Ελληνες αθλητές

του σκουός, αλλά και παίκτες
απ’ όλα τα επίπεδα και τις ηλι-
κίες, ενώ οι συμμετοχές θα είναι
απ’ όλη σχεδόν την Ελλάδα, από
τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, το
Ηράκλειο, την Πάτρα, τη Ρόδο,
την Κέρκυρα και φυσικά την
Αθήνα. Φαβορί στους άνδρες εί-
ναι ο πρωταθλητής μας Πέτρος
Τζαμαλούκας, ο οποίος έχει
φτάσει και στο νούμερο 105
στον κόσμο, ενώ θα αγωνιστούν
ακόμα, εκτός των άλλων, από τις
πρώτες θέσεις της ελληνικής
κατάταξης ο πρώην πρωταθλη-
τής Ελλάδας Νίκος Μουστρού-
φης καθώς και ο Κωνσταντίνος
Καργιώτης, ο Νίκος Συμεωνίδης,
ο Γιώργος Βαφάκος και ο Γιώρ-
γος Περισσινάκης. Στις γυναίκες
ακλόνητο φαβορί είναι η πρωτα-
θλήτρια Ελλάδας 2011 Ζέτα
Τζαμαλούκα και πρώην νούμερο
74 στον κόσμο, το μέλος της
Εθνικής Αννίτα Λαδάκη και η
Ελένη Καμαρά, ενώ θα υπάρ-
χουν και αγώνες για τους χαμέ-
νους του πρώτου γύρου. Οι νι-
κητές θα μοιραστούν μεγάλα
χρηματικά έπαθλα και δώρα,
ενώ μεγάλη υποστήριξη προ-
σφέρουν οι χορηγοί DHI, Steel-
max ΑΕΒΕ, Technifibre, Wilson
και οι χορηγοί επικοινωνίας η
«Ναυτεμπορική» και το
Squash.gr. Η είσοδος είναι ελεύ-
θερη για όλες τις ημέρες, με
τους αγώνες να διεξάγονται τις
καθημερινές μετά τις 4.00 μ.μ.
και Σαββάτο και Κυριακή από
10.00 π.μ. έως 8.00 μ.μ. Οι ημι-
τελικοί και τελικοί θα διεξαχθούν
την Κυριακή 18/11 στις 3.00
μ.μ.

[SID:7049477]

[σύν
τομα] 

ΝΟΒΑΚ ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ
ΚορυφαίοςΠΕΤΡΟΣ ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑΣ

Τουρνουά σκουός στη Βάρη

Θ. ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ
Πανιώνιος EuroCup


