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Κατω τα χερια απο τον Παπαδοπουλο....
Δημοσιεύθηκε από Johnp - 24/09/2018 16:13

_____________________________________

www.to10.gr/anonymous/393068/o-telikos-tou-papadopoulou/

Άνοιξα αυτό το νήμα γιατί διαφορα τσουτσέκια έχουν αρχίσει διαρροές δημιουργώντας κλίμα για
δήθεν αντικατάσταση του Παπαδόπουλου που σίγουρα θα ενταθούν στο επόμενο στραβό
αποτέλεσμα.

Κατά πρώτο, το παρών ΔΣ δεν εχει καμία αρμοδιότητα να κανει οτιδήποτε αφορά το ροστερ και το
προπονητικό τιμ απο τι στιγμή που θα αλλάξει τον Οκτώμβριο..

Κατα δεύτερων, κάνω αντιγραφή όσον έγραψα σε άλλο νήμα σχετικά με τον Παπαδόπουλο:

Να αφήσουν τις μαλακιες οι δημιοσιογραφαρες...

ο Παπαδόπουλος δεν πρέπει και δεν υπάρχει περίπτωση να κριθεί από 4 ματς και ενώ έφτιαξε
ομάδα με ένα μπάτζετ του 1 μυρίου ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουν πάνω από 2....ο Παπαδόπουλος θα
κριθεί όταν θα μπορέσει να κάνει μεταγραφές με τα νέα δεδομένα. Επιπλέων είμαι σίγουρος ότι θα
προσαρμοστεί στα τωρινά δεδομένα σύντομα, και θα αλλάξει τρόπο ανάπτυξης και σύστημα στην
ομάδα. Και είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν και τα αποτελέσματα μέχρι τον Δεκέμβριο οπού θα κάνει
της απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις στης μεταγραφές του Ιανουαρίου με άλλο αέρα πλέον λόγο
του καλύτερου οικονομικού περιβάλλοντος που θα προκύψει στον ΟΦΗ με τον ερχομό του Μπούση.

Να γράφουν για Αναστασίου στον ΟΦΗ μόνο ανέκδοτο ακούγεται.. Θα ξεχάσουμε τις
μηχανορραφίες που έκανε για να μας φάει παίκτες πριν μερικά χρονιά (πχ Μπουρμπος)...Η το ότι
δεν μας έδινε με τίποτα δανεικό τον Μαρινακη και άλλα πολλά.
============================================================================

Απ: Κατω τα χερια απο τον Παπαδοπουλο....
Δημοσιεύθηκε από perifanos - 24/09/2018 17:05
_____________________________________

Πρέπει να πάρουν όλοι την απάντηση τους στο παιχνίδι με την ΑΕΚ!!! Ας κανονίσουν οι συντονιστές
της κερκίδας να δώσουν το σύνθημα για τον προπονητή μας και πιστεύω ότι από το σύνολο του
γηπέδου θα δοθεί η απάντηση στα τσουτσέκια!!!
============================================================================
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Απ: Κατω τα χερια απο τον Παπαδοπουλο....
Δημοσιεύθηκε από jeeper creeper - 24/09/2018 18:59
_____________________________________

Ο Παπαδόπουλος δεν φταίει.
Αλλά κάποιους παίκτες τους χρεώνεται σίγουρα, όπως τον Κυριακίδη και τον Δεληγιαννίδη

Και αν δεν δούμε προκοπή μέχρι τον Δεκέμβρη, δυστυχώς η μπάλα θα τον πάρει....

Γιατί δυστυχώς αυτός είναι νόμος του ποδοσφαίρου. Επειδή δεν μπορεί να αλλάξει όλη η ομάδα,
αλλάζει ο προπονητής. Ο Νίκος τον ξέρει τον κανόνα.

Εμείς πρέπει να στηρίξουμε τον Παπ και την ομάδα να μην είναι καταδικασμένη από το Δεκέμβριο.
Και ας ελπίσουμε να γίνουν οι σωστές διορθωτικές κινήσεις τότε...
============================================================================

Απ: Κατω τα χερια απο τον Παπαδοπουλο....
Δημοσιεύθηκε από Johnp - 24/09/2018 19:26

_____________________________________

jeeper creeper έγραψε:
Ο Παπαδόπουλος δεν φταίει.
Αλλά κάποιους παίκτες τους χρεώνεται σίγουρα, όπως τον Κυριακίδη και τον Δεληγιαννίδη

ο Κυριακίδης δεν είναι κακός παίκτης. Είναι από τους ποιο ποιοτικούς μας μέσους. Αλλά για κάποιο
περίεργο λόγο τον βάζει μπακ αντί αμυντικό χαφ όπου και είναι. Σαν μπακ δεν κάνει. Νομιζω οτι αν
τον βαλει στο κεντρο, στην θεση του, θα ειναι η νυχτα με την μέρα.

Ο Δεληγιαννίδης δεν έχει παίξει ακόμα και δεν μπορεί να κριθεί. Λογικά θα τον δούμε στα επόμενα
ματς αφού βλέπουμε ότι Κοιλιαρας, Μπολακης κλπ δεν τραβάνε στα μπακ.

Θα θεωρηθεί κολωτουμπα αν το πω, με δεδομένο οτι δεν ηθελα δανεικους στην ομαδα, αλλά θα το
πω….Με τα χάλια που έχουμε στην άμυνα θεωρώ ότι ο Μιχογιεβιτς όπου πράγματι είναι ποιοτικός
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παίκτης, θα μπορουσε να συμμαζέψει την άμυνα.
============================================================================

Απ: Κατω τα χερια απο τον Παπαδοπουλο....
Δημοσιεύθηκε από omilitis4 - 25/09/2018 09:18
_____________________________________

Για να τα λέμε όλα. Ναι, μεν, δε φταίει ο Παπαδόπουλος, αλλά...φταίει. Απλώς δε φταίει πολύ. Έχει
μικρό μερίδιο ευθύνης (ειδικά, τηρουμένης της περυσινής προσφοράς), διότι μέσα στην αφραγκιά
έπρεπε να φτιάξει ομάδα με παίκτες που στα συμβόλαιά τους έχουν όρο να πληρώνουν αντί να
πληρώνονται. Σύμφωνοι.
ΟΜΩΣ.
Ο Σασί ήταν, λέει το καλοκαίρι, διακαής πόθος του προπονητή και τον παλεύαμε ενάμιση μήνα για
να τον κλείσουμε!
Το Δεληγιαννίδη τον ήθελε παθιασμένα εδώ και 468 χρόνια.
Το Μιχόγιεβιτς τον εισηγήθηκε ο ίδιος, εφόσον διήκρινε ανάγκη στην άμυνα.
Η απόκτηση Κοροβέση-Κυριακίδη ήταν καθαρές επιλογές, λέει, προπονητή!
Τους αργεντίνους του ανακάλυψε ο ίδιος! Και την τιτίκα που είναι τεράστια παιχτούρα αλλά τιτίκα
ΚΑΙ το διαμάντι από άλλο γαλαξία, που έχει ρήτρα 700 δις.
Για να μη θυμηθώ και πέρσι, που το ρόστερ αρχικά στήθηκε από τον ίδιο: Ζιαμπαρης, Σιώπης,
Ρούσσος, Παπατόλιος και λοιποί υπερπαίχτες.

Επαναλαμβάνω. Δε λέω ότι φταίει ο Παπαδόπουλος, ούτε ότι θέλω να φύγει, διότι τον πιστεύω κι
εγώ για τη δουλειά του.
Απλώς, φταίει 1%. Όχι 0%. Ναι, ούτε 2%. αλλά 1%!
============================================================================

Απ: Κατω τα χερια απο τον Παπαδοπουλο....
Δημοσιεύθηκε από axinos - 25/09/2018 13:36

_____________________________________

omilitis4, τους διακαής πόθους του Παπαδόπουλου τους άκουσες από το στόμα τους ή από το
πληκτρολόγιο του Σαρρή (και κάθε Σαρρή);;.
Άλλο το'να, άλλο τ'άλλο!

Από κει και πέρα, όταν σου δίνουν 100 ευρώ για μια μεταγραφή και το ράφι έχει 3 παίχτες, εσύ
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πέρνεις την καλύτερη δυνατή επιλογή (κατά τη γνώμη σου).

Οπότε σε καμία περίπτωση δεν φταίει ο Παπαδόπουλος.Κατ'εμέ τουλάχιστον!
Υπάρχει και το ενδεχόμενο οι παίχτες να μη θένε τον προπονητή.
============================================================================

Απ: Κατω τα χερια απο τον Παπαδοπουλο....
Δημοσιεύθηκε από omilitis4 - 25/09/2018 14:01
_____________________________________

Από το στόμα ατόμων της διοίκησης όταν τους υποδεχόντουσαν και φυσικά, από το εκάστοτε
δελτίο Τύπου που εξέδιδε το σάιτ της ΠΑΕ! &quot;...Σήμερα υπέγραψε στην ομάδα μας, έπειτα από
έναν μήνα συνεχούς προσπάθειας της διοίκησης, μετά από εισήγηση του προπονητή μας, ο τάδε
ποδοσφαιριστής γεννηθής την τάδε ημερομηνία και με προϋπηρεσία στις τάδε ομάδες...&quot; κτλ,
κτλ.
Και μη μου ζητήσεις λινκ. Δεν έχω ούτε το χρόνο, ούτε τη διάθεση να κάθομαι να ξεψαχνίζω για το
οτιδήποτε λέω.

Τώρα, για το αν οι παίχτες δε θεν' τον προπονητή...μπορεί. Δε βλέπω, όμως, το λόγο (οι παλιοί
δεμένοι, οι καινούριοι πότε να προλάβουν να κάνουν κλίκες εναντίον του ή να 'χουν παράπονα).
============================================================================

Απ: Κατω τα χερια απο τον Παπαδοπουλο....
Δημοσιεύθηκε από Johnp - 25/09/2018 20:28

_____________________________________

axinos έγραψε:

Υπάρχει και το ενδεχόμενο οι παίχτες να μη θένε τον προπονητή.

Αυτό κατά την άποψη μου δεν έχει καμία βάση. Οι παίκτες τους οποίους ο Παπαδόπουλος κράτησε
στην ομάδα πέρυσι και τους ανανέωσε το συμβόλαιο φέτος ανταμείβοντας τους δεν υπάρχει
περίπτωση να μην τον θέλουν. Όσο άφορα τους νέους, δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί να κάνουν
κουμάντο. Και λίγοι είναι και λίγο καιρό είναι στην ομάδα οπότε δεν νομίζω να έκαναν κλίκες και να
έχουν και τόση επιρροή.
Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα με την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό έχει αποπροσανατολιστεί πλήρως. Παίζουν
με τεράστιο άγχος γιατί ξέρουν ότι πλέον θα κριθούν εκ νέου. Ελπίζω να στρώσει η κατάσταση
πολύ σύντομα. Και η κατάσταση θα στρώσει σύντομα μονό με τον Παπαδόπουλο στο τιμόνι. Ο ΟΦΗ
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και ο κόσμος του, του χρωστάνε πολλά.
Ελπίζω και ο Παπαδόπουλος να καταλήξει σε ένα σχήμα και ένα τρόπο παιχνιδιού που να ταιριάζει
στους παίκτες που διαθέτει.
============================================================================

Απ: Κατω τα χερια απο τον Παπαδοπουλο....
Δημοσιεύθηκε από Serpente - 27/11/2018 18:33
_____________________________________

Δεν ξέρω αν οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια αλλά προσπάθησα, μέσα στην απόγνωσή μου, να
βρω ορισμένες αλήθειες για την μέχρι τώρα πορεία της ομάδας μέσω των στατιστικών.

Vamos!

1)Ο ΟΦΗ έχει τη χειρότερη επίδοση της κατηγορίας -μαζί με τα Γιάννενα- σε συνολικά σουτ προς
την αντίπαλη εστία: 66 στο σύνολο. Αν σε αυτό προσθέσουμε τις 83 τελικές προσπάθειες που έχει
υπέρ του (3η χειρότερη επίδοση στην κατηγορία), αλλά και το ποσοστό του 9,6% σε γκολ που βάζει
ανά τελικές προσπάθειες (9η καλύτερη επίδοση στην κατηγορία, όχι και τόσο άσχημα δηλαδή),
μπορούμε εύκολα να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα που δεν φτιάχνει
φάσεις και ΟΧΙ που δεν τις τελειώνει.
Το λέω αυτό γιατί ακούγεται συχνά-πυκνά ότι η ομάδα δεν έχει καλό επιθετικό. Σίγουρα θα
μπορούσε να έχει καλύτερους αλλά, όπως φαίνεται από τα παραπάνω στατιστικά, το πρόβλημα
είναι αλλού: στη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ και όχι τόσο στο γκολ!

2)Ο ΟΦΗ έχει δεχτεί συνολικά 121 τελικές προσπάθειες από τους αντιπάλους του (4η χειρότερη
επίδοση στην κατηγορία πίσω από Πανιώνιο, Απόλλων και Γιάννενα) και, επιπλέον, έχει ένα
ποσοστό της τάξεως του 14,87% σε γκολ που δέχεται ανά τελικές προσπάθειες των αντιπάλων (4η
χειρότερη επίδοση στην κατηγορία πίσω από Λεβαδειακό, Απόλλων και Τρίπολη). Οι αριθμοί αυτοί
δείχνουν ότι ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα που δέχεται πολύ εύκολα φάσεις, από τις οποίες τρώει και
αρκετά γκολ. Δηλαδή όχι μόνο μας βγάζει άνετα φάσεις ο αντίπαλος, αλλά και σχεδόν ό,τι πάει
μέσα, γράφει!
Συνεπώς, εκτός της ανυπαρξίας στο δημιουργικό κομμάτι, παρατηρούμε και μια κακή συνολικά
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, συμπεριλαμβανομένου και του τερματοφύλακα!

3)Ο ΟΦΗ έχει χάσει συνολικά 20 κεφαλιές-τελικές προσπάθειες από τους αντιπάλους του όταν
αμύνεται. Κεφαλιές δηλαδή προς την εστία του είτε από σέντρες είτε από στατικές φάσεις του
αντιπάλου (3η χειρότερη επίδοση στην κατηγορία μαζί με Παναιτωλικό και Ξάνθη). Βέβαια, το
πρόβλημα στο ψηλό παιχνίδι το έχουν δει όλοι, ακόμα και οι τυφλοί!
Που όμως μπορεί να οφείλεται; Στην έλλειψη ΥΨΟΥΣ και ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ όπως λέει ο κόουτς ή
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στην όχι και τόσο καλή δουλειά που γίνεται στην ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ; Εγώ λέω, λίγο-πολύ, ΣΕ ΟΛΑ!

Υ.Γ Johnp, δεν ξέρω αν έκανα καλά που πόσταρα το συγκεκριμένο κείμενο σε αυτό το τόπικ. Δεν
προσπαθώ να στοχοποιήσω τον προπονητή. Στην τελική, όλοι τους φταίνε!
Αν είναι εκτός θέματος, σε παρακαλώ, μετέφερέ το εκεί που πρέπει.
============================================================================

Απ: Κατω τα χερια απο τον Παπαδοπουλο....
Δημοσιεύθηκε από Johnp - 28/11/2018 11:19

_____________________________________

Ο ΟΦΗ τα περισσότερα ματς τα έχει χάσει γιατί δίνει εύκολα στημένες φάσεις, είτε κόρνερ είτε
φάουλ κοντά στην περιοχή διαρκώς. Όποτε έγινε στημένη φάση είτε ο Στρεζος θα κάνει μαλάκια
και θα το φάμε είτε δεν θα πάρουμε μια εύκολη κεφάλια και θα το φάμε.

Το ότι δεν δημιουργούμε φάσεις φταίει και ότι δεν έχουμε επιθετικό. Αν βλέπεις τον Βουό και ενώ
είναι φάτσα με το τέρμα προσπαθεί να βγάλει ασσίστ στον παίκτη δίπλα του, αντί να τελειώσει
αυτός τη φάση, και η πάσα κόβετε τότε χάνεις προσπάθεια προς το γκολ που δεν καταμετρείτε. Αν
στην θέση του Βουο ήταν ένας παίκτης killer θα είχαμε πετύχει πολλά περισσότερα γκολ. Όχι ότι
απαραίτητα θα είχαμε περισσότερους βαθμούς βέβαια. Πάντως σίγουρα θα είχαμε περισσότερες
τελικές στην εστία.
Το ίδιο ισχύει και για τον Πλαττελα που ενώ πολλές φορές παίρνει την μπάλα σε θέση για σουτ η
ασίστ αυτός κάνει ανούσιες τρίπλες και τσαλιμάκια με αποτέλεσμα να χάνει την μπάλα. Οπότε και
σε αύτη τη θέση αν είχαμε παίκτη της προκοπής θα είχαμε περισσότερες τελικές στην εστία είτε
μπαλιές τρύπες στον επιθετικό. Δυο πράγματα που θα έπρεπε να κάνει ο Πλατελλας και δεν τα
κάνει.

Η ομάδα θέλει οπωσδήποτε ένα επιθετικό, ένα δημιουργικό μέσο, αριστερό, δεξί μπακ, κεντρικό
επιθετικό και τερματοφύλακα.
============================================================================

Απ: Κατω τα χερια απο τον Παπαδοπουλο....
Δημοσιεύθηκε από leonard4 - 29/11/2018 21:04
_____________________________________

Πως να προπονηθουν σωστα οι αμυντικοι μας στην προπόνηση οταν στις στατικες φασεις εχουν να
μαρκαρουν τους κουτσιανικουλη, πλατελα, αραβιδη και οικονομου
============================================================================
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Απ: Κατω τα χερια απο τον Παπαδοπουλο....
Δημοσιεύθηκε από gio4444 - 30/11/2018 03:00
_____________________________________

Σίγουρα έχει κάνει λάθη. Όμως μην ξεχνάμε και τις δυσκολίες που είχε. Επίσης σήμερα σκεφτόμουν
τι να σου κάνει κι ο Μπιέλσα και ο Αλέγκρι και ο Χάινκες και ο Τούχελ όταν έχεις ένα μέτριο με
ελλείψεις ρόστερ και επιπλέον τόσους τραυματισμούς. Πραγματικά αδιανόητο. Έχουμε να παίξουμε
πλήρεις πάρα πολύ καιρό. Με τα Γιάννενα λείπουν Κουτσια, Ντίνας, Νέιρα , Αραβίδης σχεδόν όλη η
μεσοεπίθεση δηλαδή. Εύχομαι να λείπει και ο Κριζμαν από τα Γιάννενα που είναι ίσως ο μόνος
παίκτης που μπορεί να σκοράρει. Όσο για αυτό με την ψυχολογία δεν το καταλαβαίνω. Εδώ βλέπεις
ομάδες από Αγγλία και Γερμανία και είναι στον πάτο και δεν τα παρατάνε ποτέ, ούτε ίχνος χαμηλού
ηθικου. Μασάνε σίδερα και στο τέλος πολλές φορές τα καταφέρνουν και σωνονται. Πρέπει να
καταλάβουν σε ποια ομάδα παίζουν όλοι και πόσο τυχεροί είναι που παίρνουν τα λεφτά τους
έγκαιρα. Και το Γενάρη εκείνοι που θα έρθουν να είναι παίκτες με προσωπικότητα με κίνητρο και
τσαμπουκά. Έτσι σώζονται οι κατηγορίες. Μακάρι και ο Νικόλας να μπορούσε να τους περάσει αυτή
τη φιλοσοφία.
============================================================================

Απ: Κατω τα χερια απο τον Παπαδοπουλο....
Δημοσιεύθηκε από Serpente - 01/12/2018 02:09
_____________________________________

leonard4 έγραψε:
Πως να προπονηθουν σωστα οι αμυντικοι μας στην προπόνηση οταν στις στατικες φασεις εχουν να
μαρκαρουν τους κουτσιανικουλη, πλατελα, αραβιδη και οικονομου

Σωστό κι αυτό!
Γι΄ αυτό ακριβώς το λόγο, θα πρότεινα να φέρνουν την ομάδα μπάσκετ του ΟΦΗ στην προπόνηση,
μπας και συνηθίσουν λίγο οι παικταράδες μας!
============================================================================
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