
ΞΑΝΑΖΗΣΤΕ ΤΟ EURO 2004

Το Πετυχαίνοντας το Ακατόρθωτο ως υπενθύμιση ενός

αθλητικού παραμυθιού

SYDNEY, AUSTRALIA, June 5, 2020 /EINPresswire.com/ --

16 χρόνια μετά την έναρξη του Ευρωπαϊκού

Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου του 2004 – και την ίδια

μέρα που ήταν αρχικά προετοιμασμένη και η έναρξη

του EURO 2020 – είναι προγραμματισμένη η

κυκλοφορία ενός νέου βιβλίου σχετικά με τη

διοργάνωση του 2004.

Το Πετυχαίνοντας το Ακατόρθωτο του Αμερικανού

συγγραφέα, Γιώργου Τσιτσώνη, καλύπτει τη μαγική

πορεία της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας, γνωστή και ως

Εθνική, η οποία κατέληξε στην κατάκτηση του EURO

2004. 

Είναι το πρώτο βιβλίο σχετικά με την ιστορία της

ομάδας γραμμένο στην αγγλική γλώσσα και θα είναι

διαθέσιμο από την Παρασκευή, 12 Ιουνίου. 

Η αλλαγή της χιλιετίας βρήκε την Εθνική στο χειρότερό της σημείο. Η ενότητα της ομάδας ήταν

ανύπαρκτη· η ομάδα μόλις είχε χάσει το εισιτήριο για την πρόκριση για μια ακόμη μεγάλη

διοργάνωση· και το μέλλον προδιαγραφόταν ιδιαίτερα ζοφερό. 

Τον Αύγουστο του 2001, ο Γερμανός προπονητής Ότο Ρεχάγκελ διορίστηκε προπονητής της

ομάδας, ένας άνθρωπος γνωστός για την αυστηρή του πειθαρχία, τη δαιμόνια τακτική και μια

απίστευτη ικανότητα στο να διορθώνει διαλυμένες ομάδες. 

Σε μια δυσοίωνη αρχή, η Ελλάδα έχασε τον πρώτο της αγώνα με τον Ρεχάγκελ, 5-1 απέναντι στη

Φινλανδία. 

Ωστόσο, αυτό που ακολούθησε τα επόμενα δυο χρόνια ήταν η απρόσμενη πρόκριση για το

EURO 2004 και τελικά η ακόμη πιο απρόσμενη, και αξιοθαύμαστη, νίκη της ομάδας κατά τη

διάρκεια της διοργάνωσης, που διεξήχθη στην Πορτογαλία. 

http://www.einpresswire.com


Αντιμέτωπη με την οικοδέσποινα στον εναρκτήριο αγώνα, η οποία είχε πολλούς αστέρες,

συμπεριλαμβανομένων των Λουίς Φίγκο και Κριστιάνο Ρονάλντο, η Ελλάδα θεωρούνταν το

αουτσάιντερ, με απόδοση 250-1. Τότε, όχι μόνο σόκαραν την Πορτογαλία, αλλά νίκησαν και

απέναντι στη Γαλλία και την Τσεχία στη φάση των νοκ άουτ, προτού κάνουν για μία ακόμη

φορά την έκπληξη απέναντι στην Πορτογαλία στον τελικό. 

Ήταν μια από τις μεγαλύτερες, παραμυθένιες νίκες στο ποδόσφαιρο, η οποία προσέφερε

περηφάνια και χαρά στους υποστηρικτές της Εθνικής στην Ελλάδα και ολόκληρο τον απόδημο

Ελληνισμό. 

Ο συγγραφέας Γιώργος Τσιτσώνης συνέλεξε μαρτυρίες από πρώτο χέρι από παίκτες,

προπονητές και παράγοντες της Εθνικής και κατέγραψε χρονικά την ανάπτυξη της ομάδας, από

τότε που ήταν γνωστή ως χρόνια ‘υποτονική’ μέχρι και την εποχή που ανέλαβε ο Ρεχάγκελ και

τη στέψη της ως πρωταθλητρια Ευρώπης.

Το Πετυχαίνοντας το Ακατόρθωτο – Η Απίστευτη Ιστορία της Κατάκτησηςτου EURO 2004 από

την Ελλάδα εκδίδεται από την Fair Play Publishing. Είναι διαθέσιμο απευθείας από την Fair Play

Publishing, στα καλά βιβλιοπωλία σε όλον τον κόσμο ή σε φυσική ή ψηφιακή μορφή μέσω του

Amazon. 

ΤΕΛΟΣ

Περισσότερες πληροφορίες: 

•	Ο συγγραφέας Γιώργος Τσιτσώνης είναι διαθέσιμος για συνεντεύξεις στα Αγγλικά ή τα

Ελληνικά και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στο +1 603 313 9678 

•	Άλλα αιτήματα, συμπεριλαμβανομένων αντιτύπων αξιολόγησης, στην Bonita Mersiades, Fair

Play Publishing, καλέστε στο +61 432 64 77 29 ή στείλτε email στο

editor@fairplaypublishing.com.au.

Σχετικά με τον Γιώργο Τσιτσώνη

Ο Γιώργος Τσιτσώνης είναι Ελληνοαμερικανός ποδοσφαιρικός αθλητικογράφος και έχει υπάρξει

ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, προπονητής και συγγραφέας. 

Γιος Ελλήνων μεταναστών, ο Γιώργος εκτέθηκε στο άθλημα σαν νεαρό αγόρι παίζοντας με τον

πατέρα του. Αυτό, σε συνδυασμό με το ότι μεγάλωσε μαζί με φίλους παθιασμένους για το

ποδόσφαιρο και με το ότι διάβαζε περιοδικά όπως το Soccer America και το World Soccer,

ενέπνευσε μέσα του ένα έντονο πάθος για το άθλημα. 

Μετά την αποφοίτησή του, ο Γιώργος έγινε ανεξάρτητος συγγραφέας το 2002 και δουλειές του

εκδόθηκαν σε μια σειρά μέσων, συμπεριλαμβανομένων των FourFourTwo, ESPN Soccernet, FIFA

World, FIFA Magazine, Soccer International, Inside Soccer Magazine, 90 Minutes Magazine,

Football Club Magazine, Greeksoccer.com, Goal.com και SoccerAge. Είναι αρχισυντάκτης του

AGONASport.com, της μεγαλύτερης αγγλόφωνης ιστοσελίδας αφιερωμένης στον Ελληνικό



αθλητισμό, από το 2016.

Ο Γιώργος μένει στο Walpole του Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ, μαζί με τη σύζυγο για τα δυο τους

παιδιά. 

George Tsitsonis
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