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Οταν τέτοια εποχή

πριν δύο χρόνια γρά-

φαμε για την παρθενική

συμμετοχή του Πλατα-

νιά στη Σούπερ Λιγκ,

σημειώναμε ότι ανε-

ξάρτητα από την παραμονή, το βασικό

ήταν να καθιερωθούν οι “ερυθρόλευ-

κοι” στις δύο μεγαλύτερες επαγγελματι-

κές κατηγορίες με σωστή διαχείριση για

να μην αποτελέσουν μία “φωτοβολίδα”.

Τώρα λοιπόν μετά από δύο καλοκαίρια νο-

μίζουμε ότι ο πρώτος εκπρόσωπος του χα-

νιώτικου ποδοσφαίρου στην κορυφαία

κατηγορία κέρδισε το πρώτο και μεγάλο

“στοίχημα”. Διότι ανανέωσε για τρίτη συ-

νεχόμενη σεζόν την παρουσία του χωρίς

να κάνει “τρελά ανοίγματα” και έτσι πα-

ραμένει μία αρκετά νοικοκυρεμένη ΠΑΕ

την ίδια στιγμή που 4 από τους αντιπά-

λους του δεν κατάφεραν να πάρουν καν

αδειοδότηση (ΟΦΗ, ΠΑΣ Γιάννινα, Πα-

νιώνιος, Κέρκυρα). Το νέο στοίχημα πλέ-

ον είναι να μπορέσει να αξιοποιήσει τις

Ακαδημίες του και να αποκτήσει “ταυ-

τότητα” ώστε να μην χρειάζεται να αλ-

λάζει κάθε καλοκαίρι τον βασικό κορμό.

Πέρυσι ήταν οι ξένοι παίκτες από την Ιβη-

ρική Χερσόνησο (συν κάμποσους δανει-

κούς) και φέτος οι γαλλόφωνοι Αφρικα-

νοί -που στην πλειοψηφία τους θα χρει-

ασθούν και αυτοί μία σημαντική περίο-

δο προσαρμογής στο άγνωστο στους πε-

ρισσότερους, ελληνικό πρωτάθλημα- που

ήρθαν για να κάνουν τη διαφορά. 

Βλέποντας την αξιόλογη πορεία πέρυ-

σι της ομάδας Κ 17 (φωτ.) και τις αρκε-

τές μετακινήσεις φέτος ταλαντούχων

στελεχών των Μικτών της ΕΠΣΧ στην

ομάδα Νέων του Πλατανιά θεωρούμε ότι

έχουν μπει οι βάσεις για να κερδίσει και

το νέο στοίχημα... 

Τέσσερις μήνες

μετά το τέλος του

προηγούμενου πρω-

ταθλήματος, ο Πλα-

τανιάς βρίσκεται

ξανά στη σέντρα της

Σούπερ Λιγκ, με στό-

χο ν' ανταποκριθεί

το ίδιο επιτυχημένα

ή και ακόμα καλύτε-

ρα από τις προηγούμενες δύο

φορές. Στόχος είναι η ομάδα να

μην “καρδιοχτυπήσει” ξανά,

στο βαθμό τουλάχιστον που

συνέβη πέρσι. 

Με 4 ομάδες να υποβιβάζο-

νται, που είναι η αφετηρία

κάθε αναφοράς για το νέο

πρωτάθλημα που ξεκινά, ο

Πλατανιάς δεν θα μπορούσε,

όσο ενδεχομένως κι αν έχει δυ-

ναμώσει ή όσο κι αν ήταν

πειστική η εικόνα του στα φι-

λικά, να θέσει κάτι διαφορετι-

κό ως στόχο από την παρα-

μονή στην κατηγορία.

Η φετινή χρονιά δεί-

χνει πάντως διαφορε-

τική... Ότι θα μπορού-

σε ίσως να παρουσιά-

σει κάτι νέο για τον

Πλατανιά, ξαφνιά-

ζοντας ευχάριστα,

περισσότερο απ'

όσο τον περιμέ-

νουν, κυρίως, οι αντίπαλοί

του. Σε σχέση με τις προηγού-

μενες δύο χρονιές και ειδικό-

τερα πέρσι που ήταν ένα ερω-

τηματικό, ο φετινός Πλατα-

νιάς φαίνεται να έχει τις προ-

διαγραφές να σημειώσει μία

καλύτερη πορεία. Έχει την

εμπειρία, είναι πιο “ψαγμέ-

νος”, ο προπονητής επωμί-

στηκε εξ ολοκλήρου το μετα-

γραφικό σχεδιασμό, κινούμε-

νος πολύ προσεκτικά για τους

παίκτες που ήρθαν.

Παρόλα αυτά, το Α και το Ω

είναι ότι το χανιώτικο ποδό-

σφαιρο συνεχίζει να παραμέ-

νει στον αφρό. Κρατείται στην

επιφάνεια, συνεχίζει να δημι-

ουργεί τις βάσεις για ένα ακό-

μα πιο σταθερό μέλλον. Η δε

επιτυχία του Πλατανιά ισοδυ-

ναμεί και φέτος σαν την πρώ-

τη, της ανόδου, στη Σούπερ

Λιγκ...

Ακολουθεί μια υπέροχη χρο-

νιά. Ας την απολαύσουμε...

Κέρδισε το πρώτο “στοίχημα” αλλά...

Πιο “ψαγμένος”, 

στην τρίτη του, 

ιστορική συμμετοχή
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Στον απόηχο του Μουντιάλ της Βραζιλίας

που ανέδειξε τις μεγάλες αντιφάσεις του μο-

ντέρνου ποδοσφαίρου με την καθημερινότητα

των πολιτών, το “φτωχό” ελληνικό πρωτά-

θλημα ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο. 

Δεκαοκτώ ομάδες ρίχνονται στη “μάχη” της

Super League, ανάμεσά τους και ο Πλατανιάς που για τρίτη χρο-

νιά κρατά τα Χανιά στον ποδοσφαιρικό χάρτη της πρώτης εθνι-

κής. Από κοντά Α.Ο. Χανιά και Κισσαμικός που συνεχίζουν και

αυτοί τη δική τους αξιόλογη προσπάθεια σε δεύτερη και τρίτη

εθνική αντίστοιχα. 

Το πρωτάθλημα δυστυχώς ξεκινά σε κλίμα έντονης αμφι-

σβήτησης για την αξιοπιστία του και με τις περισσότερες ομά-

δες να έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Τη χρονιά που

μας πέρασε δεν έλειψαν τα επεισόδια, οι σκιές και η σκανδα-

λολογία που έχουν κάνει πάρα πολύ κόσμο να γυρίσει την πλά-

τη του στο ελληνικά ποδοσφαιρικά δρώμενα. 

Μοναδική, λοιπόν, ελπίδα και ευχή για φέτος είναι να απα-

σχολήσουν τις σελίδες μας μόνο όσα συμβαίνουν μέσα στις τέσ-

σερις γραμμές του γηπέδου. Να θυμηθούμε όλοι ότι το ποδό-

σφαιρο δεν είναι τίποτε παραπάνω από μια γιορτή, μια ευκαι-

ρία για να ξεχαστούμε από τα προβλήματα της καθημερινότη-

τας για 90 λεπτά. 

Όσο για το δικό μας “ρόστερ” στα “Χανιώτικα νέα”, δεν έχου-

με καμία αμφιβολία ότι θα τα πάει καλά αυτή τη σεζόν. Ο Γιώρ-

γος Δρακάκης, ο Μάκης Καρτσωνάκης, ο Μανώλης Μαρκα-

ντωνάκης και ο Γιώργος Σταυριανουδάκης, όπως τόσα χρόνια,

έτσι και φέτος θα δίνουν το “παρών” σε κάθε αθλητικό

δρώμενο που αφορά τα Χανιά -και όχι μόνον-

προσπαθώντας να παρουσιάσουν τα

γεγονότα με τη μέγιστη δυ-

νατή αντικειμενικότητα,

μακριά από φανατι-

σμούς. 
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Super League 

Το νέο Πρωτάθλημα
της Σούπερ Λιγκ έχει
μία σημαντική ιδιο-
μορφία σε σχέση με
τα 55 προηγούμενα
από την καθιέρωση
της Α’ Εθνικής. 

Για πρώτη φορά η Περιφέ-

ρεια έχει τόσο μεγάλη εκπρο-

σώπηση σε μία κατηγορία,

που μέχρι πρόσφατα πλειο-

ψηφούσαν οι ομάδες από Αθή-

να και Θεσσαλονίκη. Ειδικά

η συμπρωτεύουσα κάνει το

δικό της αρνητικό ρεκόρ καθώς

για πρώτη φορά μετά τον υπο-

βιβασμό του Αρη, ο ΠΑΟΚ θα

είναι ο μοναδικός της εκπρό-

σωπος, όταν συνήθως είχε 3

και 4 ομάδες στην κορυφαία

κατηγορία. Παράλληλα, μετά

τον υποβιβασμό του Απόλλωνα

το λεκανοπέδιο της Αττικής

έμεινε με μία ομάδα λιγότερη,

δηλαδή 4 και έτσι καθώς οι

δύο νεοφώτιστοι προέρχονται

από την επαρχία (Νίκη Βόλου,

Κέρκυρα) η Περιφέρεια μετρά

πλέον 13 εκπροσώπους από

όλα τα γεωγραφικά διαμερί-

σματα! Διότι απέκτησαν εκ-

προσώπηση ξανά τα Νησιά

του Ιονίου και η Θεσσαλία με

την τελευταία να είναι και η

μοναδική που έχει σπάσει το

δίπολο Αθηνών - Θεσσαλονί-

κης με τον τίτλο που κατέκτησε

το 1988 η ΑΕ Λάρισα. Ενώ η

Κρήτη κυριαρχεί εδώ και δύο

χρόνια με 3 ομάδες -ρεκόρ.

Παλαιότερα ήταν η Πελοπόν-

νησος ή η Μακεδονία (πλην

Θεσσαλονίκης) που είχαν την

πρωτοκαθεδρία.

Θεωρητικά οι 13 ομάδες είναι

ένα αρκετά θετικό βήμα αν

και υπάρχουν και κάποιες επι-

φυλάξεις. Γιατί σε αντίθεση

με το εξωτερικό που οι φίλα-

θλοι στις μεγάλες πόλεις της

περιφέρειας στηρίζουν τις δι-

κές τους ομάδες, στη χώρα

μας στη μεγάλη πλειοψηφία

στηρίζουν τις 3 του πρώην

ΠΟΚ συν τον ΠΑΟΚ στη Βό-

ρεια Ελλάδα. Ελάχιστες περιο-

χές έχουν δικούς τους φιλά-

θλους όπως η Λάρισα, τα Γιάν-

νινα ή το Ηράκλειο -μετά τον

απογαλακτισμό τους από τον

“μεγάλο αδελφό” Παναθηναϊκό

στις αρχές της περασμένης

δεκαετίας... Μοιραία λοιπόν

αντί οι ομάδες της επαρχίας

να παρουσιάζουν ισχυρές ομά-

δες ουσιαστικά παλεύουν κυ-

ρίως για την παραμονή συ-

χνά-πυκνά με δανεικούς παί-

κτες από τους μεγάλους.     

Πάντως ακόμα και υπό αυτές

τις συνθήκες δεν παύει να εί-

ναι ένα αξιοσημείωτο γεγονός

η... αποκέντρωση που παρα-

τηρείται και που δεν είναι

άσχετη με την οικονομική κρί-

ση που έπληξε ιδιαίτερα τις

δύο μεγαλύτερες σε πληθυσμό

πόλεις στρέφοντας ένα σημα-

ντικό κομμάτι του πληθυσμού

τους σε αναζήτηση μίας κα-

λύτερης τύχης στην επαρχία

που πολλοί απ’ αυτούς είχαν

ρίζες και πιθανόν ένα... κερα-

μίδι για να βάλουν το κεφάλι

τους αποφεύγοντας το ενοί-

κιο.

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2011 
ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μπορεί λοιπόν σήμερα οι

13 από τις 18 ομάδες να εδρεύ-

ουν εκτός Αθηνών - Θεσσα-

λονίκης όμως μέχρι το 2010 -

11 τα δεδομένα ήταν εντελώς

διαφορετικά. 

Ποτέ μέχρι τότε σε 52 διορ-

γανώσεις η Περιφέρεια δεν

είχε περισσότερες ομάδες, στην

καλύτερη περίπτωση είχαμε

ισοπαλία. Μία ισοπαλία που

πρωτοεμφανίστηκε το 1979-

80 (9-9) και άντεξε για 3 σεζόν,

συνέβη ξανά το 1996-97 (πάλι

9-9) μόλις για μία και παρου-

σιάστηκε πάλι το 2008 - 09

αυτή τη φορά σε διοργάνωση

με 16 ομάδες (8-8) και μάλιστα

διατηρήθηκε για 3 χρονιές. 

Ειδικά λοιπόν τα πρώτα χρό-

νια οι ομάδες της επαρχίας

είχαν συρρικνωθεί καταγρά-

φοντας και το αρνητικό ρεκόρ

των μόλις δύο το 1960 - 61

και 1961 - 62 (ποσοστό μόλις

12,50%). Παρ’ότι ξεκίνησαν με

4 στις 16 (25%) αφού σύμφωνα

με την προκήρυξη του πρώτου

πρωταθλήματος κάθε μεγάλη

ιδρύτρια Ενωση (Αθήνα, Πει-

ραιάς, Μακεδονία δηλαδή

Θεσσαλονίκη) θα είχε από 4

εκπροσώπους. Αλλά και στις

αρχές της πρώτης δεκαετίας

του 2000 η διαδοχική μείωση

σε 14 των ομάδων -κάτι που

εφαρμόστηκε μόλις μία φορά-

έπληξε αποκλειστικά τις ομά-

δες της περιφέρειας που είχαν

να αντιμετωπίσουν εκτός τις

παραδοσιακές δυνάμεις από

την Αθήνα και την Θεσσαλο-

νίκη και κάποιες ΠΑΕ των

συνοικιών της πρωτεύουσας

με ισχυρές επαφές στα κέντρα

των αποφάσεων όπως πχ το

Αιγάλεω. Ετσι φθάσαμε το

2003 - 04 τη χρονιά των Ολυ-

μπιακών Αγώνων της Αθήνας

να υπάρχουν μόλις 3 σωματεία

από την επαρχία και συγκε-

κριμένα από Ηράκλειο, Ξάνθη

και Πύργο. Στη συνέχεια η

Περιφέρεια είδε την εκπρο-

σώπησή της να αυξάνει και

το 2008-09. Οπως προαναφέ-

ραμε η... ισοπαλία άντεξε για

3 σεζόν μόνο που αυτή τη

φορά ήρθαν τα πάνω κάτω!

Διότι τα δεδομένα άλλαξαν

άρδην τα τελευταία χρόνια:

αρχικά για δύο σεζόν (2011-

12 και 2012 - 13) η επαρχία

με 9 στις 16 ομάδες ξεπέρασε

για πρώτη φορά το άθροισμα

των δύο μεγαλουπόλεων και

τις δύο επόμενες χρονιές μά-

λιστα “ανέβασε” ακόμα περισ-

σότερο τα ποσοστά της σε

πρωτοφανή νούμερα καθώς

παραδοσιακές δυνάμεις όπως

οι ΑΕΚ και ο Αρης γνώρισαν

τον υποβιβασμό. Πέρυσι λοι-

πόν είχαμε 61,11% των ομάδων

(11 στις 18) να προέρχονται

από την Περιφέρεια και φέτος

φθάσαμε στο εκπληκτικό πο-

σοστό 72,22% (13 από τις 18).

Λογικά από εδώ και πέρα η

αναμενόμενη άνοδος της ΑΕΚ

και ο υποβιβασμός τουλάχι-

στον 3 ομάδων από την Περι-

φέρεια θα μειώσει το ποσοστό

αυτό τα επόμενα χρόνια. Στο

χέρι πάντως των επαρχιακών

ΠΑΕ είναι να δημιουργήσουν

τις βάσεις εκείνες για να δια-

τηρήσουν σε ένα υψηλό επί-

πεδο την παρουσία τους στην

μεγαλύτερη εθνική κατηγορία.

Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα

απουσιάζουν ιστορικές ομάδες

με πολυετή παρουσία στην Α'

Εθνική, οι οποίες εκπροσω-

πούν μεγάλα αστικά κέντρα

της περιφέρειας: ΑΕ Λάρισα,

Παναχαϊκή, Πανσερραϊκός,

Δόξα Δράμας, Καβάλα, Πιερι-

κός κ.α.

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
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Χρονιά Αθήνα & Θεσ/νίκη    Περιφέρεια        Ποσοστό    

(Θεσσαλονίκη) (Κρήτη) Περιφέρειας

16 OMAΔΕΣ

1959-60 12(4) 4(0) 25,00%

1960-61 14(5) 2(0) 12,50%

1961-62 14(4) 2(0) 12,50%

1962-63 13(4) 3(0) 18,75%

1963-64 13(4) 3(0) 18,75%

1964-65 11(4) 5(0) 31,25%

1965-66 11(3) 5(0) 31,25%

1966-67 12(3) 4(0) 25,00%

18 OMAΔΕΣ

1967-68 13(3) 5*(0) 27,77%

1968-69 11(3) 7*(1) 38,88%

1969-70 11(3) 7*(1) 38,88%

1970-71 12(3) 6*(1) 33,33%

1971-72 11(3) 7*(0) 38,88%

1972-73 11(3) 7*(0) 38,88%

1973-74 12(4) 6*(0) 33,33%

1974-75 10(3) 8(0) 44,44%

16 OMAΔΕΣ

1975-76 10(3) 6(0) 37,50%

18 OMAΔΕΣ

1976-77 10(3) 8(1) 44,44%

1977-78 10(3) 8(1) 44,44%

1978-79 10(3) 8(1) 44,44%

1979-80 9(3) 9(1) 50,00%

1980-81 9(2) 9(1) 50,00%

1981-82 9(3) 9(1) 50,00%

1982-83 10(4) 8(1) 44,44%

16 OMAΔΕΣ

1983-84 11(4) 5(1) 31,25%

1984-85 11(4) 5(1) 31,25%

1985-86 10(4) 6(1) 37,50%

1986-87 10(4) 6(1) 37,50%

1987-88 9(4) 7(1) 43,75%

1988-89 10(4) 6(1) 37,50%

18 OMAΔΕΣ

1989-90 11(4) 7(1) 38,88%

1990-91 10(3) 8(1) 44,44%

1991-92 10(3) 8(1) 44,44%

1992-93 10(4) 8(1) 44,44%

1993-94 10(4) 8(1) 44,44%

1994-95 11(3) 7(1) 38,88%

1995-96 11(3) 7(1) 38,88%

1996-97 9(3) 9(1) 50,00%

1997-98 11(2) 7(1) 38,88%

1998-99 13(3) 5(1) 27,77%

1999-00 11(3) 7(1) 38,88%

16 OMAΔΕΣ

2000-01 10(3) 6(1) 37,50%

14 OMAΔΕΣ

2001-02 11(3) 3(1) 21,42%

16 OMAΔΕΣ

2002-03 12(3) 4(1) 25,00%

2003-04 13(3) 3(1) 18,75%

2004-05 12(4) 4(2) 25,00%

2005-06 12(3) 4(1) 25,00%

2006-07 11(4) 5(2) 31,25%

2007-08 9(4) 7(2) 43,75%

2008-09 8(3) 8(2) 50,00%

2009-10 8(3) 8(1) 50,00%

2010-11 8(3) 8(1) 50,00%

2011-12 7(2) 9(2) 56,25%

2012-13 7(2) 9(1) 56,25%

18 OMAΔΕΣ

2013-14 7(2) 11(3) 61,11%

2014-15 5(1) 13(3) 72,22%

Σημ.: Το αστεράκι σημαίνει ότι τις χρονιές εκείνες ως μία

ομάδα της Περιφέρειας θεωρείται ο εκπρόσωπος της Κύπρου. 

Η Περιφέρεια σε βάθος χρόνου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ 
sports@haniotika-nea.gr
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Συνέντευξη

Για το νέο πόστο του αναπληρωτή σημειώνει ότι τον γεμίζει
ευθύνες τις οποίες όμως έχει μάθει να αντιμετωπίζει, απαντάει
στους ισχυρισμούς Σάντος και θεωρεί ότι αναβαθμίζεται το πρω-
τάθλημα της Σούπερ Λιγκ με την άυξηση των ομάδων της περι-
φέρειας. Τέλος δηλώνει ικανοποιημένος από το επίπεδο του
χανιώτικου ποδοσφαίρου και τη συνεχή άνοδό του τα τελευταία
χρόνια, ενώ προαναγγέλει μία σημαντική κίνηση που θα βοηθή-
σει τα σωματεία της Ενωσης να πάρουν μία οικονομική ανάσα
και η οποία θα ανακοινωθεί στη Γ.Σ. την 1 Σεπτεμβρίου -θυμί-
ζουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια ανάλογες κινήσεις είχαν γίνει
με την κάλυψη μέρος των εξόδων της διαιτησίας σε κάποιες
αγωνιστικές. Ενώ στα παιδικά πρωταθλήματα τα έξοδα διαιτη-
σίας και γιατρών καλύπτονται εξολοκλήρου από την ΕΠΣΧ
καθώς εκεί δίνει πάντα το μεγαλύτερο βάρος η Ενωση, όπως
τονίζει ο νέος αναπληρωτής πρόεδρος της Ελληνικής Ομο-
σπονδίας. 

Από αντιπρόεδρος Β’ στην ΕΠΟ μέχρι πριν λίγο καιρό
πλέον κύριε Βούρβαχη εκλεγήκατε αναπληρωτής πρό-
εδρος στην Ομοσπονδία. Πολύ σημαντικό πόστο και απαι-
τητικό.

Σίγουρα είναι μία αναβάθμιση, όταν φέρεις την ευθύνη γιατί
με απόφαση του συμβουλίου ψηφίστηκες να είσαι το νούμερο
2 στη διοίκηση της ΕΠΟ μετά τον πρόεδρο. Ασφαλώς αυξά-
νονται οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες... Εγώ βέβαια δεν έπαψα
ποτέ να αισθάνομαι την ευθύνη και του πόστου που είχα προ-
ηγουμένως, του Β’ Αντιπροέδρου. Τώρα βέβαια ακόμα περισ-
σότερο και όπως καταλαβαίνετε θα αφιερώσω όλες μου τις
δυνάμεις, όπως έχω κάνει μέχρι σήμερα, για να αντεπεξέλθω
στις όποιες δυσκολίες. Πρώτα απ' όλα βέβαια ο Θεός να μου
δίνει την υγειά μου και από εκεί και πέρα θα αφιερώσω όλες
τις δυνάμεις μου για να αντεπεξέλθω για την πρόοδο του
ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα διότι οι υποχρεώσεις
είναι πάρα πολλές. 

Είχαμε πρόσφατα πάλι θέμα με κασέτες από συνομι-
λίες παραγόντων που είδαν το φως της δημοσιότητας,
δικογραφίες εκκρεμούν...

Κοιτάξτε το ποδόσφαιρο είναι πολύπαθο, τα συμφέροντα
είναι πάρα πολύ μεγάλα. Οπου υπάρχουν συμφέροντα,
υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα. Βέβαια θέλω να τονίσω
και να πω ότι δεν ανταποκρίνονται όλα στην πραγματικό-
τητα. Να σταθώ στο ότι αυτή η καχυποψία και η μιζέρια που
υπάρχει μέσα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα στο
επαγγελματικό, ε κάποτε πρέπει να εκλείψει. Κάναμε ένα
πρώτο βήμα, ήρθε τώρα και ανέλαβε ο Σκωτσέζος ο Χιου Ντά-
λας, ο οποίος όπως ξέρετε είναι ο νούμερο δύο στην επιτροπή
διαιτησίας της ΟΥΕΦΑ, μετά τον Κολίνα. Αυτό είναι
ένα πολύ σημαντικό βήμα, νομίζω ότι θα επη-
ρεάσει σε μεγάλο βαθμό αυτή τη με-
γάλη καχυποψία που υπήρχε μέχρι
σήμερα. Σε όποιον δεν πήγαινε
κάτι καλά, κάποιος του έκανε κάτι
από πίσω. Βέβαια υπήρχαν και
στιγμές που τους εξωθούσαν
τους ανθρώπους να σκεφτούν
κάποια τέτοια πράγματα, να εί-
μαστε ειλικρινείς. Ομως εγώ
δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέ-
τοια φαινόμενα και αν υπάρ-
χουν και στο

ελάχιστο εμείς θα προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε, να τα κα-
ταπολεμήσουμε γιατί το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι, είναι χαρά,
είναι διασκέδαση και ο καθένας που πάει στο γήπεδο και πλη-
ρώνει το εισιτήριό του πάει να δει ποδόσφαιρο, να δει θέαμα,
να διασκεδάσει. Ετσι λοιπόν πρέπει να το σκέφτονται. Βεβαίως
υπάρχει και η άλλη μεριά, κάποιοι που πάνε μόνο για να δημι-
ουργήσουν προβλήματα. Δεν στέκομαι σε αυτούς, εγώ στέκο-
μαι στους υγιείς φιλάθλους οι οποίοι θέλουν να πάνε να δουν
θέαμα και το έχουν αποδείξει επανειλημμένως ότι στέκονται
στο ύψος των περιστάσεων, διότι όταν βλέπουν καλό θέαμα,
είτε έχασε είτε κέρδισε η ομάδα τους χειροκροτούν τους αγω-
νιζόμενους. Πιστεύω λοιπόν ότι το κύριο μέλημά μας είναι πώς
θα εξαλείψουμε αυτή την καχυποψία που υπάρχει. Ενα θετικό
βήμα έγινε με τον Σκωτσέζο αρχιδιαιτητή και βεβαίως θα υπάρ-
ξουν και άλλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση για να απο-
δείξουμε στον κόσμο ότι δεν υπάρχει από μέρους της
Ομοσπονδίας κάτι μεμπτό και επιλήψιμο. Τώρα για τις κασέτες
και τις διώξεις εδώ ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Να σας
πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η κάρτα υγείας του ποδοσφαιρι-
στή. Εμείς αφότου αναλάβαμε τη διοίκηση της Ομοσπονδίας,
εμείς ερευνήσαμε την όλη υπόθεση και εμείς τη στείλαμε στον
εισαγγελέα. Και αυτή τη στιγμή κάποια Μ.Μ.Ε. φέρουν ως κα-
τηγορούμενο τον νυν πρόεδρο της ΕΠΟ, ο οποίος αυτός
έστειλε το θέμα στον εισαγγελέα. Είναι κάπως παράδοξο το
φαινόμενο. Από εκεί και πέρα εμείς σαν Ομοσπονδία και σαν

νέο Δ.Σ. έχουμε δηλώσει επανει-
λημμένως ότι είμαστε εδώ για

να κάνουμε την όποια καλύτερη συνεργασία με την ελληνική
δικαιοσύνη με την παροχή στοιχείων για να διαλευκανθούν τα
πάντα. Εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Ως
εκ τούτου λοιπόν είναι λίγο παράδοξο, εμείς που στείλαμε την
υπόθεση στη Δικαιοσύνη, να κατηγορούμεθα ότι έχουμε σχέση
για να βγαίνουν κάποιες εφημερίδες και εκπομπές και να γρά-
φουν κατηγορούμενος ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Αν είναι δυνατόν.
Αλλοι ήταν πρόεδροι τότε αλλά τους ονομάζουν και δεν τους
λένε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε εδώ, θα παλέψουμε να
βγει η αλήθεια, σε κάθε κατεύθυνση για να λυτρωθεί και το
ποδόσφαιρο από αυτά τα κουτσομπολιά και αυτές τις μεμψι-
μοιρίες. Και πιστεύω ότι έχοντας καθαρή όψη και καθαρή
πλάτη νομίζω θα τα καταφέρουμε. 

Για τον Σκωτσέζο αρχιδιαιτητή μήπως όμως είναι και λίγο
δίκοπο μαχαίρι και πισωγύρισμα; Διότι ναι μεν βοηθάει
προς το θέμα της αξιοπιστίας, αλλά από την άλλη μήπως
δείχνει αδυναμία και θυμίζει παλιότερες εποχές τις δε-
καετίες του ’60 και του ’70 που έρχονταν διαιτητές από
το εξωτερικό να σφυρίξουν στην Α’ Εθνική;

Δεν είναι θέμα ικανότητας, έχουμε ικανότατους διαιτητές, άλ-
λωστε αυτή τη γνώμη εξέφρασε και ο ίδιος ο Χ. Ντάλας που
έχει δει τους Ελληνες διαιτητές να παίζουν στο εξωτερικό και
μάλιστα εξέφρασε την απορία του γιατί δεν παίζουν σε επί-
πεδο Τσάμπιονς Λιγκ. Και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει όπως
είπε σε κατ' ιδίαν συζητήσεις. 
Αυτή τη στιγμή δεν είναι πισωγύρισμα, είναι για να τονώσουμε

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ:

«Πιο αξιόπιστο το νέο πρωτάθλημα»
» Ο Χανιώτης αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει

την προεδρία της Ομοσπονδίας αλλά μετά την ολοκλήρωση της θητείας του Γιώργου Σαρρή

ΩςμίασημαντικήκίνησηπουθαβοηθήσειπροςτηναξιοπιστίατουνέουπρωταθλήματοςτηςΣούπερΛιγκχαρακτηρίζειοανα-
πληρωτήςπρόεδροςτηςΕΠΟκαιπρόεδροςτηςΕΠΣΧΓιώργοςΒούρβαχηςτηντοποθέτησητουΣκωτσέζουΧιουΝτάλαςστηθέση
τουαρχιδιαιτητήαπότηνΟμοσπονδίαπαράτιςπρόσφατεςαντιδράσειςτουΠαναθηναϊκούγιατησυνεχιζόμενηπαρουσίατου
ΗλίαΣπάθατουςπίνακες.
Οκ.ΒούρβαχηςαφήνειανοιχτότοενδεχόμενονακάνειέναακόμαάλμακαιναβρεθείστηνκορυφήτηςΟμοσπονδίαςδιευκρι-
νίζονταςόμωςότικάτιτέτοιοίσωςσυμβείμετάτηλήξητηθητείαςτουσημερινούπροέδρουΓ.Σαρρήπουθεωρείότιθαεξαντ-
λήσειτηντετραετία.

Eίμαστε εδώ για να κάνουμε 

την όποια καλύτερη συνεργασία με 

την ελληνική δικαιοσύνη με την 

παροχή στοιχείων για να 

διαλευκανθούν τα πάντα. Εμείς 

τουλάχιστον δεν έχουμε να 

κρύψουμε τίποτα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ 

sports@haniotika-nea.gr
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Γιώργος Βούρβαχης
την αξιοπιστία και να αποδείξουμε ότι ορίστε βρε παιδιά εμείς
δεν στέλνουμε κανένα -αν κάνει τυχόν λάθη- να τα κάνει. Αν-
θρωποι είναι, γίνονται και λάθη. Και βέβαια ο άνθρωπος αυτός,
ο Χ. Ντάλας, έχει βάλει παραμέτρους και είπε εντάξει οι διαι-
τητές σε όλες τις χώρες κάνουν λάθη. Ομως δεν συγχωρείτε ο
διαιτητής να μην έχει καλή φυσική κατάσταση, να έχει άγνοια
των κανονισμών κ.λπ. Μετά από λίγες μέρες θα γίνουν τα τεστ
και τα οποία θα έχουν ακόμα μεγαλύτερης διάρκειας και αντο-
χής για να δει τη φυσική κατάσταση. Διότι επιμένει ότι ένας δι-
αιτητής κάνει τα λιγότερα λάθη όταν είναι κοντά στη φάση. Αρα
για να είναι κοντά στις φάσεις πρέπει να είναι σε πολύ καλή
φυσική κατάσταση και σε πάρα πολύ καλή ψυχολογία. Πιστεύω
λοιπόν ότι δεν είναι πισωγύρισμα, είναι πιο πολύ για να δώ-
σουμε αυτό που σας είπα, ότι θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε
αυτή την κατάσταση ούτως ώστε να ξανάρθει η αξιοπιστία στο
ελληνικό ποδόσφαιρο και ο κόσμος να ξαναγεμίσει τα γήπεδα.
Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτός είναι ο σκοπός μας. Και πι-
στεύω ότι με τη βοήθεια του κ. Ντάλας θα μπορέσουμε να τα
καταφέρουμε γιατί πραγματικά θα γίνουν οι αξιολογήσεις με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα φύγουμε από αυτές τις μεμ-
ψιμοιρίες. Εδώ και τρία χρόνια εκκρεμεί η υπόθεση του εισαγ-
γελέα για τους πλαστούς πίνακες διαιτησίας που είχε βγάλει
τότε η ΕΠΟ. Η κατάσταση αυτή διαιωνίζεται, είναι σε εκκρεμό-
τητα και εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι πλέον κρίνονται αξιο-
κρατικά και οι καλύτεροι πάνε μπροστά. Νομίζω ότι αυτό θα
είναι το μέτρο, όποιος αξίζει θα πάει μπροστά γιατί αυτό θα
είναι θετικό γενικότερα για την Ελλάδα και την ελληνική διαι-
τησία, γιατί θα μπορεί να συμμετέχει, να είναι παρούσα και στις
πολύ μεγάλες διοργανώσεις: Πανευρωπαϊκό, Μουντιάλ, Τσάμ-
πιονς Λιγκ -σε προχωρημένες φάσεις και όχι μόνο στα προκρι-
ματικά...

Να επιστρέψω στις διοικητικές εξελίξεις στην ΕΠΟ, το
“ροτέϊσον” όπως το είχατε χαρακτηρίσει. Είσαστε στην
υγειονομική επιτροπή κατά την πρώτη σας θητεία στο Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας, επανήλθατε πριν δύο χρόνια ως Β’ αν-
τιπρόεδρος και πρόσφατα γίνατε αναπληρωτής πρόεδρος.
Να περιμένουμε ένα... ακόμα βήμα παραπάνω στο άμεσο
μέλλον; Ο σημερινός πρόεδρος κ. Σαρρής κατηγορείται
ότι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορεί να
αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του προέδρου, εσείς νο-
μίζω τα τελευταία χρόνια έχετε αρκετά περισσότερο
χρόνο...

Ο κ. Σαρρής το είχε ξεκαθαρίσει εξαρχής ότι κάποιες μέρες θα
βρίσκεται στην Αθήνα, πραγματικά είναι ένα θέμα γιατί ο άν-
θρωπος έχει τη δουλειά του. Είναι εντιμότατος και δεν θέλει να
αφήσει τη δουλειά του όπως πιθανόν κάποιοι στο παρελθόν
ήταν μέρα νύχτα στην ΕΠΟ. Που δεν ξέρω τι πόρους είχανε
και πώς τα έβγαζαν πέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο άν-
θρωπος ξεκαθάρισε εξαρχής την κατάστασή του. Τώρα αυτό
που ρωτάτε για μένα, αυτό δεν είναι θέμα Γενικής Συνέλευ-
σης του Δ.Σ. Το να αποκτήσεις και το επόμενο βήμα, είναι θέμα
εκλογών. Γιατί ουσιαστικά ο πρόεδρος εκλέγεται από ξεχωρι-
στό ψηφοδέλτιο. Ομως πιστεύω ότι ο κ. Σαρρής και με τη βοή-
θεια τη δική μας θα εξαντλήσει τη θητεία στην τετραετία και
βεβαίως μετά είναι θέμα συζήτησης το τι θα προκύψει και τι θα
γίνει. Υγεία να έχουμε και τότε τα συζητάμε όλα. 

Βρεθήκατε πρόσφατα στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Αν
και ήταν γνωστό ότι ο κ. Σάντος θα αποχωρούσε από τον
πάγκο της εθνικής μας, τελικά υπήρξαν κάποιες σκιές και
το “διαζύγιο” φάνηκε λίγο απότομο βγάζοντας μία πίκρα.
Προκάλεσε αίσθηση και το γεγονός ότι δεν επέστρεψε με
την αποστολή στην Ελλάδα, ήρθε και η πρόσφατη τιμω-
ρία του για την αποβολή στο παιχνίδι με την Κόστα Ρίκα
που εξέφρασε παράπονα για την ΕΠΟ...

Κοιτάξτε να δείτε, τον τρόπο τον επέλεξε ο ίδιος. Μας είχε σε
αναμονή 8 μήνες για να μας απαντήσει αν θα μείνει ή αν θα
φύγει. Εμείς του είχαμε κάνει ακόμα καλύτερη πρόταση από
αυτήν που είχε και μας είχε στην αναμονή τόσους μήνες. Ηρθε
η στιγμή που μας απάντησε αρνητικά -προφανώς θα είχε κά-
ποιες προτάσεις που θα τις είχε αξιολογήσει- και εν πάση πε-
ριπτώσει η απάντηση ήταν αρνητική. Εμείς δεν μπορούσαμε
να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, η εθνική ομάδα έχει συνέ-
χεια και πρέπει να έχει και συνέχεια και συνέπεια. 
Ως εκ τούτου έχει γράψει μία ιστορία την οποία πρέπει να την
εμπλουτίζουμε διαρκώς και αυτή την υποχρέωση έχουμε. Ψά-
ξαμε λοιπόν για την καλύτερη δυνατή λύση. Αφού λοιπόν μας
απάντησε αρνητικά ήμασταν υποχρεωμένοι να βγούμε στην
αναζήτηση νέου προπονητή για την εθνική ομάδα. Για αυτά
που γράφτηκαν τώρα γιατί  δεν ήρθε με το αεροπλάνο της επι-
στροφής να σας πω. 
Ο κ. Σάντος επειδή έπρεπε να αλλάξουμε 3-4 αεροπλάνα για
να πάμε κάπου και επειδή έχει κόρη που ζει εκεί ήξερε ότι
υπάρχουν απευθείας πτήσεις από τις περισσότερες πόλεις της
Βραζιλίας για Λισσαβώνα. Ειχε πει λοιπόν ότι δεν θα ήθελε να
μπει στην ταλαιπωρία να επιστρέψει με την αποστολή, αλλά
από πριν γνωρίζαμε ότι θα έφευγε μόνος του. Είτε από τη
Φορταλέζα αν δεν είχαμε προκριθεί, είτε από το Ρεσίφε όπως
έγινε τώρα. Ισως βέβαια δεν το μέτρησε σωστά επειδή ήταν το

τελευταίο παιχνίδι όμως το ζήτησε ο ίδιος. Εμάς χαρά μας θα
ήταν να γύριζε μαζί μας, να τον αποθέωνε και ο κόσμος γιατί
και αυτός ήταν μέρος της επιτυχίας. Ως εκ τούτου την επιλογή
την έκανε ο ίδιος. Για το θέμα για την εκδίκαση της υπόθεσης
της αποβολής του στο Μουντιάλ για την οποία τιμωρήθηκε με
8 αγωνιστικές από τη ΦΙΦΑ πάλι δεν είχε δίκιο. Διότι ειδοποι-
ήθηκε έγκαιρα από την ΕΠΟ και μέσω του βοηθού του και
μέσω του κ. Φύσσα για τις προθεσμίες για την εκδίκαση. Ως εκ
τούτου δεν παρέστη, δεν έκανε τίποτα με αποτέλεσμα να φάει
τη βαριά τιμωρία. Είχε όμως ειδοποιηθεί από την Ομοσπονδία

Η ουσία είναι πάντως ότι μαζί με τον προκάτοχό του Οτο
Ρεχάγκελ, έχουν βάλει πλέον αρκετά ψηλά τον πήχη. Η
εθνική μας πέρα από την τεράστια επιτυχία του 2004
δίνει το “παρών” σχεδόν ανελλιπώς εδώ και μία δεκαετία
σε όλες τις τελικές φάσεις των κορυφαίων διοργανώ-
σεων.

Ασφαλώς και ο άνθρωπος ήρθε με μεγάλη όρεξη για να κάνει
καλή δουλειά. Από τις αρχές Αυγούστου είναι εγκαταστημένος
στην Αθήνα και ψάχνει και δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα.
Εκανε επαφές με κάποιους ποδοσφαιριστές -όπως τον Σαμαρά
που δεν έχει βρει ακόμα ομάδα- τον γιατρό της εθνικής, τους
φυσικοθεραπευτές, όλο τον κόσμο που εμπλέκεται για οργα-
νωτικά θέματα. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να δούμε την
στελέχωση των παρακάτω εθνικών ομάδων και των προπο-
νητών που θα επιλεγούν.

Ας πάμε στο νέο πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ το οποίο
έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ένα ότι θα έχουμε αναδιάρ-
θρωση με τη μείωση των ομάδων και το άλλο ότι για
πρώτη φορά έχει τόσο μεγάλη εκπροσώπηση η περιφέ-
ρεια και μάλιστα από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Αυτό θα είναι πάρα πολύ θετικό και βεβαίως θα είναι ένα πρω-
τάθλημα συναρπαστικό. Οπως είχε ληφθεί απόφαση πριν διε-
τίας θα υποβιβαστούν 4 ομάδες για να πάμε στις 16.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρωτάθλημα θα είναι συναρπα-
στικό και βεβαίως είναι πάρα πολύ θετικό ότι όλη η Ελλάδα
στην κυριολεξία παίζει ποδόσφαιρο. Δηλαδή από όλα τα γεω-
γραφικά διαμερίσματα και αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ
θετικό. Διότι το ποδόσφαιρο σε επίπεδο Σούπερ Λιγκ πάει σε
όλους τους Νομούς. Ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να πάει να
δει, να διασκεδάσει, να απολαύσει. 
Γι’ αυτό λέμε ότι ο κύριος στόχος είναι να πάψουν οι μεμψι-
μοιρίες, να παίξουμε ποδόσφαιρο να διασκεδάσουμε τον
κόσμο να τον κάνουμε να χαμογελάσει, να χαρεί και να χειρο-
κροτήσει.

Αρκεί βέβαια να βοηθήσουν και οι ομάδες, διότι βλέπουμε
την εκπρόσωπο της μοναδικής περιφέρειας που έχει ανα-
δείξει πρωταθλητή, τη Νίκη Βόλου να έχει γεμίσει δανει-
κούς από την Αθήνα.

Ακούστε να δείτε, αυτό που έχει γίνει αποκέντρωση είναι θε-
τικό. Βέβαια πολλές ομάδες εξαφανίστηκαν από τον χάρτη για
οικονομικούς λόγους. Πολλά πράγματα έχουν γίνει, όπως εί-
δατε ας πούμε η μη επαγγελματική πλέον Γ’ Εθνική ήταν ένα
πάρα πολύ θετικό γεγονός διότι πάρα πολλοί άνθρωποι κιν-
δύνευαν να πάνε φυλακή από τα χρέη κ.λπ. με το προηγού-

μενο καθεστώς που την ήθελε επαγγελματική. Το ίδιο συμβαί-
νει και με τη Νίκη Βόλου, παίρνει δανεικούς και μικρής ηλικίας
παίκτες γιατί δεν είχε αδειοδότηση. Οι οικονομικές εκκρεμό-
τητες δεν της έδωσαν τη δυνατότητα να πάρει αδειοδότηση
σε πρώτο χρόνο ώστε να κάνει ελεύθερες μεταγραφές. Ως εκ
τούτου έχουν κάνει αυτές τις κινήσεις. Τώρα τι βλέψεις έχουν
οι διοικούντες εκεί και τι γίνεται, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ,
όμως σας εξηγώ γιατί παίρνει δανεικούς. Να σας πω κάτι, αυτό
με τους δανεικούς δεν είναι κακό κατ' ανάγκη. Εάν πάτε σε
όλη την Ευρώπη, παντού υπάρχουν οι δανεικοί. Γιατί π.χ. στην
Ιταλία έχουν καλό σκάουτινγκ, βρίσκουν ταλαντούχους παί-
κτες και τους παίρνουν όμως δεν έχουν το δικαίωμα να παί-
ξουν πάνω από 3 - 4 ξένοι. Ως εκ τούτου αναγκάζονται και
τους δίνουν αριστερά και δεξιά δανεικούς, τους παρακολου-
θούν για να δουν την πρόοδο που θα κάνουν. Αυτό γίνεται σε
όλα τα κράτη, είδατε ότι ο Πλατανιάς απέκτησε παίκτη δανεικό
από την Τσέλσι. Αυτό δεν είναι τυχαίο, γι’ αυτό τον λόγο τους
δίνουν δανεικούς τους παίκτες. Για να παίζουν διότι αν τους
είχαν στο ρόστερ τους χωρίς να αγωνίζονται, τότε δεν θα
κάναν τίποτα. Οι άνθρωποι μέσα στον σχεδιασμό τους έχουν
και τον δανεισμό. Κάποτε συζητούσα με ένα Ιταλό μάνατζερ
που είχε έρθει Ελλάδα που μου έλεγε ότι είχε τη δυνατότητα
σε οποιαδήποτε ομάδα της χώρας μας να φέρει όσους παίκτες
θέλει δανεικούς από ιταλικές ομάδες κατά αυτό τον τρόπο.
Κατα ανάγκη δεν είναι κακό αυτό εν πάση περιπτώσει. Εντά-
ξει εδώ δημιουργούνται υπόνοιες ότι αυτή η ομάδα είναι θυ-
γατρική. Οσοι έχουν παίκτες και είναι υπεράριθμοι και θέλουν
ακόμα να τους δουν και να μην τους ελευθερώσουν καλά κά-
νουν και τους δανείζουν. Εγώ αυτή την άποψη έχω και από
εκεί και πέρα είναι η μεμψιμοιρία και η καχυποψία που υπάρ-
χει. 

Ας τελειώσουμε με το τοπικό ποδόσφαιρο καθώς πάνω
από 20 χρόνια είσαστε πρόεδρος στην ΕΠΣΧ. Είσαστε ικα-
νοποιημένος από το επίπεδο, προγραμματίζεται να αλλά-
ξετε κάτι;   

Κοιτάξτε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να αλλάξει. Νομίζω ότι
πάμε πάρα πολύ καλά και βλέπεται ότι η ανάπτυξη του χανιώ-
τικου ποδοσφαίρου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μην ξεχνάτε
έχουμε για δεύτερη συνεχή σεζόν εκπροσώπηση σε Σούπερ
Λιγκ, Φούτμπολ Λιγκ και Γ’ Εθνική. Κάναμε ξανά μία πολύ καλή
χρονιά, έχουμε ένα πάρα πολύ καλό τοπικό πρωτάθλημα, το
οποίο θα είναι ακόμα καλύτερο και ανταγωνιστικό από ότι αν-
τιλαμβάνομαι από τις μετακινήσεις που έχουν γίνει. Και βεβαίως
εμείς δεν παύει το μεγάλο μέρος να το δίνουμε στις υποδομές.
Με τη διοργάνωση όλων αυτών των πρωταθλημάτων των μι-
κρών παιδιών τα οποία επιδοτούμε και πληρώνει η Ενωση
όπως ξέρετε και τη διαιτησία και τους γιατρούς. Γιατί κανένας
αγώνας δεν γίνεται χωρίς παρουσία γιατρού. Ως εκ τούτου λοι-
πόν δίνουμε μεγάλο βάρος και προσπαθούμε με τον καλύτερο
τρόπο. Και βεβαίως μέσα από τις μεγάλες οικονομικές δυσκο-
λίες που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, όπως ξέρετε και οι
παράγοντες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα και προσπα-
θούμε με διάφορους τρόπους να τους συμπαρασταθούμε. Ετοι-
μάζουμε τώρα κάτι -το οποίο θα το ανακοινώσουμε στη Γενική
Συνέλευση στις 1 Σεπτεμβρίου- για να ενισχύσουμε τα σωμα-
τεία οικονομικά. 

Ο Γιώργος Βούρβαχης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία της ΕΠΟ, μετά όμως την ολοκλήρωση της τετραετούς
θητείας του σημερινού προέδρου της Ομοσπονδίας Γιώργου Σαρρή 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

«Χτίζουμε για το μέλλον»

Την πρώτη του εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη μετά τον
ερχομό του στον Πλατανιά δίνει στα “Χ.Ν.” ο Γιάννης
Χριστόπουλος. Ο Καλαματιανός προπονητής τοπο-
θετείται για όλα τα θέματα από την πρώτη μέρα που
ανέλαβε τα ηνία της νέας του ομάδας, μιλά για τον με-
ταγραφικό σχεδιασμό που κορυφώθηκε αυτές τις μέ-
ρες με την απόκτηση του Βραζιλιάνου Τζίλβαν, την πο-
ρεία της προετοιμασίας, τους στόχους του νέου πρω-
ταθλήματος και για πολλά άλλα. 

Ιδιαίτερη είναι η στιγμή που ο κ. Χριστόπουλος περιγράφει την εμπει-

ρία που βίωσε στη δοκιμαζόμενη από τον εμφύλιο πόλεμο αυτή την

περίοδο, Ουκρανία και το πέρασμα που είχε από την Ταβρίγια. Με

την αποχώρησή του τότε από αυτή την ομάδα, στα μέσα Ιανουαρί-

ου, δέχτηκε την πρώτη κρούση από τη μετέπειτα, νέα ομάδα στην

καριέρα του, τον Πλατανιά...

• Πώς πήγε η πορεία της προετοιμασίας; Είσαστε ευχαριστη-

μένος;

Κατ’ αρχήν, είμαι πολύ ευχαριστημένος, για τον απλούστατο λόγο ότι

δεν είχαμε κάποιο μυϊκό ή άλλο σοβαρό τραυματισμό κι επίσης, για

το ότι τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Δούλεψαν πολύ

σκληρά. Αυτός ο όγκος της δουλειάς υπάρχει αυτή την περίοδο στα

πόδια μας αλλά εμείς δεν δουλέψαμε με στόχο τον Σεπτέμβρη ή τον

Οκτώβρη, δουλέψαμε με στόχο να είμαστε δυνατοί όλη τη χρονιά και

η ομάδα μας όποτε αρχίσει να φορμάρεται, από εκεί και μετά, βάσει

ενός αναπτυξιακού προγραμματισμού που έχουμε, θα πηγαίνει ολο-

ένα και καλύτερα. 

• Πώς είναι να προετοιμάζετε όμως μια ομάδα που θα κατέ-

βει σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με 17χρονα και 20χρο-

να παιδιά; Σας προβλημάτισε αυτό;

Όχι καθόλου. Θα σας τα πάρω τα πράγματα από την αρχή. Όταν ήρθα

στην ομάδα βρήκα ένα μικρό ρόστερ. Ήθελα να δω πολλά παιδιά, όπως

τον Τσοντάκη, τον Τσικουδάκη, τον Ντεντάκη, τον Σούκια, τον Για-

κουμάκη που ήταν δανεικός και ήθελα να συμπληρώσω το ρόστερ,

αφού μου δόθηκε η ευκαιρία, με αρκετούς πιτσιρικάδες για να πάρω

μία άποψη. Όπως έχω άποψη και για τ’ άλλα τα παιδιά, σίγουρα κά-

ποιοι είναι σε λίγο καλύτερο επίπεδο. Κάποιοι έχουν μείνει λίγο πιο

πίσω και χρειάζονται περισσότερο χρόνο, μιλάω για τα παιδιά της

Ακαδημίας. Αλλά, παιδιά όπως ο Χαλκιαδάκης, ο Σέχου και ο Ευ-

θυμάκης, μέχρι και σήμερα είναι στην πρώτη ομάδα και δεν έχουν

επιστρέψει στις β’ ομάδες. 

• Υπάρχει περίπτωση, αυτά τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων

και των πιο μεγάλων, π.χ. τον Τσοντάκη, να τα δούμε να παί-

ζουν φέτος στη Σούπερ Λιγκ;

Εγώ θα κρατήσω ένα συγκεκριμένο αριθμό ποδοσφαιριστών στο ρό-

στερ. Τα παιδιά που θα μείνουν θα έχουν ρόλο στην ομάδα. Δηλα-

δή, ο καθένας θα έχει κάποιο χρόνο συμμετοχής είτε στη Σούπερ Λιγκ

είτε στο Κύπελλο και αυτό θα εξαρτάται ανάλογα με τις ανάγκες της

ομάδας και των παιχνιδιών. Δεν θα κρατήσω κάποια παιδιά στο ρό-

στερ που δεν θα τους δούμε να παίζουν καθόλου με την ομάδα του

Πλατανιά. Τώρα, επειδή μπορεί να έρθουν κάποιοι ακόμα ποδο-

σφαιριστές και ο αριθμός να γίνει μεγάλος και να μην δίνεται η δυ-

νατότητα σε αυτά τα παιδιά να πάρουν χρόνο συμμετοχής, γι’ αυτό

και μόνο το λόγο, αυτά τα παιδιά θα φύγουν -ένας, δύο, τρεις;- και

θα πάνε σε κάποια άλλη ομάδα ώστε να συνεχίσουμε την εξέλιξή τους.

Μην τους περιορίσουμε μόνο στις προπονήσεις, αλλά να πάρουν κά-

ποια παιχνίδια ώστε να εξελιχτούν.

• Υπάρχει κάποιο παιδί ή κάποια παιδιά που σας

εξέπληξαν στην προετοιμασία; Να τρίβατε τα

μάτια σας; Μιλάω για τα πιο μικρά. 

Τα μάτια μου δεν τα έτριβα με κανένα, κατα-

λαβαίνεις πώς το λέω, αλλά σίγουρα υπάρ-

χουν πολλά παιδιά που έχουν ενδιαφέρον.

Μπορούμε να δουλέψουμε πάνω τους

και, βέβαια, είναι στο χέρι τους πώς θα

εξελιχθούν, γιατί όσο και να δουλέψω

εγώ μαζί τους, αν οι ίδιοι δεν κάνουν

τα βήματα που πρέπει και δεν προ-

σπαθήσουν, δεν θα έχουν εξέλιξη.

Αλλά, ας πούμε, αφού θέλεις να μι-

λήσουμε για μικρούς, υπάρχουν

δύο πολύ μικροί ηλικιακά, ο

Σέχου και ο Ευθυμάκης,

που μου δείχνουν πως

έχουν εκτός από ταλέντο

και την κατάλληλη προ-

σωπικότητα και τον

χαρακτήρα ώστε να

προσπαθήσουμε

να χτίσουμε κά-

ποια πράγματα

πάνω τους. 

• Σχετικά με τον στόχο... Η αλήθεια είναι ότι πέρσι,

υπήρχαν πολύ μεγάλες προσδοκίες που άσχετα ότι

δεν λεγόταν επίσημα, έφταναν σε μία θέση πάνω

από τη 10η. Ο ρεαλιστικός στόχος για την ομάδα ποι-

ος είναι;

Σου είπα ότι από μένα θ’ ακούς μόνο την αλήθεια κι ότι

δεν φοβάμαι να λέω την αλήθεια. Δεν φοβάμαι να θέσω στό-

χους. Υπάρχει όμως ξεκάθαρος στόχος, γιατί είναι έτσι οι

συνθήκες. Του χρόνου υποβιβάζονται κατ’ αρχήν 4 ομά-

δες. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι έτοιμες από την προη-

γούμενη χρονιά και είναι δυνατές. Για παράδειγμα, ο ΠΑΣ

Γιάννινα και ο Πανθρακικός έχουν σχεδόν ίδια ρόστερ και

τα έχουν ενισχύσει. Επίσης θα σου πω κάποιες ομάδες που

έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ και φαντάζομαι με υψηλό μπά-

τζετ, όπως είναι η Καλλονή, ο Παναιτωλικός, η Ξάνθη και

ο Λεβαδειακός. Από εκεί και μετά, υπάρχουν κάποιες ομά-

δες, αυτές που τερμάτισαν στις 5 πρώτες θέσεις του πρω-

ταθλήματος πέρσι οι οποίες πραγματικά βρίσκονται σε άλλο

επίπεδο λόγω βάθους ρόστερ, επειδή χτίζονται πολλά χρό-

νια, για το μπάτζετ που διαθέτουν και γενικά της δουλει-

άς που γίνεται. Είναι σε άλλο επίπεδο. Όπως καταλαβαί-

νεις, λοιπόν, μένει ένα γκρουπ από κάποιες ομάδες, οι οποί-

ες ακόμα και να σκέφτονται ή να θέτουν ως στόχο την Ευ-

ρώπη, μπλέκουν σε περιπέτειες. Η δική μας ομάδα, το επα-

ναλαμβάνω για άλλη μια φορά, έχει ξεκάθαρο στόχο. Θα εί-

ναι μεγάλη επιτυχία για τον Πλατανιά η παραμονή στη Σού-

περ Λιγκ την επόμενη σεζόν. Με τον σχεδιασμό που έχει

γίνει, εφόσον η ομάδα μας καταφέρει να μείνει στην κα-

τηγορία, πιστεύω ότι από εκεί και μετά θα έχει τις βάσεις

και την υποδομή -αυτή τη στιγμή είμαστε μια καινούργια

ομάδα- για να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Και δεν μπορείς

τη μία σεζόν να σώζεσαι στην ισοβαθμία και την επόμε-

νη σεζόν να βγαίνεις στην Ευρώπη. Πρέπει την επόμενη

σεζόν, ο στόχος να είναι να σωθείς άνετα, την επόμενη να

είναι ο στόχος σου η 10άδα ή η 8άδα. Η 5άδα είναι κάτι

πολύ μακρινό και είμαι ξεκάθαρος. 

• Δε νομίζω πάντως ότι ο κόσμος έχει αυτή την εντύ-

πωση ότι η ομάδα βάζει πλώρη για τόσο ψηλά... Πι-

στεύετε ότι μπορεί να είναι ο Πλατανιάς η έκπλη-

ξη του πρωταθλήματος;

Θα το ’θελα πολύ και αγωνιζόμαστε προς αυτή την κα-

τεύθυνση. 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η δική μας ομάδα έχει ξεκάθαρο

στόχο. Θα είναι μεγάλη επιτυχία

για τον Πλατανιά η παραμονή στη Σού-

περ Λιγκ την επόμενη σεζόν. Με τον

σχεδιασμό που έχει γίνει, εφόσον η

ομάδα μας καταφέρει να μείνει στην

κατηγορία, πιστεύω ότι από εκεί και

μετά θα έχει τις βάσεις και την υποδομή

να κάνει ένα βήμα παραπάνω... 

ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ

makis_kartsonakis@yahoo.gr

» Ο προπονητής του Πλατανιά θέτει τους στόχους για τη φετινή χρονιά



• Ερχόμενος στον Πλατανιά, την

πρώτη μέρα, ποιο είναι το πλά-

νο που έχετε στο μυαλό σας; Ή

αυτό χαράχτηκε μετά από δια-

δοχικές συζητήσεις που είχατε με

τη διοίκηση;

Όχι. Όταν ήρθα και συζήτησα με τους

ανθρώπους της ομάδας, συζήτησα

συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή ποιο

είναι το μπάτζετ για τη νέα σεζόν και

ποιοι είναι οι στόχοι. Στη συνέχεια,

πήρα το υπάρχον ρόστερ, είδα τι μπά-

τζετ υπάρχει και τι μου απομένει,

φτιάξαμε ένα σχέδιο σε θέσεις, ανάγκες

που χρειάζεται η ομάδα, μεταγραφές

με νούμερα και ηλικίες. Από εκεί και

μετά, γι’ αυτό το σχέδιο, αυτό το πλά-

νο που δημιούργησα, ενημερώθηκε η

διοίκηση, το ενέκρινε κι έτσι ξεκινή-

σαμε το χτίσιμο της ομάδας. 

• Εξ αρχής που αναλάβατε, υπήρ-

χε μια αίσθηση ότι, ενώ είχατε

πει πράγματι ότι δεν ήταν για σας

προϋπόθεση απαραίτητη, οι με-

ταγραφές του Πλατανιά θα ήταν

ως επί το πλείστον με παίκτες νε-

αρής ηλικίας και ομολογουμένως

αυτό συνέβη. Εξαίρεση είναι ο

Τζίλβαν. 

Είναι σημαντικό για μία ομάδα, κατ’

αρχήν ήταν δική μου επιλογή και τη

χειροκρότησε η διοίκηση και προχω-

ρήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση, να

μην πάρουμε δανεικούς παίκτες, εκτός

κι αν υπάρχει κάποια πολύ μεγάλη

ανάγκη κι έχουμε ξεφύγει από το

μπάτζετ και χρειαζόμαστε κάποιο δα-

νεικό. Ο λόγος είναι απλός, ότι εμείς

θέλουμε να χτίσουμε δικά μας παιδιά,

που να είναι περιουσιακά στοιχεία της

ομάδας. Ένα πλάνο λοιπόν που υπήρ-

χε μέσα σε αυτόν τον σχεδιασμό, για-

τί σου είπα για κάποιες ηλικίες και κά-

ποια νούμερα όσον αφορά θέσεις και

τιμές, ήταν να προσπαθήσουμε να φέ-

ρουμε στην ομάδα παιδιά και ν’ ανέ-

βαινε έτσι η χρηματιστηριακή αξία του

Πλατανιά. Δηλαδή, θα έμπαιναν μέσα

κάποιοι παίκτες που θα έχουν πιθανόν

και μία μεταπωλητική αξία ώστε μελ-

λοντικά η ομάδα να αρχίσει να ισχυ-

ροποιείται, να αρχίσει να δίνει κά-

ποιους παίκτες, να έχει κάποιο έσοδο

και από ’κει, το οποίο μέχρι σήμερα,

αν δεν κάνω κάποιο λάθος η ομάδα

δεν έχει πουλήσει κάποιον ποδο-

σφαιριστή. Και, σιγά-σιγά, αυτά τα χρή-

ματα να μπαίνουν στην ομάδα, στις

εγκαταστάσεις, να βελτιώσουμε κάποια

πράγματα όσον αφορά την οργάνωση. 

• Φοβάστε τα αποτελέσματα; Θα

σας αναφέρω ένα παράδειγμα

που δεν είναι βέβαια όμοιο, αλλά

και αυτός ήταν πολύ καλός άν-

θρωπος, πολύ οργανωτικός και

δούλεψε παθιασμένα. Μιλάω για

τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Δυστυ-

χώς, στην Ελλάδα είναι έτσι η κα-

τάσταση. Νιώθετε κάποιο φόβο

για τα αποτελέσματα; Ο καλύτε-

ρος προπονητής στην Ελλάδα

είναι αυτός που… κερδίζει, συμ-

φωνείτε; 

Άκουσέ με. Κατ’ αρχήν να πω κι εγώ

για τον Μαρίνο επειδή τον γνωρίζω,

ήμασταν παρέα στις σχολές προπο-

νητών, ότι είναι εξαιρετικός προπο-

νητής κι ένα φοβερό παιδί. Πιστεύω

ότι ο προπονητής πρέπει να χτίζει την

ομάδα όσον αφορά το ρόστερ και τον

τρόπο παιχνιδιού. Σίγουρα, αυτό που

κάνει όπως είπες κι εσύ τον προπο-

νητή -είναι καθοριστικής σημασίας- εί-

ναι τα αποτελέσματα. Θα σου πω

όμως και κάτι άλλο, το έχω βίωμα. Κι

αυτό πιστεύω πως υπάρχει ως αί-

σθηση στον κόσμο και στους δημο-

σιογράφους, αλλά και στη διοίκηση. Η

δουλειά που γίνεται, φαίνεται μέσα στο

γήπεδο ανεξαρτήτως των αποτελε-

σμάτων. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι

μπορεί να υπάρχει μία ομάδα η οποία

μπορεί να μην έχει γίνει εξαιρετική

δουλειά και να έχει κάποια αποτελέ-

σματα για ένα διάστημα, αλλά πάλι

φαίνεται ίσως ο τρόπος παιχνιδιού και

μπορεί να υπάρχει και μία ομάδα που

να φαίνεται ο τρόπος παιχνιδιού και

να μην έρχονται τα αποτελέσματα

εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Πι-

στεύω λοιπόν ότι το πιο σημαντικό εί-

ναι η εικόνα που θα βγάλει η ομάδα

στον αγωνιστικό χώρο, αυτό που θα

βγάλει ο προπονητής με τους παίκτες

του, η δουλειά που θα δείξει. Κι από

εκεί και μετά, σίγουρα σε συνάρτηση

είναι τα αποτελέσματα, γιατί όταν για

μεγάλο διάστημα τα αποτελέσματα

δεν έρχονται, τότε κάτι πρέπει ν’ αλ-

λάξει στην ομάδα. 

• Τι θα γίνει εφόσον μετά από λίγο καιρό κι επειδή γί-

νονται διετή και τριετή συμβόλαια, κάποιος ή κάποι-

οι παίκτες αποδειχτούν ότι δεν ήταν ορθές επιλογές;

Άκουσέ με...

• Ποδόσφαιρο είναι. Εσείς το έχετε πει κιόλας. Αλλάζουν

όλα από τη μία εβδομάδα στην άλλη. 

Οι αξίες δεν αλλάζουν όμως… Εγώ πιστεύω ότι μία ομάδα δεν

μπορεί να χτιστεί με μονοετή συμβόλαια. Ο τρόπος για να χτί-

σουμε μία ομάδα, είναι να βρεθούν κάποιοι παίκτες τους οποί-

ους θα τους έχουμε κάνει σκάουτινγκ, θα έχουμε πάρει πλη-

ροφορίες για τον χαρακτήρα τους, θα έχω μιλήσει πριν εγώ μαζί

τους, θα έχω έρθει σ’ επαφή κι εφόσον νιώσω ότι αυτοί οι παί-

κτες κάνουν για την ομάδα μας, αμέσως, πρέπει να γίνεται συμ-

βόλαιο. Το μίνιμουμ συμβόλαιο που μπορεί να γίνει, είναι για

2 χρόνια, αλλιώς καλύτερα να μην γίνει η μεταγραφή, κατα-

λαβαίνεις τον λόγο που στο λέω. Όταν όμως πηγαίνεις και παίρ-

νεις έναν παίκτη τον οποίο πιστεύεις ότι μπορεί να έχει με-

ταπωλητική αξία, αυτός ο παίκτης το πιο πιθανό είναι την με-

ταγραφή να την κάνει στον δεύτερο χρόνο, ιδιαίτερα αν έρχε-

ται από το εξωτερικό. Γιατί θα χρειαστεί ένας χρόνος προ-

σαρμογής, στη συνέχεια μετά από κάποιους μήνες θα μπορεί

να αποδώσει στο επίπεδο που μπορεί και από εκεί και μετά

θα είναι προοδευτική η ανάπτυξη που θα έχει. Άρα, εάν στον

πρώτο χρόνο ή στις αρχές του δευτέρου χρόνου αντιληφθού-

με ότι ο παίκτης που έχει έρθει, είναι υψηλής αξίας και το αντι-

ληφθεί κι ο ίδιος, τότε θα είναι πολύ αργά για την ομάδα, για-

τί θα χάσει αυτόν τον παίκτη. Οπότε, παίκτες που πιστεύου-

με ότι έχουν μεγάλη αξία ή μεταπωλητική αξία, να τους γίνο-

νται τριετή συμβόλαια. Θα σου φέρω κι ένα παράδειγμα για-

τί μίλησες για νεαρές ηλικίες. Αυτή τη στιγμή πήραμε έναν παί-

κτη που έπαιζε για χρόνια στις Εθνικές ομάδες και στην Ελ-

πίδων ειδικότερα είχε πολλές συμμετοχές και ήταν στον ΠΑΟΚ,

ο Αποστολόπουλος. Πήραμε ένα ποδοσφαιριστή, βασικό στέ-

λεχος της Εθνικής Ελπίδων της Ουκρανίας, τον Νέπλιακ. Τον

Τσουράκη τον είχα δει από τότε που ήμουν στα Γιάννινα και

είχα προσπαθήσει να τον πάω στον ΠΑΣ, αλλά δεν τα είχα κα-

ταφέρει. Θέλω να πω ότι φέραμε κάποιους παίκτες οι οποίοι

είναι σε καλή ηλικία, τους πιστεύουμε, γι’ αυτό και τους φέραμε.

Είχα ξεκαθαρίσει στη διοίκηση και αυτό που λέω, ισχύει ακό-

μα και τώρα, ότι εάν δεν βρούμε παιδιά τα οποία ν’ ανταπο-

κρίνονται στις απαιτήσεις που έχω, τότε δεν θα γίνουν μετα-

γραφές! 

• Βλέποντας τα παιδιά αυτά κάθε μέρα στις προπονήσεις,

επιβεβαιώνετε ότι έχουν γίνει επιλογές ιδιαίτερες αν

μη τι άλλο;

Είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτά που βλέπω και βέβαια

νομίζω ότι και η ομάδα πρέπει να είναι ικανοποιημένη. 

• Σας θυμίζω ότι τόσο εσείς όσο και η διοίκηση λέγατε

το καλοκαίρι ότι δεν θα γίνουν λάθη. 

Όποιος δουλεύει, κάνει λάθη.

Η “ΛΟΓΙΚΗ” ΤΩΝ ΤΡΙΕΤΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
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• Βλέπετε τον Πλατανιά ως ευκαιρία στην καριέρα σας;

Θα σου πω ότι όταν έμεινα ελεύθερος από την Ταβρίγια, μετά υπήρ-

χαν πολλές προτάσεις, είχα μία προσέγγιση από την Πολωνία, τρεις

περιπτώσεις από την Κύπρο και περίπου πέντε περιπτώσεις απ’

την Ελλάδα. Μία από αυτές ήταν κι ο Πλατανιάς που με είχε προ-

σεγγίσει τότε. Η πίεση όμως που είχαμε περάσει και ο όγκος ερ-

γασίας, τόσο στα Γιάννινα αλλά και μετά στην Ουκρανία, όπου η

πίεση ήταν πολύ μεγάλη           -και η ψυχολογική- ήθελα να προ-

σπαθήσω να ξεκινήσω κάτι από το καλοκαίρι, κάτι από την αρχή.

Δεν ήθελα να δουλέψω. Ήθελα και εγώ και οι συνεργάτες μου…

• Να πάρετε μια ανάσα. 

Ναι. Γιατί νομίζω ότι δεν είχα και τ’ αποθέματα για να αποδώ-

σω με τον τρόπο που ήθελα. 

• Σωστά πράξατε;

Και τώρα αν μου δινόταν η ευκαιρία ν’ αποφασίσω, πάλι το ίδιο

θα έκανα. Το καλοκαίρι, τον Μάιο, υπήρξαν πάλι τρεις ομάδες οι

οποίες ενδιαφέρθηκαν για μένα και εγώ διάλεξα να συνεργαστώ

με τον Πλατανιά. Το ποδόσφαιρο, εάν το αγαπάς, είναι πολύ ωραίο

να δουλεύεις σε οποιοδήποτε επίπεδο, απ’ το ερασιτεχνικό μέχρι

το πιο υψηλό επαγγελματικό. Το σημαντικό για μένα αυτό το διά-

στημα και όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι και θέλω να δουλεύω. 

• Γιατί δεν κάνατε διετές συμβόλαιο με τον Πλατανιά; Οι παί-

κτες… κάνουν, εσείς γιατί όχι;

Θα σου πω κάτι και θα είμαι πάλι ειλικρινής. Εγώ είχα στο μυα-

λό μου όταν ερχόμουν να μιλήσω εδώ με την ομάδα το διετές συμ-

βόλαιο. Από την ομάδα μου έγινε πρόταση για μονοετές συμβό-

λαιο. Κι εγώ το αποδέχτηκα...

• Σκοπός της ερώτησης δεν ήταν, ούτε είναι να δημιουργηθεί

πρόβλημα στην ομάδα. Δεν σας ρώτησα γι’ αυτό. 

Όχι, σου λέω ακριβώς πώς έγινε. Τα συμβόλαια είναι για ν’ ανα-

νεώνονται ή να διακόπτονται. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει κοι-

νή οδός και σκέψη, τρόπος λειτουργίας, αλληλοκατανόηση, εμπι-

στοσύνη και απόδοση από την πλευρά μου όσον αφορά τη δου-

λειά και τ’ αποτελέσματα. 

• Είναι στόχος σας μία μεγάλη ελληνική ομάδα;

Μα, ο κάθε άνθρωπος κάνει όνειρα και συνέχεια θέλει ν’ αλλά-

ζει επίπεδο και να πηγαίνει σε μεγάλες ομάδες. Εγώ όμως λέω ότι

στόχος μου είναι να πάρω μία ομάδα σαν τον Πλατανιά και να πε-

τύχω, αλλάζοντάς τον επίπεδο. 

• Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε... 

Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον κόσμο για να έχει και λίγο άπο-

ψη τι συμβαίνει στην ομάδα. Αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο που

έγιναν οι μεταγραφές, η ομάδα μας θα χρειαστεί λίγο παραπάνω

χρόνο ώστε να φτάσουμε στο επίπεδο που όλοι επιθυμούμε. Θέλω

να ξέρει ο κόσμος ότι βάσει προγράμματος και αυτών που είπα-

με, τα πρώτα μας παιχνίδια θα είναι πολύ δύσκολα. Εμείς θέλου-

με να μας συμπαρασταθεί όχι στα εύκολα, αλλά να είναι κοντά μας

και στα δύσκολα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να δείξει λίγο επι-

είκεια στους καινούργιους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει, για-

τί χρειάζονται κάποιο διάστημα για να προσαρμοστούν, αλλά και

κάποιοι που άργησαν να έρθουν, για να φτάσουν στο επίπεδο εκεί

που πραγματικά μπορούν ν’ αποδώσουν. Από την πλευρά μας, αυτό

που υπόσχομαι ότι θα κάνουμε, είναι ότι θα δίνουμε σε κάθε αγώ-

να το 100% των δυνατοτήτων μας, θα βγάζουμε όλη την ενέργεια

που έχουμε μέσα μας ώστε να ικανοποιούμε τον κόσμο, τουλάχιστον

με την αγωνιστικότητά μας. 

Ο ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

• Γιατί η επιλογή των περισσοτέρων παικτών έγι-

νε από τη Γαλλία; Πώς λήφθηκε αυτή η από-

φαση; Ήταν εξ αρχής αυτός ο στόχος;

Όχι.

• Πώς προέκυψε;

Προέκυψε. Θα σου εξηγήσω και πάλι. Όταν ξεκίνη-

σα να ψάχνω για ποδοσφαιριστές δεν περιορίστηκα

στην ηλικία. Δεν κοίταξα εθνικότητα, ούτε τίποτα.

Απλώς κοίταξα χαρακτηριστικά και προσπαθούσα να

ψάχνω ποδοσφαιριστές με συγκεκριμένα χαρακτη-

ριστικά. Προέκυψε να πάρουμε κάποια παιδιά, τα πε-

ρισσότερα από τη γαλλική αγορά, οι οποίοι όμως, κά-

ποιοι απ’ αυτούς δεν έπαιζαν στη Γαλλία. Επίσης αυτά

τα παιδιά έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στη Γαλλία,

με εξαίρεση τον Μπανάνα που έχει γεννηθεί και με-

γαλώσει στο Καμερούν. Σίγουρα, μία τέτοια αγορά πέρα

από την ικανότητα των ποδοσφαιριστών που μπορεί

να μας φέρει, μπορεί να μας φέρει και ποδοσφαιρι-

κή παιδεία. Έχουμε πάρει δύο παιδιά όπως ο Μαχα-

μάτ και ο Ονάνγκα Ιτούα οι οποίοι έχουν μεγαλώσει

στις Ακαδημίες της Οσέρ κι αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Ο τερματοφύλακάς μας, ο Ολιμπά, ήταν πάρα πολλά

χρόνια στην Μπορντό κι αυτό μπορεί να λέει από μόνο

του κάποια πράγματα. 

• Πολλά λέει. 

Το πρώτο που εξετάσαμε, ήταν η ελληνική αγορά. Οι

Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν μπορέσαμε να τους προ-

σεγγίσουμε οικονομικά βάσει των δικών μας δεδο-

μένων. Στραφήκαμε όμως πρώτα σε κάποιους Έλλη-

νες ποδοσφαιριστές κι αφού δεν μπορέσαμε να προ-

χωρήσουμε εκεί, στη συνέχεια προχωρήσαμε στην αγο-

ρά του εξωτερικού. 

• Φαίνεται πως η “καλή” γραμμή της ομάδας, εί-

ναι η αμυντική, με πληθώρα ποιοτικών ποδο-

σφαιριστών. Συμφωνείτε μ’ αυτή την άποψη;

Θα συμφωνήσω. Εμείς είμαστε μία ομάδα που έχει

έναν ξεκάθαρο στόχο του χρόνου κι αυτός ο στόχος

είναι η παραμονή στην κατηγορία. Άρα, το πρώτο που

πρέπει να κοιτάξουμε, είναι πώς θα χτίσουμε μια ομά-

δα που θα κάνει καλή άμυνα. Από εκεί και μετά οι θέ-

σεις όσο προχωράμε προς τα εμπρός, τόσο διαφορε-

τικά είναι και τα μπάτζετ των ποδοσφαιριστών. Οπό-

τε, για μας, εξυπακούεται πως αν θέλαμε να βρούμε,

λίγο πιο μπροστά, κάποιους παίκτες που να είναι στο

επίπεδο που ζητάμε θα έπρεπε να περιμένουμε λίγο

ώστε να πέσουν οι τιμές στην αγορά. Η ποδοσφαιρι-

κή αγορά είναι σαν το χρηματιστήριο. Κάθε μέρα υπάρ-

χει η προσφορά και η ζήτηση. Πρέπει να βρεις την κα-

τάλληλη μετοχή, την κατάλληλη στιγμή, στην κατάλ-

ληλη τιμή ώστε να τη φέρεις στο χαρτοφυλάκιό σου. 

Η “ΣΤΡΟΦΗ” 
ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

Γιάννης Χριστόπουλος



ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ: 
Σκάρλα Μπεριάν (Κέρκυρα)

Γιώργος Γιακουμάκης (Επισκοπή) 

Θοδωρής Τσικουδάκης (Κισσαμικός)

Πλατανιάς
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ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ
makis_kartsonakis@yahoo.gr

Ο ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 - 15

Ανανεωμένος, φρέσκος 
και… φιλόδοξος

Τεχνικό – Ιατρικό Επιτελείο

Με μέσο όρο ηλικίας τα 24 χρό-
νια, για την ακρίβεια τα 23.8, ο
Πλατανιάς της περιόδου 2014 -
15 χαρακτηρίζεται αν μη τι άλλο
από φρεσκάδα. Η ανανέωση, με
τις 10 συνολικά μεταγραφές που
μέχρι τώρα τουλάχιστον έχουν
πραγματοποιηθεί, καθώς είναι σε
εκκρεμότητα η απόκτηση ενδε-
χομένως ενός ή και δύο ακόμη
ποδοσφαιριστών, ήταν μεγάλη
αυτό το καλοκαίρι. 

Ο Πλατανιάς στράφηκε ιδιαιτέρως στην

αγορά της Γαλλίας απ’ όπου προέρχονται

οι μισές μεταγραφές του. Ακόμα, έγινε

“άνοιγμα” στην αξιόπιστη αγορά της Ου-

κρανίας, γύρισε στην Ελλάδα ένας ποδο-

σφαιριστής που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά

στο πιο δυνατό αυτή τη στιγμή πρωτά-

θλημα της Ευρώπης που δεν είναι άλλο

από το γερμανικό, δόθηκε εμπιστοσύνη σε

ένα παιδί από τις Ακαδημίες της διάση-

μης Τσέλσι, ενώ τελευταία προσθήκη

ήταν από την αγορά της Ισπανίας, με έναν

παίκτη με καταγωγή από τη Βραζιλία. Μο-

ναδικός που ουσιαστικά αποκτήθηκε από

την εγχώρια αγορά ήταν ο Αποστολό-

πουλος, απόδειξη ότι οι φετινές μετα-

γραφές του Πλατανιά ήταν εξ ολοκλήρου

από το εξωτερικό. 

Ο “νέος” Πλατανιάς θέτει σαν στόχο, σε

ένα πρωτάθλημα από το οποίο υποβιβά-

ζονται απευθείας 4 ομάδες, την όσο το δυ-

νατόν πιο γρήγορη εξασφάλιση της πα-

ραμονής. Κρυφός πόθος υπάρχει, στα δε

φιλικά οι εμφανίσεις ήταν πολύ αισιόδο-

ξες, αλλά ίσως δεν είναι κατάλληλη αυτή

η στιγμή για να ειπωθεί πού θα μπορού-

σε να φτάσει η ομάδα τη νέα σεζόν…

Σημασία έχει ότι ο Πλατανιάς, για τρί-

τη φορά στην ιστορία του ξεκινά ένα όμορ-

φο και άκρως ενδιαφέρον ταξίδι στη

Σούπερ Λιγκ, έχοντας πια την εμπειρία

αλλά και τις δυνατότητες ν’ ανταποκριθεί…

ΠΗΡΕ: 

Γεβγέν (Ζένια) Νέπλιακ (Σεβαστούπολη)

Αλέξανδρος Αποστολόπουλος (Βέροια)

Γουόλτερ Φιγκέιρα (Κ20 Τσέλσι) 

Θανάσης Τσουράκης (Ντούισμπουργκ)

Μπερνάρντ Ονάνγκα Ιτουά (Έλβερσμπεργκ)  

Άζρακ Γιασίν Μαχαμάτ (Λοκομοτίβ Σόφιας) 

Γιάγια Μπανάνα (Λωζάννη) 

Ουσμάν Κουλιμπαλί (Μπρεστ) 

Κέβιν Ολιμπά (Μπορντό)

Τζίλβαν Γκόμες Βιέιρα (Εϊμπάρ) 

ΕΦΥΓΑΝ: 

Αντώνης Γιωργαλλίδης (Ομόνοια)

Αντάρ Γιαχία (Ανζέ) 

Μανόλης Σιώπης (Πανιώνιος)

Κώστας Καζναφέρης (Εργοτέλης) 

Βάσκο Φαΐσκα (Μάτερα)

Αλεξάνταρ Κατάι  

Βάσκο Φερνάντες

Νταβίντ Θέρρα 

Σάμουελ Ινκούμ  

Παναγιώτης Βλαχοδήμος 

Νίκολα Μπέλιτς 

Γιάννης
Χριστόπουλος

Προπονητής

Γιάννης
Θωμαΐδης

Βοηθός Προπονητή

Κώστας
Παγανιάς

Προπονητής

Τερματοφυλάκων

Σφυράκης
Γιάννης

Γιατρός 

Πάτερος Γιάννης 

Φυσικοθεραπευτής

Κοκολογιάννη
Κατερίνα

Φυσικοθεραπευτής

Μπαξεβανίδης
Λυσίμαχος

Φροντιστής

Μπαξεβανίδης
Βαγγέλης 

Φροντιστής

Παριωτάκης
Παναγιώτης

Φυσικοθεραπευτής

Λεωνίδας
Παπαδάκης

Γυμναστής

Το… πάρε - δώσε του καλοκαιριού 



Ολιμπά Κέβιν
Εθνικότητα: Γαλλία

Ηλικία: 26

Ευθυμάκης Αντώνης
Εθνικότητα: Ελλάδα

Ηλικία: 16

Περιστερίδης Κώστας
Εθνικότητα: Ελλάδα

Ηλικία: 23

Κοκκαλάς Αντώνης
Εθνικότητα: Ελλάδα

Ηλικία: 22

Ντεντάκης Αντώνης 
Εθνικότητα: Ελλάδα

Ηλικία: 19

Νέπλιακ Γεβγέν
(Ζένια)

Εθνικότητα: Ουκρανία

Ηλικία: 22

Ιτουά Ονάνγκα
Μπερνάρντ

Εθνικότητα: Γαλλία

Ηλικία: 25

Κουλιμπαλί Ουσμάν
Εθνικότητα: Μάλι

Ηλικία: 25

Ζαραδούκας Γιάννης
Εθνικότητα: Ελλάδα

Ηλικία: 28

Ζουμπουλάκης
Άγγελος

Εθνικότητα: Ελλάδα

Ηλικία: 25

Αποστολόπουλος
Αλέξανδρος

Εθνικότητα: Ελλάδα

Ηλικία: 22
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Ρόστερ
Τερματοφύλακες 

Αμυντικοί

Αμυντικοί

Αμυντικοί



Μέσοι

Μπανάνα Γιάγια
Εθνικότητα: Καμερούν

Ηλικία: 23

Δημήτρης Άλκης
Εθνικότητα: Ελλάδα

Ηλικία: 34

Μενδρινός Κώστας
Εθνικότητα: Ελλάδα

Ηλικία: 29

Μαχαμάτ Αζρακ Γιασίν
Εθνικότητα: Τσαντ

Ηλικία: 26

Αγκιλέρα Νούνιες
Χουάν

Εθνικότητα: Ισπανία

Ηλικία: 28

Σούκιας Ραφαήλ
Εθνικότητα: Ελλάδα

Ηλικία: 20

Φιγκέιρα Καπάνγκο
Γουόλτερ

Εθνικότητα: Αγγλία

Ηλικία: 19

Μέσοι

Τσοντάκης Νικηφόρος
Εθνικότητα: Ελλάδα

Ηλικία: 20

Γουνδουλάκης
Φανούρης

Εθνικότητα: Ελλάδα

Ηλικία: 31

Σέχου Εμιλιάνο
Εθνικότητα: Αλβανία

Ηλικία: 16

Χαλκιαδάκης Νίκος
Εθνικότητα: Ελλάδα

Ηλικία: 19

Τετέ Αμπντούλ Αζίζ
Εθνικότητα: Γκάνα

Ηλικία: 24

Τσικουδάκης
Θεόδωρος

Εθνικότητα: Ελλάδα

Ηλικία: 20

Τόρες Αρένας
Νταβίντ

Εθνικότητα: Ισπανία

Ηλικία: 31

Ναζλίδης Θωμάς
Εθνικότητα: Ελλάδα

Ηλικία: 26

Γκόμες Βιέιρα
Τζίλβαν

Εθνικότητα: Βραζιλία

Ηλικία: 30

Τσουράκης
Θανάσης

Εθνικότητα: Ελλάδα

Ηλικία: 24

Σιαλμάς Δημήτρης
Εθνικότητα: Ελλάδα

Ηλικία: 28

Μπεριάν Χερόν
Σκάρλα

Εθνικότητα: Λιβερία

Ηλικία: 20

Γιακουμάκης
Γιώργος

Εθνικότητα: Ελλάδα

Ηλικία: 19

Επιθετικοί
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Οι ομάδες

Μπενίτες (Ε, 21, ΠΑΡ.) από Γκουαρανί,

Αφελάϊ (Μ, 28, ΟΛΛ.) από Μπαρτσελόνα,

Μποτία (Α, 25, ΙΣΠ.) από Ελτσε, Φορτού-

νης (Μ, 21) από Καϊζερσλάουτερν, Ντο-

σεβί (Μ, 26, ΓΑΛ.) από Βαλενσιέν,

Μαζουάκου (Α, 20, ΓΑΛ.) από Βαλενσιέν,

Αμπιντάλ (Α, 35, ΓΑΛ.) από Μονακό, Ελα-

μπντελαουί (Α, 23, ΝΟΡ.) από Μπραουν-

σβάιγκ, Γκαζαριάν (Μ, 26, ΑΡΜ.) από

Μέταλουργκ Ντόνεσκ, Κασάμι (Μ, 22,

ΕΛΒ.) από Φούλαμ, Αυλωνίτης (Α, 24)

από Πανιώνιο ενώ είχε συμφωνήσει και

με τον Μεξικανό επιθετικό Πουλίδο,

όμως η μεταγραφή είχε “κολλήσει” από

την ομάδα του Τίγκρες.Ολυμπιακός 

Ετος ίδρυσης: 1925
Χρώματα: Κόκκινο-λευκό
Πρόεδρος: Μαρινάκης Βαγγέλης
Προπονητής: Μίτσελ (ΙΣΠ.)
Πρωταθλήματα: 41
Κύπελλα: 26 (επίσης 4 Σούπερ Καπ
και 1 Βαλκανικό)
Στην Ευρώπη: 54 παρουσίες
Πέρυσι: Πρωταθλητής

Προϊστορία με Πλατανιά:

2012-13: 2-1 & 4-0*

2013-14: 4-2 & 4-1*

Αποκτήθηκαν:

Μπούι (Μ, 21, ΟΛΛ.) δανεικός από Γιου-

βέντους, Στιλ (Τ, 29, ΑΓΓΛ.) από Μπάρ-

νσλεϊ, Μπούρμπος (Α, 30) από ΟΦΗ, ενώ

διεκδικούσε με πολλές πιθανότητες τον

δανεισμό από τη Ρόμα του 18χρονου

Σουηδού επιθετικού Μπερίσα. Επίσης τε-

λευταία στιγμή χάλασε η μεταγραφή του

Ισπανού Αλφάρο.

Παναθηναϊκός

Ετος ίδρυσης: 1908
Χρώματα: Πράσινο-λευκό
Πρόεδρος: Αλαφούζος Γιάννης
Προπονητής: Αναστασίου Γιάννης
Πρωταθλήματα: 20
Κύπελλα: 18 (επίσης 3 Σούπερ Καπ
και 1 Βαλκανικό)
Στην Ευρώπη: 51 παρουσίες
Πέρυσι: 4ος στην κανονική διάρ-
κεια και 2ος στα πλέι οφ καθώς και
κυπελλούχος

Προϊστορία με Πλατανιά:

2012-13: 0-1 & 1-2* 

(επίσης 2-1 και 0-1* 

στο κύπελλο)

2013-14: 1-0 & 1-1*

Αποκτήθηκαν:

To 56o Πρωτάθλημα στην ιστορία της Α’ Εθνικής και 9ο στην ιστορία της Σούπερ Λίγκ χαρακτηρίστηκε
από τη μετακίνηση μεγάλου αριθμού παικτών αντιστρόφως ανάλογη με τα ποσά που δαπανήθηκαν. Αν
εξαιρέσουμε τον Ολυμπιακό -που για πολλοστή φορά έχει τα έσοδα του Τσάμπιονς Λιγκ να του επιτρέπουν
γενναία “ανοίγματα”- φέτος ακόμα και εκείνες οι λίγες ομάδες που τα προηγούμενα χρόνια έδιναν ένα σε-
βαστό ποσό μπήκαν στη λογική της λιτότητας. Οπως ο ΠΑΟΚ και ο Παναιτωλικός. Διότι ο Παναθηναϊκός
συνεχίζει για δεύτερο χρόνο την αυστηρή οικονομική πολιτική, ενώ η κρίση έστειλε τον Αρη να ακολουθεί
τη μοίρα της ΑΕΚ στις μικρότερες κατηγορίες. 

Στη σέντρα το Πρωτάθλημα

Ενα άλλο χαρακτηριστικό είναι

ότι για 5η φορά θα έχουμε ανα-

διάρθρωση κατηγοριών με μείωση

ομάδων κάτι που κάνει ακόμα πιο

συναρπαστική τη “μάχη” της επι-

βίωσης στην οποία κινδυνεύουν να

εμπλακούν όλες οι υπόλοιπες ομά-

δες πλην Ευρωπαίων. Ο Ολυμπια-

κός ξεκινά ως το μεγάλο φαβορί για

μία ακόμα φορά, Παναθηναϊκός

και ΠΑΟΚ αναμένεται να διεκδι-

κήσουν τη 2η θέση που οδηγεί

στα προκριματικά του Τσάμπιονς

Λιγκ, ενώ Ατρόμητος και Αστέρας

Τρίπολης δεν φαίνεται να κινδυ-

νεύουν να χάσουν την ευρωπαϊκή

έξοδο εκτός αν γίνει κάποια μεγά-

λη έκπληξη στο Κύπελλο. 

Παρακάτω τα στοιχεία των 17

ομάδων που θα βρει απέναντί του

ο Πλατανιάς και οι μεταγραφές

που είχαν κάνει μέχρι τη μέρα που

έκλεισε το αφιέρωμα (την περα-

σμένη Τρίτη), σίγουρα θα προστε-

θούν μερικές ακόμα. Υπάρχει ακό-

μα και η προϊστορία των ομάδων με

τον Πλατανιά που αναφέρεται πά-

ντα δεύτερος στο σκορ, ενώ το

αστεράκι δείχνει ότι ο αγώνας έγι-

νε στην έδρα των Χανιωτών (Περι-

βόλια στη Σούπερ Λιγκ, Μάλεμε στη

Β' Εθνική).       

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ 

sports@haniotika-nea.gr
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Super League

Ατρόμητος Περιστερίου

Ετος ίδρυσης: 1923
Χρώματα: Μπλε-λευκό
Πρόεδρος: Σπανός Γιώργος
Προπονητής: Παράσχος Γιώργος
Πρωταθλήματα: 3 Β' Εθνικής, 1 Γ'
Κύπελλα: Δύο φορές φιναλίστ
Στην Ευρώπη: 4 παρουσίες
Πέρυσι: 3ος στην κανονική διάρκεια
και 4ος στα πλέι οφ

Προϊστορία με Πλατανιά:

2012-13: 1-0 & 0-0*

2013-14: 3-0 & 1-1*

ΠΑΟΚ 

Ετος ίδρυσης: 1926
Χρώματα: Μαύρο-λευκό
Πρόεδρος: Αγγελίδης Ιάκωβος με με-
γαλομέτοχο τον Ιβάν Σαββίδη.
Προπονητής: Αναστασιάδης Αγγελος
Πρωταθλήματα: 2
Κύπελλα: 4
Στην Ευρώπη: 35 παρουσίες
Πέρυσι: 2ος στην κανονική διάρκεια
και 3ος στα πλέι οφ

Προϊστορία με Πλατανιά:

2012-13: 2-0 & 2-1*

2013-14: 1-0 & 1-2*

Μακ (Μ, 23, ΣΛΟΒΑΚ.) από Νυρεμβέργη,

Γκολάσα (Μ, 22, ΙΣΡ.) από Μακάμπι

Χάιφα, Ρατ (Α, 33, ΡΟΥΜ.) από Ράγιο Βα-

γιεκάνο, Γιαννούλης (Μ, 18) από Βατα-

νιακό, Περέϊρα (Μ, 27, ΑΡΓ.) από

Χιμνάσια Λα Πλάτα ενώ βρισκόταν κοντά

στον Σηφάκη (Τ, 30) που είχε μείνει ελεύ-

θερος από τον Ατρόμητο.

Παπάζογλου (Ε, 26) δανεικός από Ολυ-

μπιακό, Καραμάνος (Ε, 24) δανεικός από

Ολυμπιακό, Γκορμπούνοφ (Τ, 31, ΛΕΥ-

ΚΟΡ.) από Μπάτε Μπορίσοφ, Ενγκουέμ

(Μ, 22, ΚΑΜΕΡ.) από Κισσαμικό, Κούρος

(Α, 21) από Πανιώνιο, Τάτος (Μ, 25) από

Αρη

Αποκτήθηκαν:

Αποκτήθηκαν:

Αστέρας Τρίπολης

Ετος ίδρυσης: 1931
Χρώματα: Κίτρινο-μπλε
Πρόεδρος: Μποροβήλος Γιώργος με
μεγαλομετόχους Μπάκο και Καϊμε-
νάκη
Προπονητής: Βεργέτης Στάϊκος
Πρωταθλήματα: 1 Β' Εθνικής, 1 Γ'
Κύπελλα: Μία φορά φιναλίστ
Στην Ευρώπη: 3 παρουσίες
Πέρυσι: 5ος στην κανονική διάρκεια
και στα πλέι οφ

Προϊστορία με Πλατανιά:

2012-13: 2-1 & 3-0* 

(επίσης 3-1 και 2-1* 

στο κύπελλο)

2013-14: 3-0 & 1-1*

Τιε Μπι (Μ, 24, ΓΑΛ.) από Εβιάν, Πάρα (Ε,

29, ΑΡΓ.) από Ιντεπεντιέντε, Κοσίτσκι (Τ,

28, ΣΛΟΒΑΚ.) από Νοβάρα, Μπατιμπα-

γκά (Μ, 22, ΒΕΛΓ.) από Εργοτέλη, Κιτόκο

(Μ, 25, ΒΕΛΓ./ΚΟΓΚΟ) από Γρανάδα, Θε-

οδωρόπουλος (Τ, 24) από ΑΟ Χανιά, Πα-

ντελιάδης (Α, 27) από Απόλλωνα,

Τσοκάνης (Μ, 23) από Απόλλωνα, Φερ-

νάντες (Μ, 27, ΑΡΓ.) από Λόρκα, Τορμένα

(Μ, 28, ΒΡΑΖ.) από Σαρλερουά, Ρόλε (Μ,

29, ΑΡΓ.) από Σαν Λορέντζο, Μάσα (Ε, 27,

ΑΡΓ.) από Ντάγκλας Χεγκ

Αποκτήθηκαν:
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Οι ομάδες

ΟΦΗ

Ετος ίδρυσης: 1925
Χρώματα: Μαύρο-λευκό
Πρόεδρος: Πουλινάκης Μάνθος
Προπονητής: Γκατούζο Τζενάρο (Ι-
ΤΑ.)
Πρωταθλήματα: 1 Β' Εθνικής
Κύπελλα: 1 (και 1 Βαλκανικό)
Στην Ευρώπη: 5 παρουσίες
Πέρυσι: 6ος

Προϊστορία με Πλατανιά:

2012-13: 1-3 & 2-1*

2013-14: 0-0 & 2-0*

Λόρια (Τ, 28, ΓΕΩΡΓ.) από Ντιναμό Τι-

φλίδας, Αντελέγε (Α, 26, ΝΙΓ.) από Εργο-

τέλη, Ραζάκ (Μ, 21, ΑΚΤΗ ΕΛ.) από

Γουέστ Χαμ, Μεϊτέ (Α, 34, ΑΚΤΗ ΕΛ.) από

Ντονκάστερ, Πετρόπουλος (Ε, 28) από

Απόλλωνα, Αρτόλα (Α, 31, ΙΣΠ.) από

Γκενκ

Αποκτήθηκαν:

Εργοτέλης

Ετος ίδρυσης: 1929
Χρώματα: Κίτρινο-μαύρο
Πρόεδρος: Δασκαλάκης Γιάννης
Προπονητής: Φεράντο Χουάν (ΙΣΠ.)
Πρωταθλήματα: 1 Β' Εθνικής
Κύπελλα: -
Στην Ευρώπη: -
Πέρυσι: 7ος

Προϊστορία με Πλατανιά:

2012-13: -

2013-14: 3-1 & 1-0*

Σαϊνατί (Α, 26, ΓΑΛ.) από Ιστρ, Λυκογιάν-

νης (Μ, 21) δανεικός από Ολυμπιακό,

Ματουκού (Α, 31, ΚΑΜ.) από Λουτσκ, Ντα

Σίλβα (Μ, 26, ΒΡΑΖ.) από Βαλέτα, Μπο-

γκντάνοφ (Α, 25, ΟΥΚΡ.) από Αρσεναλ

Κιέβου, Νόσκοβιτς (Ε, 25, ΡΩΣ.) από

Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, Καζναφέρης (Μ,

27) από Πλατανιά, Τζανακάκης (Α, 22)

δανεικός από Ολυμπιακό, Στράους (Μ,

27, ΣΛΟΒΕΝ.) από Κρακοβία, Γιουσούφ

(Μ, 26, ΓΑΛ.) από Αμιέν, Μέγι (Α, 30, ΙΣΠ.)

από Τίρασπολ, Τσέρνι (Τ, 29, ΤΣΕΧ.) από

ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Ζαφείρης (Ε, 24) από

Ηρόδοτο

Αποκτήθηκαν:

Παναιτωλικός

Ετος ίδρυσης: 1926
Χρώματα: Κίτρινο-μπλε
Πρόεδρος: Κωστούλας Φώτης
Προπονητής: Χάβος Μάκης
Πρωταθλήματα: 2 Β' Εθνικής, 3 Γ'.
Κύπελλα: -
Στην Ευρώπη: -
Πέρυσι: 8ος

Προϊστορία με Πλατανιά:

2012-13: -

2013-14: 3-0 & 0-1*

Μαρτίνεθ (Α, 24, ΙΣΠ.) από Μαγιόρκα,

Μαλεζάς (Α, 29) από Φορτούνα Ντισ.,

Μπεχαράνο (Α, 23, ΒΟΛ.) από Δε Στρόν-

γκεστ, Κάπελ (Ε, 24, ΟΛΛ.) από Μπράγκα,

Εντζεγκέλε (Α, 27, ΓΑΛ.) από Κόβεντρι,

Κολοβούρης (Τ, 22) από Καλαμάτα, Ρου-

μπουλάκου (Α, 22) από ΠΑΣ Γιάννινα,

Αλβες (Ε, 30, ΒΡΑΖ.) από Ντουμπάι ΚΣΚ,

Κόρμπος (Μ, 28) από Απόλλωνα Σμ.

Αποκτήθηκαν:
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Super League

Λεβαδειακός

Ετος ίδρυσης: 1961
Χρώματα: Πράσινο-μπλε-άσπρο
Πρόεδρος: Νίκαινας Λουκάς με με-
γαλομέτοχο τον Κομπότη Γιάννη
Προπονητής: Παντελίδης Σάββας
Πρωταθλήματα: -
Κύπελλα: Μία φορά στα ημιτελικά
Στην Ευρώπη: -
Πέρυσι: 9ος

Προϊστορία με Πλατανιά:

2012-13: 1-0 & 0-2*

2013-14: 2-0 & 0-2*

Πίντερ (Α, 26, ΟΥΓΓ.) από Τομ Τοσκ, Για-

κουμάκης Π. (Ε, 22) από Ατσαλένιο, Παπ-

πάς (Μ, 22) από ΠΑΟ Κρουσώνα,

Πρόγιτς (Α, 27, ΡΩΣ.) από Βόζντοβατς,

Θέος (Μ, 22) από Φωκικό, Ζίτο (Ε, 28,

ΑΚΤΗ ΕΛ.) από Μακάμπι Τιχβά, Γεωργιά-

δης (Μ, 31) από Βέροια, Γκόμεζ (Μ, 30,

ΑΡΓ.) από Ταβρίγια, Μοσχονάς (Τ, 23)

από Φωστήρα, Τομάς (Α, 28, ΓΑΛ.) από

Τουρ

Αποκτήθηκαν:

Πανθρακικός

Ετος ίδρυσης: 1926
Χρώματα: Πράσινο-μαύρο
Πρόεδρος: Τζελέπης Δημήτρης
Προπονητής: Μάντζιος Ακης
Πρωταθλήματα: 1 Β' Εθνικής
Κύπελλα: Μία φορά στα ημιτελικά
Στην Ευρώπη:-
Πέρυσι: 10ος

Προϊστορία με Πλατανιά:

2011-12 (Β'): 1-0 & 0-1*

2012-13: 1-1 & 0-2* 

(Παγκρήτιο)

2013-14: 1-0 & 1-1*

Αράμπα (Ε, 23, ΑΓΓΛ.) από ΑΕ Κουκλίων,

Καθάριος (Μ, 20) δανεικός από Ολυ-

μπιακό, Φερνάντες (Τ, 30, ΠΟΡΤ.) από

ΟΦΗ, Σερφά (Α, 30, ΑΛΓ.) από Ομόνοια,

Ντιγκινί (Μ, 26, ΓΑΛ.) από Πουαρέ, Τρια-

νταφυλλάκος (Ε, 22) από Αρη, Τσουμά-

νης (Α, 24) από Αρη, Πέρεθ (Μ, 26, ΙΣΠ.)

από Βέροια, Μεχία (Μ, 24, ΟΝΔ.) από

Μοταγκούα

Αποκτήθηκαν:

ΠΑΣ Γιάννινα

Ετος ίδρυσης: 1966
Χρώματα: Μπλε-λευκό
Πρόεδρος: Χριστοβασίλης Γεώργιος
Προπονητής: Πετράκης Γιάννης
Πρωταθλήματα: 3 Β' Εθνικής, 1 Γ'
Κύπελλα: Δύο φορές στα ημιτελικά
Στην Ευρώπη: 0 παρουσίες (έχασε
μία πριν δύο χρόνια καθώς δεν πή-
ρε αδειοδότηση)
Πέρυσι: 11ος

Προϊστορία με Πλατανιά:

2012-13: 0-0 & 1-1*

2013-14: 1-0 & 2-1*

Γιαννιώτης (Τ, 21) δανεικός από Ολυ-

μπιακό, Μανιάς (Ε, 24) από Αρη, Σαπαλί-

δης (Ε, 24) από Τράχωνες, Ηλιάδης (Ε,

21) από Μακροχώρι

Αποκτήθηκαν:
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Οι ομάδες

ΑΕΛ Καλλονής

Ετος ίδρυσης: 1994
Χρώματα: Μπλε-κόκκινο
Πρόεδρος: Μιχαλάκης Νικόλαος
Προπονητής: Ματζουράκης Γιάννης
Πρωταθλήματα: -
Κύπελλα: -
Στην Ευρώπη: -
Πέρυσι: 12η

Προϊστορία με Πλατανιά:

2011-12 (Β'): 1-0 & 0-3* (0-0

& 0-3* στα πλέι οφ)

2012-13: -

2013-14: 1-0 & 0-7*

Αλεξιτς (Τ, 23, ΡΩΣ.) από Σπαρτάκ Σου-

μπότιτσα, Αντέγιο (Α, 25, ΝΙΓ.) από Ρε-

τζίνα, Ναβάρο (Μ, 26, ΙΣΠ.) από Αστέρα

Τρίπολης, Μπαρέρα (Α, 30, ΑΡΓ.) από Δε

Στρόνγκεστ, Στεφάνοβιτς (Μ, 28, ΡΩΣ.)

από Μέταλουργκ Σκοπίων, Πιπίνης (Α,

30) από ΑΠΟΕΛ, Μίνγκας (Μ, 30) από

Απόλλωνα Σμ., Δαύκος (Τ, 26) από Δόξα

Δράμας, Καμαρά (Ε, 37, ΣΕΝΕΓ.) από Πα-

ναιτωλικό 

Αποκτήθηκαν:

Πανιώνιος

Ετος ίδρυσης: 1890
Χρώματα: Κόκκινο-μπλε
Πρόεδρος: Δάρας Χρήστος 
Προπονητής: Τερεζόπουλος Δημή-
τρης
Πρωταθλήματα: 1 Β' Εθνικής
Κύπελλα: 2 (και 1 Βαλκανικό)
Στην Ευρώπη: 8 παρουσίες
Πέρυσι: 13ος

Προϊστορία με Πλατανιά:

2012-13: 4-0 & 1-2*

2013-14: 0-0 & 0-1*

Φούντας (ΜΕ, 19) δανεικός από Σά-

τσμπουργκ, Σιώπης (Μ, 20) από Ολυ-

μπιακό, Χαροντάκης (Α, 19) από

Καλλιθέα, Μασούρας (Μ, 20) από Ηλυ-

σιακό, Τασούλης (Α, 23) από Φωστήρα,

Αποστόλου (Α, 22) από Ζάκυνθο, Χολέ-

βας (Α, 22) από Κισσαμικό, Φουρλάνος

(Μ, 21) από Καλλονή, Μπουμάλ (Μ, 24,

ΚΑΜ.) από Ηρακλή Ψαχνών, Χατζηησαϊας

(Α, 22) από ΑΟ Χανιά ενώ τελικά στην

ομάδα της Νέας Σμύρνης θα συνεχίσει ο

Ιμπαγάσα (Μ, 37, ΑΡΓ.) τον οποίο διεκδι-

κούσε η Βέροια.

Αποκτήθηκαν:

Βέροια

Ετος ίδρυσης: 1960
Χρώματα: Κόκκινο(βυσσινί)-μπλε
Πρόεδρος: Αρβανιτίδης Γεώργιος
που πάντως έχει δηλώσει ότι παρα-
χωρεί την ΠΑΕ στον Καρυπίδη Θεό-
δωρο
Προπονητής: Γκρανέρο Χοσέ (ΙΣΠ.)
Πρωταθλήματα: 3 Β' Εθνικής, 1 Γ'.
Κύπελλα: -
Στην Ευρώπη: -
Πέρυσι: 15η

Προϊστορία με Πλατανιά:

2011-12 (Β'): 5-0 & 0-1*

2012-13: 5-0 & 0-0*

2013-14: 2-2 & 2-2*

Μπατιόν (Μ, 32, ΑΡΓ.) από Ολ Μπόις, Κάμπορα

(Ε, 34, ΑΡΓ.) από Ολ Μπόις, Καταλά (Α, 29, ΙΣΠ.)

από Απόλλωνα Λεμεσού, Χασελμπάινκ (Ε, 23,

ΟΛΛ.) από Σεντ Τζόνστον, Αραγονές (Α, 28, ΙΣΠ.)

από Μιραντές, Τσιάμης (Α, 23) από Αναγ. Γιαν-

νιτσών, Καλί (Α, 30, ΓΑΛ.) από Παναιτωλικό, Μα-

λονγκά (Ε, 25, ΓΑΛ.) από Μούρθια,

Παπαδόπουλος Μαρ. (Μ, 21) από Αγρ. Αστέρα,

Εσπάρθα (Μ, 25, ΙΣΠ.) από Θαμόρα, Τόρες (Τ,

27, ΙΣΠ.) από Ατλέτικο Βαλεαρίδων, Μπαρντέρα

(Μ, 28, ΙΣΠ.) από Μελίγια. Διεκδικούσε επίσης

τον Ιμπαγάσα (Μ, 37, ΑΡΓ.) από Ολυμπιακό που

αν και αρχικά είχε συμφωνήσει με τον Πανιώ-

νιο με τον οποίο έπαιξε μάλιστα και σε φιλικό.

Επίσης τον Κατάϊ που πέρυσι αγωνιζόταν στον

Πλατανιά δανεικός από τον Ολυμπιακό. 

Αποκτήθηκαν:
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Super League

Ξάνθη

Ετος ίδρυσης: 1967
Χρώματα: Κόκκινο-λευκό
Πρόεδρος: Πιαλόγλου Αριστείδης
με μεγαλομέτοχο τον Πανόπουλο
Χρήστο
Προπονητής: Τσιώλης Σάκης
Πρωταθλήματα: 1 Β' Εθνικής
Κύπελλα: 3 φορές στα ημιτελικά
Στην Ευρώπη: 4 παρουσίες
Πέρυσι: 16η

Προϊστορία με Πλατανιά:

2012-13: 2-0 & 2-3*

2013-14: 2-3 & 0-3*

Ομπόντο (Μ, 30, ΝΙΓ.) από Ολανένσε, Γου-

άλας (Α, 27, ΒΡΑΖ.) από Χόβερλα, Αναστα-

σόπουλος (Τ, 35) από Βέροια, Ντε Ολιβέϊρα

(Μ, 22, ΒΡΑΖ.) από Λαζεαδένσε, Καπετάνος

Π. (Ε, 31) από Στεάουα Βουκ., Καρυπίδης

(Α, 31) από Απόλλωνα Λεμεσού, Λουσέρο

(Μ, 29, ΑΡΓ.) από Απόλλωνα Σμ., Λοσγάρας

(Α, 28) από Αστέρα Τριπ., Παπαστεριανός

(Μ, 26) από Κονκόρντια

Αποκτήθηκαν:

Κέρκυρα

Ετος ίδρυσης: 2013 (μετά από συγ-
χώνευση με την Κασσιόπη αλλά ου-
σιαστικά αποτελεί συνέχεια του Α-
ΟΚ που ιδρύθηκε το 1969)
Χρώματα: Κόκκινο-λευκό
Πρόεδρος: Κουτσούρης Χάρης
Προπονητής: Γρηγορίου Μιχάλης
Πρωταθλήματα: -
Κύπελλα: -
Στην Ευρώπη: -
Πέρυσι: 2η στη Φούτμπολ Λιγκ

Προϊστορία με Πλατανιά:

2012-13: 2-1 & 1-1*

2013-14: -

Επίσης 3-0* στο κύπελλο

το 2011-12

Μπιζέ (Α, 28, ΒΕΛΓ.) από Μαλίν, Σαμπανί-

δης (Τ, 21) από Μακεδονικό, Μαρκόφσκι

(Ε, 28, ΚΡΟ.) από Σερίφ Τιρασπόλ, Κανα-

κούδης (Α, 30) από Απόλλωνα Σμ., Καρ-

ντόσο (Μ, 34, ΑΡΓ.) από Εργοτέλη,

Ντιμιτρόφσκι (Α, 25, ΣΚΟΠ.) από Βαρντάρ,

Ομπράντοβιτς (Μ, 25, ΡΩΣ.) από Βόζντο-

βατς, Σέτκους (Τ, 29, ΛΙΘ.) από Νέα Σαλα-

μίνα, Καϊκούτ (Ε, 30, ΒΟΣ.) από Σάουθ

Τσάινα, Σάντσεθ (Ε, 27, ΙΣΠ.) από Ουέσκα,

Χαβίτο (Μ, 30, ΙΣΠ.) από Αλκορκόν, Ρόχας

(Μ, 29, ΧΙΛΗ) από Εβερτον Ντε Βίνα

Αποκτήθηκαν:

Νίκη Βόλου

Ετος ίδρυσης: 1924
Χρώματα: Μπλε-άσπρο
ΝΙΚΗΠρόεδρος: Πάτσης Ανδρέας
Προπονητής: Βλουτ Γουίλιαμ (ΟΛΛ.)
Πρωταθλήματα: 2 Β' Εθνικής, 2 Γ'.
Κύπελλα: -
Στην Ευρώπη: -
Πέρυσι: 1η στη Φούτμπολ Λιγκ

Προϊστορία με Πλατανιά:

2012-13: -

2013-14: -

Ροτζέριο Μάρτινς (Μ, 30, ΒΡΑΖ.) από Λεβαδειακό,

Μαρινάκης (Α, 20) δανεικός από Παναθηναϊκό,

Λούικς (Α, 20, ΟΛΛ.) από Ρόντα, Αναστασόπουλος

(Μ, 20) δανεικός από Παναθηναϊκό, Τσουμάγκας

(Α, 23) από ΑΕΚ, Ταμπάκης (Τ, 21) δανεικός από

Παναθηναϊκό, Ιβενς (Α, 29, ΒΕΛ.) από Γκρόνιγκεν,

Γιαννιτσάνης (Ε, 20) δανεικός από Παναθηναϊκό,

Κοτσαρίδης (Μ, 22) από Αρη, Αργυρίου (A, 20) δα-

νεικός από ΑΕΚ, Κυζιρίδης (Μ, 23) από ΟΦΗ, Μου-

ζακίτης (Ε, 19) δανεικός από Παναθηναϊκό,

Καλλέργης (Μ, 24) δανεικός από Ατρόμητο Αθ.,

Καρασαλίδης (Α, 23) από Αρη, Καντούτσης (Α, 20)

δανεικός από Ατρόμητο Αθ., Σκούρτης (Ε, 22) από

Ρόντα, Νικλητσιώτης (Μ, 23) από ΠΑΣ Γιάννινα,

Μαχλελής (Α, 23) από Μπραουνβάιγκ, Σταμπολ-

ζίεφ (Μ, 24) από ΑΕ Κουκλίων, Παπουτσογιαννό-

πουλος (Α, 19) δανεικός από Ατρόμητο Αθ.,

Προκοπένκο (Ε, 22, ΚΑΖ.) από Αστάνα που πάντως

μάλλον αποχωρεί.

Αποκτήθηκαν:



1η Αγωνιστική (23-25 Αυγούστου)
Βέροια - Skoda Ξάνθη
Ο.Φ.Η. - Παναιτωλικός
ΑΟΚ Κέρκυρα - Πανθρακικός
Ολυμπιακός - Νίκη Βόλου
ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Τριπ.
Ατρόμητος Αθ. - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Καλλονής
Πανιώνιος - Εργοτέλης

2η Αγωνιστική (30-31 Αυγ. & 1 Σεπτ.) 
Ο.Φ.Η. - Βέροια
Skoda Ξάνθη - ΑΟΚ Κέρκυρα
Παναιτωλικός - Ολυμπιακός
Πανθρακικός - ΠΑΣ Γιάννινα
Νίκη Βόλου - Ατρόμητος Αθ.
Αστέρας Τριπ. - Λεβαδειακός
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός - Πανιώνιος
ΑΕΛ Καλλονής - Εργοτέλης

3η Αγωνιστική (13-15 Σεπτεμβρίου)
Βέροια - ΑΟΚ Κέρκυρα
Ολυμπιακός - Ο.Φ.Η.
ΠΑΣ Γιάννινα - Skoda Ξάνθη
Ατρόμητος Αθ. - Παναιτωλικός
Λεβαδειακός - Πανθρακικός
ΠΑΟΚ - Νίκη Βόλου
Πανιώνιος - Αστέρας Τριπ.
Εργοτέλης - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΑΕΛ Καλλονής - Παναθηναϊκός

4η Αγωνιστική (20-22 Σεπτεμβρίου)
Ολυμπιακός - Βέροια
ΑΟΚ Κέρκυρα - ΠΑΣ Γιάννινα
Ο.Φ.Η. - Ατρόμητος Αθ.
Skoda Ξάνθη - Λεβαδειακός
Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ
Πανθρακικός - Πανιώνιος
Νίκη Βόλου - Εργοτέλης
Αστέρας Τριπ. - ΑΕΛ Καλλονής
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Παναθηναϊκός

5η Αγωνιστική (27-29 Σεπτ.)
Βέροια - ΠΑΣ Γιάννινα
Ατρόμητος Αθ. - Ολυμπιακός
Λεβαδειακός - ΑΟΚ Κέρκυρα
ΠΑΟΚ - Ο.Φ.Η.
Πανιώνιος - Skoda Ξάνθη
Εργοτέλης - Παναιτωλικός
ΑΕΛ Καλλονής - Πανθρακικός
Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Αστέρας Τριπ.

6η Αγωνιστική (4-6 Οκτωβρίου)
Ατρόμητος Αθ. - Βέροια
ΠΑΣ Γιάννινα - Λεβαδειακός
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
ΑΟΚ Κέρκυρα - Πανιώνιος
Ο.Φ.Η. - Εργοτέλης
Skoda Ξάνθη - ΑΕΛ Καλλονής
Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός
Πανθρακικός - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Νίκη Βόλου - Αστέρας Τριπ.

7η Αγωνιστική (18-20 Οκτωβρίου)
Βέροια - Λεβαδειακός
ΠΑΟΚ - Ατρόμητος Αθ.
Πανιώνιος - ΠΑΣ Γιάννινα
Εργοτέλης - Ολυμπιακός
ΑΕΛ Καλλονής - ΑΟΚ Κέρκυρα
Παναθηναϊκός - Ο.Φ.Η.
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Skoda Ξάνθη
Αστέρας Τριπ. - Παναιτωλικός
Νίκη Βόλου - Πανθρακικός

8η Αγωνιστική (25-27 Οκτωβρίου)
ΠΑΟΚ - Βέροια
Λεβαδειακός - Πανιώνιος
Ατρόμητος Αθ. - Εργοτέλης
ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΛ Καλλονής
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
ΑΟΚ Κέρκυρα - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Ο.Φ.Η. - Αστέρας Τριπ.
Skoda Ξάνθη - Νίκη Βόλου
Παναιτωλικός - Πανθρακικός

9η Αγωνιστική (1-3 Νοεμβρίου)
Βέροια - Πανιώνιος
Εργοτέλης - ΠΑΟΚ
ΑΕΛ Καλλονής - Λεβαδειακός
Παναθηναϊκός - Ατρόμητος Αθ.
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΣ Γιάννινα
Αστέρας Τριπ. - Ολυμπιακός
Νίκη Βόλου - ΑΟΚ Κέρκυρα
Πανθρακικός - Ο.Φ.Η.
Παναιτωλικός - Skoda Ξάνθη

10η Αγωνιστική (8-10 Νοεμβρίου)
Εργοτέλης - Βέροια
Πανιώνιος - ΑΕΛ Καλλονής
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
Λεβαδειακός - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Ατρόμητος Αθ. - Αστέρας Τριπ.
ΠΑΣ Γιάννινα - Νίκη Βόλου
Ολυμπιακός - Πανθρακικός
ΑΟΚ Κέρκυρα - Παναιτωλικός
Skoda Ξάνθη - Ο.Φ.Η.

11η Αγωνιστική (22-24 Νοεμβρίου)
Βέροια - ΑΕΛ Καλλονής
Παναθηναϊκός - Εργοτέλης
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Πανιώνιος
Αστέρας Τριπ. - ΠΑΟΚ
Νίκη Βόλου - Λεβαδειακός
Πανθρακικός - Ατρόμητος Αθ.
Παναιτωλικός - ΠΑΣ Γιάννινα
Skoda Ξάνθη - Ολυμπιακός
Ο.Φ.Η. - ΑΟΚ Κέρκυρα

12η Αγωνιστική (29-30 Νοεμ. & 1 Δεκ.)
Παναθηναϊκός - Βέροια
ΑΕΛ Καλλονής - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Εργοτέλης - Αστέρας Τριπ.
Πανιώνιος - Νίκη Βόλου
ΠΑΟΚ - Πανθρακικός
Λεβαδειακός - Παναιτωλικός
Ατρόμητος Αθ. - Skoda Ξάνθη
ΠΑΣ Γιάννινα - Ο.Φ.Η.
ΑΟΚ Κέρκυρα - Ολυμπιακός

13η Αγωνιστική (3-5 Δεκεμβρίου) 
Βέροια - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Αστέρας Τριπ. - Παναθηναϊκός
Νίκη Βόλου - ΑΕΛ Καλλονής
Πανθρακικός - Εργοτέλης
Παναιτωλικός - Πανιώνιος
Skoda Ξάνθη - ΠΑΟΚ
Ο.Φ.Η. - Λεβαδειακός
ΑΟΚ Κέρκυρα - Ατρόμητος Αθ.
Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα

14η Αγωνιστική (13-14 Δεκεμβρίου) 
Αστέρας Τριπ. - Βέροια
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Νίκη Βόλου
Παναθηναϊκός - Πανθρακικός
ΑΕΛ Καλλονής - Παναιτωλικός
Εργοτέλης - Skoda Ξάνθη
Πανιώνιος - Ο.Φ.Η.
ΠΑΟΚ - ΑΟΚ Κέρκυρα
Λεβαδειακός - Ολυμπιακός
ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος Αθ.

15η Αγωνιστική (17-18 Δεκεμβρίου)
Βέροια - Νίκη Βόλου
Πανθρακικός - Αστέρας Τριπ.
Παναιτωλικός - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Skoda Ξάνθη - Παναθηναϊκός
Ο.Φ.Η. - ΑΕΛ Καλλονής
ΑΟΚ Κέρκυρα - Εργοτέλης
Ολυμπιακός - Πανιώνιος
ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ
Ατρόμητος Αθ. - Λεβαδειακός

16η Αγωνιστική (20-22 Δεκ.)
Πανθρακικός - Βέροια
Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός
Αστέρας Τριπ. - Skoda Ξάνθη
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Ο.Φ.Η.
Παναθηναϊκός - ΑΟΚ Κέρκυρα
ΑΕΛ Καλλονής - Ολυμπιακός
Εργοτέλης - ΠΑΣ Γιάννινα
Πανιώνιος - Ατρόμητος Αθ.
Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ

17η Αγωνιστική (3-5 Ιανουαρίου)
Βέροια - Παναιτωλικός
Skoda Ξάνθη - Πανθρακικός
Ο.Φ.Η. - Νίκη Βόλου
ΑΟΚ Κέρκυρα - Αστέρας Τριπ.
Ολυμπιακός - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός
Ατρόμητος Αθ. - ΑΕΛ Καλλονής
Λεβαδειακός - Εργοτέλης
ΠΑΟΚ – Πανιώνιος

18η Αγωνιστική (10-11 Ιανουαρίου)
Skoda Ξάνθη - Βέροια
Παναιτωλικός - Ο.Φ.Η.
Πανθρακικός - ΑΟΚ Κέρκυρα
Νίκη Βόλου - Ολυμπιακός
Αστέρας Τριπ. - ΠΑΣ Γιάννινα
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Ατρόμητος Αθ.
Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός
ΑΕΛ Καλλονής - ΠΑΟΚ
Εργοτέλης – Πανιώνιος

19η Αγωνιστική (14-15 Ιανουαρίου)
Βέροια - Ο.Φ.Η.
ΑΟΚ Κέρκυρα - Skoda Ξάνθη
Ολυμπιακός - Παναιτωλικός
ΠΑΣ Γιάννινα - Πανθρακικός
Ατρόμητος Αθ. - Νίκη Βόλου
Λεβαδειακός - Αστέρας Τριπ.
ΠΑΟΚ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Πανιώνιος - Παναθηναϊκός
Εργοτέλης - ΑΕΛ Καλλονής

20ή Αγωνιστική (17-19 Ιανουαρίου)
ΑΟΚ Κέρκυρα - Βέροια
Ο.Φ.Η. - Ολυμπιακός
Skoda Ξάνθη - ΠΑΣ Γιάννινα
Παναιτωλικός - Ατρόμητος Αθ.
Πανθρακικός - Λεβαδειακός
Νίκη Βόλου - ΠΑΟΚ
Αστέρας Τριπ. - Πανιώνιος
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Εργοτέλης
Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Καλλονής

21η Αγωνιστική (24-26 Ιανουαρίου)
Βέροια - Ολυμπιακός
ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΟΚ Κέρκυρα
Ατρόμητος Αθ. - Ο.Φ.Η.
Λεβαδειακός - Skoda Ξάνθη
ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός
Πανιώνιος - Πανθρακικός
Εργοτέλης - Νίκη Βόλου
ΑΕΛ Καλλονής - Αστέρας Τριπ.
Παναθηναϊκός – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

22η Αγωνιστική (31 Ιαν. & 1 Φεβρ.)
ΠΑΣ Γιάννινα - Βέροια
Ολυμπιακός - Ατρόμητος Αθ.
ΑΟΚ Κέρκυρα - Λεβαδειακός
Ο.Φ.Η. - ΠΑΟΚ
Skoda Ξάνθη - Πανιώνιος
Παναιτωλικός - Εργοτέλης
Πανθρακικός - ΑΕΛ Καλλονής
Νίκη Βόλου - Παναθηναϊκός
Αστέρας Τριπ. – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

23η Αγωνιστική (4-5 Φεβρουαρίου)
Βέροια - Ατρόμητος Αθ.
Λεβαδειακός - ΠΑΣ Γιάννινα
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
Πανιώνιος - ΑΟΚ Κέρκυρα
Εργοτέλης - Ο.Φ.Η.
ΑΕΛ Καλλονής - Skoda Ξάνθη
Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Πανθρακικός
Αστέρας Τριπ. - Νίκη Βόλου

24η Αγωνιστική (7-9 Φεβρουαρίου)
Λεβαδειακός - Βέροια
Ατρόμητος Αθ. - ΠΑΟΚ
ΠΑΣ Γιάννινα - Πανιώνιος
Ολυμπιακός - Εργοτέλης
ΑΟΚ Κέρκυρα - ΑΕΛ Καλλονής
Ο.Φ.Η. - Παναθηναϊκός
Skoda Ξάνθη - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Παναιτωλικός - Αστέρας Τριπ.
Πανθρακικός - Νίκη Βόλου

25η Αγωνιστική (14-16 Φεβρ.)
Βέροια - ΠΑΟΚ
Πανιώνιος - Λεβαδειακός
Εργοτέλης - Ατρόμητος Αθ.
ΑΕΛ Καλλονής - ΠΑΣ Γιάννινα
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΟΚ Κέρκυρα
Αστέρας Τριπ. - Ο.Φ.Η.
Νίκη Βόλου - Skoda Ξάνθη
Πανθρακικός - Παναιτωλικός

26η Αγωνιστική (21-23 Φεβρ.)
Πανιώνιος - Βέροια
ΠΑΟΚ - Εργοτέλης
Λεβαδειακός - ΑΕΛ Καλλονής
Ατρόμητος Αθ. - Παναθηναϊκός
ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Ολυμπιακός - Αστέρας Τριπ.
ΑΟΚ Κέρκυρα - Νίκη Βόλου
Ο.Φ.Η. - Πανθρακικός
Skoda Ξάνθη – Παναιτωλικός

27η Αγωνιστική (28 Φεβ. & 1-2 Μαρ.)
Βέροια - Εργοτέλης
ΑΕΛ Καλλονής - Πανιώνιος
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Λεβαδειακός
Αστέρας Τριπ. - Ατρόμητος Αθ.
Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα
Πανθρακικός - Ολυμπιακός
Παναιτωλικός - ΑΟΚ Κέρκυρα
Ο.Φ.Η. - Skoda Ξάνθη

28η Αγωνιστική (7-9 Μαρτίου)
ΑΕΛ Καλλονής - Βέροια
Εργοτέλης - Παναθηναϊκός
Πανιώνιος - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΑΟΚ - Αστέρας Τριπ.
Λεβαδειακός - Νίκη Βόλου
Ατρόμητος Αθ. - Πανθρακικός
ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός
Ολυμπιακός - Skoda Ξάνθη
ΑΟΚ Κέρκυρα - Ο.Φ.Η.

29η Αγωνιστική (14-16 Μαρτίου)
Βέροια - Παναθηναϊκός
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΕΛ Καλλονής
Αστέρας Τριπ. - Εργοτέλης
Νίκη Βόλου - Πανιώνιος
Πανθρακικός - ΠΑΟΚ
Παναιτωλικός - Λεβαδειακός
Skoda Ξάνθη - Ατρόμητος Αθ.
Ο.Φ.Η. - ΠΑΣ Γιάννινα
Ολυμπιακός – ΑΟΚ Κέρκυρα

30ή Αγωνιστική (21-23 Μαρτίου)
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Βέροια
Παναθηναϊκός - Αστέρας Τριπ.
ΑΕΛ Καλλονής - Νίκη Βόλου
Εργοτέλης - Πανθρακικός
Πανιώνιος - Παναιτωλικός
ΠΑΟΚ - Skoda Ξάνθη
Λεβαδειακός - Ο.Φ.Η.
Ατρόμητος Αθ. - ΑΟΚ Κέρκυρα
ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός

31η Αγωνιστική (4-6 Απριλίου)
Βέροια - Αστέρας Τριπ.
Νίκη Βόλου - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Πανθρακικός - Παναθηναϊκός
Παναιτωλικός - ΑΕΛ Καλλονής
Skoda Ξάνθη - Εργοτέλης
Ο.Φ.Η. - Πανιώνιος
ΑΟΚ Κέρκυρα - ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός - Λεβαδειακός
Ατρόμητος Αθ. - ΠΑΣ Γιάννινα

32η Αγωνιστική (18-20 Απριλίου)
Νίκη Βόλου - Βέροια
Αστέρας Τριπ. - Πανθρακικός
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Παναιτωλικός
Παναθηναϊκός - Skoda Ξάνθη
ΑΕΛ Καλλονής - Ο.Φ.Η.
Εργοτέλης - ΑΟΚ Κέρκυρα
Πανιώνιος - Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα
Λεβαδειακός - Ατρόμητος Αθ.

33η Αγωνιστική (26 Απριλίου)
Βέροια - Πανθρακικός
Παναιτωλικός - Νίκη Βόλου
Skoda Ξάνθη - Αστέρας Τριπ.
Ο.Φ.Η. - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΑΟΚ Κέρκυρα - Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός - ΑΕΛ Καλλονής
ΠΑΣ Γιάννινα - Εργοτέλης
Ατρόμητος Αθ. - Πανιώνιος
ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός

34η Αγωνιστική (3 Μαΐου)
Παναιτωλικός - Βέροια
Πανθρακικός - Skoda Ξάνθη
Νίκη Βόλου - Ο.Φ.Η.
Αστέρας Τριπ. - ΑΟΚ Κέρκυρα
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα
ΑΕΛ Καλλονής - Ατρόμητος Αθ.
Εργοτέλης - Λεβαδειακός
Πανιώνιος - ΠΑΟΚ
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