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Α1 Εθνική ΚατηγοPία Γυναικών

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με τον Ν. 2725/99 (Φ.Ε.Κ
121/17.6.99) και το ισχύον καταστατικό
του Ομίλου μας, έτσι όπως εγκρίθηκε από
το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την
υπ΄ αριθμ. 518/05.07.2012 απόφασή του:
ΚΑΛΕΙΣΘΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
η οποία θα γίνει την Τετάρτη 17/06/2015
και ώρα 17.00 στα γραφεία του Συλλόγου στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο,
Μεγάλη Του Γένους Σχολή 10, με θέματα
Ημερήσιας Διάταξης.
ΗΜΕPΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Ε
 κλογή Προέδρου και Γραμματέα της
Γενικής Συνέλευσης.
2. Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
3. Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ. για
το χρονικό διάστημα από 01/06/2014
έως 31/5/2015
4. Οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. από
01/06/2014 έως 31/05/2015
5. Ανάγνωση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής
6. Ερωτήσεις, διευκρινίσεις επί του οικονομικού απολογισμού για το ως άνω
χρονικό διάστημα.
7. Ψηφοφορία για την έγκριση του οικονομικού απολογισμού για το ως άνω χρονικό διάστημα, και την απαλλαγή των
μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη.
8. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους (περιόδου 2015-2016) (υποβολή, συζήτηση).
9. Ψηφοφορία για την έγκριση του προϋπολογισμού
10. Προτάσεις και υποδείξεις των μελών
προς την Γενική Συνέλευση.
11. Αρχαιρεσίες για την εκλογή και ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου!
Σε περίπτωση που στις 17/06/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, δεν επιτευχθεί η κατά το καταστατικό προβλεπόμενη
απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ιδια μέρα και ώρα 19.00
μ.μ, οπότε και θα βρίσκεται σε απαρτία
ανεξάρτητα με τον αριθμό μελών που θα
παρευρίσκονται.
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα
ψήφου τα μέλη που έχουν εγγραφεί μέχρι
την 1-6-2014 και έχουν εκπληρώσει τη
συνδρομή έτους 2013 προς τον ΄Ομιλο.
Υ.Γ. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις των τακτικών, αναπληρωματικών και μελών της εξελεγκτικής επιτροπής, πρέπει να καταθέσουν στη
Γραμματεία του Σωματείου έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας μέχρι την 12.00 της
25ης Μαΐου 2015.
Με εντολή Δ.Σ
Ο ΠPΟΕΔPΟΣ:
ΑPΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤPΙΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓPΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΑPΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

κατέκτησε
την άνοδο

Μ

ε υπομονή, μεράκι και
κρατώντας χαμηλούς
τόνους σε όλη της διάρκεια της αγωνιστικής
περιόδου η “εσαεί Ταταυλιανή” Μαρία Μιτακίδου, η πάντα
σταθερή και καίρια Κατερίνα Ταντσούρα
καθώς και η αποτελεσματική στο διπλό

αγώνισμα Μαρία Στεργίου οδήγησαν
την ομάδα στην Α1 Εθνική κατηγορία
όπου και ανήκει. Από τον πάγκο ο Δημήτρης Παπαδημητρίου διεύθυνε την
ομάδα με σεμνότητα, σοβαρότητα και
προπονητική υπευθυνότητα. Η ομάδα
λειτούργησε ενωμένη, επιδεικνύοντας το
αθλητικό της πνεύμα, και το υψηλό της

Ταταύλα 1926,
ιστοPικό ΣΤΙΓΜΕΣ
Ο αείμνηστος Γιασουμής Σκένδρης έζησε στην κυριολεξία για τον Σύλλογο.
Όταν το έτος 1926 κατέβηκαν οι «σερσερήδες» (Τούρκοι αλήτες) του Φερίκιοϊ
για να καταλάβουν τον Σύλλογο, ο Γιασουμής Σκένδρης, ολόκληρα μερόνυχτα
έμενε με τους αθλητές του στον Σύλλογο
και με αυτοθυσία κτάτησε το Σωματείο.
Έτσι το ιστορικό Σωματείο παρέμεινε
στα χέρια της ΡPωμιωσύνης. Χαρακτηριστικά είναι ή αναμνηστική φωτογραφία
που εβγαλάν οι αθλητές με τον δάσκαλο
Γιασουμή στις μαρμάρινες σκάλες στην
είσοδο το Συλλόγου
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Ο Σύλλογος στα 120 χρόνια της ύπαρξης του ,ξεπέρασε αρκετά εμπόδια, και
όμως μπόρεσε να κρατηθεί μέχρι σήμερα. Μερικά τέτοια , μικρά ή μεγάλα
, έχουν καταγραφεί στην ιστορία του.
Π.χ. το 1906 , στην Ολυμπιάδα της
Αθήνας , όταν ο Νικόλαος Αλιμπράντης
κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο , στον
ιστό του Ολυμπιακού Σταδίου υψώθηκε η Ελληνική σημαία . Κι ενώ , η
Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες
, πήγε να δημιουργηθεί διπλωματικό
επεισόδιο.

φρόνημα.
Τα κορίτσια μας χωρίς πολλά λόγια αποδεικνύεται ότι είχαν χαράξει την
πορεία προς την άνοδο από τον πρώτο
τους αγώνα.
Σε κάθε αγώνα, μία ήταν η σκέψη
της ομάδας: “παίζουμε για να κερδίσουμε, αγωνιζόμαστε για τη νίκη”. Σελ. 3 î
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

Ο ΓΙΑΤPΟΣ ΜΑΣ

ΧαιPετισμός…
Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
Με μια ιστορία 47 ετών, στην Ελλάδα
στον Α.Ο. Ταταύλα έχουμε πολλά να
θυμηθούμε και να διηγηθούμε. Διακρίσεις
στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο πινγκπονγκ, αμέτρητες ώρες εξάσκησης και
αγώνων στο μπριτζ και στο τένις, όμορ-

φα απογεύματα στις εγκαταστάσεις του
Συλλόγου. Τα αθλήματα και οι δραστηριότητες αυτές δεν θα είχαν την ίδια αξία
αν δεν ήταν τα μέλη του Α.Ο. Ταταύλα,
τα οποία δίνουν ζωή στο Σύλλογό μας.
Καλούμε λοιπόν όλη την Κοινότητα
των Κωνσταντινουπολιτών, και όχι
μόνο των Ταταυλιανών, της Αθήνας,

να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του
Συλλόγου μας, να γνωρίσουν τις δραστηριότητές του, να γίνουν μέλη της
κοινότητάς μας και φυσικά να προτείνουν και εκείνοι τις δικές τους ιδέες.
Ιδέες οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορούν
να μας κάνουν ακόμη πιο δραστήριους
και να ανανεώσουν το Σύλλογό μας.

ΑΔΕΛΦΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠPΙΓΚΗΠΙΑΝΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩPΓΙΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ

από τον
ΕλευθΕΡΙΟ Φερεκύδη
Καθηγητή Ιατρικής Παν/μιου Αθηνών

Η εποχική
αλλεPγική
Pινίτιδα

M

παίνουμε στην άνοιξη οι
αλλεργίες
εμφανίζονται.
Πράγματι τα διάφορα «αλλεργιογόνα «η γύρη των δέντρων και
των χόρτων που υπάρχει στην ατμόσφαιρα κατά την ανθοφορία την άνοιξη προκαλούν την εποχική αλλεργική ρινίτιδα.
Ο άρρωστος υποφέρει από «μπουκωμένη μύτη» οι οποία επηρεάζει
συχνά την όσφρηση, και την γεύση
καθώς σπάνια και την ακοή, προκαλώντας την αίσθηση «βουλωμένα
αυτιά». Συνυπάρχουν καταρροή της
μύτης με μια έκκριση βλέννας («σαν
νερό»), φταρνίσματα συχνά κυρίως
τις πρωινές ώρες, και φαγούρα στην
μύτη Άλλα συμπτώματα που συχνά
συνδέονται με την αλλεργική ρινίτιδα είναι η Οπισθορινική καταρροή
δηλ. η αίσθηση ότι κάτι τρέχει πίσω
από την μύτη προς τον φάρυγγα, Βήχας που προκαλείται είτε από την
οπισθορινική έκκριση και ροχαλητό
με αναπνοή από το στόμα λόγο του
μπουκώματος της μύτης.
Ενδιαφέρον είναι ότι επηρεάζεται σημαντικά η ποιότητα ζωής των
ασθενών, δυσκολεύοντας την καθημερινότητά τους. Ο κακός ύπνος έχει
επίπτωση στις καθημερινές λειτουργίες και την εργασία των ασθενών.
Η διάγνωση της αλλεργικής ρινίτιδας θα γίνει με βάση το ιστορικό
του ασθενή και την ΩPΛ εξέταση την
ρινοσκόπηση. Ακόμη εκτελούνται αιματολογικές εξετάσεις ειδικών ανοσοσφαιρινών και δερματικές δοκιμασίες. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται
ο εντοπισμός του υπευθύνου αλλεργιογόνου για να επακολουθήσει εξειδικευμένη θεραπεία δηλαδή η ανοσοθεραπεία.
Στην θεραπεία δίνονται οδηγίες
να αποφεύγεται η επαφή με το το
υπεύθυνο αλλεργιογόνο, αν αυτό είναι εφικτό και επιχειρείται θεραπεία,
με φάρμακα Αντισταμινικά η κοριτιζονούχα σπρέι από τη μύτη. Ακόμη
χορηγούνται αποσυμφορητικά σπρέι
που ανακουφίζουν δρώντας κατευθείαν στα αγγεία της μύτης τα οποία
συστέλλουν και ελευθερώνουν την
αναπνοή.

Nαγαπάς στα νερά της Πριγκήπου
έρωτας, πίκρα, λουλούδια του κήπου
Του Μπουγάζ να χαϊδεύει η αύρα
χάδι, θλίψη ντυμένη στα μαύρα
(«Όνειρο πάνω από την Πόλη…» Μουσική: Κώστας & Χρήστος Κολοβός)

H

Πρίγκηπος το μεγαλύτερο νησί
της Προποντίδας είναι η κυρίως
Πριγκηπόννησος, από την οποία
πήραν το όνομα της και η ομώνυμη με
αυτήν συστάδα των εννιά Πριγκηποννήσων. Υπήρξε ιδιοκτησία του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Β’ Κουρουπαλάτη, ο
οποίος το 569 έκτισε ανάκτορο και μονή
κοντά στο λιμάνι και αυτό στάθηκε αιτία να ονομαστεί το νησί: «Νήσος του
Πρίγκηπος», και έτσι το αναφέρουν Βυζαντινοί χρονογράφοι, από τις αρχές του
9ου μ.Χ. αιώνα, ονομασία που διατηρήθηκε μέχρι σήμερα.
Το 1924 η Πρίγκηπος υψώνεται με
πιττάκιο σε έδρα της νέας Μητρόπολης
Πριγκηποννήσων, η οποία ιδρύθηκε τότε
αποσπώντας τα νησιά από τη Μητρόπολη Χαλκηδόνος, στην οποία ανήκαν.
Μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης, παρά
τα ευνοϊκά για τις μειονότητες άρθρα
της, η μοίρα της Pωμιοσύνης διαγράφη
πορεία αντίστροφης μέτρησης. Την μοίρα αυτή ακολούθησαν και οι φιλήσυχοι
Pωμιοί κάτοικοι της Πριγκήπου.
Το 1964, με την καταγγελία της Ελληνοτουρκικής Εμπορικής Συμφωνίας από
την Τουρκία, απελάθηκαν κατά τρόπο
σκληρό και βάναυσο περί τους 12.000
Έλληνες υπήκοοι, μόνιμοι κάτοικοι της
Πόλης. Οι απελαθέντες, με τον εκπατρισμό τους, συμπαρέσυραν τριπλάσιο
αριθμό συγγενών και φίλων. Έτσι, μέσα
σε λίγα χρόνια, περί τους 50.000 γηγενείς Κωνσταντινοπολίτες υποχρεώθηκαν
να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους
εστίες. Όλα αυτά επέτυχαν τον ξεριζωμό της Pωμιοσύνης από τις προαιώνιες
εστίες της. Πολλοί εκ των ξεριζωμένων
Pωμιών εγκαταστάθηκαν στο κλεινόν
άστυ των Αθηνών.
Τον Δεκέμβριου του 1995, κάμποσοι
Πριγκηπιανοί συναντήθηκαν μετά την
ακούσια φυγή τους από την γενέτειρα,
στην αίθουσα του Συλλόγου Κων/πολιτών. Είχαν ωριμάσει οι συνθήκες για
την ίδρυση του Συλλόγου Πριγκηπιανών
«Άγιος Γεώργιος Ο Κουδουνάς», για να
φωλιάσουν εκεί τις μνήμες της πατρίδας
τους. Ο Σύλλογος αγκάλιασε όλους τους
ξενιτεμένους Νησιώτες και τους Κων/πολίτες, που λίγο πολύ είχαν στενή σχέση
με την Πρίγκηπο και τα Πριγκηπόννησα.
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Το ρολόι στην πλατεία, χαρακτηριστικός τόπος συναντησης φίλων

Το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου.

Με την πάροδο του χρόνου ο Σύλλογος
Πριγκηπιανών αναδείχτηκε σε εστία πολιτιστικής δημιουργίας, ορμητήριο πολυεπίπεδης δράσης και το κυριότερο ίσως,
σε κιβωτό της συλλογικής μνήμης. Από
την πολυσχιδή δραστηριότητα του Συλλόγου Πριγκηπιανών «Άγιος Γεώργιος
Ο Κουδουνάς» που αριθμεί γύρω στα
500 μέλη, υπογραμμίζουμε τα προσκυνηματικά ταξίδια στη γενέθλια γη, την
Πόλη και την Πρίγκηπο, τις εξαιρετικές
λαογραφικές εκδόσεις υπό μορφή ημερολογίων – λευκωμάτων, τις παραστάσεις
του χορευτικού συγκροτήματος, τις εκδηλώσεις μνήμης για τα Σεπτεμβριανά,
την Αλωση της Πόλης, τα ιστορικά γεγονότα της Βυζαντινής περιόδου κ.α.
Οι διοικήσεις του Συλλόγου Πριγκηπιανών τα τελευταία χρόνια υπερέβησαν τα
στενά όρια ενός τοπικού συλλόγου και
ανοίχτηκαν στους ευρύτερους ορίζοντες
της καθ΄ημάς Ανατολής. Η ένταξη του
Συλλόγου Πριγκηπιανών στην Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινοπολιτών

και η θερμή συμπαράσταση στο έργο
της, όπως και η εγγραφή στην Ομοσπονδία Προσφύγων Σωματείων Ελλάδας, επισφραγίζουν αυτό το άνοιγμα.
Ταυτόχρονα όμως μέσα από τακτικές
συναθροίσεις στη φιλόξενη φωλιά του
(Πραξιτέλους 3 Π. Φάληρο), των μελών και φίλων με εκδρομές, ανταμώματα, μικρά γλεντάκια, με την κορυφαία
τελετή κοπή της Βασιλόπιτας όπου γίνεται ο αποχαιρετισμός όσων συμπολιτών
μας έφυγαν από τη ζωή, το καλωσόρισμα των μαθητών της πρώτης δημοτικού, η βράβευση των εισαχθέντων και
αποφοιτησάντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση νέων Πριγκηπιανών, οι τιμήσεις εκλεκτών προσωπικοτήτων κ.α. οι
διοικήσεις του Συλλόγου επέτυχαν την
συσπείρωση και προσέδωσαν χαρακτηριστικά ζωντανής κοινότητας στο Σύλλογο
Πριγκηπιανών.
Εμείς οι Πριγκηπιανοί πια αναπολούμε
το όμορφο νησί μας τους Θερινούς μήνες
τότε που πατούσανε επάνω του ράτσες
και φυλές από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Τα βαπόρια άδειαζαν και γέμιζαν
σε τακτά χρονικά διαστήματα, σκάλα
και ρολόι μυρμήγκιαζαν από το ανθρωπομάνι. Η παραλία μοσχομύριζε ρακάκι,
λακέρδα και τηγανητό μύδι. Συνωστίζονταν στα καζίνα οι παραθεριστές για
καφέ σεργιάνι και εφημερίδα. Αναπολούμε ακόμη τις ρομαντικές φεγγαράδες στη
Γλώσσα και τις τσάρκες με τα αμάξια σε
Νιζάμι και Αι Νικολα.
Και πάντα θα κρατάμε τις δυο βουνοκορφές, του Χρηστού και του Αι Γιώργη
του Κουδουνά βαθιά μες τη ψυχή μας.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ
Υπεύθυνος: Γιάννης Παγόπουλος

Με το σπαθί της κατέκτησε την άνοδο στην Α1 Εθνική
ΚατηγοPία Γυναικών η ομάδα μας
Αναλυτικά η ομάδα έδωσε τις πιο κάτω αγωνιστικές μάχες:
1ος γύρος:
Α.Ο. Ταταύλα - Ακαδημίες ΧΑΝ Καλαμαριάς
4-0
Α.Ε. Αθηνά Μαγκουφάνας - Α.Ο. Ταταύλα
4-3
Α.Ο. Ταταύλα - Α.Ο. Άρης 2006
4-2
Α.Ο. Ταταύλα - Pουφ 80
4-1
Α.Σ. Αετοί Πόλης - Α.Ο. Ταταύλα
0-4
Α.Ο. Ταταύλα - Π.Α.Λ. Φοίνικες Πάτρας
4-0
Α.Ο. Σ. Τελαμών - Α.Ο. Ταταύλα
3-4
2ος γύρος:
Ακαδημίες ΧΑΝ Καλαμαριάς - Α.Ο. Ταταύλα
2-4
Α.Ο. Ταταύλα - Α.Ε. Αθηνά Μαγκουφάνας
4-2
Α.Ο. Άρης 2006 - Α.Ο. Ταταύλα
3-4
Pουφ 80 - Α.Ο. Ταταύλα
3-4
Α.Ο. Ταταύλα - Α.Σ. Αετοί Πόλης
4-0
Π.Α.Λ. Φοίνικες Πάτρας - Α.Ο. Ταταύλα
0-4
Α.Ο. Ταταύλα - Α.Ο.Σ. Τελαμών
1-4
Τα αποτελέσματα μιλούν και λένε ότι η ομάδα μας πάλεψε σκληρά
με δυνατές αντιπάλους. Τελικά κατέκτησε τη 2η θέση στην κανονική περίοδο και μπήκε στην ψυχοφθόρα διαδικασία των μπαράζ.
Τέσσερεις ομάδες αγωνίσθηκαν για 2 “εισιτήρια” ανόδου στην Α1
Εθνική Κατηγορία Γυναικών. Ο Α.Ο. Φοίνιξ Αγίας Σοφίας και ο
ΑΣΕΑ Καβάλας από την Α1, ο Α.Ο. Ταταύλα και ο Α.Ο. Άρης
2006 από την Α2. Στο δύσκολο Σαββατοκύριακο των μπαράζ τα
Ταταύλα κυριάρχησαν με 4-3 του ΑΣΕΑ Καβάλας σε έναν αγώνα θρίλερ που κράτησε περισσότερο από τρεισήμισι ώρες. Με 4-1
νίκησαν και τον Άρη 2006 ενώ έχασαν με το ίδιο σκορ από τον
Φοίνικα Αγ. Σοφίας
Τέσσερα χρόνια έμεινε η ομάδα μας στην Α2 Εθνική κατηγορία.
Φέτος, αθλήτριες και προπονητής, με μοναδικό όπλο την αγάπη
τους για την ομάδα και την πίστη στην αξία τους μας έκαναν για
μια ακόμη φορά περήφανους.
Ο Α.Ο. Ταταύλα ευχαριστεί την ομάδα των Γυναικών για τα
αποτελέσματα που έφερε και συγχαίρει τα μέλη της για την ηρωική τους προσπάθεια και την άνοδο στα σαλόνια της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο 2015-2016.
Μπράβο Μαρία Μιτακίδου! Μπράβο Κατερίνα Ταντσούρα! Μπράβο Μαρία Στεργίου, Μπράβο Δημήτρη Παπαδημητρίου! Πάντα
ψηλά, πάντα δυνατά, πάντα τα καλύτερα.

Η πρωταθλήτρια Μαρία Μιτακίδου

ΜΠΑΣΚΕΤ
Υπεύθυνος: Βασίλης Αράπογλου

Τα παιδια διασκεδαζοντασ, κεPδιζοντασ, εγιναν ομαδα!

Τ

ο τμήμα μας ενώ ξεκίνησε μετά
τον διαχωρισμό των τμημάτων
με 9 παιδιά πραγματοποίησε μια
εξαιρετική αγωνιστική χρονιά. Καταρχήν το τμήμα που πλέον έχει 14 παιδιά
αγωνίστηκε φέτος στο τουρνουά του Ικάρου Καλλιθέας τις αντίστοιχης ηλικίας.
Έπαιξε σε πολλά παιχνίδια πολύ όμορφο
μπάσκετ για την ηλικία τους αλλά πάνω
από όλα δέθηκε πολύ και έγινε ΟΜΑΔΑ.
Στην πρώτη φάση του τουρνουά σε σύνολο
9 αγώνων ήταν αήττητο.
Οι αγώνες ήταν οι παρακάτω:
Τράχωνες 22 - Ταταύλα 65
Ταταυλα 76 - ΑΣΗ 25
Ταταυλα 51 – Πρωτέας Βούλας 24
Τερψιθέα 27 – Ταταύλα 61
Ταταύλα 49 - ΑΟΝΑ 25
ΑΣΗ 30 - Ταταύλα 51
Πρωτέας Βούλας 37 - Ταταύλα 50
Ταταύλα 54 - Τερψιθέα 40
ΑΟΝΑ 31 - Ταταύλα 46.
Περνώντας στην προημητελική φάση
αντιμετώπισε τον Ιωνικό Νικαίας σε νοκ
αουτ παιχνίδι με πολύ ένταση και αγωνία
με σκορ 49-48. Στη συνέχεια βρισκόμενη στις 3 πρώτες ομάδες πάλεψε για την
πρώτη θέση νικώντας τη Σχολή Μωραίτη

Τα παιδια απο το μινι αγωνιστικό τμημα στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο
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με σκορ 44-57 εκτός έδρας. Τελευταίος
αγώνας και μοναδική ήττα του τμήματος
ήταν με την ομάδα της ακαδημίας Ομπράντοβιτς B.A.C. χάνοντας με σκορ 44-57.
Έτσι έχει κερδίσει την δεύτερη θέση του
τουρνουά και έχει κάποιες ελπίδες και για
την πρώτη ανάλογα με την διαφορά πόντων του παιχνιδιου Μωραίτη- B.A.C.
Στόχος από εδώ και πέρα είναι να μεγαλωσει η παρέα τα παιδιά να συνεχίζουν
να μαθαίνουν σωστά το παιχνίδι αλλά
πάνω από όλα να το διασκεδάζουν. Ήδη
το τμήμα προετοιμάζεται για την επόμενη χρονιά και τους δύσκολους αγώνες του
πρωταθλήματος Εσκανα.
Τα ονόματα των παιδιών είναι: Άρης
Κόκκινος, Βασίλης Αρβανιτόπουλος,
Γιώργος Δέδες, Τάσος Κεκερής, Δημήτρης Βασιλόπουλος, Δημήτρης Εμμανουηλίδης, Ιάσων Θεοδωράκης, Κωνσταντίνος Χαλικιάς, Κωνσταντίνος Δέδες,
Στέλιος Τάταρης, Αλέξης Παπαιορδάνου,
Παναγιώτης Κώστας, Γιάννης Τσακαλογιάννης, Δημήτρης Pεβένας.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι αθλητές
μας Γιώργος Δέδες και Τάσος Κεκερής
έχουν επιλεχθεί στην μεικτή ΕΣΚΑΝΑ
ηλικίας 2002-3.

Εφημερίδα Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπόλεως

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Υπεύθυνος: Ιωάννης Γλύψης

ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Σ

τις 31 Ιανουαρίου έγινε η έναρξη
του δευτέρου γύρου της Γ΄κατηγορίας του δεύτερου ομίλου. Η Ομάδα μας ξεκίνησε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τις με δύο νίκες και δύο άδικες ήττες.
Αυτή την στιγμή η ομάδα μας βρίσκεται
στην έκτη θέση, με απολογισμό επτά νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και επτά ήττες
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΑΤΑΥΛΑ 4 - ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 0
ΣΚΟPΕPΣ: ΜΠΙΦΣΑΣ (20΄),
ΤPΙΓΩΝΑΚΗΣ 2 (22,82) ΚΑΙ
TOPALI (77΄)
ΙΠΠΟΚPΑΤΗΣ 0 - ΤΑΤΑΥΛΑ 2
ΣΚΟPΕPΣ: ΤPΙΓΩΝΑΚΗΣ (61΄),
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΥΤΟΓΚΟΛ 67΄)
ΤΑΤΑΥΛΑ 0 - ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ 1
Άτυχη για μια ακόμα φορά αφού χάθηκαν πολλά γκολ κατά την διάρκεια των
παιχνιδιών
ΟPΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2 - ΤΑΤΑΥΛΑ 1
ΣΚΟPΕPΣ: ΓΚPΙΤΖΑΛΗΣ, για μια

ακόμη φορά άτυχη η ομάδα μας, είχε την
καθολική υπεροχή κατά την διάρκεια του
δευτέρου ημιχρόνου και έχασε πληθώρα
ευκαιριών. Ο τερματοφύλακάς μας ΚΟΝΙΔΑPΗΣ απέκρουσε πέναλτι των αντιπάλων.
ΤΑΤΑΥΛΑ 1 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤPΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΣΚΟPΕPΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
παράπονο του ποδοσφαιρικού τμήματος.
Ενώ το ποδοσφαιρικό τμήμα εδρεύει στο
Π. Φάληρο και παίζει στο γήπεδο του
Φαλήρου, η συμμετοχή των Κωνσταντινουπολιτών φιλάθλων είναι ελάχιστη.
Πολλοί πατριώτες μας προτιμούν να πηγαίνουν τα παιδιά τους σε άλλα γειτονικά σωματεία, παρά να τα φέρνουν στον
ομιλό μας.
Το τμήμα μας καλλιεργεί το τμήμα ποδοσφαίρου από παιδάκια 5 ετών. Οσοι
από εσάς επιθυμείτε τα παιδιά και τα
εγγόνια σας να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο απευθυνθείτε στην γραμματεία
του συλλόγου μας.

ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1 - ΤΑΤΑΥΛΑ 2
ΣΚΟPΕPΣ: ΝΙΝΕ, ΤPΙΓΩΝΑΚΗΣ
Η ομάδα μας κατά την διάρκεια των
μεταγραφών, τον Ιανουάριο του 2015
απέκτησε τους ΛΟΥΦΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
(από Κρόνο Αθηνών) και τους ανεξάρτητους, ΚΕΚΟ και ΙΩΑΝΝΙΔΗ.
Οι μεγάλοι άτυχοι της φετινής περιόδου, οι έφηβοι αθλητές του συλλόγου,
ΔΟΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔPΟΣ και ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΜΑΤΟΣ και οι
δύο κατά την διάρκεια φιλικών αγώνων,
είχαν κατάγματα χειρός. Τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και γρήγορα κοντά μας. Θα θέλαμε να εκφράσουμε το

ΜΠΡΙΤΖ
Υπεύθυνος: Τάσος Αναστασάτος

ΕΤΗΣΙΟ, “Βυζαντινο Φεστιβάλ ΜπPιτζ”
διοPγανώνει ο Όμιλός μας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤPΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΟPΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ
Α.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΑΤΑΥΛΑ
ΚPΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑPΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΠΕΤPΟΥΠΟΛΗΣ
ΙΠΠΟΚPΑΤΗΣ
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

43
39
35
31
30
25
25
21
20
19
15
14
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ΙΔPΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙPΟΥ

Σ

τα τελευταία νέα του Μπριτζ βρίσκεται όπως κάθε
χρόνο η έναρξη της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς μαθημάτων του Μπριτζ. Τον περασμένο Νοέμβρη, 25
περίπου επίδοξοι μπριτζέρ ξεκίνησαν τα μαθήματα με στόχο
να προστεθούν στο τέλος της χρονιάς στους 180 αθλητές
του Ομίλου με Αγωνιστικό Δελτίο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ.
Νέες αιτήσεις για μαθήματα μας ανάγκασαν να ξεκινήσουμε
εντατικά μαθήματα σε μια εμβόλιμη εκπαιδευτική περίοδο
αρχίζοντας τον Φεβρουάριο και με στόχο να προλάβουν οι
νέοι μαθητές να αγωνιστούν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Μαθητών της χρονιάς που υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Μπριτζ κάθε χρόνο τον Ιούνιο στα πλαίσια
του Βυζαντινού Φεστιβάλ Μπριτζ διοργανώνει ο Όμιλός
μας.
Άλλο ένα αθλητικό δρώμενο της τελευταίας περιόδου είναι

το τριήμερο Grand-Prix του Κυπέλλου Μ. Νικολαίδη με
συμμετοχή 100 και πλέον αθλητών σωματείων της Αττικής. Στην κατηγορία 1-6 πρώτευσαν οι Β. Σκανδαλάκης
και Σ. Μαρίνος, στην κατηγορία 1-9 οι Γ. Βαλατσός και
Κ. Θεοδωρίδης και στην κατηγορία Όπεν τα έπαθλα του
πρώτου ζεύγους στην Γενική Κατάταξη πήραν οι Π. Χριστοδούλου και Μ. Καλλιφρονάς. Μετά το τέλος των αγώνων και κατά την διάρκεια της τελετής της απονομής των
επάθλων, προσφέρθηκε από τον Όμιλο και όλες της κυρίες
του Μπριτζ πλούσιο γεύμα και άφθονο κρασί.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος εορταστικές ημερίδες έγιναν επ’ ευκαιρία των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
με το κόψιμο της πίτας του Μπριτζ του Ομίλου μας. Τα
διάφορα γλυκά, σαμπάνιες και οι πρωτοχρονιάτικες πίτες
του Συλλόγου μας με 3 διαφορετικά φλουριά προσφέρθηκαν
σε κάθε αγωνιζόμενο.

ΤΑΤΑΥΛΑ - ΕφημεPίδα Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπόλεως
EνημεPωτικό δελτίο του Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ: διανέμεται δωρεάν
Εκδότης/Ιδιοκτήτης: Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ
Εδρα: Φιξ & Ζεφύρου 1-3 Π. Φάληρο
ΓPΑΦΕΙΑ: Β
 υζαντινό Αθλητικό Κέντρο, Μεγάλης του Γένους Σχολή 10, τ.κ. 174 56, Άλιμος
Tηλ./Fax: 210 99 68 981

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ
Δημήτρης Αράπογλου (Πρόεδρος)
Γιάννης Παγόπουλος (Αντιπρόεδρος)
Διαμαντής Αρβανιτίδης (Γενικός Γραμματέας)
Ακύλλας Μυστιλίογλου (Ταμίας)

Βασίλης Αράπογλου (Γεν. Αρχηγός Αθλ. Τμημάτων)
Περικλής Παναγιαννόπουλος (Μέλος)
Ιωάννης Καλλονάς (Μέλος)

www.tatavlasc.gr • facebook: Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ & Τatavla.SC • email: ao.tatavla@gmail.com
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Οι απόψεις των συνεργατών του εντύπου δεν ειναι απαραίτητη και θέσεις του Εκδότη

Τ

α τελευταία χρόνια ο ιστορικός σύλλογός μας, αναβαθμίζοντας σημαντικά το ποδοσφαιρικό του τμήμα,
έχει πραγματοποιήσει ιδιαίτερα επιτυχή
βήματα σε οργανωτικό και αγωνιστικό
επίπεδο. Συνεχίζοντας λοιπόν την ως άνω
προσεκτική προσπάθειά μας και αναγνωρίζοντας ότι η μακροπρόθεσμη προοπτική
του ποδοσφαιρικού τμήματος βασίζεται και
εξαρτάται από την επιτυχή και σε σταθερά
θεμέλια οργάνωση των ακαδημιών του,
είμαστε στη ευχάριστη θέση, να σας ανακοινώσουμε ότι προχωρούμε στην ίδρυση
και παιδικών και εφηβικών τμημάτων για
παιδιά γεννηθέντα τα έτη:1998-1999-20002001-2002.
Με αυτό τον τρόπο άλλωστε συνεχίζουμε
μία μακρόχρονη και ευδόκιμη παρουσία
στον χώρο των ακαδημιών, από τα μέχρι τώρα τμήματα (Αστεράκια, Junior,
Παμπαιδικό). Υπεύθυνοι των νέων αυτών
τμημάτων θα είναι οι καταξιωμένοι στο
χώρο του αθηναϊκού ποδοσφαίρου προπονητές μας, Κος. Ιωάννης Καπράλλος,
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944180369
και Κος Γεώργιος Κωνσταντίνου,
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944865444

