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ΙΣΤΟPΙΑ

ΟΚΤΩΒPΙΟΣ 2015

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αγαπητοί Ταταυλιανοί και Ταταυλιανές
Ένιωσα την επιθυμία να επικοινωνήσω
μαζί σας, με τους συντοπίτες μου μέσω
του εντύπου μας, της εφημερίδας μας
«Ταταύλα».
Ο λόγος είναι κάποιες σκέψεις που
θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Τώρα
τελευταία ξεκινήσαμε αυτές τις ωραίες
επαφές μεταξύ μας, που με επιτυχία επιμελείται και ομάδα της Αστικής Σχολής
μας, διοργανώνοντας εκδρομές, συνεστιάσεις και εβδομαδιαίες συναντήσεις.
Υπάρχει όμως και ο αθλητικός μας
σύλλογος, ο δικός μας Αθλητικός Όμιλος Ταταούλων, που δραστηριοποιείται
πάρα πολλά χρόνια σε διάφορα αγωνίσματα, με έδρα το Βυζαντινό Αθλητικό
Κέντρο στον Άλιμο.
Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα ήταν ευχάριστο αν όλοι εμείς οι ένθερμοι συντοπίτες,
παρακολουθούσαμε τους αγώνες της
ομάδας μας, στηρίζαμε τα παιδιά και
τους νέους που αγωνίζονται με τα χρώματα του Συλλόγου μας και συμπαραστεκόμαστε στην προσπάθεια ανάδειξης
του δικού μας Αθλητικού Ομίλου.
Ευχής έργον θα ήταν αν τους αγώνες παρακολουθούσαν τα παιδιά και τα
εγγόνια μας, ώστε μέσω του αθλητισμού
να βρεθούν πιο κοντά στα κοινά των
συλλόγων μας.
Μια Ταταυλιανή
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ΚΑΛΗ ΑPΧΗ ΝΕΑΣ ΠΕPΙΟΔΟΥ

ΤΑ ΠPΩΤΑΘΜΗΜΑΤΑ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΜΕ

ΝΙΚΕΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΒPΕΙΤΕ
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕPΙΔΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. Δημαρχείο Π.Φαλήρου
Τερψιχόρης 51 Π.Φάληρο
2. Δημαρχείο Αλίμου
Αριστοτέλους 53 Άλιμος

BYZANTINO AΘΛHTIKO KENTPO
(ΒΑΚ)

3. Πνευματικό Kεντρο Κων/των
Δημ. Σούτσου 46 Αμπελόκηποι

Ε πιτ P οπή
Μ α θ ητ ώ ν

4. Bell Vue Ζαχαροπλαστείο
Ελ.Βενιζέλου 104 Ν.Σμύρνη
5. Divan Patιsserie
Ναϊάδων 51-53 Π.Φάληρο
6. Sarayli dessert shop and café
Αγ.Αλεξάνδρου 30 Π.Φάληρο
7. Kaz Arte Patisserie
Αρτέμιδος 51 Γλυφάδα
8. Μαλεμπί Εστιατόριο γλυκισμάτων/καφέ
Δ.Γούναρη 172 Γλυφάδα
9. Benito Delicatessen
Θέτιδος 22 Π.Φάληρο
10. Τουνελ Delicatessen
Αγ. Πάντων Καλλιθέα

Η Επιτροπή μαθητών συστάθηκε το
Δεκέμβριο του 2013 μετά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε
στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο. Αποτελείται από μαθητές και αποφοίτους της
Αστικής Σχολής Ταταούλων, ανεξαρτήτου χρονολογίας αποφοίτησης.
Έχουμε λοιπόν την τύχη και την τιμή
να είναι μαζί μας απόφοιτοι από τη δεκαετία του 30 μέχρι και την τελευταία
δεκαετία λειτουργίας της σχολής μας.
Ως γνωστόν η σχολή μας σταμάτησε να
λειτουργεί το 2003 λόγω έλλειψης μαθητών.
Σε αυτό το σημείο θέλουμε να αναφέρουμε ότι οι μαθητές της σχολής μας
έκαναν κατά καιρούς κάποιες συγκεντρώσεις, ξεκινώντας από το 1988 μέχρι
το 2008, με πρωτεργάτες αποφοίτους
της σχολικής χρονιάς 1946-1947, αλλά

11. Στέλλα Πρακτορείο ΟΠΑΠ
Άρεως 14 Π.Φάληρο

μετά ατόνησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Σημείο ορόσημο λοιπόν, ήταν η συνάντηση μαθητών το 2013 μέσα από την
οποία ξεπήδησε η ιδέα της ανασύστασης
της εκπατρισμένης κοινότητάς μας. Αυτή
δεν ήταν απλά μια ακόμη συνάντηση
επανεύρεσης μαθητών. Ήταν μια σύναξη
Ταταυλιανών, με πρωτοφανή συμμετοχή, με πολλές συγκινήσεις, και μεγάλη
συναισθηματική φόρτιση. Συμμαθητές –
φίλοι - γείτονες που είχαν να βρεθούν για
δεκαετίες ξανάσμιξαν δημιουργώντας μία
πρωτοφανή για τα Κωνσταντινουπολίτικα δεδομένα μεγάλη παρέα, θυμίζοντας
την ατμόσφαιρα ομογενειακών συνάξεων
περασμένων δεκαετιών, όταν άκμαζε ο
Ελληνισμός στην Πόλη.
Η Επιτροπή δεν περιορίστηκε μόνο
στη διοργάνωση των Μαθητικών Συ-

ναντήσεων, συνεστιάσεων και εκδρομών
αλλά ανέπτυξε δράση και στο φιλανθρωπικό τομέα. Τα τελευταία χρόνια
η Ελλάδα περνά σοβαρές δυσκολίες
που έχουν αντίκτυπο και στην Κωνσταντινουπολίτικη κοινότητα. Έτσι η
επιτροπή με δύο δράσεις συγκέντρωσε
μεγάλες ποσότητες τροφίμων που τις
διένειμε σε φιλανθρωπικά ιδρύματα των
συμπολιτών μας Κωνσταντινουπολιτών
αλλά και τον τελευταίο χρόνο κατ΄ ιδίαν σε συμπολίτες μας που είχαν ανάγκη
και δεν είναι εγγεγραμμένοι σε καταλόγους.
Η Επιτροπή έχει σχεδιάσει και άλλες
δράσεις που σύντομα θα είμαστε στην
ευχάριστη θέση να τις ανακοινώσουμε
και από τη νέα μας ιστοσελίδα www.
tatavla.gr που αυτό το διάστημα «χτίζεται».

Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος.
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ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ
Υπεύθυνος: Κων/νος Σταμνίδης

ΑνεξάPτητοι και βετεPάνοι ψήφισαν...
Βυζαντινό και Ταταύλα Ping Pong Open

Μ

ε τη συμμετοχή 105 αθλητών και αθλητριών ολοκληρώθηκε και το 4ο Ταταύλα Ping Pong Open, που
φιλοξενήθηκε στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο και
στην αίθουσα Μιχάλης Παγιώτης. Παρά το ιδιαίτερο της ημέρας (Κυριακή των εκλογών γαρ), η προσέλευση των αθλητών
ήταν άκρως ικανοποιητική. Φίλοι από Καλαμάτα, Κέρκυρα,
Λουτράκι, Κόρινθο και Ξυλόκαστρο, έδωσαν το παρών στο 1ο
αυτό αξιολογημένο τουρνουά της αγωνιστικής περιόδου...
Κάτι τα πλαστικά μπαλάκια που φέτος μπήκαν στη ζωή μας,
κάτι η αρχή της αγωνιστικής περιόδου, ήταν ίσως οι αιτίες
αρκετών εκπλήξεων που κράτησαν ζωηρό το ενδιαφέρον. Οι
αγώνες ξεκίνησαν 9:30 το πρωί και ολοκληρώθηκαν στις 7 το
απόγευμα με τον καταπληκτικό τελικό της κατηγορίας βετεράνων 50-59 μεταξύ των Γιώργο Καρύτσα και Μίλαν Ιγκνιάτοβιτς, που έληξε υπέρ του πρώτου με 3-2 και 11-9 στο κόντρα
σετ. Νωρίτερα ο Σταύρος Ράπτης κατακτούσε το για 2η συνεχόμενη χρονιά το τρόπαιο, επικρατώντας του Γιώργου Πετρόχειλου με 3-1, στην κατηγορία των βετεράνων 40-49. Στους
ανεξάρτητους, οι Γιώργος Κοκόσης (2ο συνεχόμενο χρυσό μετά
το Πανελλήνιο), Αλέξανδρος Κρουτζίνσκι (μόνιμος νικητής της
κατηγορίας) και Μανώλης Καπίρης, ήταν οι νικητές των τριών
ηλικιακών κατηγοριών. Τέλος στην κατηγορία των βετεράνων
γυναικών η Λίλιαν Λουκά κατέκτησε το χρυσό, παρά το κακό
ξεκίνημα με ήττα από την Άννα Μέρα στη φάση των ομίλων.

Ανεξάρτητοι 18-39, οι νικητές Καλαποθάκης, Πολυχρονόπουλος, Κοκόσης, ογκότης και στην απονομή ο
Πρόεδρος του Π.Ο.Φ.Επ.Α. Σταύρος Πλακαντωνάκης.

Ανεξάρτητοι 40-49
Λεγάντης, Καλογερόπουλος, Κρουτζίνσκι, Κωνσταντίνου

Ανεξάρτητοι 50-59
Βάγιας, Μαρδικιάν, Καπίρης, Λαγκούσης

Βετεράνοι 40-49
Συμεωνίδης, Pάπτης, Σταμνίδης

Βετεράνοι 50-59
Ιγκνιάτοβιτς, Πολίτσης (απονομή),
Καρύτσας, Δημητρακόπουλος

Γυναίκες βετεράνοι
Κούκα, Λουκά, Κουτσουπίδου, (απονομή Σταμνίδης)

Μετάλλια & Κύπελλα

Α1 ΕΘΝΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟPΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Οι προπονητές Πινγκ-Πονγκ

“ΣΚΥΤΑΛΗ” ΣΕ ΕΠΑΞΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΦΕPΕΛΠΙΔΕΣ “PΑΚΕΤΕΣ”

T

ην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο
2014-2015 επνέφεραν στη “φυσική” της
θέση την γυναικεία ομάδατης επιτραπέζιας
αντισφαίρισης οι αθλήτριες του Α.Ο. Ταταύλα
και από την Α2 Εθνική κατηγορία ανέβηκαν στην
Α1 Γυναικών. Ήταν μια χρονιά επιτυχιών για τα
“κορίτσια” που λειτούργησαν ενωμένα, με πείσμα
και αταλάντευτη πορεία προς την άνοδο. 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.
Παρουσίασαν καθ’ όλη τη χρονιά ένα αρμονικό
σύνολο το οποίο “διηύθυνε” με σεμνότητα, σοβαρότητα και προπονητική υπευθυνότητα ο Δημήτρης
Παπαδημητρίου. Κράτησαν χαμηλούς τόνους,
δούλεψαν με μεράκι και πέτυχαν τον στόχο.
Ο Α.Ο. Ταταύλα για τη νέα αγωνιστική περίοδο αποφάσισε να μεταγράψει στη γυναικεία ομάδα,
εξίσου ταλαντούχες πρωταθλήτριες που θα προσπαθήσουν και αυτές, το ίδιο αποτελεσματικά, για
τα καλύτερα αποτελέσματα.
Η σεζόν 2015-2016 αρχίζει οσονούπω και “την
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σκυτάλη” έχουν ήδη πάρει στα χέρια τους οι
νεαρές, Θάλεια Κορδούτη και Νίκη Μπρισκόλα.
Διακεκριμένες από μικρή ηλικία αθλήτριες, με
ήθος, με ταλέντο και με κέφι να ριχτούν εκ νέου
στις μάχες της Α1 μετα από μια χρονιά δύσκολη,
γεμάτη διάβασμα και μαθητικό άγχος για τις
εισαγωγικές τους εξετάσεις. Διέπρεψαν αμφότερες.
Η Θάλεια Κορδούτη εισήχθη φέτος στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Πειραιά, ενώ η Νίκη Μπρισκόλα στην
φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Φοιτήτριες πλέον, θα
συνεχίσουν την αθλητική τους προσπάθεια με τα
χρώματα του Α.Ο. Ταταύλα. Η διεθνής Κύπρια
αθλήτρια Λουίζα Κουρέα συμπληρώνει εφάμμιλα
την ομάδα.
Το περσινό, απόλυτα επιτυχημένο, μότο της
ομάδας: “Παίζουμε για να κερδίσουμε, αγωνιζόμαστε για τη νίκη” παραδόθηκε. Ο Α.Ο.
Ταταύλα ευχαριστεί για μια ακόμη φορά τις αθλήτριες Μαρία Μιτακίδου, Κατερίνα Ταντσούρα,
Μαρία Στεργίου. Καλωσορίζει και εύχεται καλή
αγωνιστική χρονιά στις Θάλεια Κορδούτη, Νίκη
Μπρισκόλα και Λουίζα Κουρέα.
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ΜΠΡΙΤΖ
Υπεύθυνος: Τάσος Αναστασάτος
Τηλ: 694 442 05123

ΜΠPΙΤΖ, ΤΟ ΠΙΟ ΜΟΝΤΕPΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΜΑ
αθλητές του τις Εθνικές Ομάδες Μπριτζ
που εκπροσώπησαν την Ελλάδα σε
διεθνής αγώνες. Ο σύλλογος με ανθρώπους που διαθέτουν διάθεση, υπομονή
και μεθοδική δουλειά κατόρθωσε να
δημιουργήσει ένα πραγματικό φυτώριο
αθλητών του μπριτζ στο λεκανοπέδιο,
ενισχύοντας το άθλημα με το κύρος ενός
αναγνωρισμένου ιστορικού αθλητικού
σωματείου.
Μία από τις κυριότερες δραστηριότητες του τμήματος είναι η οργάνωση
κάθε χρόνο, τον Ιούνιο, στο Βυζαντινό
Αθλητικό Κέντρο, το Βυζαντινό Φεστιβάλ Μπριτζ, ( φετινές εικόνες που
περιβάλουν το κείμενο), σε πενθήμερους
αγώνες και παράλληλα το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Μαθητών στο οποίο
συμμετέχουν όλοι οι μαθητές της περιόδου από τους 60 Ομίλους μπριτζ της
Ελλάδας με συμμετοχή 600 και πλέον
αθλητών.
Μία σύντομη περιγραφή του μπριτζ
θα μπορούσε να ξεκινήσει με μία φράση
του Σώμερσετ Μωμ <<Το Μπριτζ είναι
το πιο έξυπνο και διασκεδαστικό παιχνίδι που εφεύρε ο άνθρωπος>> και άλλη
μία του Βίκτωρ Μολό <<Απορώ όχι με
όσους παίζουν Μπριτζ, αλλά με όσους

Αγώνες Βυζαντινού Φεστιβάλ Μπριτζ

Ε

ίχαμε ακούσει σε μια παρέα για
ένα πνευματικό αθλημα που ανθίζει στην πόλη μας το Π.Φάληρο.
Πολύ-πολύ παλιό ως προς την επινόηση, ιστορία και εξέλιξή του αλλά και
μοντέρνο όσο αφορά την διαδοσή του
και την ενασχόληση όλο και περισσοτέρων με αυτό.
Θα καταλάβατε ότι πρόκειται για το
Μπριτζ που στην Πόλη μας το Π.Φά-

ληρο εδώ και 16 χρόνια εκροσωπείται
από τον Αθλητικό Όμιλο Ταταύλα.
16χρόνια λοιπόν που ο σύλλογος αυτός
έχει εκπαιδεύσει και δημιουργήσει πάνω
από 600 αθλητές του Μπριτζ, διεξήγαγε χιλιάδες αγωνιστικές ημερίδες και
τριήμερα πανελλήνια πρωταθλήματα,
διοργάνωσε πολλές εκδρομές- αθλητικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και
Κωνσταντινούπολη και στελέχωσε με

δεν έχουν> ακόμη αρχίσει να παίζουν>>.
Είναι το <<χόμπυ κόλλημα>>, είναι ένα
πανέξυπνο παιχνίδι με χαρτιά, αναγνωρισμενο από την Γενική Γραμματεία
ΑΘλητισμού και την Διεθνή Ολυμπιακή
Επιτροπή.

Ο διοργανωτής του Βυζαντινού Φεστιβάλ
Μπριτζ με δύο βραβευθείσες κυρίες του Συλλόγου μας

Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ Φιξ & Ζεφύρου 1-3 Π. Φάληρο
Υπεύθυνος: Τάσος Αναστασάτος
Τηλ: 694 442 05123

ΜΠΑΣΚΕΤ
Υπεύθυνος: Ιωάννης Μαράντης

Τα παιδια διασκεδαζοντασ, κεPδιζοντασ, εγιναν ομαδα!
με να προσελκύσουμε ακόμα μεγαλύτερο
αριθμό αθλουμένων στα τμήματα του
μπάσκετ. Για αυτό το λόγο και μέσω
αυτής της επικοινωνίας καλούμε όσους
γονείς μπορούν και θέλουν να φέρουν τα
παιδιά των φίλων τους στο σύλλογο μας
(το δεύτερο σπίτι τους) και για τι όχι
να βοηθήσουν και εξωαγωνιστικά από
την θέση των εφόρων και τα υπόλοιπα
τμήματα
Στο αγωνιστικό κομμάτι το ανδρικό τμήμα ξεκίνησε την Παρασκευή
09/10/2015 με νίκη 69-61 επί του
Ερμή Αργυρούπολης (εντός έδρας) την
σεζόν 2015-2016 στο πρωτάθλημα της
Γ’ ΕΣΚΑΝΑ, μία σεζόν πού με δειλά
και προσεκτικά βήματα και αντιμετωπίζοντας ένα-ένα τα παιχνίδια ελπἰζουμε
να μας οδηγήσει όσο πιο ψηλά, σε ένα
πολύ δύσκολο πρωτάθλημα και για τι
όχι στο τέλος της σεζόν στην τριάδα ανόδου στην Β΄ κατηγορία.
Το εφηβικό τμήμα ξεκίνησε την Κυριακή 11/10/2015 με ήττα από τον
Πόλις Καλλιθέας με 36-51 στην πρώτη του συμμετοχή σε πρωτάθλημα αυτή
την σεζόν 2015-2016 στην Γ’ ΕΣΚΑΝΑ
Εφήβων, καθώς ιδρύθηκε μόλις φέτος.
Στὀχος για αυτή την σεζόν η βελτίωση
των αθλητών μας, η απόκτηση εμπειριών και η περαιτέρω στελέχωση με παιδιά γεννημένα τα έτη 2000-2001-2002.
Το παιδικό τμήμα ξεκίνησε την Κυριακή 04/10/2015 και έχει δύο αγώνες
έως τώρα στο πρωτάθλημα Γ’ ΕΣΚΑΝΑ παίδων με ήττα από τον Α.Ο.Κ.

1η ομάδα ΑΝΔPΩΝ

Ο

σύλλογος μας εκτός των άλλων
ομαδικών αθλημάτων αναπτύσσει και το τμήμα του μπάσκετ.
Το τμήμα αυτό βρίσκεται εδώ και δύο
χρόνια σε πλήρη αναδιοργάνωση με
την εποπτεία εκ μέρους της διοίκησης
του κου Αράπογλου Βασίλη και με την
αγωνιστική καθοδήγηση όλων των τμημάτων από τον προπονητή της ανδρικής
ομάδας Σιταρά Βαγγέλη και τους συνεργάτες του Τριανταφυλλίδη Στέφανο,
ο οποίος καθοδηγεί τα τμήματα εφηβικό, παιδικό και junior, Λιάκο Βασίλη
που καθοδηγεί τα τμήματα junior β’ και
μίνι, των Σιταρά Πάρι και Μαράντη
Φάνη οι οποίοι καθοδηγούν τις υποδομές
του συλλόγου μας (μίνι β΄ και προμίνι).

Αρωγός σε αυτές τις προσπάθειες στέκεται και ο έφορος του ανδρικού τμήματος Μαράντης Γιάννης προσφέροντας σε
εξωαγωνιστικά θέματα.
Σε αυτή την προσπάθεια της αναδιοργάνωσης, η έως τώρα ανταπόκριση
κρίνεται ικανοποιητική καθώς η προσέλευση παιδιών κάθε ηλικιακής ομάδας
είναι σημαντικά αυξημένη από την περσινή περίοδο και υπερδιπλασιασμένη από
την προπέρσινη. Πλέον όλα τα τμήματα (ανδρικό-εφηβικό-παιδικό-junior-μίνι
και υποδομές) αριθμούν περίπου 120
αθλητές ,όταν μόλις πρόπερσι δεν ήταν
παραπάνω από 50-55 αθλητές.
Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται, μεγαλώνει και πιστεύουμε ότι θα καταφέρου-
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Ν.Σμύρνης με 44-47 και τον Κρόνο Αγ.
Δημητρίου με 27-46 (ομάδες με πολύχρονη ενασχόληση σε αυτά τα τμήματα
όπως και ο Πόλις Καλλιθέας). Στόχος
και για αυτό το τμήμα πού φέτος γέμισε
με νέα παιδιά πού παίζουν πρώτη φορά
πρωτάθλημα είναι ο ίδιος με το εφηβικό
τμήμα.
Στην επόμενη μας επικοινωνία ελπίζουμε τα νέα μας να είναι περισσότερα,
καλύτερα και αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά με συμμετοχή νέων συνεργατών (γονέων) στα διάφορα τμήματα
μας.

Ομάδα Παίδων

Οι Παμπαίδες σε προπόνηση

Εφημερίδα Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπόλεως

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Υπεύθυνος: Ιωάννης Γλύψης

μΕΤΑ ΤΗΝ ΠPΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Σ

τισ 13 Σεπτεμβρίου άρχισε η νέα
περίοδος με πρώτο αγώνα κυπέλλου, με ανίπαλο, αναβιώνοντας τα
ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης μεταξύ
ΤΑΥΤΑΛΑ-ΠΕPΑ ΚΛΟΥΜΠ (ομάδα
Β’ Κατηγορίας), με νικητή την ομάδα μας με σκορ 3-2. Το παιχνίδι ήταν
πραγματικό ντέρμπι. Η ομάδα μας με
σκόρερς τους: ΤΣΟΚΑΛΙΔΗ, ΣΑPΑΤΣΙΩΤΗ και ΤPΙΓΩΝΑΚΗ κέρδισαν
δίκαια τους αντιπάλους του και πέρασαν
στον δεύτερο γύρο του κυπέλλου.
Στις 23 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη
ο δεύτερος αντίπαλος για αγώνα κυπέλλου ήταν η ομάδα της ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ (ομάδα Β΄ κατηγορίας). Μετά
από ένα δυνατό παιχνίδι νικητής ήταν
η ομάδα μας με σκορ 1-0. Σκόρερ ο
16χρονος ΑΛΕΞΑΝΔPΟΣ ΔΟΣΗΣ.
Στη τρίτη φάση η κληρωτίδα έβγαλε
αντίπαλο την ομάδα των ΤPΑΧΩΝΩΝ
(ομάδα Γ΄ Εθνικής). Η ομάδα μας
παρόλο που αντιστάθηκε γενναία στο
δεύτερο ημίχρονο ηττήθηκε με σκορ
2-0, με γκολ που ήδη είχαν μπει στο
πρώτο ημίχρονο.
Επιτέλους ξεκίνησε η Πρώτη Αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ΄κατηγορίας 3ου Ομίλου με αντίπαλο την
ομάδα του Α.Ο. ΙΛΙΟΥ. Η ομάδα μας
έχασε άδικα διότι οι ποδοσφαιριστέςμας

αδίκησαν τους εαυτούς τους, κάνοντας
δύο λάθη στην ίδια φάση και πουλώντας την μπάλα στους αντιπάλους τους
έχασαν με σκορ 1-0. Μετά το γκολ
στον αγωνιστικό χώρο υπήρχε μόνο η
ομάδα μας χάνοντας απίστευτες ευκαιρίες, δηλαδή τέσσερα σίγουρα γκολ.
Δυστυχώς η μπάλα τιμωρεί, αυτός είναι

Στη Δεύτερη Αγωνιστική κάτω από
καταρακτώδη βροχή στις 10 Οκτωβρίου
ημέρα Σάββατο και ώρα 4:00μ.μ. η
ομάδα μας πέταγε στο γήπεδο, έπαιξε
μονότερμα τους αντιπάλους της, κερδίζοντας την ομάδα του ΑPΗ ΒΥPΩΝΑ
με σκορ 4-0.
Η ομάδα μας είχε σκόρερ τους ΛΟΥΦΑΚΗ, ΣΟΥPΔΗ, ΤPΙΓΩΝΑΚΗ
και ΣΑΤΣΙΩΤΗ. Έχασε τουλάχιστον
άλλα τόσα γκολ για να φθάσει το σκορ
σε αστρονομικό επίπεδο.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

ο άγραφος νόμος του ποδοσφέρου.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔPΗΣ - ΔΟΣΗΣ - ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ - ΤΣΟΚΑΛΙΔΗΣ - ΣΑΚΑΤΗΣ - ΛΩΛΟΣ - ΛΟΥΦΑΚΗΣ
- ΣΦΕΝΔΥΛΗΣ Φ. - ΤPΙΓΩΝΑΚΗΣ - ΧΑΣΙΩΤΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Έπαιξαν επίσης και οι: ΣΦΕΝΔΥΛΗΣ
Μ. (61΄) - ΧΑPΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
(46΄) - ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ (88΄)

ΑΛΕΞΑΝΔPΗΣ - ΔΟΣΗΣ - ΣΦΕΝΔΥΛΗΣ Φ. - ΤΣΟΚΑΛΙΔΗΣ - ΣΑΚΑΤΗΣ - ΛΩΛΟΣ - ΛΟΥΦΑΚΗΣ
- ΧΑΣΙΩΤΗΣ - ΤPΙΓΩΝΑΚΗΣ
- ΧΑΣΙΩΤΗΣ - ΣΟΥPΔΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Έπαιξαν επίσης και οι: ΣΑPΑΤΣΙΩΤΗΣ (46΄) - ΤΑΤΣΙ ΑΝΤΟΝΕΛ
(75΄) - ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ (79΄)

ΤΜΗΜΑΤΑ 5Χ5

Η

Ακαδημία ποδοσφαίρου έκλεισε
τη χρονιά που μας πέρασε με
μια όμορφη εκδήλωση δίνοντας
επαίνους και μετάλλια σε όλους τους
αθλητές της για την αγωνιστική τους
πρόοδο και την άρτια συμπεριφορά
τους. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
θερμά τους γονείς για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη τους πρός το
Σύλλογο με ιδιαίτερη αναφορά στην
γενναιόδωρη προσφορά του Κυρίου
Γρούμπα Δημήτριου κατασκευάζοντας
και δωρίζοντας> μια ολοκαίνουργια
εξέδρα και την πλήρη αντικατάσταση

των συρματοπλεγμάτων του> γηπέδου.
Εμείς συνεχίζουμε για ένατη χρονιά
και σας περιμένουμε με πολλες νεες
εγγραφες.Φετος η ακαδημια μας εχει
δημιουργησει 5 τμηματα, 4 αγωνιστικα
και 1 μή-αγωνιστικό για παιδια που
έρχονται σε επαφή με το άθλημα για
πρώτη φορά. Οι προπονησεις πραγματοποιουνται καθημερινά απο Δευτέρα
εως Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο
ακολουθούν αγώνες Πρωταθλήματος.
Για εγγραφές ή ερωτήσεις στα τηλέφωνα του Συλλόγου ή στο 6987-487587
Κωνσταντίνος Πηλιόπουλος.
Ταταύλα Football Academy

Τμήμα

Δευτέρα

Bebebolla

(2010-2011-2012)

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

17:00 - 18:00

10:00 - 11:00

Κυριακή

Αστεράκια

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

Προτζούνιορ

19:00 - 20:00

19:00 - 20:00

19:00 - 20:00

ΑΓΩΝΑΣ

(2009-2010)

(2006-2007-2008)

ΑΓΩΝΑΣ

Παμπαίδες

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

20:30 - 22:00

ΑΓΩΝΑΣ

Παίδες

19:00 - 20:00

19:00 - 20:00

20:30 - 22:00

ΑΓΩΝΑΣ

(2003-2004-205)

(2001-2002)

Τμήμα 5Χ5

Τρίτη
17:00 - 18:00

Τμήμα 5Χ5

ΤΑΤΑΥΛΑ - ΕφημεPίδα Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπόλεως
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ
Δημήτρης Αράπογλου (Πρόεδρος)
EνημεPωτικό δελτίο του Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ: διανέμεται δωρεάν Μιχαήλ Τσοντσόλης (Αντιπρόεδρος)
Διαμαντής Αρβανιτίδης (Γενικός Γραμματέας)
Εκδότης/Ιδιοκτήτης: Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ
Ακύλλας Μυστιλίογλου (Ταμίας)
Εδρα: Φιξ & Ζεφύρου 1-3 Π. Φάληρο
Βασίλης Αράπογλου (Μέλος - Υπ.Μπάσκετ)
ΓPΑΦΕΙΑ: Β
 υζαντινό Αθλητικό Κέντρο, Μεγάλης του Γένους Σχολή 10,
Σταύρος Ερμανουήλογλου (Μέλος - Υπ.Δημ.Σχέσεων)
τ.κ. 174 56, Άλιμος - Tηλ./Fax: 210 99 68 981
Γεώργιος Τσελέπης (Μέλος)
Γιάννης Καλονάς (Μέλος)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ιωάννης Μαράντης (Μπάσκετ)
Βαγγέλης Σιταράς (Μπάσκετ)
Ιωάννης Γλύψης (Ποδόσφαιρο)
Γεώργιος Ξυδιάς (Ποδόσφαιρο)
Αναστ. Ανστασάτος (Μπριτζ)
Κων/νος Σταμνίδης (Πινγκ-Πονγκ)
Γεώργιος Τσελέπης (Πινγκ-Πονγκ)

www.tatavlasc.gr • facebook: Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ & Τatavla.SC • email: ao.tatavla@gmail.com
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Ελένη Καρκάλου (Τέννις)
Αρίστη Χατζημιχαήλ (Τέννις)
Νικόλαος Χατζησταμούλης (5Χ5)
Κων/νος Πηλιόπουλος (5Χ5)
Θωμάς Αρβανιτίδης (Δημ. σχέσεις)

Οι απόψεις των συνεργατών του εντύπου δεν ειναι απαραίτητη και θέσεις του Εκδότη
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