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Ε
νταση σηµειώθηκε στα αποδυτήρια του

Πανθεσσαλικού Σταδίου αµέσως µετά τη λήξη της

αναµέτρησης του Ολυµπιακού Βόλου µε τον

Παναθηναϊκό. Ο Αχιλλέας Μπέος εκστασιασµένος από

τη νίκη που οδήγησε την οµάδα του στα play off άρχισε

να «δουλεύει» τους παράγοντες του Παναθηναϊκού, ενώ

ακολούθησε ο εξής διάλογος ανάµεσα στον Μπέο και

τον Γόντικα: 

Μπέος: “Αν ξεφύγαµε κάπου, σας ζητάµε συγγνώµη”.

Γόντικας: “Αληθεύει οτι µε χαρακτήρισες υπάλληλο και

τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού φλώρους;”.

Μπέος: “Ναι, αληθεύει...”.

Σύµφωνα µε όσα υποστηρίζουν οι άνθρωποι του

Τριφυλλιού, ο µεγαλοµέτοχος του Βόλου τους είπε:

“Σας γάµ**α και σήµερα, αλλά δεν τελείωσα, θα µε

βρείτε µπροστά σας και στα play off“. 

Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος ζήτησε το λόγο από τον

Μπέο για την συµπεριφορά του και προς στιγµή πήγε να

ξεφύγει η κατάσταση, ωστόσο µε την παρέµβαση των

ψυχραιµότερων η... φωτιά που άναψε από τον

«ενθουσιασµό» του ισχυρού άνδρα των βολιωτών

έσβησε άµεσα.

“Την αφιερώνω στον Μπιτσαξή, 
στον Πατέρα, τον Κούγια και τον Γιδόπουλο”

Ο Αχιλλέας Μπέος κατευθύνθηκε εν συνεχεία στην

συνέντευξη Τύπου και δήλωσε για το επεισόδιο: 

“Με τον επίσηµο Παναθηναϊκό δεν έχουµε τίποτα.

Εχουµε µε τους υπαλλήλους, όπως ο κύριος Γόντικας,

που δικαιολογηµένα πασχίζουν για το ψωµί τους και

φοβούνται µήπως χάσουν τη δουλειά τους. Αυτοί είναι

περαστικοί, σήµερα είναι εδώ, αύριο είναι εκεί. Εύχοµαι

ο Παναθηναϊκός να βρει τους κατάλληλους παράγοντες

για να τον διοικήσουν. Εκτός από τον κόσµο, αφιερώνω

τη νίκη στον κ. Μπιτσαξή, στον κ. Πατέρα και στον

φίλο µου τον Κούγια και λίγο στον κ. Γιδόπουλο, εδώ

για τους ντόπιους”.

Ο ∆ηµήτρης Γόντικας σε δηλώσεις που έκανε µετά

στις τηλεοπτικές κάµερες χαρακτήρισε τα όσα

συνέβησαν στο σηµερινό παιχνίδι γεγονότα µίας άλλης

εποχής, 

Συγχαρητήρια στον
Ολυµπιακό Βόλου

Ο
Νίκος Θεοδωρακόπουλος

τις πρώτες πρωινές ώρες

Σίδνεϊ, αµέσως µετά τον

θρίαµβο του Ολυµπιακού Βόλου

επί του Παναθηναϊκού και την

πρόκριση του στα πλέι οφ,

µίλησε µε τον ιδιοκτήτη της

Θεσσαλικής οµάδας.  «∆εν

κρύβω ότι είµαι ενθουσιασµένος

µε την µεγάλη επιτυχία µιας

οµάδας από την περιφέρεια,

αλλά και για την δικαίωση ενός

καλού φίλου και των αγώνων

που έδωσε ο Αχιλλέας (Μπέος)

για να φτάσει σε µια τόσο

µεγάλη επιτυχία ένας

επαρχιακός σύλλογος.» 

« Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να

δώσω συγχαρητήρια στην οµάδα

του Ολυµπιακού Βόλου που

κατάφερε ένα µικρό

ποδοσφαιρικό θαύµα. Παίζοντας

εξαιρετικό ποδόσφαιρο σε όλη

τη διάρκεια της σεζόν,

εξασφάλισε την έξοδό της στην

Ευρώπη» 

«Συγχαρητήρια και στον

Αχιλλέα Μπέο που χάρις σ’

αυτόν κυρίως, ο ∆αβίδ νίκησε

τον Γολιάθ, πράγµα σπάνιο στην

εποχή µας. Ήταν κάτι σαν Θεία

∆ίκη αυτό που συνέβη στο

Πανθεσσαλικό γήπεδο»

«Η προσπάθεια του

Ολυµπιακού της Μαγνησίας, το

ποδόσφαιρο που έπαιξαν όλη τη

χρονιά, αµείφθηκε µε τον

καλύτερο τρόπο. Ολη η

φίλαθλη Ελλάδα που εκτιµάει το

καλό ποδόσφαιρο και θέλει να

βλέπει να επιβιώνουν οι... ∆αυίδ

έναντι των Γολιάθ σίγουρα

χάρηκε την επιτυχία του Βόλου»

«Αυτήν την εβδοµάδα όλη η

Ελλάδα βάφτηκε κόκκινη.

Ολυµπιακός Πειραιά και

Ολυµπιακός Βόλου έβαψαν όχι

µόνο απ άκρη σ’ άκρη την

Ελλάδα κόκκινη, αλλά και όλον

τον πλανήτη, όπου υπάρχουν

Έλληνες φίλαθλοι» 

«Όσο αφορά τώρα τον

Βαγγέλη Μαρινάκη, στο

πρόσωπο του ο Ολυµπιακός του

Πειραιά, βρήκε τον πρόεδρο που

θα συνεχίσει τον δρόµο που

χάραξε ο Σωκράτης Κόκκαλης,

γεµάτος επιτυχίες και τίτλους,

προχωρώντας όµως ακόµη

περισσότερο. Με µεγάλες

επιτυχίες στον Ευρωπαϊκό

χώρο»   κατέληξε στις δηλώσεις

του ο Νίκος Θεοδωρακόπουλος. 

Μ
ε το σφύριγµα της λήξης στο Βόλο, οι άνθρωποι

του τοπικού Ολυµπιακού ξέσπασαν σε ξέφρενους

πανηγυρισµούς, µε πρώτο και καλύτερο τον

Αχιλλέα Μπέο, ο οποίος µάλιστα έκανε δηλώσεις

τονίζοντας πως το επίτευγµα της οµάδας του βασίστηκε στη

σκληρή δουλειά και όχι σε λαµογιές. Παράλληλα, σχολίασε

πως “...το ποδόσφαιρο είναι αντρικό άθληµα και δεν

διοικείται από φλώρους”. Αρχικά, ο Αχιλλέας Μπέος

θέλησε να αφιερώσει τη νίκη στον πατέρα του: “Θέλω να

αφιερώσω αυτή τη νίκη στον πατέρα µου και σε όλη τη

πόλη του Βόλου και να πω ότι τις τελευταίες µέρες έχω

γίνει στόχος. Το ποδόσφαιρο είναι ανδρικό άθληµα και δεν

διοικείται από υπαλλήλους και φλώρους”. Επίσης,

υπογράµµισε πως δεν πρόκειται να πάψει να ασχολείται µε

το ποδόσφαιρο: “Εγώ θα συνεχίσω να υπηρετώ το

ποδόσφαιρο, γιατί το αγαπώ. Το έργο που κάνουµε στον

Ολυµπιακό αυτά τα τρία χρόνια δεν είναι από λαµογιές,

ούτε στησίµατα, ούτε πουλήµατα ή κάτι άλλο”. Τέλος,

τόνισε πως σύντοµα θα ενηµερώσει για το αν θα παραµείνει

στην ΠΑΕ Ολυµπιακός Βόλου: “Αυτή την εβδοµάδα έχω

ένα σηµαντικό ραντεβού για να δροµολογηθούν εξελίξεις.

Μέσα στη Μεγάλη Εβδοµάδα θα ενηµερώσω τον κόσµο, θα

δώσω µια συνέντευξη Τύπου για τις εξελίξεις”.

Κατσαβάκης: ∆ικαίωση των κόπων µας
Από την πλευρά του ο Μάκης Κατσαβάκης δεν θέλησε να

κάνει πολλές δηλώσεις στην συνέντευξη τύπου και απλά

τόνισε πως δικαιώθηκαν οι κόποι της οµάδας του.

“Πετύχαµε µια σπουδαία νίκη που την αξίζαµε 100%. Ήταν

η δικαίωση των κόπων µας. Μέχρι που µπήκε το τρίτο γκολ

ήταν σαν να συνωµοτούσε το σύµπαν εναντίον µας”, τόνισε

χαρακτηριστικά ο τεχνικός του Ολυµπιακού Βόλου, ενώ για

την αποβολή του από τον πάγκο της οµάδας του στο φινάλε

του πρώτου ηµιχρόνου ανέφερε πως “ήταν άδικη”.

Μπέος: 

Κάνουµε δουλειά, όχι λαµογιές!

Επεισόδιο Γόντικα µε Μπέο

Φραστικό επεισόδιο

σηµειώθηκε στα

αποδυτήρια του

Πανθεσσαλικού

ανάµεσα στον

µεγαλοµέτοχο του

Ολυµπιακού Βόλου,

Αχιλλέα Μπέο και τον

προεδρεύοντα

αντιπρόεδρο του

Παναθηναϊκού,

∆ηµήτρη Γόντικα.

Νίκος Θεοδωρακόπουλος) 

«Ο ∆αβίδ νίκησε τον Γολιάθ»


