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Μεταγραφική 
βόμβα με Ντιέγκο 

Ρομάνο!!

Το κύπελλο ήθους 
o Α.Ο Περαχώρας                      

Απονομή Τιμητικής Πλακέτας 
στην οικογένεια του αείμνηστου 
Ιωάννη Λογοθέτη (Κακός)           
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Αγώνες Α.Ο Περαχώρας

Γήπεδο Γ.Στέφας    Ώρα Έναρξης: 11:30
Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 διεξήχθη η αναμέτρηση της ομά-
δας μας με την Δάφνη Πουλίτσας στα πλαίσια της 3ης Αγωνιστικής 
του πρωταθλήματος Γ΄κατηγορίας της ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ στο γήπεδο 
Ισθμίων «Γιάννης Στέφας».
Το αποτέλεσμα της πολύ καλής εμφάνισης ήταν να έρθει μία άνετη νίκη.
11αδα: ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΘΥΜΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΔΕ-
ΛΩΝΑΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ, ΚΑΛΥΒΑΣ, ΠΑΠΠΑΣ, ΤΖΟΓΑΝΑΚΟΣ, ΚΟ-
ΝΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ.
Έπαιξαν και οι: ΠΑΥΛΟΥ, ΒΑΡΔΑΚΗΣ, ΒΥΡΛΑΣ, ΚΟΛΙΑΚΟΣ,ΔΗ-
ΜΟΠΟΥΛΟΣ.
Τα γκολ: ΚΟΝΤΗΣ(2),ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΛΥΒΑΣ, ΤΖΟΓΑΝΑΚΟΣ.

Γήπεδο Γ.Στέφας   Ώρα Έναρξης: 11:30
Το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι εντός έδρας για την ομάδα μας πραγ-
ματοποιήθηκε στο γήπεδο Ισθμίων «Γιάννης Στέφας» την Κυριακή 4 
Δεκεμβρίου με αντίπαλο την ομάδα της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΙΑ-
ΛΙΟΥ.
Εξαιρετική εμφάνιση, όπου στήθηκε άψογα και με δυο πανέμορφα 
γκολ πήρε μια νίκη μεγάλης ψυχολογικής σημασίας για την συνέχεια.
Τα γκολ: Αντωνοπουλος, Καλύβας
11αδα: Σεραφείμ, Θυμης, Βυρλας, Δελωνας, Κακούρης, Κανακης, 
Καλύβας, Παππας, Αντωνοπουλος, Κοντης, Τζογανακος.
Έπαιξαν και οι: Κωνσταντινιδης, Κατσουκης, Παύλου.

Γήπεδο Ανατολικής Τραγάνας   Ώρα Έναρξης: 11:30
Στην εκτός έδρας αναμέτρηση στο Κιάτο τη Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 
με αντίπαλο την ομάδα του Αετού Κρυονερίου η ομάδα μας δεν κα-
τάφερε να αποσπάσει κάποιο θετικό αποτέλεσμα παρόλο την καλή 
εμφάνιση.
Έπαιξε αμυντικά, βγήκε στην κόντρα , δημιούργησε και ευκαιρίες, 
αλλά ένα αυτογκολ στο 88’ και μια αντεπίθεση στο 90’ διαμόρφωσε 
το τελικό αποτέλεσμα.
11αδα: Σεραφείμ, Θυμης, Βυρλας, Δελωνας, Κακούρης, Κανακης, 
Καλύβας, Παππας, Αντωνοπουλος, Κοντης, Τζογανακος.
Έπαιξαν και οι: Κατσουκης, Κολιακος, Κωνσταντινιδης.

Γήπεδο Γ.Στέφας  Ώρα Έναρξης: 11:00
Το τελευταίο παιχνίδι για την περασμένη χρονιά ήταν εκείνο, με αντί-
παλο τον ΦΩΚΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΛΕΩΝΩΝ την Κυριακή 18 Δεκεμβρί-
ου2022 στο γήπεδο Ισθμίων «Γιάννης Στέφας».
Παρά τις απουσίες η ομάδα μας έπαιξε όμορφο ποδόσφαιρο και 
έδωσε χρόνο συμμετοχής σε πολλά νεαρά παιδιά.
11αδα: Σεραφείμ, Κωνσταντινιδης, Βυρλας, Καλογερης, Κακούρης, 
Κανακης, Καλύβας, Παππας, Παύλου, Τζογανακος, Θυμης.
Έπαιξαν και οι: Μπολετης, Αντωνοπουλος, Κολιακος, Γεωργίου, 
Βαρδακης
Τα γκολ: Κωνσταντινιδης, Τζογανακος, Παππας(2), Κολιακος

Α.Ο.ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 5-0

Α.Ο.ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ 2-0

ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ- Α Ο ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ. 2-0

Α.Ο.ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΦΩΚΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΛΕΩΝΩΝ 5-0

Γήπεδο Γ.Στέφας   Ώρα Έναρξης: 11:30
Ντεμπούτο με το… αριστερό έκανε ο ομάδας μας καθώς στη 1η 
αγωνιστική του πρωταθλήματος Γ΄ Κορινθίας την Κυριακή 13 Νοεμ-
βρίου 2022 στο γήπεδο Ισθμίων «Γιάννης Στέφας», αφού ηττήθηκε 
από την ομάδα του Πανευρωστινιακού.
Το γκολ της ομάδας μας σημείωσε ο Κόντης
11αδα: Σεραφείμ, Βύρλας, Κωνσταντινίδης, Αντωνοπουλος, Καλο-
γερής, Παππάς, Τζογανάκος, Κατσούκης, Κακούρης, Κόντης, Κολ-
λιάκος.
Έπαιξαν και οι: Παύλου, Κανάκης, Δελώνας, Καλύβας. 

Γήπεδο Αρχαίας Κορίνθου   Ώρα Έναρξης: 11:00
Με το δεξί ξεκίνησε τις επίσημες υποχρεώσεις της η ομάδα μας για το 
νέο έτος. Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2023 αντιμετώπισε την ομάδα 
του ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ στο γήπεδο της Αρχαίας Κορίνθου καταφέρνο-
ντας να επικρατήσει με σκορ 1-4.

Την πρώτη του εμφάνιση με την φανέλα ης ομάδας μας έκαναν οι Ρο-
μάνο και Σοφός

Ένα πολύ όμορφο γκολ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης από τον Τζογα-
νάκο και ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο διαμόρφωσαν το τελικό 1-4.

Χατ τρικ στην πρώτη του εμφάνιση έκανε ο Σοφός.

11αδα: ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΘΥΜΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ, ΔΕΛΩ-
ΝΑΣ, ΠΑΠΠΑΣ, ΚΑΝΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,ΣΟΦΟΣ, ΤΖΟΓΑ-
ΝΑΚΟΣ, ΚΑΛΥΒΑΣ

Έπαιξαν και οι: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΠΑΥΛΟΥ, ΡΟΜΑΝΟ, ΒΑΡΔΑΚΗΣ

Γήπεδο Γ.Στέφας   Ώρα Έναρξης: 11:00
Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την ομάδα μας για τη νέα χρονιά με 
αντίπαλο την ομάδα του Οφέλτη. Το παιχνίδι διεξήχθη την Κυριακή 
15 Ιανουαρίου 2023
Το Γκολ ο Αντωνόπουλος μετά από όμορφο συνδυασμό με τον Ρομάνο

Γήπεδο Αρχαίας Κορίνθου   Ώρα Έναρξης: 11:00
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε το παιχνίδι του ΑΟ-
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ με την ομάδα του Αγ Γεωργίου Κορίνθου.
Εάν και η ομάδα μας βρέθηκε πίσω στο σκορ δύο φορές κατάφερε να ισο-
φαρίσει και τις δύο με τον Κόντη και να πάρει τη νίκη με πολύ όμορφο γκολ 
από τον Τζογανάκο λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης

Γήπεδο Λυκοποριάς  Ώρα Έναρξης: 11:00
Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε το παιχνίδι του 
ΑΟΠΕΡΑΧΩΡΑΣ με τον πρωτοπόρο ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟ
Η ομάδα μας ήταν εκείνη που προηγήθηκε στο παιχνίδι με τον Κόντη 
και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με σκορ 2-2.
Στο δεύτερο ημίχρονο ωστόσο ο ΑΟΠ δεν κατάφερε να συνεχίσει να 
διατηρήσει την καλή εικόνα που είχε στο πρώτο ημίχρονο με αποτέλε-
σμα τη διαμόρφωση του σκορ στο ευρύ 5-2.

Γήπεδο : Στάδιο Βέλου   Ώρα Έναρξης: 11:00
Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε το παιχνίδι 
του ΑΟΠΕΡΑΧΩΡΑΣ με τη ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ στον Δημοτικό 
Στάδιο του Βέλου.
Η ομάδα μας ήταν εκείνη που κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια του παι-
χνιδιού με το ημίχρονο να τελειώνει με 0-1 με γκολ του Παύλου.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παύλου κάνει το 0-2 με τον Ρομάνο με ένα 
φανταστικό σουτ να ανοίγει λογαριασμό στο σκοράρισμα με την ομά-
δα μας για το 3-0.
Το 0-4 λίγο πριν την λήξη με τον Τζογανάκο.

Α.Ο.ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ 1-3Α.Ο.ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ 1-3

ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ ΑΡΧ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 1- 4

ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –ΟΦΕΛΤΗΣ ΑΡΧ ΝΕΜΕΑΣ 1-0

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΟΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 2-3

ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 5-2

ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ – ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 0-4

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ συντακτική ομάδα: 
Σπυρίδων Σταύρου, 
Κλεπετσάνης Μιχάλης, 
Μάριος Κολλιάκος (Νταουλιάρης), 
Χρήστος Παππάς
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Ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια 
πανδημίας, η αρχική σκέψη της 

διοργανώτριας αρχής ήταν, το πρω-
τάθλημα της Γ’ κατηγορίας να διεξα-
χθεί σε δύο ομίλους. Η συμμετοχή 
των ομάδων δεν ήταν η αναμενόμενη 
έτσι δημιουργήθηκε ένας όμιλος ο 
οποίος απαρτίζεται από εννέα ομά-
δες. Μια εξ αυτών και η ομάδα μας, ο 
Αθλητικός  Όμιλος Περαχώρας.
Πέρσι ο Α.Ο Περαχώρας, παρά τις 
αρκετές δυσκολίες ,υπό τις οδηγίες 
του προπονητή κ.Βασίλη Γεωργίου. 
ένα άνθρωπο που τα τελευταία χρό-
νια συνεισφέρει στην ομάδα από 

όποια θέση και αν του ζητηθεί κατάφερε να τερματίσει  τρίτος στη βαθ-
μολογία παίζοντας κατά διαστήματα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο.

Την εφετινή αγωνιστική περίοδο, με πολλά νέα πρόσωπα στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο της ομάδας του οποίου προεδρεύει ο γιατρός κ. Δη-
μήτριος Βασιλείου γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από όλους, ώστε η 
ομάδα να επανέλθει στη Β’ κατηγορία Κορινθίας. Προπονητής, είναι ο 
άνθρωπος ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας πέρσι 
με την ομάδα του Α.Ο Λεχαίου, ο κ. Βασίλειος Μηνάς.
Ύστερα από 11 αγωνιστικές, ο Α.Ο Περαχώρας βρίσκεται στη τρίτη 
θέση της βαθμολογίας με 21 βαθμούς έχοντας τη δεύτερη καλύτερη 
επίθεση του πρωταθλήματος με 27 γκολ αλλά και ένα παιχνίδι λιγότε-
ρο από το πρωτοπόρο της βαθμολογίας. Πρώτος σκόρερ για τον Α.Ο 
Περαχώρας ο Δημήτριος Κόντης. 
Στη κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με ένα παιχνίδι περισσότερο 
βρίσκεται η ομάδα του Πανευρωστινιακού με 30 βαθμούς έχοντας τη 
καλύτερη επίθεση ως τώρα με 48 γκολ. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο 
Αετός Κρυονερίου , με 25 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο από την 
ομάδα της Ευρωστίνης. Να υπενθυμίσουμε ότι οι θέσεις που οδηγούν 
στη Β’ κατηγορία Κορινθίας είναι οι πρώτες δύο.

Γ’ Κατηγορία Κορινθίας



Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποίησε την Παρα-
σκευή 20 Ιανουαρίου ο Αθλητικός Όμιλος Περαχώρας στο εστι-

ατόριο «ΙΧΘΥΟΕΣΣΑ» στο Λουτράκι. Μέσα σε ένα πολύ όμορφο 
κλίμα η διοίκηση, ο προπονητής και οι παίχτες της ομάδας αντάλλαξαν 
ευχές για υγεία και επιτυχία για τη νέα χρονιά.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Ένω-
σης Ποσοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας κ Μιχάλης Τσιχριτζής και 
ο Αναπληρωτής Γραμματέας κ  Φάνης Σιτές ανταποκρινόμενοι στην 
πρόσκληση της ομάδας μας.

Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ Ανδρέας Μελέτης 
αφού ευχήθηκε στους ποδοσφαιριστές για τη νέα χρονιά έκοψε την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα. Τυχερός της βραδιάς ήταν το μέλος Διοικητι-
κού Συμβουλίου κ Μιχάλης Φόρτης ο οποίος κέρδισε το φλουρί.

Το πολύ όμορφο δείπνο ήταν προσφορά του εστιατορίου «ΙΧΘΥΟ-
ΕΣΣΑ» και η πίτα ήταν προσφορά του αρτοποιείου «Το ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ».
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Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 



Στην ετήσια εκδήλωση με αφορ-
μή την κοπή της  πρωτοχρονιά-

τικης πίτας που πραγματοποίησε η 
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματεί-
ων Κορινθίας μαζί με τον Σύνδεσμο 
Προπονητών Κορινθίας και τον 
Σύνδεσμο Προπονητών Κορινθίας 
που πραγματοποιήθηκε στο Δημο-
τικό Θέατρο Κορίνθου την Δευτέ-
ρα 7 Φεβρουαρίου 2023 βραβεύ-
τηκε η ομάδα της Περαχώρας.
Στον Αθλητικό Όμιλο Περαχώρας 
απονεμήθηκε το Κύπελλο Ήθους 
για την αγωνιστική περίοδο 2021-
2022. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο 
Ανδρέας Μελέτης αντιπρόεδρος 
του ΔΣ του ΑΟΠ και ο Μιχάλης 
Κλεπετσάνης Γενικός Γραμματέας . 
Την απονομή την έκαναν ο Πρόε-
δρος της ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής 
κος Δημήτρης Γιαρένης, ο Πρόε-
δρος της ΕΠΣ Κοζάνης κος  Γιάννης 

Αποστόλου και ο Πρόεδρος της 
ΕΠΣ Φωκίδας κος Φάνης Αγγέλου 
και από την πλευρά της ομάδας της 
Περαχώρας παρέλαβε το κύπελλο ο 
Μιχάλης Κλεπετσάνης.
Η εκδήλωση στέφτηκε από μεγά-
λη επιτυχία αφού την τίμησαν με 
την τίμησαν με την παρουσία τους 
ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδο-
σφαιρικής Ομοσπονδίας κος Τάκης 
Μπαλτάκος, βουλευτές και αιρετοί  
από την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά 
και εκπρόσωποι από τις περισσότε-
ρες ομάδες του Νομού μας.
Στις όμορφες στιγμές της εκδήλω-
σης ήταν η βράβευση της Μικτής 
Κορινθίας Κ17 για τη δεύτερη θέση 
που κατέκτησαν στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Προεπιλογής Εθνι-
κών ομάδων. Στον τελικό η ομάδα 
της Μικτής Κορινθίας Κ17 ηττήθηκε 
από την αντίστοιχη της ΕΠΣ Μακε-
δονίας με σκορ 2-0 στο Βόλο.
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Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 η ομάδα μας είχε τον πρώτο αγώνα για την αγωνιστική περίοδο 
2022-2023 για το πρωτάθλημα της Γ κατηγορίας Κορινθίας με αντίπαλό τον Πανευρωστινιακό στο 

γήπεδο «Γιάννης Στέφας».
Πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στην οικογένεια του αδικοχαμένου 
Γιάννη Λογοθέτη (Κακού), όπου η προσφορά του στον σύλλογο μας ήταν αδιάλειπτη.
Την απονομή έκανε ο Αντιπρόεδρος της ομάδας Μελέτης Ανδρέας και ο Γενικός Γραμματέας Κλεπετσά-
νης Μιχάλης παραδίδοντας την πλακέτα στη σύζυγο Χριστίνα Σταμούλη και τη κόρη Τόνια Λογοθέτη.

Απονομή Τιμητικής Πλακέτας στην οικογένεια 
του Ιωάννη Λογοθέτη

Γ’ Κατηγορία Κορινθίας Κύπελλο 
Ήθους στον Α.Ο.ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ                                     
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Μία από τις πιο σημα-
ντικές μεταγραφές της 

ιστορία της πραγματοποί-
ησε ο Αθλητικός Όμιλος 
Περαχώρας κατά την με-
ταγραφική περίοδο του 
Ιανουαρίου.
O Ντιέγκο Ρομάνο θα 
αγωνίζεται στη Γ΄ κατηγο-
ρία Κορινθίας με τη φα-
νέλα της Περαχώρας για 
την υπόλοιπη αγωνιστική 
περίοδο.
Ο Ντιέγκο Ρομάνο ξεκί-
νησε την καριέρα του στη 
Νιούελς Ολντ Μπόις. Η 
Νιούελ Ολντ Μπόις  εκτός 
από τους πολλούς τίτλους 
που έχει κατακτήσει στα 
επαγγελματικά και ερα-
σιτεχνικά πρωταθλήματα 
της Αργεντινής, θεωρείτε ότι έχει και μία από τις καλύτερες ακαδημίες 
ποδοσφαίρου του κόσμου καθώς μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου 

ποδοσφαίρου που ξεκίνη-
σαν από τις ακαδημίες της 
Νιούελς όπως οι Λιονελ 
Μέσι, Γκαμπριέλ Μπατι-
στούτα, Άμπελ Μπάλμπο, 
Χόρχε Βαλντάνο, Αμέρι-
κο Γκαγιέγο, Μαουρίσιο 
Ποτσετίνο, Νάτσο Σκόκο 
(άλλοτε παίχτης της  ΑΕΚ), 
Μάξι Ροντρίγκες και ο με-
γάλος Ντιέγο Μαραντόνα.
Στην συνέχεια πέρασε και 
από άλλες ομάδες της χώ-
ρας του, πριν έρθει στην 
Ελλάδα για λογαριασμό 
του Εργοτέλη. 
Ακολούθησε καριέρα 
στον Ηρακλή, το Αιγάλεω, 
τον Απόλλων Σμύρνης, 
τον Εθνικό Πειραιώς και 
τον Άρη Βούλας.

Επίσης είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα νέων της Αργεντικής .
Έχει 132 συμμετοχές στη Super League και 15 γκολ.

Μεταγραφική βόμβα με Ρομάνο o ΑΟΠ

Φιλικός Αγώνας για 
φιλανθρωπικό σκοπό

Ενισχύθηκε επιθετικά ο ΑΟΠ 

με Δημήτρη Σοφό

Στις 29 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, στο γήπεδο Γ.Στέ-
φας, δόθηκε φιλικός αγώνας μεταξύ του Α.Ο Περαχώρας 

– Παλαίμαχοι Α.Ο Περαχώρας. Φίλοι και παλαίμαχοι παίκτες 
αγωνίστηκαν εναντίον των ποδοσφαιριστών της ομάδας μας 
μέσα σε πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Αυτό που βροντοφώναξαν 
όλοι μαζί μετά τέλος του αγώνα ήταν το ‘’Όλοι μαζί μπορούμε’’.
Μαζευτήκαν αρκετά τρόφιμα από τους ποδοσφαιριστές μας 
και μοιράστηκαν σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη ώστε να 
περάσουν όσο το δυνατό καλύτερα τις γιορτινές ημέρες των 
Χριστουγέννων.

Ο Δημήτρης Σοφός με την εμπειρία του, αγωνιζόμενος με την φανέλα 
αρκετών ομάδων στα  πρωταθλήματα της Κορινθίας θα βοηθήσει την 

ομάδα μας να επιτύχει τους στόχους της.
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Στη πρώτη κατηγορία Κορινθί-
ας, ύστερα από 19 αγωνιστι-

κές, πρωτοπόρος στη βαθμολο-
γία είναι ο Πας Κόρινθος με 50 
βαθμούς. Με νέο διοικητικό σχή-
μα, του οποίου ηγείται ο κ. Αλέ-
ξης Κούγιας βασικός στόχος της 
ομάδας αποτελεί η άνοδος στη Γ’ 
Εθνική. Η προσπάθεια αυτή, ξεκί-
νησε από το προηγούμενο καλο-
καίρι με προπονητή το κ. Κωνστα-
ντίνο Κιάσσο ο οποίος παρέμεινε 
στο τιμόνι της Μπαρτσα για 18 
αγωνιστικές μέχρι που αντικατα-
στάθηκε από το πολύπειρο κ.Πα-
ναγιώτη Τζαναβάρα. Η ομάδα της 
Κορίνθου, ενισχύθηκε σημαντικά 
στη χειμερινή μεταγραφική πε-
ρίοδο κατά την οποία απέκτησε 
το ‘’Mister Γκολ της Κορινθίας’’ 
Μάκη Μυργιώτη από το Πέλοπα 
Κιάτου.

Στη 2η θέση της βαθμολο-
γίας, 4 βαθμούς πίσω από 
το πρωτοπόρο, βρίσκεται 
ο Α.Ο Λουτράκι ισοβαθ-
μώντας με τον Κύψελο. Με 
προπονητή το κ.Παντελή 
Κολλιάκο ,ο οποίος συ-
νεχίζει την εξαιρετική του 
παρουσία στα ποδοσφαι-
ρικά γήπεδα  και ως προ-
πονητής, η ομάδα από το 
Λουτράκι έχει ως στόχο να 
διεκδικήσει το πρωτάθλη-
μα για άλλη μια αγωνιστι-
κή χρονιά. Στο θεσμό του 
Κυπέλλου Κορινθίας ο Α.Ο 
Λουτράκι αποκλείστηκε στα 
προημιτελικά από τον Πας 
Κόρινθος χάνοντας με 2-0.
Ο Τενεάτης Αθικίων, πρω-
ταθλητής τη προηγούμε-
νη αγωνιστική χρονιά, 
βρίσκεται στη 5η θέση 

της βαθμολογίας. Επίσης, έγινε η 
πρώτη ομάδα που κατέκτησε το 
Super Cup Κορινθίας. Το Super 
Cup Κορινθίας είναι ένας νέος θε-
σμός στο Κορινθιακό ποδόσφαι-
ρο, στον οποίο θα συμμετέχουν 
κάθε χρόνο ο πρωταθλητής της 
Α’ κατηγορίας  και ο Κυπελλού-
χος Κορινθίας. Ο Τενεάτης Αθικί-
ων νίκησε 1-0 το Πανκαμαριακό. 
Το νικητήριο γκολ και συνάμα το 
πρώτο στο συγκεκριμένο θεσμό 
πέτυχε Χρήστος Κακανάκος.
Στη τελευταία θέση της βαθμολο-
γίας βρίσκεται ο Κυπελλούχος Κο-
ρινθίας Πανκαμαριακός με μόλις 
4 βαθμούς έχοντας μπροστά του 
ένα πολύ δύσκολο έργο στη μάχη 
που δίνει για να αποφύγει τον 
υποβιβασμό.

Στο πρωτάθλημα 
της Β’ κατηγο-

ρίας Κορινθίας, ο 
Αστέρας Δερβενίου 
βρίσκεται στη κορυ-
φή του βαθμολογι-
κού  πίνακα με 43 
βαθμούς μετά και 
την ολοκλήρωση 
του πρώτου γύρου. 
Παραμένοντας αήτ-
τητος, και με μόλις 
μια ισοπαλία δείχνει 
έτοιμος να επιστρέ-
ψει άμεσα στη Α’ 
κατηγορία Κορινθίας 
με το περσυνό υπο-
βιβασμό να αποτελεί 
όπως όλα δείχνουν 
μια κακή παρένθεση 
για το σύλλογο. Η 
ομάδα από το Δερ-
βένι προκρίθηκε και 
στα ημιτελικά του 
Κυπέλλου Κορινθίας 
επικρατώντας με 2-1 
του Τενεάτη Αθικίων αποδεικνύ-
οντας ότι δεν έχει να φοβηθεί 
κάτι από ομάδες μεγαλύτερης κα-
τηγορίας.
Στη δεύτερη και προνομιούχα 
θέση, αφού δίνει το εισιτήριο για 
την απευθείας άνοδο στη πρώτη 
κατηγορία Κορινθίας, βρίσκεται 
ο Άρης Βοχαϊκού ισόβαθμος με 
το Παννεμεατικό του κ.Γιώργου 
Καρυώτη στους 29 βαθμούς. 
Πολύ κοντά, στους 27 βαθμούς 
το Σπαθοβούνι ενώ ακολουθούν 
4 ομάδες στους 22 βαθμούς. Για 
άλλη μια χρονιά αποδεικνύεται, 
ότι το πρωτάθλημα της Β’ κατη-
γορίας δεν χαρακτηρίζεται άδικα 

ως το πιο συναρπαστικό αφού 
δείχνει έτοιμο να χαρίσει μονα-
δικές ποδοσφαιρικές στιγμές σε 
όλους μας μέχρι και τη τελευταία 
αγωνιστική.
Ουραγός στη βαθμολογία, η 
Δάφνη Εξαμίλιων δείχνει ότι δε 
μπόρεσε να προσαρμοστεί στα 
νέα δεδομένα και έχει μόλις μια 
νίκη μετά και την ολοκλήρωση 
του πρώτου γύρου. Να θυμίσου-
με ότι η Δάφνη Εξαμιλίων πήρε τη 
θέση του Α.Ο Λεχαίου ο οποί-
ος αναδείχθηκε πρωταθλητής τη 
περσυνή χρονιά στη Γ’ κατηγορία 
Κορινθίας αλλά δήλωσε αδυνα-
μία στο να συμμετάσχει στο πρω-
τάθλημα της Β’ κατηγορίας.

Κλήρωση ημιτελικής φάσης κυπέλλου Κορινθίας

Α’ Κατηγορία Κορινθίας B’ Κατηγορία Κορινθίας

Την Δευτέρα 20.2.2023 ώρα 12.00 π.μ. , πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΣ Κορινθίας η κλήρωση της ημιτελικής φάσης του κυπέλλου Κο-
ρινθίας. Αστέρας Δερβενίου – Άγιοι Θεόδωροι και Ηρακλής Λεχαίου – ΠΑΣ Κόρινθος είναι τα 2 “ζευγάρια” που ανέδειξε η κληρωτίδα της ΕΠΣ 

Κορινθία. Οι αγώνες είναι διπλοί και θα διεξαχθούν σε Δερβένι και Λέχαιο την Τετάρτη 1η Μαρτίου και οι επαναληπτικοί (ρεβάνς) σε Αγίους Θεοδώ-
ρους και Κόρινθο την Τετάρτη 22 Μαρτίου ,με ώρα έναρξης τις 16:00.



ΑΝΑΝΈΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΈΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΩΡΟ 
ΤΟ ΣΥΛΛΈΚΤΙΚΟ ΚΑΣΚΟΛ ΤΟΥ ΑΟΠ

Καλούμε όλα τα μέλη και όλους τους φίλους του Αθλητικού Ομίλου Περαχώρας να 
ανανεώσουν την ετήσια συνδρομή τους για το νέο έτος ή να εγγραφούν ως νέα 

μέλη εάν δεν έχουν ήδη την ιδιότητα του μέλους. 
Για κάθε ανανέωση συνδρομής ή εγγραφή μέλους του ΑΟ Περαχώρας, θα προσφέ-
ρετε ως δώρο το συλλεκτικό κασκόλ της ομάδας.
Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στην ιστο-
σελίδα της ομάδας www.aoperachoras.com, είτε στα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια 
της ομάδας, είτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Μάριο 
Κολλιάκο (Νταουλιάρη) στο τηλέφωνο 6946941183 και Μιχάλη Φόρτη στο τηλέ-
φωνο 6988926915

ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανα-
κοινώσουμε ότι η ομάδα μας έχει πια 

τη δική του ιστοσελίδα. Στην ιστοσελίδα 
μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα για τους 
αγώνες της ομάδας μας, τις τελευταίες με-
ταγραφικές κινήσεις αλλά και σημαντικές 
ανακοινώσεις όπως τη σύγκληση γενικών 
συνελεύσεων.

Επίσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανά 
πάσα στιγμή εγγραφή σα νέο μέλος ή ανα-
νέωση της εγγραφής καταχωρώντας τα στοι-
χεία σας. Πληροφορίες για μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, το έμψυχο δυναμικό 
της ομάδας αλλά και το τεχνικό επιτελείο θα 
μπορείτε να βρείτε στις αντίστοιχες ενότητες 
στο μενού πλοήγησης.

Ελπίζουμε να σας αρέσει!! Μη διστάσετε να 
μας στείλετε τις σκέψεις σας στο email info@
aoperachoras.com ώστε να γίνει ακόμη κα-
λύτερη και περισσότερο λειτουργική.
Διεύθυνση ιστοσελίδας >>> 
https://www.aoperachoras.com/
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