
                                                                                             
 

 

 
 
O αρχηγός του Αστέρα Τρίπολης Νίκος Λαζαρίδης στο www.wind.com.gr  
 
«Ο Αστέρας είναι μια ομάδα που κοιτάζει πάντα προς το καλύτερο. Δεν μας επηρεάζουν τα δύο 
πρόσφατα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις στην ομάδα να βελτιωθεί σε όλους 
τους τομείς στο άμεσο μέλλον. Η νίκη στον αγώνα του Σαββάτου θα επαναφέρει την καλή 
ψυχολογία για να έχουμε στη συνέχεια που θέλουμε». 
 
Ο αρχηγός του Αστέρα Τρίπολης μιλάει αποκλειστικά στο www.wind.com.gr για τις φετινές προσδοκίες 
της ομάδας του, τα προτερήματά της και την προοπτική της επιτυχίας στη φετινή σεζόν. Θεωρεί πως δεν 
θα επηρεάσουν τον Αστέρα οι δύο πρόσφατες ήττες στο πρωτάθλημα καθώς ήδη έχει δείξει θετικά 
στοιχεία με ικανοποιητική βαθμολογική συγκομιδή στις πρώτες αγωνιστικές. Είναι πολύ σημαντικό το 
επόμενο ματς με τον Ατρόμητο το ερχόμενο Σάββατο αλλά τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι παράγοντες 
της ομάδας της Αρκαδίας (διοίκηση, τεχνική ηγεσία, παίκτες) μπορούν να εγγυηθούν για μια θετική 
παρουσία του Αστέρα στη χρονιά που διανύουμε.  
 
** Νίκο, με βάση την έως τώρα εικόνα της ομάδας στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος τι 
μπορούν να περιμένουν από τον Αστέρα οι φίλαθλοι της ομάδας;  
 
«Βρισκόμαστε σε μια βαθμολογική θέση που εγώ θα την χαρακτήριζα από ικανοποιητική έως και αρκετά 
καλή. Θα μπορούσαμε να πάμε και καλύτερα, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν έρχονται τα πράγματα πάντα 
όπως τα περιμένεις. Έχει γίνει μια καλή δουλειά από όλους στην ομάδα και πιστεύω πως φέτος θα πάμε 
ακόμα πιο ψηλά και σαφώς καλύτερα από την περσινή σεζόν. Έτσι κι αλλιώς στόχος του Αστέρα είναι 
κάθε χρόνο να εμφανίζεται και καλύτερος προκειμένου να σταθεροποιηθεί στο Ελληνικό ποδόσφαιρο.»  
 
** Πέρυσι τέτοια εποχή, περίπου, είχατε συναντήσει πολλά προβλήματα με αποτέλεσμα η ομάδα να 
μπει από νωρίς σε περιπέτειες. Τι διαφορετικό νομίζεις ότι διαθέτει φέτος οπ Αστέρας για να έχει 
τόσες ελπίδες προόδου;  
 
«Η περσινή χρονιά για όλους εμάς έχει περάσει δίχως να θέλουμε καν να την σκεφτόμαστε. Πήραμε 
βέβαια κάποια πράγματα που μας βοηθάνε κάθε μέρα στο Ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε καλούς παίκτες 
και γενικά ένα πολύ καλό σύνολο ως ομάδα έτσι ώστε να βάζουμε νέους στόχους και να κοιτάζουμε με 
περισσότερη αισιοδοξία στο μέλλον. Δεν πρέπει να λέμε και περισσότερα πράγματα καθώς όλα 
εξαρτώνται από το πόσο καλά δουλεύουμε πιστεύοντας στους εαυτούς μας..»  
 
** Υπάρχει μήπως κάποια ανησυχία στην ομάδα έπειτα από τις δύο συνεχόμενες ήττες που κάνετε;  
 
«Είναι αλήθεια πως δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Όμως δίχως 
να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, πιστεύω πως στους συγκεκριμένους αγώνες μας είχε εγκαταλείψει η 
τύχη! Στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να νικάς σε κάθε παιχνίδι αλλά σαφώς και ο παράγοντας τύχη είναι 
απαραίτητος σε μικρό ή μεγάλο βαθμό σε κάθε παιχνίδια αφού ο κάθε αγώνες έχει τις ιδιαιτερότητές του. 
Δεν νομίζω πως μας έχει επηρεάσει αυτό που έγινε αφού ως ένα σημείο ο καθένας από εμάς ξέρει πως 
προσπαθήσαμε αλλά δεν μας πήγαν καλά τα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είχαμε καθόλου τύχη. 
Στο χέρι μας είναι να ξεπεράσουμε αυτό το διάστημα και να επανέλθουμε στην καλή κατάσταση όπως 
ξεκινήσαμε τις υποχρεώσεις μας φέτος..»  
 
** Η νίκη στο ματς του ερχόμενου Σαββάτου μπορεί να ξαναφέρει την αισιοδοξία στον Αστέρα;  
 
«Κάθε νίκη βοηθάει να νιώσεις καλύτερα και να ανέβεις ψυχολογικά σε ατομικό επίπεδο αλλά και 
γενικότερα στη λειτουργία της ομάδας. Έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο αγώνα απέναντι στον 
Ατρόμητο με το μυαλό μας μόνον στη νίκη μιας και θα επανέλθει η ιδανική ψυχολογία για να δούμε με 
καλύτερη προοπτική το μέλλον. Είμαστε μια ομάδα με καλή ποιότητα κι αποφασισμένη να διεκδικεί τη  
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νίκη σε κάθε αγώνα. Αυτό θα το δείξουμε το ερχόμενο Σάββατο στο γήπεδό μας. Από κει και πέρα δεν 
πρέπει να ανησυχεί κανείς για την ομάδα. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και δεν έχουμε να ζηλέψουμε 
τίποτε από τους αντιπάλους μας..»  
 
** Πως βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα και ποια θέση εκτιμάς πως μπορεί να πάρει ο Αστέρας σ’ αυτό;  
 
«Είναι νωρίς να βάζουμε συγκεκριμένους βαθμολογικούς στόχους. Ξεκινήσαμε βασικά με σκοπό να 
αποφύγουμε τα περσινά λάθη. Από κει και πέρα νομίζω πως η ομάδα έχει το απαραίτητο υλικό έτσι ώστε 
να κοιτάζει όλο και πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Υπάρχει μια εξαιρετική λειτουργία σε όλα τα 
επίπεδα, και περιμένω πως σύντομα θα φανεί η βελτίωση. Μην ξεχνάμε πως έρχεται και ο Δεκέμβριος 
όπου οι ομάδες θα μπορούν να κάνουν τις  κινήσεις και να ενισχυθούν για τη συνέχεια. Προς το παρών 
κοιτάζουμε το κάθε ματς με σοβαρότητα έτσι ώστε να παίρνουμε αυτό που θέλουμε ικανοποιώντας όσους 
πιστεύουν σε εμάς και ασφαλώς τους εαυτούς μας..»  
 
** Από τον Νίκο Λαζαρίδη τι μπορούμε να περιμένουμε φέτος;  
 
«Δεν έχω να αποδείξω τίποτε παραπάνω από αυτό που δείχνω μέσα στο γήπεδο. Το ποδόσφαιρο έχει 
συνεχώς απαιτήσεις και μόνον από τη αδιάκοπη δουλειά και τη συνέπεια μπορεί ο κάθε παίκτης να 
ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Αυτό προσπαθώ να κάνω καθημερινά στις προπονήσεις όπως και στα 
παιχνίδια. ΘΕΛΩ να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει στον προορισμό της βλέποντας ότι υπάρχουν οι 
κατάλληλες συνθήκες. Όλα εξαρτώνται από την προσπάθεια κι αυτό μπορώ να το εγγυηθώ από την δικιά 
μου πλευρά προκειμένου να προσφέρω τον καλύτερο εαυτό για να κερδίζει ο Αστέρας..  »                                                                   
 


