
«Συνέντευξη από τον Κωνσταντίνο Τζολάκη» 

 

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, γεννημένος στα Χανιά στις 8 Νοεμβρίου 

του 2002, είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και διεθνής με τις 

μικρές Εθνικές ομάδες της Ελλάδας. Αγωνίζεται στη θέση του 

τερματοφύλακα στη Σούπερ Λιγκ, για τον Ολυμπιακό.  

Καταφέρα να πάρω την συνέντευξή αυτή με την χρήσιμη βοήθεια της κυρίας 

Σπυριδούλας Καραπάνου που υπήρξε μαθητής της. 

 

 Από ποια ηλικία ξεκινήσατε να παίζετε ποδόσφαιρο;  

 

Ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο στην ηλικία των 8 ετών 

 

 Ποιος σας ενέπνευσε να ξεκινήσετε το άθλημα ; Ποιους/ον 

ποδοσφαιριστές/η είχατε ως είδωλο; 

 

Δεν είναι ότι με ενέπνευσε κάποιος, απλώς μου άρεσε να 

παρακολουθώ ποδόσφαιρο στην τηλεόραση, δεν είχα κάποιο είδωλο, 

μ’ άρεσε τότε ο Νικοπολίδης επειδή παρακολουθούσα περισσότερο 

τον Ολυμπιακό. 

 

 Ποια ήταν τα συναισθήματά σας όταν παίξατε το πρώτο σας παιχνίδι 

με την αρχική ομάδα του Ολυμπιακού; 

 

Ένιωθα μεγάλη ικανοποίηση και ενθουσιασμό. Είχα άγχος φυσικά, 

αλλά το ευχαριστήθηκα. 

 

 Τί σκέφτεστε και πώς νιώθετε πριν από έναν αγώνα; 

 

Οι σκέψεις που κάνω πριν τους αγώνες είναι θετικές και δεν έχω 

πλέον άγχος. 

 



 Παίζατε πάντα ως τερματοφύλακας ή έχετε παίξει και σε άλλες 

θέσεις;  

 

Ναι ξεκίνησα τερματοφύλακας από την πρώτη στιγμή. 

 

 

 Γνωρίζοντας ότι βρίσκεστε σε νεαρή ηλικία και έχετε όλο το μέλλον 

μπροστά σας, ποιοι είναι οι στόχοι σας για το μέλλον, σε ποια ομάδα 

θα θέλατε να παίξετε ; 

 

Στόχοι είναι ξεκάθαροι, να διακριθώ μέσω της ομάδας που βρίσκομαι 

τώρα. 

 

 Πώς θα ενθαρρύνατε τα παιδιά να ξεκινήσουν το ποδόσφαιρο η 

γενικά οποιοδήποτε άλλο άθλημα;  

 

Στην σύγχρονη εποχή της τεχνολογίας "επιβάλλεται” τα παιδιά να 

ξεκινάνε κάποιο άθλημα ώστε να γυμνάζονται, να εκτονώνονται 

και να αποστασιοποιούνται από το κινητό και από τη γρήγορη και 

ρουτίνα της καθημερινότητας. 

 

 

 Δεδομένου ότι δίνατε πανελλαδικές την ίδια χρονιά που παίζατε 

ποδόσφαιρο, πώς καταφέρνατε να διαβάζετε και να δείχνετε την 

ποιότητά σας στο γήπεδο; 

 

 

Ήταν απαιτητική χρονιά... ήθελε αρκετή προσπάθεια αλλά πιστεύω 

αυτό που με βοήθησε ήταν το πρόγραμμα που είχα φτιάξει και το 

χρονοδιάγραμμα που τηρούσα. 

Σας ευχαριστώ πολύ, Με εκτίμηση Τζολάκης Κωσταντής 



 

 

 

 

 

-Παπαδόπουλος Γεώργιος, Αθλητικογράφος-  

 


