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«Διαζύγιο» ΑΟΞ με τον Νίκο 
Κεχαγιά

O Α.Ο. Ξάνθη Π.Α.Ε. 
ανακοινώνει την κοινή 
συναινέσει λύση της συ-
νεργασίας με τον κ. Νίκο 
Κεχαγιά ως πρώτο προ-
πονητή της ομάδας μας.
Ο κ. Κεχαγιάς παρα-
μένει στην οικογένεια 
του ΑΟΞ και επιστρέ-

φει ως τεχνικός διευθυντής 
στις ακαδημίες της ομάδας.

Η Διοίκηση της Π.Α.Ε. θέ-
λει να ευχαριστήσει τον 
Νίκο Κεχαγιά για την προ-
σφορά, τον επαγγελματισμό 
και την ξεχωριστή συμβο-
λή του στον σύλλογό μας!

«Σκάλωσε» στο μηδέν ο ΑΟΞ 
με τον Απόλλωνα Λάρισας 
στα Πηγάδια

Στο 0-0 «κόλλησε» ο ΑΟ Ξάν-
θη απέναντι στον Απόλλω-
να Λάρισας στο “Xanthi FC 
Arena”, σε εξ αναβολής παι-
χνίδι για την 11η αγωνιστική 
της Betsson Super League 2.
Η ομάδα του Νίκου Κεχαγιά πί-
εσε από το ξεκίνημα μέχρι το 
τέλος της αναμέτρησης προ-
σπαθώντας να διασπάσει τη 
μαζική άμυνα των φιλοξενού-
μενων χωρίς να τα καταφέρει. 

Διαιτητής του αγώνα ήταν 
ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης 
(ΕΠΣ Δράμας) με βοηθούς 

τους Γεώργιο Χατζηνάκο και Πα-
ναγιώτη Κουβαλάκη, ενώ 4ος 
διαιτητής ήταν ο Παναγιώτης-Ρα-
φαήλ Τσιάρας (ΕΠΣ Καβάλας). 

ΑΟ ΞΑΝΘΗ (Κεχαγιάς): Izzo, Πο-
λίμος (69′ Θυμιάνης), Φαζός, Μι-
χαήλ, Τζανακάκης, Τσιλιγγίρης 
(58′ Ginsari), Δόρης, Gomez (69′ 
Monrose), Τσέλιος, Ali Baba (90’+2′ 
Παπάζογλου), Διαμαντόπουλος. 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Γράφας): 
Αστράς, Γιαννίτσης, Καλούσης, 
Tiboue, Χατζής, Λουκάς, Λί-
ταινας (90’+5′ Ζιάκας), Kozuh, 
Μπαλογιάννης (37′ Lemaangr), 
Νούσιος (83′ Sulce),Villa. 

Στο ημίχρονο του αγώνα ο Α.Ο. 
Ξάνθη Π.Α.Ε. τίμησε με το Hall of 
Fame Award τους παλαίμαχους 
άσους Χριστόφορο Διαμαντή και 
Μπάμπη Χατζημεστή, οι οποίοι 
παρέλαβαν αναμνηστικές φανέλες 
με τα ονόματά τους, από τα μέλη 
του προσωπικού της Π.Α.Ε., Αλέ-
κο Μαλαδένη και Χουσεΐν Τσιτάκ.

Βράβευση Διαμαντή και
 Χατζημεστή από τον ΑΟΞ

Ο ΑΟ Ξάνθη συνε-
χίζει τις βραβεύ-
σεις παλαιμάχων 
ποδοσφαιριστών, 
οι οποίοι έγραψαν 
ιστορία με τη φα-
νέλα του συλλό-
γου. Οι επόμενοι 
θρύλοι του παρελ-
θόντος που τιμή-
θηκαν με το Hall 
of Fame Award 
είναι οι Χριστό-
φορος Διαμαντής 
και Μπάμπης 
Χ α τ ζ η μ ε σ τ ή ς .

Ο Χριστόφορος Διαμαντής 
γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 
1945 στη Γενισέα Ξάνθης και 
φόρεσε τη φανέλα του ΑΟΞ 
από την ίδρυση του συλλό-
γου και για επτά αγωνιστικές 
περιόδους, μέχρι το 1975. 
Προηγουμένως είχε θητεύ-
σει στην Ελπίδα Γενισέας 
και την Ασπίδα Ξάνθης, ενώ 
έκλεισε την σταδιοδρομία του 
στον Μέγα Αλέξανδρο Ιάσμου.  
Αγωνιζόταν στη θέση του δε-
ξιού μπακ, έχοντας χαρακτη-
ριστικά μοντέρνου ακραίου 
αμυντικού με συχνές επιθετι-
κές προωθήσεις, στοιχείο που 
ήταν ασυνήθιστο για εκείνη 
την εποχή. Μετά την ολοκλή-
ρωση της καριέρας του πα-
ρέμεινε στον χώρο του ποδο-
σφαίρου, αρχικά ως διαιτητής 

και κατόπιν ως προπονητής 
σε συλλόγους της Ε.Π.Σ. Ξάν-
θης.  Το 2000 πρωτοστάτησε 
στη δημιουργία του Συλλόγου 
Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών 
του ΑΟΞ, του οποίου διετέλε-
σε Πρόεδρος από την ίδρυσή 
του και για 15 συνεχόμενα 
χρόνια. Από το 2015, έχει τον 
τίτλο του Επίτιμου Προέδρου 
του Συλλόγου Παλαιμάχων.

O Μπάμπης Χατζημεστής γεν-
νήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1953 
και αγωνίστηκε ως τερματοφύ-
λακας στα τμήματα υποδομής 
του Ορφέα Ξάνθης, μέχρι τη 
γέννηση του ΑΟΞ μέσα από την 
συγχώνευση Ασπίδας και Ορ-
φέα. Το 1969 έγινε ο νεότερος 
παίκτης της ανδρικής ομάδας 
του ΑΟΞ και υπήρξε βασικός 
γκολκίπερ από το 1973 μέχρι 
το 1979. Κατόπιν αγωνίστηκε 
στον Ολυμπιακό Βόλου, ση-
μειώνοντας μάλιστα ένα ιστορι-
κό γκολ από τη μία εστία στην 
άλλη σ’ ένα τοπικό ντέρμπι 
με τη Νίκη, διετέλεσε παίκτης 
και προπονητής στην Ασπίδα 
Ξάνθης, για να αποκτήσει το 
1987 τον Ορφέα Ξάνθης, του 
οποίου παραμένει ιδιοκτή-
της έως σήμερα.  Παράλληλα, 
από το 2015 είναι Πρόεδρος 
του Συλλόγου Παλαιμάχων 
Ποδοσφαιριστών του ΑΟΞ.

Ευχαριστούμε τον Χριστόφο-
ρο Διαμαντή και τον Μπάμπη 
Χατζημεστή για την σημαντική 
προσφορά τους στον σύλλογό 
μας! Η βράβευσή τους πραγ-
ματοποιήθηκε την Τετάρτη 
26/01, στο ημίχρονο του αγώ-
να με τον Απόλλωνα Λάρισας.


