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ΗΡΑΚΛΗΣ 

Ονοµάστηκε το φυσικοθεραπευτήριο 
«Πέτρος Γκαζάς» 
Ήταν από τους ανθρώπους που 
στο άκουσµα του ονόµατος του, 
το µυαλό όλων πήγαινε κατευθείαν 

στον Ηρακλή. Για ολόκληρα 
32 χρόνια άλλωστε ήταν 

άρρηκτα συνδεδεµένος µε τον 
Ηµίθεο. Και θα ήταν σίγουρα 
ακόµα και σήµερα αν η επάρατη 
νόσος δεν το έπαιρνε τόσο βίαια, 
τόσο άδικα από τις οικογένειές 
του. Τη φυσική και τον Ηρακλή. 
Είναι περιττό άλλωστε να αναφέρει 

κανείς πόσα προσέφερε και, τι 
σήµαινε για εκείνον ο Ηµίθεος. To 
όνοµα του Πέτρου Γκαζά, η παρουσία 

του, η µορφή του, η προσφορά 
του, ποτέ δεν ξεχάστηκε 

και ποτέ δεν θα ξεχαστεί. "Ζει" 
άλλωστε στη Μϊκρα. Μέσα από τις 
συζητήσεις τις θύµησες τις εξιστορήσεις 

γεγονότων, τα θετικά 
παραδείγµατα και τα καλύτερα 
λόγια. Μόνο αυτά τον συνοδεύουν 

άλλωστε. Ο Πέτρος Γκαζάς 
θα "ζει" στη Μίκρα για πάντα. 

Από χθες άλλωστε το φυσικοθεραπευτήριο 
πήρε το όνοµά του 

επισήµως σε µια λιτή εκδήλωση 
της ΠΑΕ στις "κυανόλευκες" εγκαταστάσεις. 

Εκεί όπου ήταν, δίχως 
υπερβολή, το δεύτερο του σπίτι. 

"Να φανούµε αντάξιοι 
της προσφοράς του" 

Εκ µέρους της διοίκησης ο Γιάννης 
Παπαδόπουλος προλογίζοντας 
την εκδήλωση, επισήµανε 

µεταξύ άλλων: "Είµαστε νεότεροι 
σ' αυτή τη µεγάλη οικογένεια του 
Ηρακλή. Θα προσπαθήσουµε να 
φανούµε αντάξιοι της προσφοράς 
αυτού του µεγάλου ανθρώπου. Ο 
Ηρακλής έχει µια ιστορία 105 
ετών. Από αυτά στα 32 συµµετείχε 

στην προσπάθεια κι αυτό 
λέει πάρα πολλά. Είναι ευτυχή 
συγκυρία να βρίσκεται εδώ ο πρόεδρος 

των βετεράνων, Κώστας 

Αϊδινίου, και είναι ιδανική µέρα για 
ένα ξεκίνηµα γι' αυτό τον άνθρωπο 

που µας βλέπει από ψηλά. 
Θα προσπαθήσουµε να συνεχίσουµε 

την ιστορία που έγραψε σ' 
αυτή την οµάδα". 

Αϊδινίου: «Λαχείο για τον 
Ηρακλή ο Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος» 

Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής του 
Ηρακλή, Κώστα Αϊδινίου, φιλοξενήθηκε 

στο «Αθλητικό Metropolis* 
και µίλησε για τον Πέτρο Καζά 

και τον Πρόεδρο της οµάδας. 
Αρχικά αναφέρθηκε στον Πέτρο 
Γκαζά: 
«Είναι άδικο να φεύγουν τόσο 
νωρίς σπουδαίοι άνθρωποι όπως 
ο Πέτρος. Ήταν ένας πολύ καλός 
µου φίλος και έκανε σπουδαία 
δουλειά στον Ηρακλή, έφυγε 
πολύ νωρίς. Τα τελευταία χρόνια 
η κοινωνία ξεχνάει αλλά ο Ηρακλής 

τιµά και θυµάται σπουδαίους 

ανθρώπους που έχουν περάσει 
από την οµάδα». 

Για τον Πρόεδρο της οµάδας: 
«∆εν το γνώριζα τον Πρόεδρο, 
ήταν µια δική του επιθυµία να έρθουµε 

κοντά. Ο Ηρακλής µόνο 
οφέλη µπορεί να έχει από αυτό. Η 
πρώτη µου εντύπωση είναι πως ο 
Παπαδόπουλος είναι λαχείο για 
τον Ηρακλή, έχοντας δίπλα του 
ανθρώπους όπως ο Μάνικας και ο 
Παπαδόπουλος αυτούς γνωρίσαµε 

χθες. Αυτοί οι άνθρωποι βάλανε 
την οµάδα σε ένα πλάνο. 

Πρέπει να αποφύγουµε το παρελθόν 
και να κοιτάζουµε το µέλλον». 

Για την οµάδα: 
«∆εν την έχω δει καθόλου την 
οµάδα γιατί έλειπα πολύ καιρό 
έξω. Είναι ένας «Μαραθώνας» το 
πρωτάθληµα µε πολύ καλές οµάδες 

και σίγουρα θα είναι δύσκολα. 
Θέλει βοήθεια και στηρίξει από 
όλους». 
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