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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος 
Για τον Γιάννη Κόλλια

Ο Ιωάννης Στ. Κόλλιας γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1933. Είναι παντρεμένος με τη 
Λένα και έχει 2 κόρες., τη Γεωργία και την Ευτυχία. 
Μετά το τέλος των γυμνασιακών του σπουδών εισήλθε στην ΕΑΣΑ και πήρε 
υποτροφία για όλα τα χρόνια των σπουδών του. 
Το 1995 παρακολούθησε την Σχολή Αλεξιπτωτιστών της πρώην Γιουγκοσλαβίας 
όπου κατέκτησε το ασημένιο «C».
Το 1961 φοίτησε σε Σχολή Κωπηλασίας στον Πόρο. Το 1963 διορίστηκε καθηγητής 
φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο Αρρένων Καβάλας. Το 1969 αποσπάστηκε στην Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού. 
Το 1970 παρακολούθησε την Σχολή Προπονητών Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, απ όπου 
αποφοίτησε 1ος! Την περίοδο 1970-71 παρακολούθησε τις Σχολές Προπονητών της 
Αγγλικής Ομοσπονδίας. 
Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στο εξωτερικό (Αγγλία, Σκωτία, Γερμανία, Ιταλία 
και 8-10 της UEFA)και στην Ελλάδα, σε πολλά εκ των οποίων έχει διδάξει. Έχει 
οργανώσει, διευθύνει και διδάξει σε πολλές σχολές προπονητών ποδοσφαίρου 
οι οποίες λειτούργησαν υπό την αιγίδα της Γ.ΓΑ ή της ΕΠΟ. 
Έπαιξε ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό Κορίνθου, στην ΑΕΚ Αθηνών και στον 
Παγκορινθιακό. 
Έχει τιμηθεί με πολλές εύφημες μνείες και υπερ των 100 τιμητικών πλακετών 
και βραβείων. Κατά καιρούς έχει συγγράψει άρθρα σε αθλητικές εφημερίδες 
και περιοδικά ενώ είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: 
Δεν αρκεί μόνο το ταλέντο».
Διετέλεσε προπονητής Ποδοσφαίρου στην Εθνική Νέων 1971-1975, στην 
Εθνική Νέων και Εθνική Ελπίδων 1974-1975, στον Πιερικό (Α΄Κατηγορία) 
1975-1976, στον Ολυμπιακό Βόλου (Β Κατηγορία) 1979-1980, στην 
Κόρινθο (Α Κατηγορία) 1980-1981, στη Νίκη Βόλου (Β Κατηγορία) 1981-
1982, στην Κόρινθο, στον Παναργειακό και στον Παγκορινθιακό (κατά 
περιόδους) το διάστημα 1982-1992, στην Εθνική Νέων 1992-1994, στην 
Εθνική Ελπίδων 1994-2000, στον Ολυμπιακό Πειραιώς ως υπεύθυνος scout-
ing και προπονητής 2001-2004.
Με την Εθνική Ελπίδων κατέκτησε την 3η θέση στους Μεσογειακούς αγώνες της 
Ιταλίας το 1997 και την 2η θέση στο πρωτάθλημα UEFA στην Ρουμανία το 1998, 
με την Εθνική Νέων κατέκτησε την 1η θέση στο τουρνουά Βουλγαρίας το 1973, την 4η θέση στο 
πρωτάθλημα UEFA στη Σουηδία το 1974 και την 1η θέση στο τουρνουά Paolo valenti την Ιταλία το 1994.

Ο Γιάννης Κόλλιας είναι σπουδαίο κεφάλαιο στον αθλητισμό της Ελλάδας. 
Άνθρωπος με σοβαρότητα, γνώσεις, κατάρτιση και πειθαρχία, κατόρθωσε να χτίσει 

μια επαγγελματική πορεία ζηλευτή στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Με τη δουλειά του ανέδειξε πολλούς νέους παίκτες της Εθνικής ομάδας 
ποδοσφαίρου οι οποίοι τίμησαν την Ελλάδα το 1998 και το 2004. 
Είμαστε υπερήφανοι που ο Γιάννης Κόλλιας είναι Κορίνθιος! 
Ο Δήμος Κορινθίων αναγνωρίζει την προσφορά του και τον ευχαριστεί θερμά 
που τίμησε με την παρουσία και την πορεία του και την ιδιαίτερη πατρίδα του!

Βασίλης Νανόπουλος 
Δήμαρχος Κορινθίων 

Κόρινθος 14.11.2022



ΜΙΛΟΥΝ για τον Γιάννη Κόλλια…

Θοδωρής Παχατουρίδης

Νίκος Λυμπερόπουλος

Γιώργος Καραγκούνης

Άγγελος Μπασινάς

Κώστας Κιάσσος

Τραϊανός Δέλλας
«Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία των παικτών και του Δημάρχου μας 
για τον άνθρωπο και προπονητή Γιάννη Κόλλια. Για την επιτυχία που 

κατάφεραν, καθώς είμαι σε θέση να γνωρίζω…και τι σημαίνει αυτή 
η επιτυχία επειδή είμαι και εγώ Δευτεραθλητής Ευρώπης το 

1988 με την εθνική ομάδα U-21.»

Ο κ.Γιάννης Κόλλιας είναι ένας άνθρωπος συνυφασμένος με την ποδοσφαιρική 
μου καριέρα, ένας άνθρωπος πού, σε μία ευαίσθητη για εμένα ηλικία, με έμαθε πως 
εκτός από ποδοσφαιριστής πρέπει να είσαι και άνθρωπος! Ένας κύριος με όλη την 

σημασία της λέξης, ένας άνθρωπος που πίστεψε πολύ στο ταλέντο μας 
εκείνα τα χρόνια και από τους πρώτους που είχε προβλέψει την εξέλιξη 

μας. Ένα ευχαριστώ είναι λίγο για την βοήθεια που μας προσέφερε 
εκείνα τα χρόνια και τις επιτυχίες που είχαμε μαζί.

Ο κ.Γιάννης Κόλλιας δεν είναι μόνο 
πολύ καλός προπονητής. Είναι μεγάλος 
παιδαγωγός! Μας καθοδήγησε όλα 
τα παιδιά, εντός αγωνιστικού χώρου 
κυρίως όμως εκτός γηπέδου κι αυτό 
ήταν το πιο σημαντικό. Μας έμαθε πώς 
να σκεφτόμαστε, πώς να βλέπουμε 

τα  πράγματα κι αυτή η γνώση 
ήταν σημαντική για την μετέπειτα 
εξέλιξη όλων μας!

«Για τον κ.Γιάννη Κόλλια τα λόγια είναι περιττά. Να περιγράψουν την πορεία του ως 
προπονητή γιατί ήταν ο προπονητής που έκανε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές 

να δούμε με άλλη ματιά την Εθνική ομάδα και γι’ αυτό δικαιώθηκε με την 
μετέπειτα πορεία της. 
Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και είναι το λιγότερο που μπορούσαμε 

να κάνουμε γι’ αυτόν, ένα παιχνίδι προς τιμήν του στην Κόρινθο.»

Μετά από 20 χρόνια και πλέον θα είμαστε όλοι μαζί! Να έρθουν μνήμες της «ποδοσφαιρικής 
οικογένειας» που χτίσαμε όλοι μαζί με οδηγό τον κύριο Γιάννη μας! Δεν τον ξεχάσαμε ποτέ, ούτε 
και ο ίδιος! Πετύχαμε πολλά, σημαντικά, ανθρώπινα πράγματα όπως και μέσα στις 4 γραμμές. 

Στην εξέλιξη μου, στην καριέρα μου, όπως και για όλους, το ελάχιστο που 
θα μπορούσε να γίνει είναι αυτός ο ποδοσφαιρικός αγώνας, και πόσο 
συγκινητική είναι αυτή η στιγμή για όλους μας! 
Καλώ όλο τον κόσμο της Κορίνθου να παρευρεθεί σε αυτό το μεγάλο 

γεγονός και στη χαρά του ανθρώπου, του προπονητή μας και πατέρα 
Γιάννη Κόλλια! 

                    Με βαθιά εκτίμηση και ευχαριστίες

Για τον Λάμπρο Χούτο , ο προπονητής 
που τον σημάδεψε περισσότερο από 
κάθε άλλον είναι ο Γιάννης Κόλλιας, 
τον οποίο κάποτε είχε χαρακτηρίσει 

“πατέρα” του. Τον κυρ-Γιάννη, που τον 
είχε στην Εθνική Ελπίδων και για πολύ 

μικρό διάστημα στον Ολυμπιακό.
Ο ίδιος πόσταρε στο Instagram 

φωτογραφία με τον προπονητή του 
γράφοντας: «Με τον αγαπημένο μου 

προπονητή Γιάννη Κόλλια όπου μπορώ 
να πω πως πέρασα τις πιο όμορφες 

ποδοσφαιρικές στιγμές της καριέρας 
μου! Σ ευχαριστώ coach !»

«Ο κυρ Γιάννης για εμάς όλους 
αλλά κυρίως για εμένα ήταν 
ο άνθρωπος που πίστεψε 
περισσότερο απ όλους στο 
ταλέντο μας όταν είμασταν 
μικροί. Έφτιαξε μια ομάδα και 
την έφτασε στην κορυφή της 
Ευρώπης ασχέτως εάν δεν 
την κατέλαβε. Σημασία έχει 
ο χαρακτήρας, το ήθος και 
η παιδαγωγική προσέγγιση 
που είχε στα πράγματα, τότε 
ίσως δεν μπορούσαμε να το 
καταλάβουμε πλέον όμως είναι 
απόλυτα κατανοητό για όλους 
εμάς που ασχολούμαστε με τον 
αθλητισμό και τα παιδιά. Τον 
ευχαριστώ λοιπόν γιατί πίστεψε 
σ εμάς, μας καθοδήγησε, μας 
έδωσε ευκαιρίες! Πολλά από 
τα παιδιά του έκαναν μεγάλες 
καριέρες και στέφθηκαν το 2004  
Πρωταθλητές Ευρώπης . Ο 
Γιάννης Κόλλιας έχει την αγάπη, 
το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη 
όλων μας!»



Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΩΝ ΤΟΥ 1998 
Κατέκτησε υπό τις οδηγίες του Γιάννη Κόλλια την 2η θέση στο UEFA  του 1998

3η θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες ΙΤΑΛΙΑ - 1994

Στιγμιότυπα από την σπουδαία πορεία…



Ο Γ. ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ

(Από αριστερά)
Γιώργος Νοτόπουλος, 

Χάρης Γραμμός, Γιώργος 
Καχριμάνης

Ο Γιάννης Κόλλιας και η Εθνική Ελπίδων 
βραβεύονται από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο

ΙΤΑΛΙΑ – ΤΟΥΡΝΟΥΑ PAOLO VALENDI – 1995 
Κυπελλούχος η Ελλάδα ανάμεσα σε 16 χώρες 

ΤΕΛΙΚΟΣ: Ελλάδα – Ιταλία 2-0

Στιγμιότυπα από την σπουδαία πορεία…



Με την ομάδα του ΠΙΕΡΙΚΟΥ

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΗΣ UEFA

ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΙ UEFA – ΙΣΠΑΝΙΑ 
1974 (Από την πρωινή προπόνηση)

Δαμιανίδης, Αρδιζόγλου, Καρούλιας, Αναστασιάδης, 
Δράμπης, Κουσουλάκης, Κυράστας, Φυρρός, 

Βούλγαρης

Με τον Προπονητή της Εθνικής Μπίλι Μπίνγκαμ

Με τον Πρωθυπουργό Κ.Κόλλια 
στα Τρίκαλα

Στιγμιότυπα από την σπουδαία πορεία…



1η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με προπονητή τον Γ.ΚΟΛΛΙΑ (Από αριστερά)
Θωμάς Μαύρος, Νίκος Καρούλιας, Κωνσταντίνος Δράμπης, Γιώργος Θωμαΐδης, Γιώργος Φυρρός, Ευάγγελος Βαμβακούσης, 
Φιλώτας Πέλιος, Αναστάσιος Παπαδόπουλος (απεβίωσε), Χρήστος Αρβανίτης, Ευάγγελος Κουσουλάκης , Αριστείδης 
Δαμιανίδης ΚΑΘΙΜΕΝΟΙ Ιωάννης Κυράστας, Γιώργος Βούλγαρης (απεβίωσε), Σπύρος Λυβαθινός, Γιώργος Χατζάρας

Ο Γιάννης Κόλλια με παίχτες που μετέπειτα έγιναν προπονητές (από αριστερά)
Νίκος Σαργκάνης, Γιώργος Φυρρός, Νίκος Καρούλιας, Χρήστος Αρβανίτης, Γιώργος Χατζάρας, 

Κώστας Ιωσηφίδης, Γιάννης Κυράστας

Στιγμιότυπα από την σπουδαία πορεία…



Ο Γιάννης Κόλλιας

ΘΥΜΑΤΑΙ…
«Αυτή είναι η πιο δύσκολη και αγωνιώδης 
στιγμή της ποδοσφαιρικής μου ζωής…»

«Αναλαμβάνοντας την Εθνική Ελπίδων από τον Κώστα 
Πολυχρονίου έπρεπε να την προετοιμάσω για το πρωτάθλημα 
UEFA που θα γινόταν στην Ρουμανία. Έπρεπε να ετοιμάσω τη 
νέα ομάδα και κατέληξα στους παίχτες που είχα προετοιμάσει 
στις εθνικές ομάδες νέων τα προηγούμενα χρόνια. Αφού 
επέλεξα τους κατάλληλους και συμπλήρωσα στην ομάδα 
και νέους όπως τους Μπασινά, Στολτίδη και Γκούμα και αφού 
τους προετοίμαζα για να λάβουν μέρος στους δύσκολους 
αγώνες των προκριματικών της UEFA που κληρωθήκαμε 
στον όμιλο, Δανία, Κροατία, Σλοβενία, Ερζεγοβίνη και 
Ελλάδα. Καταφέραμε να προκριθούμε ως πρώτοι και έπρεπε 
να παίξουμε 2 προκριματικούς αγώνες με την αντίστοιχη ομάδα 
της Αγγλίας.

Το πρώτο παιχνίδι με την Αγγλία παίχτηκε στα Χανιά και 
κερδίσαμε με  2-0. Σημειωτέων ότι η Αγγλία είχε στις τάξεις 
της παίχτες της αξίας των Φίντερλαντ, Χάσκει, Όουεν, Τζέραντ και 
Λαπάρντ. Στο 2ο παιχνίδι στην Αγγλία από την δική μου ομάδα έλειπαν οι 
Ελευθερόπουλος, Δέλλας, Κωστούλας. Η αγγλική ομάδα ήταν πλήρης. 

Σε ένα γήπεδο γεμάτο από Άγγλους φιλάθλους που παρότρυναν 
τους παίχτες τους, αρχίζει ο αγώνας!
Η αγγλική ομάδα επιτυγχάνει πρώτη γκολ, αλλά το ανταποδίδουμε 
εμείς με δύναμη και σθένος, ισοφαρίζουμε σε 1-1. Οι Άγγλοι 
συνεχίζουν με δύναμη, σθένος και ενθουσιασμό και 
ξαναπροηγούνται με 2-1. Και εμείς καταφέρνουμε και πάλι να 
ισοφαρίσουμε σε 2-2. Με το σκορ αυτό πάμε στα αποδυτήρια. 

Ενθάρρυνα τους παίχτες και έκανα μια εσωτερική 
αλλαγή και ο Γκούμας επιβλέπει τον Χάσκει αντί του 
Αλεξόπουλου. Τότε, όλο το 2ο ημίχρονο ξεκίνησε 
μια τιτάνια προσπάθεια των παικτών. Οι Άγγλοι 
ξεκίνησαν με δύναμη και ενθουσιασμό και κατάφεραν 
να προηγηθούν και πάλι με 3-2. Στο 88’ του αγώνα 
κάνουν το 4-2 από σφάλμα δικό μας! 

Τότε καλώ τον Νίκο Λυμπερόπουλο και του ζητώ 
να κρατά στην κατοχή του την μπάλα προκειμένου 
οι Άγγλοι να του κάνουν φάουλ και να 
κρατάμε εμείς στην κατοχή μας την μπάλα. Οι 
Άγγλοι είχαν σε αυτά τα τελευταία 12 λεπτά 
«σκυλιάσει» που η ελληνική ομάδα κράτησε 
καλή άμυνα και προκριθήκαμε στους τελικούς. 

Την στιγμή του τελικού σφυρίγματος 
ο ενθουσιασμός επικράτησε  και τότε 
είδα, συμπωματικά, τον Άγγλο προπονητή 
και ειλικρινά στεναχωρήθηκα. Τα είχε 
κυριολεκτικά χαμένα. 

Δυστυχώς, στο ποδόσφαιρο υπάρχει και η 
λύπη, όπως και η χαρά.»


