ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

“IONIO ΤΟΥΡΝΟΥΑ”

Η ΜΠΑΛΑ ΣΕ….
ΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ!

Η Νέα πρόταση της Ένωσής μας! Μετά
την Ενωποίηση Γ’ - Δ’ και την αδυναμία
να μετάσχουν στην Νέα Κατηγορία,
ομάδες των νησιών μας, το Τουρνουά
αυτό είναι η λύση!

Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του
αθλήματος που καθημερινά κερδίζει έδαφος
στις προτιμήσεις των φιλάθλων!
				σελ.4

μηνιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα ενωσεωσ ποδοσφαιρικων σωματειων κεφαλληνιασ -ιθακησ	
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EUROPEAN FOOTBALL

UEFA

European football’s governing body UEFA have decided
to push ahead with a proposal by
President Mitchel Platini to play
the 2020 edition of the European
Championship not in the usual one
or two host countries, but in various major cities stretched across
the entire continent. At a meeting
in Lausanne, Switzerland on 6 December, the UEFA Executive Committee endorsed Platini’s vision of
a “EURO fro Europe” – declaring
that the concept would allow more
countries to be directly involved in
the event, while also commemorating the 60th anniversary of
the first European Championship
in a unique way. The Executive
Committee has now asked UEFA’s
National Team Competitions
Committee to look at the various
organizational questions raised by
this new hosting proposal before
reporting back to the executive..
UEFA strengthened its
partnerships with the Asian and
Oceania Football Confederations in December by signing
separate Memorandums of
Understanding with the two
organizations. The agreements
include pledges to exchange
information, knowledge and
good practices on matters of
common interest, with UEFA also
promising to support the AFC
and OFC in activities relating to
education, training, technical
development and youth football.
“Solidarity is a key value in football and it is therefore important
that it is also shown between
confederations”, UEFA President
Michel Platini said following
signing ceremonies in Tokyo and
Kuala Lumpur.

ΓΙΟΡΤΗ Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 2013

Η Μεγάλη Γιορτή του
Κεφαλονίτικου Ποδοσφαίρου Η Κοπή της Πίτας μας!

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Π.Σ.Κ.Ι. ΣΤΑ ΚΟΚΥΛΙΑ

Το
Σάββατο
23/2/2013
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
δεξιώσεων “ΑΘΗΝΑ” στα Κοκύλια
η ετήσια εορτή του ποδοσφαίρου
της Ένωσής μας κατα την οποία
έγινε απονομή των Κυπέλλων
των Πρωταθλημάτων και λοιπών
διακρίσεων της περιόδου 20112012.
Η γιορτή έλαβε χώρα σε ζεστό
και ευχάριστο κλίμα με την
παρουσία πληθώρας κόσμου και

αντιδήμαρχος Κεφαλονιάς κ.
Βαγγέλης Κεκάτος, οι οποίοι
υποσχέθηκαν ότι θα βοηθήσουν
το Κεφαλονίτικο ποδόσφαιρο.
Κατα τη διάρκεια της εκδήλωσης
δόθηκαν
τα
Κύπελλα
των
Πρωταθλητών
της
Α’,
Β΄,
Γ’
Ερασιτεχνικής Κατηγορίας
της περσινής ποδοσφαιρικής
περιόδου.
Παρόντες
από
την
τοπική
ηγεσία ήταν ο πρόεδρος του

φαλή τον αρχηγό τους κ. Χαρ.
Μοσχόπουλο αρκετοί παράγοντες,
διαιτητές,
προπονητές
και
ποδοσφαιριστές.
Τιμήθηκαν επίσης οι πρώτοι
σκόρερ της Α΄ και Β’ Ερασιτεχνικής
Κατηγορίας
καθώς
και
οι
αποχωρήσαντες ποδοσφαιριστές
λόγω ηλικίας από τις Μικτές
Ομάδες της ΕΠΣΚΙ.
Σελίδες 3-4

Μικρά και Ενδιαφέροντα...

■
Γενική
Συνέλευση
πραγματοποίησε ο Σ.Δ.Π.Ι.Κ τη
Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013
στα γραφεία του, με θέμα την
τροποποίηση του Καταστατικού.
Προηγήθηκε βέβαια η εβδομάδιαία
Μορφωτική
συγκέντρωση
με
θέμα το Ofside που έγινε απο την
Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣΚΙ
απο τον εκπαιδευτή Super League
κ. Μαζαράκη Γεράσιμο.

σχεδόν ολόκληρης της τοπικής
ηγεσίας και χωρίς την παρουσία
του Προέδρου της ΕΠΟ, ο οποίος
βρισκόταν σε άλλη ανελειμένη
υποχρέωση και απέστειλε, όπως
και ο Πρόεδρος της Football
League, χαιρετιστήριο μήνυμα.
Χαιρετισμούς
απηύθυναν
η
Βουλευτής
Κεφαλληνίας
και
Ιθάκης
κ.
Αφροδίτη
Θεοπεφτάτου,ο αντιπεριφερειάρχης κ. Σωτ. Κουρής και
ο

Δ.Σ. του Δήμου Κεφαλονιάς κ.
Νίκος Ανουσάκης, η περιφερειακή
σύμβουλος κ. Ειρήνη Στεφάτου,
ο επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης
στο
Δήμο
Κεφαλονιάς κ. Μάρκος Κοτσιλίνης,
ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΚΕ κ.
Άγγελος
Κωνσταντάκης,
οι
Δημοτικοί
Σύμβουλοι
κ.κ.
Σπύρος Σαμούρης και Βίκτωρας
Ρουχωτάς, αντιπροσωπεία των
εθελοντών Σαμαρειτών με επικε-

■ Στολές διαιτησίας για όλους
τους
διαιτητές
του
ΣΔΠΚΙ
αγοράσθηκαν απο την Επιτροπή
Διαιτησίας της Ένωσης και τον
Σ.Δ.Π.Κ.Ι.. Τις στολές επέλεξαν οι
ίδιοι οι διαιτητές.
■ Σχολή Διαιτησίας απο την Ε.Δ.

/Ε.Π.Σ.Κ.Ι. ετοιμάζεται σύμφωνα
με τα όσα είπε ο Πρόεδρος της
ΕΠΣΚΙ στη γιορτή!

■ Σύσκεψη στα γραφεία της
Ένωσης με θέμα τη διαιτησία
στους αγώνες Κατάταξης της Β΄.
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Football news

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προσδεθείτε...Απογειωνόμαστε!
Στην 11η θέση του FIFA
Coca - Cola Ranking με 1033
βαθμούς...εγκαταστάθηκε η
Εθνική Ανδρών απο τον αμέσως
προηγούμενο Δεκέμβριο και
στην ίδια βρίσκεται στην
τελευταία βαθμολογία της
Διεθνούς Συνομοσπονδίας
(Ιανουάριος 2013).
Ότι η Εθνική μας, λοιπόν,
ανήκει στην ελίτ του
παγκοσμίου ποδοσφαίρου, δεν
είναι αυθαίρετη διαπίστωση.
Αυτή τεκμαίρεται βάσει των

Φωτογραφία της Εθνικής Ελλάδος Ποδοσφαίρου

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 2013

ΓΙΟΡΤΗ Ε.Π.Σ.Κ.Ι

στοιχείων της FIFA καθώς
επίσης της εντυπωσιακής
πορείας που διέγραψε το
αντιπροσωπευτικό συγκρότημα
κατά τη διάρκεια του
παρελθόντος έτους και την
έφερε τρεις θέσεις υψηλότερα
σε σχέση με τον Δεκέμβριο
του 2011 (ήταν 14η στο Coca Cola Ranking).
O βατήρας της βαθμολογικής
εκτόξευσης (διότι με τέτοια
ισοδυναμεί ή άνοδος
τριών θέσεων στην πρώτη
δεκαπεντάδα ή δεκάδα) ήταν
φυσικά τα αποτελέσματα
της Εθνικής Ομάδος στην
τελική φάση του Ευρωπαϊκού

Πρωταθλήμτος της Πολωνίας
και της Ουκρανίας, στο οποίο
η “γαλανόλευκη“ σημείωσε τη
δεύτερη καλύτερη επίδοσή της
σε EURO και εισήλθε στο κλάμπ
με τις οκτώ κορυφαίες ομάδας
της γηραιάς ηπείρου.
Οι ομάδες που ανήκουν στον
ίδιο προκριματικό όμιλο με
την Ελλάδα για το Παγκόσμιο
Κύπελλο 2014 καταλαμβάνουν
τις εξής θέσεις: Βοσνία 27η
(+4), Σλοβακία 47η (-4),
Λετονία 106η (+2), Λιθουανία
116η (+3), Λιχτενστάιν 154η
(+3).
Οι χώρες που καταλαμβάνουν

τις δέκα πρώτες θέσεις είναι οι
εξής:
1. Ισπανία
2. Γερμανία
3. Αργεντινή
4. Ιταλία (+1)
5. Κολομβία (+3)
6. Αγγλία
7. Πορτογαλία (-3)
8. Ολλανδία (-1)
9. Ρωσία
10. Κροατία
Η επόμενη ενημέρωση της
σχετικής λίστας θα γίνει στις 14
Μαρτίου 2013.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΛΑΣ

Ταξίδι στ’ όνειρο!
Για το Σεπτέμβριο προγραμματίζετε στο Αντ. Τρίτσης η
διεξαγωγή Διεθνούς Φιλικής
Συνάντησης της Εθνικής Ελλάδος στο FUTSAL με Ευρωπαική
Εθνική Ομάδα.
Ήδη
το
κλειστό
μας
φωτογραφήθηκε και στάλθηκε
στην αρμόδια Επιτροπή της
ΕΠΟ και σε λίγες μέρες θα
ελεχθεί η καταλληλότητά του.

Με αυτές τις προϋποθέσεις και
εφόσον υπαρξει η βιοήθεια
Δήμου και Περιφέρειας, το
νησί μας προβλέπεται να
ζήσει ονειρεμένες στιγμές του
αθλήματος αυτού και οι ξένοι
μας που την περίοδο εκείνη
θα κατακλύζουν το νησί να
ζήσουν ένα μεγάλο αθλητικό
γεγονός.

www.hellasfunclub.gr

Μικρά και Ενδιαφέροντα
■ Μετά την εξαγγελία της
πραγματοποίησης
Τουρνουά
Ποδοσφαίρου Σάλλας στο νησί,
αναμένεται να ζητηθεί απο την
ΚΕΔ/ΕΠΟ αποστολή εκπαιδευτή
διαιτησίας για το άθλημα αυτό!
■
Εκλογές τον επόμενο μήνα
θα πραγματοποιήσει το Σωματείο
ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ, μετά
την έκδοση της απόφασης του
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, που
αποφάσισε εκλογές εδώ και τώρα!
■
Δραστηριοποιείται
όπως
φαίνεται το Σωματείο Α.Π.Σ. ΠΑΟ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ και σύμφωνα με
πληροφορίες μας θα μετάσχει στο
Πρωτάθλημα της Γ’ Κατηγορίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., το Προσωπικό και η Πίτα μας!

■
Η Τεχνική Επιτροπή της
ΕΠΣΚΙ επεξεργάζεται ήδη τους
όρους διεξαγωγής του Τουρνουά
“Κέφαλος 2013” και του Τουρνουά
FUTSALL.
■
Στις Ακαδημίες του ΠΑΟ
ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΥ
δόθηκαν
ώρες, μετά απο αίτημά του στο
Ενωσιακό Γήπεδο στα Φαρακλάτα.
Δηλώσεις στη Γιορτή της Κοπής της Πίτας
■
Πολύ καλά τα πάει η Μ.Ο.
Νέων της ΕΠΣΚΙ, αφού κέρδισε
μέσα στη Ζάκυνθο με το σκορ
1-3. Μετά απο αυτή την επιτυχία
περίμενε στο Ενωσιακό την ΕΠΣ
Ηλείας, την οποία κέρδισε με 2-0.
Η
βαθμολογία
όπως
έχει
διαμορφωθεί είναι η εξής :
1. ΕΠΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 14
2. ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ 13
3. ΕΠΣ ΑΧΑΙΑΣ 12
4. ΕΠΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 10
5. ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3
Αντίθετα η Μ.Ο. Παίδων δεν έχει
κανέναν βαθμό, έως τώρα.

Βουλευτής κ. Θεοπεφτάτου Αφροδίτη
“Και είναι ευκαιρία,ίσως η τελευταία, να βγάλουμε άδειες
και να αδειοδοτήσουμε τα γήπεδά μας, γιατί σε λίγο δε θα
υπάρχουν γήπεδα στο νησί.”

Πρόεδρος Ε.Π.Σ.Κ.Ι
“Συμφωνώ απόλυτα, αλλά να το πείτε αυτό στα δεξιά σας
(δεξιά καθόταν οι εκπρόσωποι του Δήμου Κεφαλονιάς)”.

Πρόεδρος Α.Ο. ΑΝΩΓΗΣ
“Καταγγέλω ότι το γήπεδο στο Ληξούρι για το οποίο

χαλάστηκαν τόσα λεφτά, έχει εγκαταληφθεί, δεν έχει
άδεια και οι δύο Ληξουριώτικες ομάδες, η ΑΝΩΓΗ και ο
ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ, παίζουν πότε στο Αργοστόλι, πότε
στη Λειβαθώ”.

Πρόεδρος Ε.Π.Σ.Κ.Ι
“Παρά την προσπάθειά μου, φαίνεται ότι το όνειρό μου
να γίνει η Κεφαλονιά το κέντρο του Μεσογειακού Beach
Soccer ναυαγεί και αυτό για πενήντα χιλιάρικα. Θα γίνουν
τα έργα που έχω προγραμματίσει, αλλά φοβάμαι ότι τότε
θα είναι αργά για το νησί. Εγώ πάντως έχω υποχρέωση
να προσπαθήσω και υπόσχομαι να προσπαθήσω να
υλοποιήσω το πρόγραμμα μου”.
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Αφιερώματος...συνέχεια...

Η μπάλα...σε πόδια γυναικεία!

Το
γυναικείο
ποδόσφαιρο
είναι
γνωστό
από πολύ παλιά. Ήδη από τον
19ο αιώνα είχαν αρχίσει να
οργανώνονται ομάδες και να
γίνονται φιλικοί αγώνες.
Παρόλο
όμως
που
στην
Αγγλία η ποδοσφαιρική ένωση
γυναικών υπάρχει από το 1921,
στην υπόλοιπη Ευρώπη ομάδες
αρχίζουν να αναπτύσσονται
σοβαρά την δεκαετία του 1960.
Το 1971 αναγνωρίζεται το
γυναικείο ποδόσφαιρο από την
UEFA (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
Ποδοσφαίρου) και σταδιακά
διοργανώνονται Πανευρωπαϊκά
και Παγκόσμια Πρωταθλήματα
Εθνικών
ομάδων
καθώς
και
ευρωπαϊκό
κύπελλο
συλλόγων. Σήμερα οι γυναίκες
ποδοσφαιριστές υπολογίζονται
σε 40.000.000 σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Τόσο η FIFA όσο και η UEFA
προωθούν την ανάπτυξη του
γυναικείου ποδοσφαίρου και
στηρίζουν το ποδόσφαιρο των
γυναικών
οικονομικά
ώστε
να δώσουν στις γυναίκες παίκτες, τους προπονητές, τους
διαιτητές και τους υπαλλήλους
την ευκαιρία να συμμετέχουν
ενεργά
στο
ποδόσφαιρο.
Κάνουν σημαντικές και επίμονες
ενέργειες ώστε να διαδοθεί
το παιχνίδι με την αύξηση της
ευαισθητοποίησης του κοινού
και τη διεξαγωγή ενημερωτικών
εκστρατειών, καθώς και την
αντιμετώπιση κοινωνικών και

πολιτιστικών εμποδίων για τις
γυναίκες με απώτερο στόχο τη
βελτίωση της πιστοληπτικής
των γυναικών στην κοινωνία.
Το
γυναικείο
ποδόσφαιρο
διέπεται ακριβώς από τους
ίδιους κανόνες με το αντίστοιχο
αντρικό. Αγωνίζονται δηλαδή
11 παίχτριες σε κάθε ομάδα
και παίζοντας την μπάλα χωρίς
να την ακουμπούν με τα χέρια
προσπαθούν να την βάλουν
μέσα στην εστία (δίχτυα) της
αντίπαλης ομάδας. Είναι γενικά
ένα δυνατό και γρήγορο σπορ
το οποίο απαιτεί καλή τεχνική
και καλή φυσική κατάσταση.
Για να παίξει κάποια κοπέλα
ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται
να
έχει
κάποιο
ιδιαίτερο
σωματότυπο. Δεν χρειάζεται
να είναι ψηλή ή αδύνατη,
μυώδης ή γρήγορη. Μπορούν
να παίξουν εξίσου καλά όλες
οι κοπέλες, ανάλογα βέβαια με
το ταλέντο και την προσπάθεια
στις προπονήσεις. Οι απαιτήσεις
σε προπονήσεις κυμαίνονται
από 2-3 έως 5 την εβδομάδα
ανάλογα με την κατηγορία
που αγωνίζεται η ομάδα. Το
πρωτάθλημα διαρκεί περίπου 6
μήνες και οι αγώνες διεξάγονται
Σάββατο ή Κυριακή.
ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

και διοργανώθηκε το πρώτο
επίσημο πρωτάθλημα από την
ΕΠΟ.
Η ιστορία του μπορεί να
χωριστεί σε τρεις περιόδους :
1η Περίοδος (1979 -1982)
Ιδρύεται τον Σεπτέμβριο του
1979 στη Θεσσαλονίκη η πρώτη
γυναικεία ομάδα, η Ολυμπιάς.
Λίγο αργότερα ιδρύεται στην
Αθήνα η Ολυμπιάδα Κηφισιάς
και στη συνέχεια και μέχρι το
1982 άλλες 12 ομάδες με πιο
σημαντικές τον Παναθηναϊκό
και τη Θεσσαλονίκη 80.
2η Περίοδος (1984 -1989)
Αυξάνονται οι ομάδες σε 17 και
παίζουν φιλικά παιχνίδια μεταξύ
τους. Το 1987 διοργανώνουν
ανεπίσημο
πανελλήνιο
τουρνουά στη Θεσσαλονίκη
με συμμετοχή 12 ομάδων και
νικήτρια τον ΑΟ Ηλιούπολης
Θεσ/νίκης. Τον ίδιο χρόνο
διεξάγονται τουρνουά στην
Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα.
Το 1988 η ΕΠΟ αναγνωρίζει τα
σωματεία και εκδίδει δελτία στις
ποδοσφαιρίστριες.
3η Περίοδος (1990 - σήμερα
Διοργανώνονται επίσημα
πανελλήνια πρωταθλήματα και
οργανώνεται αρχικά Εθνική
ομάδα γυναικών (1990).

και έπειτα Εθνική ομάδα
Νεανίδων (1997). Σήμερα τα
γυναικεία σωματεία είναι πάνω
από 50 και ο αριθμός των
παιχτριών μπορεί να υπολογιστεί
μαζί με τις ακαδημίες σε 1.500.
Το μέλλον του γυναικείου
ποδοσφαίρου
διαφαίνεται
λαμπρό καθώς το ενδιαφέρον γι’
αυτό καθημερινά αυξάνεται.
ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ
Πτ. Θεολόγος
Πτ. Επικοινωνίας και Δημοσίων
Σχέσεων. - Υπ. Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ε.Π.Σ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ε.Π.Σ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ

Το
γυναικείο
ποδόσφαιρο
στην Ελλάδα πρωτοξεκίνησε
το 1979 και αναπτύχθηκε
ανεπίσημα μέχρι το 1990 όταν

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΟΣΧΟΝΑ - ΚΑΡΚΑΒΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

