ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΜΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ε.Α.Κ./ΕΠΣΚΙ

Beach Soccer

Το Ενωσιακό Γήπεδο Φαρακλάτων,
ένα στολίδι για όλο το νησί, έτοιμο να
υποδεχτεί τις Ακαδημίες και τις Μικτές
Ομάδες του Νομού μας.

Ένα απο τα πιο δημοφιλή αθλήματα στην
Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική, έρχεται
να συναρπάσει και τους Έλληνες.Στην
Κεφαλονιά έγινε η αρχή.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ -ΙΘΑΚΗΣ		
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ΦΥΛΛΟ #1
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Οι τρείς Μάγοι

Η ιστορία των Μάγων, όπως τη
μάθαμε στα παιδικά μας χρόνια
και σύμφωνα με τη Χριστιανική
παράδοση, ξεκινά πολλά χρόνια
πριν την γέννηση του Χριστού.
Τότε, ένας Πέρσης προφήτης, ο
Βαλαάμ, είπε ότι: «Θα ανατείλει
άστρο από τον Ιακώβ και θα
παρουσιαστεί άνθρωπος από τον
Ισραήλ, που θα συντρίψει τους
εχθρούς Μωαβίτες». Η προφητεία
αυτή πέρασε από γενιά σε γενιά
ως σημάδι για την γέννηση
ενός μεγάλου Βασιλιά που θα
εξουσιάσει όλες τις φυλές της
γης.
Πολλά χρόνια πέρασαν και
το
«Άστρο
της
Βηθλεέμ»
εμφανίστηκε
στον
ουρανό.
Οι απόγονοι του Βαλαάμ το
πρόσεξαν και κατάλαβαν ότι είχε
έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
Έτσι ξεκίνησε από τα βάθη της
Ανατολής μια τριμελής αποστολή
που θα μετέφερε δώρα στον νέο
βασιλιά. Αυτοί ήταν οι γνωστοί
μας τρεις Μάγοι, Μελχιόρ, ο
Γκασπάρ και ο Βαλτάσαρ.
Ο
βασιλιάς
Ηρώδης,
έμαθε τις ενέργειες των Μάγων
και τους κάλεσε σε ακρόαση.
Από αυτούς ενημερώθηκε για
την προφητεία και φοβούμενος
μην βγει αληθινή τους είπε να
συνεχίσουν την αναζήτηση τους
και όταν βρουν το νεογέννητο
βασιλιά να τον ενημερώσουν για
να μπορέσει, όπως είπε, να πάει
και ο ίδιος να τον προσκυνήσει.
Σελίδα 4

www.flogasport.gr (Αναδημοσίευση)

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟ
Μπορεί ο Γιώργος Σαρρής να πήρε το ανώτατο διοικητικό αξίωμα στο ποδόσφαιρο,
όμως τις περισσότερες ψήφους στις σημερινές εκλογές της ομοσπονδίας συγκέντρωσε
ο Βαγγέλης Μαζαράκης!
Ο πρόεδρος της ΕΠΣ
Κεφαλληνίας - Ιθάκης ήταν ο
δημοφιλέστερος υποψήφιος
και στις δύο παρατάξεις, μιας
και τον ψήφισαν 49 ενώσεις
σε σύνολο 57 και πηγαίνει
πλέον πολύ δυνατός στο νέο
ΔΣ της ομοσπονδίας.
Στην δεύτερη θέση της
“σταυρομαχίας” ακολούθησαν
με 48 ψήφους οι Γιώργος
Καραμελίδης της ΕΠΣ Ημαθίας
και Κωνσταντίνος Γκίτσιος της

ΕΠΣ Καστοριάς. Επί 57 ΕΠΣ
που είχαν δικαίωμα ψήφου,
ψήφισαν 57. Για την εκλογή
προέδρου βρέθηκαν 57
ψηφοδέλτια, όλα έγκυρα. Για
την εκλογή τακτικών μέλων
Δ.Σ., αναπληρωματικών
μελών Δ.Σ., τακτικών μελών
εξελεγκτικής επιτροπής και
αναπληρωματικών μελών
εξελεγκτικής επιτροπής
βρέθηκαν 57 ψηφοδέλτια, εκ
των οποίων 55 ήταν έγκυρα
και 2 άκυρα.

Από τους εκλεγμένους τις
λιγότερες ψήφους (35)
πήρε ο πρόεδρος της ΕΠΣ
Μεσσηνίας Άριστείδης
Σταθόπουλος.
Στο νέο διοικητικό συμβούλιο
μετέχουν μόνο στελέχη
της παράταξης Σαρρή,
αφού κανένα από εκείνα
της πλευράς Γκαγκάτση
δεν κατάφερε να πιάσει το
εκλογικό μέτρο του 50%+1.
Σελίδα 3

Μικρά και Ενδιαφέροντα...

■

Η ΕΔ/ΕΠΣΚΙ κατόπιν αιτήματος του
σωματείου ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ απέστειλε
στην έδρα του σωματείου χθες
27/11/2012 τον εκπαιδευτή Superleague κ. Γεράσιμο Μαζαράκη
για να αναλύσει και να διδάξει τους
κανονισμούς
του
ποδοσφαίρου
στους
ποδοσφαιριστές
του
προαναφερθέντος σωματείου.
■ Το Ε.Α.Κ./Ε.Π.Σ.Κ.Ι στα Φαρακλάτα,
θα διατεθεί, όπως όλες τις χρονιές,
χωρίς αντίτιμο για την προετοιμασία
και τους αγώνες των ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ των Σωματείων μας.
■ Ο νέος Οδηγός με τα δικαιολογητικά
όλων των μεταγραφικών κινήσεων
των
ποδοσφαιριστών
που
επιμηλήθηκε η Ε.Π.Σ.Κ.Ι πρόκειται
να δημοσιευθεί σύντομα και να
διανεμηθεί σε όλα τα Σωματεία και τις
Ενώσεις, προς διευκόλυνση όλων των
ενδιαφερομένων.
■ Ανανεωμένο site σε λίγο καιρό από
την Ε.Π.Σ.Κ.Ι.
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ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.Α.Κ./Ε.Π.Σ.Κ.Ι.
Ένα απόκτημα μεγάλης
σημασίας για το ποδόσφαιρό μας
και κυρίως για την υποδομή και
τις Μικτές Ομάδες, αφού γι’ αυτές
φτιάχτηκε, είναι το Ενωσιακό
Αθήτικό Κέντρο/Ε.Π.Σ.Κ.Ι. στα
Φαρακλάτα.
Το γήπεδο είναι σε
θαυμάσια τοποθεσία, διαθέτει
ένα ακόμη γήπεδο 5Χ5, καθώς
και 8 συνολικά αποδυτήρια με
χώρους και αίθουσες κατάλληλες
για τη φιλοξενία ποδοσφαιρικών

ομάδων. Το γήπεδο έχει ακόμη χώρο για ένα ακόμη γήπεδο
διεθνών διαστάσεων, ο οποίος ελλείψη χρημάτων παραμένει
αχρησιμοποίητος. Το γήπεδο έχει δοθεί και στο παρελθόν σε
Σωματεία, με αντίτιμο, όπως προβλέπεται. το γήπεδο δεν μας

Beach Soccer
Το Βeach Soccer είναι το ραγδαίως αναπτυσσόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο άθλημα ποδοσφαίρου στην
Άμμο.
Στα πλαίσια αυτά η ΕΠΟ προσπαθεί να το αναδείξει και προς την κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει σοβαρές
κινήσεις.
Μια χώρα όπως η Ελλάδα είναι ιδανική για να μετατραπεί στη Μεσογειακή Μητρόπολη το αθλήματος.
Από το 2012 η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ανήκει πλέον πέρασε στην ΕΠΟ αφού εκεί υπάρχει και επιτροπή
αρμόδια γι’ αυτό το άθλημα. Αμέσως μετά την ένταξή του στην ΕΠΟ η Εθνική Ομάδα έλαβε μέρος στην
προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από 1-8 Ιουλίου στη Μόσχα και πέρασε στη Β’ Φάση.
Για μια ομάδα που ιδρύθηκε και οργανώθηκε σε λίγο χρόνο και χωρίς καμμία εμπειρία το αποτέλεσμα
αυτό μόνο λίγο δεν είναι. Κατόπιν μετείχε στο Ευρωπαικό Πρωτάθλημα στο Βερολίνο 3-5 Αυγούστου.
Η ΕΠΟ προχώρησε πιο πέρα , προκήρυξε και διεξήγαγε ένα Διεθνές σεμινάριο διαιτησίας για την
παραγωγή διαιτητών και παρατηρητών, υπό την αιγίδα και τη συνδρομή της FIFA , η οποία απέστειλε
εξειδικευμένο εκπαιδευτή τον κ. Μισέλ Κόντι από την Ιταλία. Το διεθνές σεμινάριο αυτό έγινε στην
Κεφαλονιά τις 25/5 και από την οποία αποφοίτησαν 33 διαιτητές, 5 Εκπαιδευτές και 1 Παρατηρητής.
Κατόπιν προκηρύχθηκε από την ΚΕΔ και δεύτερη σχολή με την οποία καινούργιο διαιτητικό αίμα
προστέθηκε στους ήδη υπάρχοντες.
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Η Κεφαλονιά προσφέρεται για πολλά και το μεγάλο σε διάρκεια καλοκαίρι και οι μεγάλες παραλίες
προσφέρονται για διοργανώσεις ακόμη και διεθνείς. Η Ένωσή μας βοήθησε να δημιουργηθεί μια νέα
ομάδα – η πρώτη πανελλαδικά – η οποία θα χρησιμοποιηθεί σαν όχημα προώθησης του αθλήματος και
της Κεφαλονιάς γενικότερα. Στην ομάδα μας δόθηκε το όνομα «ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ Α.Ο.».
www.kefaloniabeachsoccer.blogspot.com
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έχει ακόμη παραδοθεί. Φιλοδοξία
της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. είναι να το
καταστήσει Κέντρο Ανάπτυξης
του Ποδοσφαίρου, και τόπο
διεξαγωγής
πρωταθλημάτων
Υποδομής και επιπλέον σημείο
συνάντησης Ακαδημιών απο όλη
την Ελλάδα.
Η
Ε.Π.Ο.
βρίσκεται
στη
διαδικασία
παραλαβής
των
εγκαταστάσεων,
απο
τις εταιρείες κατασκευής και
στη συνέχεια θα αναλάβει η
Διοικούσα Επιτροπή. Προς το
παρόν την ευθύνη του Ε.Α.Κ./
Ε.Π.Σ.Κ.Ι. έχει ο αντιπρόεδρος
της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

Μικρά και Ενδιαφέροντα
■

Εγκρίθηκαν
Ομόφωνα
στο
συμβούλιο της
οι Κανονισμοί
Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου
και
ο
Κανονισμός
λειτουργίας
Επιτροπών
Καταστατικού,
που
ισχύουν πλέον, για την καλύτερη
λειτουργία της Ένωσής μας.
■ Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατάρτιση του
Κανονισμού Εργασία και Λειτουργίας
των Υπηρεσιών της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.
■ Όλοι οι Κανονισμοί θα ψηφιστούν
οριστικά στην πρώτη Γ.Σ. της
Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

Σε Σεμινάριο της FIFA ο
Πρόεδρος της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.
Ο πρόεδρος της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. κ.
Ευάγγελος Μαζαράκης κλήθηκε
από την FIFA να παρακολουθήσει
ειδικό σεμινάριο Βeach Soccer,
που θα πραγματοποιηθεί στη
Ζυρίχη στις 8 και 9 Ιανουαρίου
2013.
Κεντρικό θέμα συζήτησης
του σεμιναρίου θα αποτελέσει
η τρέχουσα θέση που κατέχει
το
Ποδόσφαιρο
Άμμου
σε
παγκόσμιο επίπεδο, καθώς επίσης
οι προκλήσεις και ευκαιρίες που
προκύπτουν από την ανάπτυξη
του αθλήματος
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Football news

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟ
12 ΠΑΠΑΤΖΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6
13 ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
35
14 ΠΛΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5
15 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
37
16 ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
31
17 ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6
18 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
19 ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
33
20 ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7
21 ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 36

O Αντιπρόεδρος της Ένωσης ψηφίζει τη 2η ημέρα των εκλογών

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
Δ.Σ. Ε.Π.Ο.
1 ΓΚΑΓΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2 ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20
37

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ
ΜΕΛΗ Δ.Σ. Ε.Π.Ο.
1 ΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
3 ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
5 ΓΚΙΡΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6 ΓΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
8 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΗΣΗΣ
9 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ
10 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11 ΚΑΡΑΜΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12 ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15 ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
16 ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.

38
37
37
37
38
48
18
18
19
36
48
19
49
18
18
19
36
37

19 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝ.
20 ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21 ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22 ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ.
24 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜ.
25 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26 ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
27 ΤΟΠΟΛΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛ.

19
36
19
19
35
18
18
37
36
18

ΥΠΟΨΗΦΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Δ.Σ. Ε.Π.Ο.
1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.
2 ΒΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 ΒΟΖΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6 ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.
7 ΜΑΡΙΝΟΣ-ΞΑΝΘΟΣ ΚΩΝ.
8 ΜΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
10 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛ.
11 ΠΑΠΑΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ.

Δηλώσεις Προέδρου Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

Μετά το διορισμό των Επιτροπών...
“Η ΕΠΟ όπως όλοι οι οργανισμοί έχει ανάγκη από στρατιώτες και
όχι αξιωματικούς.
Όπου ασχολούμαι, ασχολούμαι για να προσφέρω αυτά που
μπορώ και όχι για να εισπράξω ή να φορέσω γαλόνια.
Είμαι αυτοδίκαια πρόεδρος της Επιτροπής των επιτροπών
που λέγεται 49 σταυροί που οι συνάδελφοι μου με αγάπη
πολύ μου έδωσαν και τους ευχαριστώ.
Δεν έχω να εκφράσω ούτε παράπονο ούτε διαμαρτυρία για
κανέναν και για τίποτα. Σέβομαι τους συναδέλφους μου και είμαι
πρόθυμος να τους βοηθήσω σε ότι μου ζητήσουν, αν μου το
ζητήσουν.

29
34
10
16
39
30
31
12
19
17
31

Οι 4 θέσεις των αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. που
δεν συμπληρώθηκαν, αφού
οι υποψήφιοι δεν έλαβαν το
50+1% των ψήφων όπως
απαιτείται, θα συμπληρωθούν
μετά τη διενέργεια νέας
εκλογικής διαδικασίας μόνο
γι αυτόν το σκοπό, η οποία θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή
7/10/2012 και ώρα 10:30 στο
ξενοδοχείο
“Metropolitan”,
όπως προβλέπεται από το
καταστατικό της ΕΠΟ.

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Π.Ο.
1 ΑΚΤΣΙΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
3 ΠΑΠΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΣΑΛΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6 ΣΤΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Νέα
Επιτροπή
Διαιτησίας
στην Ε.Π.Σ.Κ.Ι.
Η Ε.Π.Σ.Κ.Ι. με απόφασή της
όρισε την Επιτροπή Διαιτησίας
με την εξής σύνθεση, μετά
την παραίτηση του Προέδρου
κ. Δημ.Καλλιβωκά και του
διαιτητή μη εν ενεργεία Γερ.
Μαζαράκη :
Πρόεδρος:Καραντινός
Γεράσιμος
μέλος
Δ.Σ./
Ε.Π.Σ.Κ.Ι.
Μέλη : Κουμαριώτης Φώτης,
Πρόεδρος Σ.Δ.Π.Κ.Ι.
Βασιλάτος Παναγής,
διαιτητής μη εν ενεργεία
Οι εβδομαδιαίες μορφωτικές
συναντήσεις
διεξάγονται
κάθε
Δευτέρα
και
ώρα
8.00μ.μ.
από
τον
παρατηρητή Super League
κ. Γεράσιμο Μαζαράκη, στην
αίθουσα
συγκεντρώσεων
του
Σ.Δ.Π.Κ.Ι.,
χώρο
που παραχωρήθηκε στην
Ε.Π.Σ.Κ.Ι. από τον Σύνδεσμο.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Προκηρύχθηκαν
απο
την
Ε.Π.Σ.Κ.Ι. τα Πρωταθλήματα
Παίδων και Προπαίδων για
την Περίοδο 2012-2013.
Τις
προκηρύξεις,
που
εστάλησαν στα Σωματεία
ηλεκτρονικά μπορεί να τις
βρεί κάθε ενδιαφερόμενος
στο www.epski.gr
Οι προθεσμίες λήγουν για μεν
του Παίδες στις 02.01.2013
και για τους Προπαίδες στις
31.01.2013
Για το Πάσχα περίπου
προγραμματίζεται το
Τουρνουα της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.
με την επωνυμία
«ΚΕΦΑΛΟΣ», που με
επιτυχία έγινε πέρισυ στο
Ε.Α.Κ./Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

Πηγή : http://www.flogasport.net

Ο πρόεδρος έκρινε ότι έπρεπε να ασχοληθώ με αυτά που μου
ανέθεσε και αυτό θα κάνω όσο καλύτερα μπορώ και για όσο
μπορώ.
Έχω μάθει να σέβομαι τις αποφάσεις της πλειοψηφίας και
πιστεύω ότι και αυτή θα σεβαστεί τις απόψεις αν κάποτε
δε συμφωνήσει με αυτές.”

Μετά το όχι σ την ΚΕΔ /ΕΠΟ
“Η ψήφος εμπιστοσύνης ή αποδοχής σε κάποιους σημαίνει ότι
τους εμπιστεύομαι και τους αποδέχομαι τιμώντας το έργο, την
προσφορά, την ιστορία και την ικανότητά τους.
Όταν έχω αυτήν την εικόνα και την άποψη αυτή, τότε ψηφίζω
χωρίς αντιρρήσεις ότι είναι να ψηφιστεί...”
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Χριστουγεννιάτικη Ιστορία

Οι τρεις Μάγοι...
Αυτό βέβαια που ήθελε
στην πραγματικότητα ο Ηρώδης
ήταν να φονεύσει το βρέφος που
απειλούσε την βασιλεία του. Η
αναζήτηση των μάγων ευοδώθηκε
και αξιώθηκαν να βρουν τον
νεογέννητο Χριστό.
Μόλις οι τρεις Μάγοι έφτασαν
στο στάβλο, μπήκαν και είδαν το
βρέφος σε μία φάτνη, δίπλα στους
γονείς του, τη Μαρία και τον
Ιωσήφ και υποκλίθηκαν μπροστά
του
σε
ένδειξη
σεβασμού,
φέρνοντάς του ως δώρα χρυσάφι,
σμύρνα και λιβάνι. Η Παναγία
θέλοντας να ανταποδώσει τα
δώρα των Μάγων, έδωσε στον
καθένα από αυτούς ένα κομμάτι
από τα σπάργανα του Ιησού.
Οι Μάγοι έχοντας φέρει εις
πέρας
την
αποστολή
τους
πήραν τον δρόμο του γυρισμού.
Ειδοποιούμενοι
όμως
από
έναν Άγγελο, δεν ενημέρωσαν
τον Ηρώδη για το σημείο που
βρισκόταν το Θείο Βρέφος. Ο
Ηρώδης καταλαβαίνοντας την
«προδοσία» των Μάγων διέταξε
τότε την σφαγή των νηπίων. Οι
τρεις Μάγοι γύρισαν στην Περσία
και τελικά βαπτίσθηκαν χριστιανοί
από τον Απόστολο Θωμά.
Τα δώρα που προσέφεραν οι
τρεις Μάγοι στον νεογέννητο
Χριστό έχουν έναν ιδιαίτερο
συμβολισμό. Το χρυσάφι του
Μελχιόρ συμβολίζει τη βασιλική
καταγωγή του Χριστού, το λιβάνι
του Βαλτάσαρ συμβολίζει τη θεϊκή
Του καταγωγή και η σμύρνα του
Γκασπάρ συμβολίζει τη θνητή Του
καταγωγή.
Τα δώρα που προσέφεραν οι
Μάγοι στον Ιησού ήταν μεγάλης
αξίας, ειδικά για την εποχή εκείνη.
Ο χρυσός ήταν ένα μέταλλο που

προσφέρονταν σε βασιλείς. Έτσι
με αυτήν την προσφορά οι Μάγοι
θέλησαν να δείξουν ότι τιμούσαν
ένα βασιλιά. Ο λίβανος, το γνωστό
μας λιβάνι, ήταν ένα πολύτιμο
υλικό
που
χρησιμοποιούνταν
ως θυμίαμα (όπως και σήμερα)
σε θρησκευτικές τελετές. Έτσι
έδειξαν οι Μάγοι την θεϊκή φύση
του Χριστού. Πληροφοριακά να
αναφέρουμε ότι το λιβάνι είναι
ρητίνη που εξάγεται από το
δέντρο Boswellia Serrata. Τέλος
η σμύρνα, ήταν ένα υλικό που
χρησιμοποιούνταν στην ιατρική
αλλά και κατά την διάρκεια της
ταφής των νεκρών. Με την
σμύρνα οι Μάγοι, έδειξαν την
θυσία που θα έκανε ο Χριστός για
την σωτηρία των ανθρώπων. Η
σμύρνα είναι μια ρητίνη που την
παίρνουμε από το φυτό Μύρας.
Η ίδια η Παναγία τα παρέδωσε
στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων,
πριν την Κοίμηση της. Στα
Ιεροσόλυμα
έμειναν
έως
το
400μ.Χ.
Ο
βυζαντινός
αυτοκράτορας
Αρκάδιος
τα
μετέφερε τότε στην Βασιλεύουσα
όπου και έμειναν έως το 1204μ.Χ.
όπου και καταλήφθηκε η Πόλη
από τους Φράγκους. Για ένα
διάστημα περίπου εξήντα χρόνων,
μεταφέρθηκαν στην Νίκαια της
Βιθυνίας και ξαναεπέστρεψαν
στην Κωνσταντινούπολη μέχρι το
1453μ.Χ. όταν η Πόλη έπεσε στα
χέρια του Μωάμεθ του Πορθητή.
Από τα χέρια των κατακτητών τα
έσωσε η μητριά του Μωάμεθ, η
οποία ήταν χριστιανή και λεγόταν
Μάρω.
Η Μάρω τα μετέφερε στην Ιερά
Μονή του Αγίου Παύλου στο
Άγιο Όρος όπου βρίσκονται
μέχρι τις μέρες μας. Η μονή
αυτή επιλέχθηκε από την Μάρω
γιατί το καθολικό (εκκλησία) της

μονής είχε κτίσει ο πατέρας της
Γεώργιος Βράγκοβιτς ο οποίος
ήταν δεσπότης της Σερβίας. Κατά
την διάρκεια της παράδοσης
των Τιμίων Δώρων από την
Μάρω στους μοναχούς της
μονής συνέβη το εξής θαυμαστό
γεγονός. Καθώς η Μάρω ανέβαινε
από το λιμάνι προς την Μονή,
την εμπόδισε να συνεχίσει τον
δρόμο της η Παναγία, ώστε να
μην παραβιάσει το Άβατο του
Αγίου Όρους. Στο σημείο εκείνο
ανεγέρθηκε Σταυρός ο οποίος
σώζεται μέχρι τις μέρες μας
και ονομάζεται «Σταυρός της
Βασιλίσσης». Τα Τίμια Δώρα είναι
θαυματουργά ενώ αναδίδουν
συνεχώς μια ευωδία.
Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι
ο μεν χρυσός, από τα Τίμια Δώρα,
είναι 28 πλακίδια μήκους 7 και
πλάτους 5 εκατοστών περίπου
διαφόρων σχημάτων που φέρουν
καλλιτεχνικά σχέδια. Τα δε,
λίβανος και σμύρνα είναι περίπου
εξήντα σφαιρίδια, ανακατεμένα
μεταξύ τους, και μεγέθους όσο
μια ελιά.
Υπάρχει, όμως, και ένα μυστήριο
σχετικό με τον αριθμό των Μάγων.
Η παράδοση αναφέρει άλλοτε
δύο και άλλοτε περισσότερους.
Τον αριθμό «τρεις» τον ανέφερε
ο Πάπας Λέων τον 5ο αιώνα, ο
οποίος, όπως και ο Ωριγένης,
τον καθόρισε από τα τρία δώρα
που προσφέρθηκαν στον Ιησού
Χριστό, το χρυσό, το λιβάνι, και
τη σμύρνα. Στις απεικονίσεις
των Μάγων, ο Γκασπάρ, ο
γεροντότερος και σχεδόν πάντοτε
με γενειάδα, είναι ο πρώτος, ο
Μελχιόρ, πάντα νέος και χωρίς
γενειάδα, είναι δεύτερος, ενώ ο
Βαλτάσαρ απεικονίζεται πάντα
πολύ μελαχρινός ή μαύρος και
έρχεται τρίτος κατά σειρά.
Ο Ματθαίος αναφέρει ότι όταν
γεννήθηκε ο Ιησούς, μάγοι
από την Ανατολή κατέφθασαν
στην να μάθουν πού βρισκόταν
ο νέος βασιλιάς για να τον
προσκυνήσουν. Αξίζει όμως εδώ
να σημειωθεί ότι δεν αναφέρει
πουθενά τον αριθμό και τα
ονόματα των Μάγων.
Μεγάλη φιλολογία έχει
αναπτυχθεί σχετικά με το Άστρο
της Βηθλεέμ. Επιγραμματικά
θα αναφέρουμε τρεις από τις
επικρατέστερες απόψεις:
Οι Άγιοι Ιωάννης ο Ιερουσαλήμ
και ζητούσαν Χρυσόστομος
και Δαμασκηνός ο Στουδίτης
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υποστηρίζουν σε κείμενα τους
ότι δεν ήταν άστρο άλλα Άγγελος
που οι Μάγοι τον έβλεπαν σαν
άστρο. Ο Ωριγένης Αδαμάντιος,
μάρτυρας του Χριστιανισμού και
δάσκαλος, που έζησε στις αρχές
του 3ου αιώνα μ.Χ., υποστηρίζει
ότι ήταν κομήτης. Τέλος η άποψη
του Κέπλερ (αστρονόμου που
έζησε τον 16ο αιώνα μ.Χ.) με την
οποία συμφωνούν και σύγχρονοι
αστρονόμοι είναι ότι το Άστρο
της Βηθλεέμ ήταν μία σύνοδος
πλανητών.
Διαφωνίες
όμως
σχετικά με το ποιοι ήταν αυτοί
οι πλανήτες υπάρχουν ανάμεσα
στους υποστηρικτές της άποψης
αυτής.
Εμείς θα κλείσουμε αυτήν την
αναφορά με κάτι που είπε ο Άγιος
Δαμασκηνός ο Στουδίτης: «Ακόμα
και φυσικό φαινόμενο να ήταν,
συνέβη την συγκεκριμένη στιγμή
μετά από παρέμβαση του Θεού».
ΧΡΥΣΑ ΚΟΣΜΑΤΟΥ
Πτ. Θεολόγος
Πτ. Επικοινωνίας και Δημοσίων
Σχέσεων. - Υπ. Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

Το παρόν άρθρο έχει δημοσιευθεί και στο
περιοδικό «Πρόθεσις» του ΠΣΚΕΔΕΗ.

Σημείωμα του
Εκδότη
Θα θέλαμε να σας
παρακαλέσουμε να
μας αντιμετωπίσετε με
καταννόηση, αφού το
εγχείρημα είναι και για
εμάς καινούργιο.
Σας υποσχόμαστε με
τη δική σας βοήθεια να
βελτιώσουμε σύντομα
την έκδοση αυτή!
Η Ε.Π.ΣΚ.Ι.

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