
Μικρά και Ενδιαφέροντα...

■  Μετά την ολοκλήρωση των 
αγωνιστικών ΤΕΣΤ εντός των 
ημερών η Επιτροπή Διαιτησίας 
της ΕΠΣΚΙ, θα προχωρήσει στην 
αλλαγή των πινάκων αξιολόγησης 
διαιτητών για την περίοδο 2012-
2013.

■ Στην Κεφαλονιά αναγκάστηκαν 
να διανυκτερεύσουν οι Μικτές 
Ομάδες της ΕΠΣ Αιτωλακαρνανίας, 
επειδή μετά τους αγώνες 
διεκόπησαν οι ακτοπλοϊκές 
συγκοινωνίες λόγω καιρού.

■ Ο νέος Οδηγός με τα 
δικαιολογητικά όλων των 
μεταγραφικών κινήσεων των 
ποδοσφαιριστών που επιμηλήθηκε 
η Ε.Π.Σ.Κ.Ι αναρτήθκε στο Νέο 
Site της Ένωσης μας.

■ Αναρτήθηκε το ανανεωμένο 
site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., ύστερα απο 12 
χρόνια λειτουργίας του παλαιού, 
το οποίο ήταν πρωτοποριακό για 
το χώρο του ποδοσφαίρου τότε. 
        

http://goldensnews.blogspot.gr (Αναδημοσίευση)

Οι εκπρόσωποι του ποδοσφαίρου στην ΕΟΕ 
και οι αλλαγές !

Έγινε η έκτακτη γενική συνέλευση των ποδοσφαιρικών Ενώσεων της ΕΠΟ, όπου αποφάσισαν 
την αναστολή λειτουργίας της Ένωσης Δρόμου και Άμμου και την εκλογή για την ΕΟΕ των 

εκπροσώπων της.

Π.Α.Ο. ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΙΘΑΚΗ 2012 
Αξέχαστες στιγμές της χρονιάς 
που πέρασε μέσα και πέρα από 
το ποδόσφαιρο.

Σαν μια ομάδα μικρού νησιού, ο 
Οδυσσέας Ιθάκης επόμενο είναι 
να εμφανίζεται κάτω από τα 
βλέμματα των φιλάθλων σε κάθε 
γήπεδο σαν μια ομάδα χαμηλών 
τόνων που κυριότερος σκοπός της 
είναι να δίνει με το άθλημα μια 
διέξοδο και ένα ενδιαφέρον στους 
νέους μιας μικρής κοινωνίας. 
Όμως για την κοινωνία αυτή ο 
«Οδυσσέας» δεν είναι απλά μια 
ομάδα ή, μάλλον, η ομάδα αυτή 
δεν σημαίνει μόνο ποδόσφαιρο 
την Κυριακή! 

Ο Οδυσσέας είναι η κοινωνία 
της βόρειας Ιθάκης, είναι η 
χαρά αυτής της κοινωνίας στις 
συννεφιασμένες Κυριακές που 
περνάει ο τόπος, είναι η καλή 
παρέα και η άθληση για κάθε 
νέο, και γι’ αυτό ο Οδυσσέας 
είναι ο κόσμος του! Από αυτόν 
συντηρείται και ζει, και υπάρχει! 
Εδώ δεν μιλάμε για χορηγίες. 
Μιλάμε για έναν κόσμο που 
συχνά στερείται κάτι για να το 
δώσει στα παιδιά της ομάδας. 
Και επειδή ο κόσμος είναι η 
ζωή του «Οδυσσέα», εδώ και 
χρόνια δημιουργήθηκε μια πολύ 
ωραία παράδοση: Η ομάδα, την 
παραμονή της Πρωτοχρονιάς, 
πάει σε κάθε σπίτι του βόρειου 
τμήματος του νησιού και 
τραγουδάει τα κάλαντα. Μοιράζει 
στιγμές χαράς στον κόσμο, 
ειδικά σε ηλικιωμένους που οι 
περισσότεροι ζούνε μόνοι τους, 
αλλά και σε οικογένειες που 
συχνά τα παιδιά τους λείπουνε τις 
γιορτινές αυτές μέρες. 
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IAΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
ΦΥΛΛΟ #2

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΥΦΛΩΝ

Με...άλλα Μάτια..
Το Ποδόσφαιρο 5x5, γνωστό και με την 
ονομασία Ποδόσφαιρο Τυφλών,  είναι ένα 
δημοφιλές άθλημα για τυφλούς αθλητές & 
αθλητές με μειωμένη όραση             σελ.3

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

“ΚΕΦΑΛΟΣ 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..

Τακτικό μέλος για την ΕΟΕ 
εκλέχθηκε ο τέως πρόεδρος 
της ΕΠΟ Σοφοκλής Πιλάβιος 
και αναπληρωματικό μέλος ο 
σύμβουλος της ομοσπονδίας και 
πρόεδρος της ΕΠΣ Κεφαληνίας - 

Ιθάκης Βαγγέλης
Μαζαράκης.
 Η εκλογή Πιλάβιου 
ήταν ότι καλύτερο. Έμπειρος 
πλέον παράγοντας, μορφωμένος 
, ανοιχτό μυαλό και σωστή 
αντίληψη των πραγμάτων , αλλά 

και άνθρωπος χαμηλών τόνων. 
 Από τις 56 Ενώσεις 
που είχαν δικαίωμα ψήφου, 
προτίμησαν την επιλογή του οι 
36, ενώ βρέθηκαν στην κάλπη 11 
άκυρα και 8 λευκά ψηφοδέλτια. 
Η άρνηση των 20 Ενώσεων  στο 
πρόσωπο του Πιλάβιου έχει 
να κάνει με την μικροπολιτική 
της αντιπολιτευτικής δράσης 
ορισμένων , κι όχι με το πρόσωπο 
γιατί αν συνέβαινε το δεύτερο 
θα υπήρχαν στην κάλπη 20 

ψηφοδέλτια με ΟΧΙ.
Τι μπορεί να κέρδισαν αυτοί οι 
παράγοντες; 
 Έδειξαν μήπως την ... 
ισχυρή αντιπολιτευτική τους 
δύναμη; Απλά έδειξαν το τρόπο 
σκέψης τους.
Ωστόσο η άρνηση αυτή δεν 
αντανακλά την δύναμη της 
αντιπολίτευσης αυτής καθεαυτής, 
αλλά στη συμπάθεια και εκτίμηση 
στο πρόσωπο του υποψηφίου.

Σελίδα 3

FOOTBALL nEWS
ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ -ΙΘΑΚΗΣ  

Η Εθνική Ανδρών Σάλας 
κατέκτησε το 3ο διεθνές τουρνουά 
Ποδοσφαίρου Σάλας που 
διοργάνωσε η Π.Ο. Μάλτας, παρά 
την ήττα της (0-1) στον τελευταίο 
της αγώνα με τους διοργανωτές.

Η ελληνική ομάδα πήρε την πρώτη 
θέση, καθώς στα προηγούμενα 
ματς είχε επικρατήσει με 4-2 της 
Γεωργίας και 3-0 της Αγγλίας.
Ο ομοσπονδιακός προπονητής, 
Στέφανος Σοϊλεμές, έμεινε 
ικανοποιημένος από τις εμφανίσεις 

και την αγωνιστική ετοιμότητα 
της ομάδας και έβγαλε χρήσιμα 
συμπεράσματα ενόψει των 
επίσημων υποχρεώσεων της 
Εθνικής στον προκριματικό γύρο 
του UEFA Futsal EURO 2014.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα 
συμμετέχει στον 4ο όμιλο 
(23-26/1/2013), μαζί με τη 
διοργανώτρια Βουλγαρία, την 
Ουαλία και την Αρμενία. Η νικήτρια 
του ομίλου προκρίνεται στην 
επόμενη φάση (Main round).

Νικήτρια η Εθνική Σάλας στη Μάλτα
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Με τρείς (3) νίκες που πέτυχε η 
Εθνική μας στην Προκριματική 
Φάση για το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα FUTSAL 2014 που 
θα γίνει στο Βέλγιο, η Εθνική 
μας Ομάδα Ποδοσφαίρου Σάλας, 
προκρίθηκε για τον επόμενο 
γύρο που θα γίνει το
Μάρτιο στη Σερβία.
Τα νικηφόρα αποτελέσματα 
εχοθν ως εξής :
1. Ελλάδα - Ουαλία 4-1
2. Ελλάδα - Αρμενία 5-0
3. Βουλγαρία - Ελλάδα 1-5

F U T S A L  BELGIUM 2014

EΘΝΙΚΗ ΣΑΛΑΣ

Μικρά και Ενδιαφέροντα

■ Μετά τη συμμετοχή του 
Αντιπροέδρου της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 
κ. Βαλσαμή Θεμιστοκλή στην 
Επιτροπή Στατιστικής και Γηπέδων 
της Ε.Π.Ο. μια νέα επιλογή 
απο το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. ήρθε να 
προστεθεί στην ανοδική πορεία 
της Ένωσής μας τα τελευταία 
χρόνια. Η υπάλληλος της 
ΕΠΣΚΙ κα. Χριστοθέα Κοσμάτου 
προτάθηκε για Παρατηρητής (Del- 
egate) στα Γυναικεία Ευρωπαϊκά 
Πρωταθλήματα. Τα θερμά μας 
συγχαρητήρια!

■      Σύμφωνα με Πληροφορίες στην 
Κεφαλονιά θα πραγματοποιηθεί 
προεπιλογή ποδοσφαιριστών για 
την Εθνική Ομάδα του Beach Soc-
cer.

■              Για την 1η Φεβρουαρίου        
           έχει προγραμματιστεί 
στο Κοινοτικό Κατάστημα 
Πόρου Εορταστική Εκδήλωση 
για τη συμπλήρωση 30 ετών 
απο την ίδρυση του Αθλητικού 
ΟμίλουΗρακλή Πρόννων.
Στην εκδήλωση προβλέπεται 
να τιμηθούν ιδρυτικά μέλη 
του Σωματείου, Παλαίμαχοι 
ποδοσφαιριστές και θα γίνει και η 
Κοπή της Βασιλόπιτας.

■           Tην Κυριακή 20 Ιανουα-
   ρίου στο Δημοτικό 
Κατάστημα Σκάλας έκοψε την 
Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του ο 
Αθλητικός όμιλος Πρόννων, σε 
ζεστό, αθλητικό και οικογενειακό 
περιβάλλον. Τον απουσιάζοντα 
Πρόεδρο και τη Διοίκηση της 
Ε.Π.Σ.Κ.Ι. εκπροσώπησε ο 
Αντιπρόεδρος κ. Βαλσαμής 
Θεμιστοκλής. Και του Χρόνου!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Ποδόσφαιρο Τυφλών 5Χ5
 Κάθε ποδοσφαιρικός αγώνας παίζεται 
από δύο ομάδες των 10 αθλητών εκ των 
οποίων τέσσερις τυφλοί αθλητές και ένας 
τερματοφύλακας με μειωμένη ή κανονική 
όραση βρίσκονται εντός αγωνιστικού χώρου 
και πέντε είναι αναπληρωματικοί. Ένας αγώνας 
Ποδοσφαίρου 5x5 έχει διάρκεια 50 λεπτών και 
πραγματοποιείται σε δύο ημίχρονα των 25 λεπτών. 
Ενδιάμεσα παρεμβάλλεται ένα 10λεπτο διάλειμμα. 
Νικήτρια ανακηρύσσεται η ομάδα που πετυχαίνει 
τα περισσότερα γκολ.
 Το Ποδόσφαιρο 5x5 διεξάγεται 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA) και της 
Επιτροπής Ποδοσφαίρου του Διεθνούς 
Αθλητικού Οργανισμού Τυφλών (IBSA). Η 
ανάπτυξη του Ποδοσφαίρου 5x5 υπήρξε ραγδαία 
παγκοσμίως. Το πρώτο Εθνικό Πρωτάθλημα 
πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία το 1986. Έκτοτε, 
το αγώνισμα αναπτύσσεται σε πολλές χώρες. 
Ορόσημο για την εξέλιξη του Ποδοσφαίρου 5x5 
θα αποτελέσουν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες της 
Αθήνας, καθώς το άθλημα θα συμπεριληφθεί 
για πρώτη φορά στο επίσημο πρόγραμμα των 
Αγώνων.Η Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου 
(FIFA) σε συνεργασία με την Επιτροπή 
Ποδοσφαίρου του Διεθνούς Αθλητικού 
Οργανισμού Τυφλών (IBSA), είναι υπεύθυνες 
για την εξέλιξη του αθλήματος.
 Ο Εξοπλισμός είναι ίδιος με του 
ποδοσφαίρου και διαφοροποιείται στα 

παρακάτω μόνον σημεία: Μπάλα : Δερμάτινη 
ή από ειδικό συνθετικό υλικό με περιφέρεια 62 
εκατοστών και βάρος 490-520 γραμμαρίων. Φέρει 
εσωτερικό ηχητικό μηχανισμό για να γίνεται 
αντιληπτή από τους αθλητές.
Παπούτσια :Ειδικά παπούτσια με τάπες στο πέλμα 
για να διευκολύνουν την κίνηση του αθλητή στον 
αγωνιστικό χώρο.
Οφθαλμεπίδεσμο ή μάσκα : Οι αθλητές που 
βρίσκονται μέσα στο γήπεδο, εκτός του 
τερματοφύλακα, φορούν οφθαλμεπίδεσμο ή 
μάσκα για να εξασφαλίζεται ισότητα μεταξύ των 
παικτών.
Κατηγορίες
Στο Ποδόσφαιρο 5x5 συμμετέχουν αθλητές των 
εξής κατηγοριών:
    Β1: Αθλητές τυφλοί.
    Β2, Β3: Αθλητές οι οποίοι βλέπουν μερικώς.
Στο Ποδόσφαιρο 5x5 μπορούν να λάβουν μέρος και 
αθλητές με κανονική όραση ως τερματοφύλακες. 
Σε αυτή τη περίπτωση ο τερματοφύλακας δεν 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένος τα προηγούμενα 
πέντε έτη σε Ομοσπονδία του Ποδοσφαίρου 5x5 ή 
σε Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA).

Μοσχονά καρκαβέλα Ειρήνη

Γυμνάστρια Προσαρμοσμένης Φ.Α. - Υπάλληλος Ε.Π.Σ.Κ.Ι.



Από το Workshop της FIFA για το Beach Soccer στη Ζυρίχη - http://www.viareggiobeachsoccer.it

Από την επίσκεψη του Προέδρου μας στη FIFA - Φωτογραφία με το Παγκόσμιο Κύπελλο
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Δηλώσεις Προέδρου  Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

Συνέντευξη Τύπου 

“Πολύ καλή οικονομική διαχείριση γίνεται στην Ε.Π.Σ.Κ.Ι. παρά 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε αφού δεν λαμβάνουμε από 
πουθενά καμία οικονομική επιχορήγηση, αλλά βρίσκουμε τον 
τρόπο «παλεύοντας» και τα φέρνουμε εις πέρας. 

Κανένας δεν αμείβεται από καμία επιτροπή και πολλές 
φορές ταξιδεύω στην Αθήνα για δουλειές της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 
και πληρώνω από την τσέπη μου τα εισιτήρια του 
αεροπλάνου”.

“Όσον αφορά το Ενωσιακό έγιναν προσπάθειες να δοθεί σε 
ομάδες αλλά καμία δεν το ζήτησε”.

“Οι ακατάλληλες ώρες διεξαγωγής των πρωταθλημάτων 
είναι ένα θέμα πουθα μπορούσε να λυθεί με διεξαγωγή 
βραδινών αγώνων αλλά το έγγραφο που εστάλλει στο 
Δήμο για το κόστος που πρέπει να καλυφθεί δεν πήραμε 
ποτέ απάντηση”.

  “Οι προσωπικές μου επιτυχίες τις έκανα βήμα-βήμα και από 
το τοπικό ποδόσφαιρο κατάφερα πλέον να είμαι στην ΟΥΕΦΑ 
και σε λίγο στην FIFA κάνοντας πράγματα που ούτε καν τα 
φανταζόμουν”.
“To Βeach Soccer θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στους 
νεκρούς τουριστικά μήνες στο νησί μας αν δινόταν χώρος για 
την τοποθέτηση των γηπέδων θα φιλοξενούσαμε μεγάλες 
Ευρωπαϊκές ομάδες, με την ανάλογη διαφήμιση του νησιού 
αφού αγώνες αυτού του είδους καλύπτονται τηλεοπτικά και 
μεταδίδονται σε όλα σχεδόν τα Κράτη”.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΟΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ... 

 Γιατί στο δεύτερο θέμα 
της γενικής συνέλευσης που 
ήταν η αναστολή εργασιών της 
Ένωσης Δρόμου και Άμμου, 
η διοίκηση έδειξε να αυξάνει 
την δύναμη της από 37 σε 44, 
που σημαίνει ότι Ενώσεις που 
δεν ψήφισαν την διοίκηση στις 
πρόσφατες εκλογές, άλλαξαν 
ρότα και τώρα είναι  μαζί της κι 
αυτές είναι η Κοζάνη, η Ήπειρος, 
η Θεσσαλία, η Λακωνία, η 
Πέλλα, η Φωκίδα.
 Ανεξάρτητα από όλα 
αυτά η επιλογή Πιλάβιου ως 
εκπροσώπου του ποδοσφαίρου 
στην ΕΟΕ είναι ότι καλύτερο 
μπορούσε να γίνει. 
 Από την άλλη είχαμε την 
εκλογή του αναπληρωματικού 
μέλους του Βαγγέλη Μαζαράκη, 
ενός δραστήριου και φιλόδοξου 
παράγοντα, που μέχρι σήμερα 
απέδειξε πως ξέρει και μπορεί να 
χειρίζεται θέματα και ζητήματα 
του ποδοσφαίρου με εξαιρετική 

επιτυχία. Ο Μαζαράκης πέτυχε σε 
όλους τους τομείς που ανέλαβε , 
κινούμενος με διπλωματικότητα 
και χωρίς να ανοίξει μέτωπα. 
Βέβαια την άνοδο του και τις 
επιτυχίες του μερικοί δεν τις 
βλέπουν με καλό μάτι γι αυτό 
εκλέχτηκε με 32  ψήφους , 
ενώ στις εκλογές για το ΔΣ είχε 
συγκεντρώσει 49!
 Αυτή τη φορά δεν 
ψηφίστηκε από το αντίπαλο 
στρατόπεδο που τον είχε 
πριμοδοτήσει στις εκλογές γιατί 
προφανώς δεν δέχθηκε να γίνει 
πιόνι άλλων.
 Ο Μαζαράκης είναι 
φίλος μου , το ξέρουν όλοι 
όσοι γνωρίζουν πρόσωπα 
και πράγματα στο χώρο, κι 
είναι από τους ανθρώπους 
που ξέρει να σέβεται και να 
εκτιμά καταστάσεις. Για την 
Κεφαλονιά και πιο πολύ για την 
ΕΠΣ Κεφαλονιάς - Ιθάκης, είναι 
υπέρτατη τιμή η εκλογή του ως 

αναπληρωματικού στην ΕΟΕ. Ο 
αριθμός των ψήφων δεν μετράει 
τόσο, όσο η εκλογή. Άλλωστε σε 
λίγο καιρό οι αριθμοί θα έχουν 
ξεχαστεί....

Η Ένωση αυτή μικρή μεν, 
αλλά σημαντική αφού 
ανέδειξε έναν παράγοντα 
όπως ο Μαζαράκης , που 
με την παρουσία του σε 
φόρουμ της ΟΥΕΦΑ , στο ΔΣ 
και τώρα στην ΕΟΕ , της δίνει 
μια ιδιαίτερη αίγλη.
 
 Οι Ενώσεις που 
επέστρεψαν στο...μαντρί 
ακολούθησαν το δρόμο πολλών 
άλλων όπως έχει γίνει και στο 
παρελθόν. Και καλά πολύ καλά 
έκαναν γιατί αυτό απαιτούσε το 
συμφέρον των σωματείων τους. 
Ωστόσο αυτή η μεταστροφή 
πρέπει να προβληματίσει και 
τους διοικούντες, γιατί είναι ένα 
ρεύμα που αλλάζει ανεξάρτητα 

με τη δυναμική που εκφράζει 
σήμερα.
 Να μη ξεχνάμε την 
παντοδυναμία Γκαγκάτση , που 
σήμερα δεν μπορεί να γίνει 
αποδεκτός από την πλειονότητα 
των Ενώσεων, εκείνων  
τουλάχιστον που κάποτε 
θεωρούσε δικές του...
 Στο ποδόσφαιρο όλα 
αλλάζουν, η μπάλα δεν είναι 
ποτέ στάσιμη, κινείται και 
μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα 
γι αυτό και χρειάζεται μεγάλη 
προσοχή και ... προσεδάφιση 
των παραγόντων εκείνων που 
χάριν της εφήμερης δόξας 
πετάνε στα σύννεφα.

Πηγή:
http://goldensnews.blogspot.gr
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καιρούς που περνάμε, σ’ αυτό 
το μικρό νησάκι της Ελλάδας, 
το πρώτο που μετράει είναι η 
αγάπη! Και είδαμε στις κερκίδες 
και πολλά παιδιά αλλοδαπούς, 
που ήρθανε κι αυτοί σαν εμάς για 
συμπαράσταση! Αποδείξαμε ότι 
μες στη φτώχεια μας βγαίνουμε 
πιο ισχυροί σε ανθρώπινα 
συναισθήματα! Αποδείξαμε ότι 
είμαστε ενωμένοι και ξέρουμε 
να ξεπερνάμε τις προσωπικές 
μας διαφορές! Αποδείξαμε ότι 
αγαπάμε το σπορ και δεν το 
βλέπουμε μόνο ως ένα παιχνίδι! 
Ότι δεν περιμένουμε να μας 
κατευθύνει και να μας ξυπνήσει 
κανείς, όταν πρόκειται για τον 
συνάνθρωπό μας. Ότι οι καιροί 
δεν μας έχουνε αλλοιώσει και 
παραμένουμε πάντα άνθρωποι! 

Αυτό που περνάει σε δεύτερη 
μοίρα είναι το τελικό σκορ, 
αλλά δεν μπορούμε να το 
αφήσουμε ασχολίαστο. Η 
«Πρόοδος» και ο «Οδυσσέας» 
είχανε πολύ καιρό να βρεθούνε 
αντιμέτωπες. Από τον μακρινό 
(μοιάζει) Μάρτη του 2008. Τότε 

ήρθανε ισοπαλία 2-2. Ήτανε η 
«μητέρα των μαχών», ο τελικός 
για την άνοδο στην Α’ κατηγορία. 
Και στον φιλικό αγώνα είχαμε 
ισοπαλία, και πάλι σε ένα πάρα 
πολύ ιδιαίτερο ματς, αυτό της 
αγάπης. Και εκεί που η «Πρόοδος» 
νίκαγε με 3-1 μέχρι 10 λεπτά πριν 
τη λήξη, ο «Οδυσσέας» ισοφάρισε 
σε 3-3. Αλλά είπαμε, το σκορ είναι 
το τελευταίο που μετράει. 

Τον αγώνα παρακολούθησαν 
πάνω από 300 θεατές, ο κόσμος 
για πολλές μέρες μετά τον αγώνα 
ζητούσε να αγοράσει εισιτήρια, 
και το ποσό που συγκεντρώθηκε 
ξεπέρασε τις 2.500 ευρώ, που 
βοήθησαν τον Χρήστο να είναι 
σήμερα ξανά ανάμεσά μας. 
Καλή και αγωνιστική χρονιά! 
Με νίκες και επιτυχίες και 
μέσα και έξω από τα γήπεδα!

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
Γεν.Γραμματέας ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΙΘΑΚΗΣ

Ιθάκη, 20 Ιανουαρίου 2013
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Όταν μια γυναίκα δακρύζει καθώς 
τα παιδιά της ομάδας λένε τα 
κάλαντα, επειδή το παιδί της 
βρίσκεται στην Αθήνα ή στην 
Αυστραλία... καταλαβαίνει κανείς 
πόσο μετράει για τον κόσμο εδώ 
αυτή η ομάδα. Πόσο μετράει 
για αυτήν την ομάδα ο κόσμος 
της! Υπάρχει ένας δεσμός που 
δεν σπάει ποτέ και γι’ αυτόν τον 
λόγο, σε κάθε ματς που δίνει, o 
«Οδυσσέας» είναι πάντα νικητής! 
Δεν χάνει ποτέ ή, μάλλον, «ποτέ 
δεν πεθαίνει»! 

Όμως η χρονιά που πέρασε 
άφησε πίσω της και κάτι άλλο 
που θα μείνει αξέχαστο. Κάτι 
που έγινε για πρώτη φορά την 
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012 και 
πλέον καθιερώθηκε: «Ο αγώνας 
ζωής»! Το φιλανθρωπικό φιλικό 
ματς ανάμεσα στις δυο ομάδες 
του νησιού, την «Πρόοδο» και 
τον «Οδυσσέα»... Και ξαφνικά μια 
μέρα, σαν μια ωραία ποδοσφαιρική 
ημέρα βγαλμένη από τα παλιά, η 
«Πρόοδος» και ο «Οδυσσέας» 
βρέθηκαν στο γήπεδο σε ένα 
ντέρμπυ που σπανίζει. Το ντέρμπυ 
της αγάπης, της αλληλεγγύης, 
της συμπαράστασης και της 
ανθρωπιάς! Έγινε αιτία η 
προσωπική δοκιμασία που περνάει 
ένας από εμάς, ένας Θιακός 
συνάνθρωπός μας. 

Οι συναντήσεις μεταξύ των δύο 
ομάδων μάς είχανε λείψει πολύ. 
Έτσι, οι αγάπες του κόσμου 
για τη μία και την άλλη ομάδα 
βρήκανε κοινή θέση στις κερκίδες 
του Δημοτικού Σταδίου στο Βαθύ 

Αφιερώματος...συνέχεια...

Ιθάκη 2012... 
και… όλοι βρέθηκαν εκεί! Διότι 
το ποδόσφαιρο ενώνει! Διότι 
συχνά το ποδόσφαιρο είναι, πέρα 
από ένα σπορ, και ο καλύτερος 
πρεσβευτής αγάπης στον κόσμο! 
Και το στάδιο γέμισε για να 
συμπαρασταθεί στον Χρήστο, 
και για να δει τις δυο ομάδες 
της Ιθάκης για άλλη μια φορά 
αντιμέτωπες. Ήταν εκεί στις 
κερκίδες τα παιδιά του Γυμνασίου, 
του Λυκείου, νέοι, γυναίκες, μικρά 
παιδιά, ηλικιωμένοι, όσο ποτέ 
άλλοτε. Και το γήπεδο αποδείχτηκε 
πολύ μικρό για να χωρέσει όλες 
τις γενιές παιχτών! Από παιδιά 
του λυκείου μέχρι τον Γιώργο 
Παξινό, τον Θανάση Σόμπολα, 
τον Τελαμώνα... Έβλεπες, σαν σε 
ένα όνειρο, σχεδόν όλους αυτούς 
που παίξανε με αυτές τις ομάδες 
τα προηγούμενα χρόνια. Και 
κάπου εκεί τα λόγια περισσεύουν, 
διότι μόνο βλέπεις και σε πνίγει η 
νοσταλγία. Βλέπεις αυτούς τους 
γκριζομάλληδες ξαφνικά όπως 
ήτανε χθες, νέοι και ωραίοι, και 
η συγκίνηση κάνει τη δουλειά 
της... Και σίγουρα, σ’ αυτό το 
ματς, όταν η ώρα της Ιθάκης είχε 
σταματήσει στο Δημοτικό της 
Στάδιο, όλοι οι Θιακοί απανταχού 
της γης αισθάνθηκαν υπερήφανοι! 
Όπως και ο Χρήστος αισθάνθηκε 
υπερήφανος για την πατρίδα του 
και τους συμπατριώτες του, και 
πήρε περισσότερη δύναμη και 
κουράγιο για τη συνέχεια του 
προσωπικού του αγώνα. 

Σ’ αυτό το ματς η κοινωνία 
μας απέδειξε πολλά πράγματα! 
Απέδειξε ότι στους δύσκολους 

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.
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