
Μικρά και Ενδιαφέροντα...

■   Το τί ακούστηκε στη Γενική 
Συνέλευση της ΕΠΣΚΙ για τα 
γήπεδα δεν λέγεται! Όλοι είχαν 
κάτι αρνητικό να πούν. 

■ Μέχρι ότι ο χλοοτάπητας 
του ΔΑΚ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ που 
ΘΑ αντικατασταθεί έχει δοθεί 
υπόσχεση να δοθεί όπου υπάρχει 
γήπεδο άλλο στο νησί.

■   Μεγάλο πρόβλημα θα αντι-
μετωπίσουν απ’ ότι φαίνεται 
τη νέα περίοδο οι δύο ομάδες 
της Ιθάκης, αφού κανένα 
γήπεδο και εκεί δεν έχει άδεια 
καταλληλότητος και λειτουργίας. 
Που θα παίξουν; Κανείς δεν 
μπορεί με βεβαιότητα να το πει! 

■ Η περίοδος των μεταγραφών 
έφτασε και ήδη παραλείφθηκαν 
απο την ΕΠΣΚΙ οι αιτήσεις 
μεταβολών για τη νέα αγωνιστική 
περίοδο 2013-2014. Από την 1η 
Ιουλίου ξεκινάμε.    σελ.2
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΠΣΚΙ 2012-2013 
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, Η  ΑΘΛΗΤΙΚΗ    ΕΝΩΣΗ   ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΩΚΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΣΚΙ 

Πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία 
της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. την Κυριακή 
26 Μαϊου 2013 η Τακτική 
Ετήσια Γ.Σ. των Σωματείων 
της Ένωσης. Η κορυφαία 
αυτή λειτουργία του τοπικού 
ποδοσφαίρου προχώρησε σε 
εγκρίσεις, επισημάνσεις και 
αποφάσεις. 
 
Ενέκρινε κατ΄αρχήν του 
Οικονομικούς Απολογισμούς και 
Προυπολογισμούς του 2012-
2013.  
  Επισήμανε την κακή κατά-
σταση των αγωνιστικών χώρων 
του νησιού και τα προβλήματα 
που υπάρχουν στο χώρο αυτό, 
αφού επιδεικνύεται απο τους 
αρμοδίους παντελής έλλειψη 
ενδιαφέροντος. 
   Εξουσιοδοτήθηκαν από τη Γ.Σ. 
για το σκοπό αυτό οι πρόεδροι 
των σωματείων του Α.Ο. ΣΑΜΗΣ 
κ. Γιώργος Πολυχρονάτος, 
του Α.Ο. ΠΡΟΝΝΟΙ κ. Σπύρος 
Σολωμός και του Α.Ο. ΑΝΩΓΗΣ 
κ. Παπαδάτος Σωκράτης να 
ρθούν σε επαφή με την ΚΕ.ΔΗ.
ΚΕ.Με μεγάλο ενδιαφέρον 
αναμένεται η συνάντηση αυτή. 
Ήδη στάλθηκε το έγγραφο 
στην ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. και αναμένεται 
ο ορισμός του ραντεβού.
Ο πρόεδρος της ΕΠΣΚΙ δήλωσε 
ότι θα επισκεφθεί ο ίδιος τον 
εισαγγελέα Κεφαλληνίας για να 
του καταθέσει φάκελο για ότι 
ακριβώς συμβαίνει στο χώρο 
αυτό.
 Τέλος η Γενική Συνέλευση 
αποφάσισε την αλλαγή του 
τρόπου διεξαγωγής των 
μπαράζ, που θα γίνεται πλέον 
με βαθμολογία όπως στις 
επαγγελματικές κατηγορίες. 

ΜΑΪΟΣ 2013
ΦΥΛΛΟ #6

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΜΜΟΥ

“WINNERS CUP 2013”
Μια σύντομη περιγραφή στην πορεία της 
ομάδος μας ΑΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ στο μεγαλύτερο 
Ευρωπαϊκό θεσμό του ποδοσφαίρο άμμου, το 
WINNER’ S CUP 2013, εναντίον των μεγάλων
ευρωπαικών ομάδων!        σελ. 4
    

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΠΣΚΙ

ΚΕΦAΛΟΣ 2013”
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Τουρνουα 
ΚΕΦΑΛΟΣ 2013 και για φέτος, υπό την 
αιγίδα της ΕΠΣΚΙ. Μεγάλη η συμμετοχή των 
σωματείων μας για ακόμη μιά χρονιά!     
                σελ. 2-3

Μετά την ολοκλήρωση των 
Πρωταθλημάτων της Α’ και 
της Β’ κατηγορίας για φέτος 
Πρωταθλήτρια στην Α΄Κατηγορία 
αναδείχθηκε η ομάδα της Α.Ε.Κ. 
και στην Α’ φάση και στη φάση 
των μπαράζ. Συγεκριμένα στην 
Α’ φάση τερμάτισε πρώτη με 48 
βαθμούς και τέρματα 63 υπέρ 
και 6 κατά, ενώ στη Β’ φάση  
με μία νίκη εναντίον του άλλου 
διεκδικητή Α.Ο.Κ.Ι. με 1-0 και 
με δύο ισοπαλίες κατέλαβε την 
πρώτη θέση. 
Η ομάδα αυτή ιδρύθηκε το 1989 

από τον κ. Παναγή Κουμαριώτη, 
ο οποίος και σήμερα είναι 
πρόεδρος του σωματείου. Έχει 
έδρα τα Ραζάτα της Κεφαλονιάς 
και αγωνίζεται στο Δ.Α.Κ. 
Αργοστολίου. Στη δύναμη 
του σωματείου ανήκουν 138 
ποδοσφαιριστές, προπονητής 
δε της ομάδος είναι ο κ. Σπύρος 
Παπαδάτος, που έχει τον τίτλο 
UEFA B’ και τελείωσε τη σχολή 
προπονητών της Ένωσης στο 
Αργοστόλι. 
Μετείχε στους αγώνες Κατάταξης 
για τη Γ’ Εθνική Κατηγορία, 

αλλά η παρουσία της δεν ήταν 
η αναμενόμενη και έτσι δεν 
κατάφερε παρά την πολύ καλή 
εκπροσώπηση που είχε στο 
Πρωτάθλημα αυτό να εξασφαλίση 
θέση στη μεγαλύτερη κατηγορία.  
     Στη Β΄Κατηγορία  Πρωταθλητής 
αναδείχθηκε ο Α.Ο. ΦΩΚΑΤΑ, 
ο οποίος στην Α΄σειρά αγώνων 
τερμάτισε και αυτός πρώτος με 
29 βαθμούς, ενώ στη Β΄Φάση 
στους αγώνες κατάταξης με τρείς 
νίκες και δύο ισοπαλίες κατάλαβε 
πάλι την πρώτη θέση. 
Ο ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ έχει ιδρυ-... σελ.3
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Α.Ο. ΦΩΚΑΤΑ Πρωταθλητής Β’  Κατηγορίας 2012-2013

Α.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Πρωταθλήτρια Α’ Κατηγορίας 2012-2013 



2  FootBall News                 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Football news   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012    3

Δηλώσεις

Πρόεδρος  Ε.Π.Σ.Κ.Ι

“O A.O. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, διαφημίζει το άθλημα, την Ελλάδα 
και το νησί μας. Επειδή όμως δεν μεταφράζεται σε ψήφους 
η προσφορά του, γι’ αυτό όχι μόνο συμπαράσταση, αλλά 
ούτε καν τυπικό ενδιαφέρον δεν είχαμε απο όλους εκείνους 
που τρέχουν πάντα για τη φωτογραφία. Άλλωστε η Ιταλία   
δεν προσφερόταν για γραβάτα, φωτογραφία και εφέ!”.

Πρόεδρος  Α.Ο. ΣΑΜΗΣ

“Προτείνω, εαν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τα γήπεδα 
να μην αρχίσει καμιά διοργάνωση στο ποδόσφαιρο φέτος. 
Φτάνει πια η κοροϊδία“ στη Γεν. Συνέλευση της ΕΠΣΚΙ. 

Μικρά και Ενδιαφέροντα

■ Το δεύτερο δεκαπενθήμερο 
του Σεπτεμβρίου αναμένεται 
να αρχίσουν τα παιδικά 
Πρωταθλήματα, που θα 
διεξαχθούν με υποχρεωτική 
συμμετοχή φέτος στην Ένωσή 
μας.

■     Ένας ποδοσφαιριστής,  κάτω 
των 16, ελληνικής υπηκοότητας 
και ιθαγένειας θα μετέχει 
υποχρεωτικά στους αγώνες 
των πρωταθλημάτων μας. 
Καταργήθηκε η υποχρέωση για 
τον ποδοσφαιριστή κάτω των 18 
ετών, που υπήρχε στη περσινή 
μας προκήρυξη.  
 
■ Την 31η του μηνός Μαϊου 
έληξε η προθεσμία υποβολής 
των φύλλων ποιότητος για τους 
διαιτητές του τοπικού συνδέσμου. 
Οι προτάσεις για την αξιολόγησής 
του θα πρέπει να υποβληθούν 
στην ΚΕΔ/ΕΠΟ απο την ΕΔ/
ΕΠΣΚΙ έως τις 14 Ιουνίου.  Ως 
συνήθως την τελευταία στιγμή θα 
σπεύσουν οι ενδιαφερόμενοι να 
στείλουν το Φ.Π.

       ΜΑΪΟΣ 2013        ΜΑΪΟΣ  2013

Και φέτος στο Ενωσιακό 
γήπεδο διεξήχθη το παιδικό 
Πρωτάθλημα με την επωνυμία 
ΚΕΦΑΛΟΣ 2013. Στο τουρνουά 
αυτό έλαβαν μέρος οι Ακαδημίες 
των Σωματείων  της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 
Π.Α.Ο. ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ, 
Α.Ο. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Α.Ο. 
ΠΡΟΝΝΟΙ, Α.Ο. ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ, Α.Ο. 
ΠΑΛΛΗΞΞΟΥΡΙΑΚΟΣ και ο Α.Π.Σ. 
ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ. 
Η Ε.Π.Σ.Κ.Ι. έδωσε το Ενωσικό 
γήπεδο, όπως πάντα κάνει για τις 
ακαδημίες, χωρίς κανένα αντίτιμο 
και οι διαιτητές διαιτήτευσαν τους 
αγώνες χωρίς αποζημίωση για τις 
υπηρεσίες τους. Και παρά το γεγονός 
ότι υπήρξαν αρχικά προβλήματα 
με τη συμμετοχή τους, το τελικό 
αποτέλεσμα έχει θετικό πρόσημο. 
Ήταν μια πραγματική γιορτή για το 
ποδόσφαιρο και την Ένωση μας, 
που ξεκίνησε στις αρχές της Μεγάλης 
Εβδομάδος και τελείωσε στις 21 
Μαϊου , την ημέρα που τα νησιά μας 
γιορτάζουν την ενσωμάτωση με την 
Ελλάδα. Έτσι ήταν ενας εορταστικός 
τελικός στον οποίο οι δύο πρώτες 
στη βαθμολογία ομάδες συνέπεσε 
να αγωνίζονται μεταξύ τους και 
στον αγώνα αυτό ομάδα του Α.Ο. 
ΕΙΚΟΣΙΜΙΑ με προπονητή τον κ. Δη-

ΤοΥΡΝοΥΑ ΚΕφΑΛοΣ 2013

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΕΦΑΛΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ 2012-2013

-θεί το 2009, είναι ομάδα που 
εδρεύει στο χωριά ΦΩΚΑΤΑ 
και αγωνίζεται στο Δημοτικό 
Στάδιο Λειβαθούς και πρόεδρος 
του είναι ο κ. Νίκος Φωκάς, 
ένας νέος παράγοντας που 
από της ίδρυσής του είναι η 
κυρίαρχη προσωπικότητα του 
σωματείου. Προπονητής της 
ομάδας είναι ο κ. Μιχάλης 
Αθηναίος, ο οποίος έχει 
τελειώσει παλαιότερη σχολή 
προπονητών της Γ.Γ.Α. και έχει 
εξομοιώσει το πτυχίο του με το 
UEFA B’ της ΕΠΟ. 
Η συνέχεια για τις δύο ομάδες 
είναι τώρα η μέν Α.Ε.Κ. θα 

αγωνιστεί στην Α’ Ερασιτεχνική 
Κατηγορία της ΕΠΣΚΙ για τη 
νέα χρονιά, ελπίζοντας ότι 
στους αγώνες κατάταξης 
που θα μετέχουν μονον οι 
Πρωταθλητές των Ενώσεων του 
Ιονίου θα έχει καλύτερη τύχη 
με την προϋπόθεση ότι και την 
επόμενη χρονιά θα αναδειχθεί 
Πρωταθλήτρια ομάδα. Ο δε 
Α.Ο. ΦΩΚΑΤΩΝ θα μετέχει στο 
Πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας 
μαζί με τον Α.Ο. ΠΡΟΝΝΩΝ, 
που είναι η δεύτερη ομάδα 
που ανεβαίνει στην κατηγορία 
αυτή ως δευτεραθλήτρια και 
θα επιδιώξει στην παρθενική 
του εμφάνιση στην Κατηγορία 

να καταλάβει όσο πιο καλή 
θέση μπορεί να κατακτήσει στο 
Πρωτάθλημα αυτό. 
Η παρουσία και των δύο 
ομάδων στα Πρωταθλήματά 
μας ήταν αξιόλογη και 
χωρίς να δημιουργηθούν 
στους αγώνες τους ιδιαίτερα 
προβλήματα, τουλάχιστον με 
δική τους ευθύνη. Και οι δύο 
ομάδες θα πρέπει τώρα να 
δημιουργήσουν τις ακαδημίες 
τους ώστε να μετάσχουν στα 
παιδικά πρωταθλήματά της 
Ένωσής μας, αφού από φέτος 
θα είναι για την Α’ Κατηγορία 
υποχρεωτική η συμμετοχή 
τους. 

Για την ιστορία να παραθέσουμε 
τα αποτελέσματα των αγώνων 
Κατάταξης για τη Γ’ Εθνική 
Κατηγορία στην οποία μετείχε 
η ομάδα της Α.Ε.Κ.,μέχρι τώρα:
Α.Ε.Κ.- Π.Α.Ο. ΒΑΡΔΑΣ 0-1
ΘΥΕΛΛΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-Α.Ε.Κ. 2-0
Α.Ε.Κ.-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 0-0
Π.Α.Ο. ΒΑΡΔΑΣ - Α.Ε.Κ. 2-1
Α.Ε.Κ.-ΘΕΥΛΛΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2-5
Εκρεμμεί το παιχνίδι 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΚ, 
που θα γίνει την Κυριακή 2 
Ιουνίου. Από τη μέχρι τώρα 
διεξαγωγή η βαθμολογία έχει 
ώς εξής :
Α.Ε.Κ. 0 νίκες, 1 ισοπαλλία και 
4 ήττες, Βαθμοί : 1

μήτρη Ζησιμάτο ήρθε ισόπαλη 
με την ομάδα του Π.Α.Ο. 
ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΥ, με 
προπονητή τον κ. Γιώργο 
Βασιλάκη, με σκορ 1-1.
Το αποτέλεσμα αυτό έδωσε 
τον τίτλο στα πιτσιρίκια του 
Α.Ο. ΕΙΚΟΣΙΜΙΑ.  Τα γκολ 
πέτυχαν ο Άλμπι για τον 
ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟ, και ο 
Μανίκας για την ΕΙΚΟΣΙΜΙΑ. 
Και οι δυο ομάδες ισοβάθμισαν 
στην πρώτη θέση με 25 
βαθμούς. 
Παραφωνία στη διοργάνωση 
η αποχώρηση της ομάδος του 
Α.Ο.Κ.Ι., απο τον αγωνιστικό 
χώρο κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού    Α.Ο.Κ.Ι. - 
ΕΙΚΟΣΙΜΙΑ, διαμαρτυρόμενο 

για τη διαιτησία (αποβολή 
ποδοσφαιριστή τους) και 
απεβλήθη απο τη διοργάνωση.
Απο όλες τις ομάδες που 
μετείχαν και παρά τα 
προβλήματα που μερικές 
αντιμετώπισαν (ΠΡΟΝΝΟΙ, 
ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ) που 
φέρνουν τα παιδιά απο 
απόσταση, η ποιότητα των 
αγώνων ήταν πάρα πολύ καλή 
και οι αρκετοί φίλαθλοι, κυρίως 
γονείς, που παρακολούθησαν 
το τουρνουά, δίκαια 
χειροκρότησαν τις 
προσπάθειες όλων των 
ποδοσφαιριστών. 
Με απόφαση των συμ-
μετεχόντων σωματείων δεν 
απονεμήθηκε κύπελλο στην

πρωταθλήτρια, αλλά μετάλλια.
Τις απονομές έκανε ο αντιπρόεδρος 
της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. κ. Θεμιστοκλής 
Βαλσαμής , ο οποίος ήταν η ψυχή 
της διοργάνωσης και μαζί με τα 
μέλη της Επιτροπής μόχθησαν για 
την επιτυχία του. 
Ελπιδοφόρο μήνυμα ήταν η 
παρουσία αρκετού κόσμου σε 
όλες τις ημέρες των αγώνωνκαι 
το θερμό χειροκρότημα στους 
νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Το μήνυμα που έδωσαν οι μικροί 
ποδοσφαιριστές ήταν ότι το 
ποδόσφαιρο είναι γιορτή κκαι 
πρέπει να ενδιαφέρει όλους μας 
η συμμετοχή και  όχι η νίκη. 
Τέτοια μηνύματα δίνουν ελπίδα 
ότι το ποδόσφαιρό μας μπορεί 
να βασιστεί σε αυτό το σπουδαίο 
σε ταλέντο και ιδέες νέο αίμα, 
που έδειξε τέτοια υπευθυνότητα 
και ποδοσφαιρικό πολιτισμό, 
όπως σημείωσε και το blog του 
κ. Νίκου Κορσιάνου, Sportsthea, 
το οποίο ήταν και το μόνο που 
παρακολούθησε και διαφήμισε σε 
όλη τη διάρκειά του το Τουρνουά 
και το οποίο ευχαριστούμε για το 
φωτογραφικό υλικό.

Πρόεδρος  Α.Ο. ΠΡΟΝΝΩΝ

“Το γήπεδο στα Τζαννάτα είναι σε χειρότερη κατάσταση 
από πέρυσι, έχουμε κάνει τόσες προσπάθειες όπως και 
πέρυσι, αλλά αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Δε ξέρω τί άλλο 
μπορούμε να κάνουμε” στη Γεν. Συνέλευση της ΕΠΣΚΙ.

Πρόεδρος  Α.Ο. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

“Η φετινή εμπειρία στο WINNERS CUP μπορεί να ήταν 
υψηλότερη για σωματείο συμμετοχή, αλλά το σωματείο δεν 
τελειώνει εδώ. Ο Α.Ο. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ θα πρωταγωνιστήσει 
και στο εθνικό πρωτάθλημα και ελπίχω του χρόνου εμείς 
να είμαστε πάλι η ομάδα που θα μετέχει σε αυτή τη 
διοργάνωση.” 
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ΕΚδοΤΗΣ 

Ε.Π.Σ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ε.Π.Σ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ 

δΗΜΙοΥΡΓΙΚο 

ΜΟΣΧΟΝΑ - ΚΑΡΚΑΒΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

Αφιερώματος...συνέχεια...

Ο Α.Ο. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΣΤΟ WINNER’S CUP! 

       ΜΑΪΟΣ 20134

Πολύ πετυχημένη η πρώτη συμμετοχή ελληνικής ομάδας, με ειδική άδεια από το BSWW, στο πρώτο WINNER’S CUP που έγινε στο San 
Benedetto της Ιταλίας από 15 μέχρι 19 Μαϊου! Η ομάδα μας αποκλείστηκε στην Α’ Φάση εξαιτίας τριπλής ισοβαθμίας και κατέλαβε τελικά 
την 9η θέση στη διοργάνωση. Καθόλου άσχημα για μια ομάδα που με ελάχιστες προπονήσεις κατέβηκε στην άμμο να αντιμετωπίσει 
μεγαθήρια του αθλήματος και επαγγελματικές ομάδες του beach soccer. Την πρώτη θέση στο Κύπελλο κατέκτησε η Locomotiv Μόσχας 
που κέρδισε στον τελικό την Ουκρανική ομάδα Griffin, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η Τουρκική Besictas. Η κατάταξη των υπολοίπων 
ομάδων έχει ως εξής : 4η Θέση : Grasshopper Club Zurich (SUI), 5η Θέση : ASD Terracina (ITA), 6η Θέση : Grembach Lodz (POL), 7η 
Θέση : Bate Borisov (BLR)
και 8η Θέση : Goldwin Pluss (HUN)
Τα αποτελέσματα των αγώνων μας έχουν ως εξής : 
ΑΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ - Bate Borisov : 3-2
ΑΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ - BEACH SOCCER EGMOND : 4-1
GOLDWIN PLUSS - ΑΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ : 7-2 


