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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Συνάντηση στα γραφεία της ΕΠΣΡ για την ανάπτυξη του ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

Στα γραφεία της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ πραγματοποιήθηκε την ΤΡΙΤΗ 16-11-2021 ευρεία συνάντηση για το 

γυναικείο ποδόσφαιρο του νομού μας, το οποίο εκπροσωπείται από τον ΑΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

στην κορυφαία κατηγορία της χώρας, WOMEN’S FOOTBALL LEAGUE. 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κ. ΧΝΑΡΗΣ Τίτος, η Πρόεδρος της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γυναικείου 

Ποδοσφαίρου ΕΠΣΡ κα ΝΤΟΡΜΠΑΡΗ-ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη και τα μέλη της εν λόγω 

Επιτροπής κ.κ. ΔΑΣΚΑΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ Γεώργιος και ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΑΚΗΣ Νικόλαος υποδέχθηκαν με 

χαρά τα μέλη του ΔΣ του ΑΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ και μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της 

γυναικείας ομάδας του κ.κ. ΜΑΝΟΥΚΑΡΑΚΗ Ηρακλή, ΜΑΚΡΑ Κωνσταντίνο και ΔΡΑΜΙΤΙΝΟ 

Ιωάννη. Υπήρξε μια άκρως εποικοδομητική συζήτηση γύρω από ζητήματα που απασχολούν το γυναικείο 

ποδόσφαιρο του Ρεθύμνου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και τα ΜΕΛΗ του ΔΣ της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ αφουγκράστηκαν τους προβληματισμούς, 

τις σκέψεις και τα όνειρα των εκπροσώπων του γυναικείου ποδοσφαίρου, για την περαιτέρω ανάπτυξη 

του στο Νομό μας. Συμφωνήθηκε οι δύο πλευρές να χαράξουν ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ως προς την 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ. 

Ο ΑΟΝ ΑΣΤΕΡΑΣ μας παρουσίασε ένα ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ το οποίο μας βρίσκει σύμφωνους και η 

ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ να ταχθεί στο πλευρό τους, ώστε να υλοποιηθεί στο μέτρο του 

δυνατού. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ άμεσα ΚΑΛΕΙ και ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ τις ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ όλων 

των ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ μας να εντάξουν στο δυναμικό τους ΚΟΡΙΤΣΙΑ ως 12 ΕΤΩΝ, ώστε να 

μεγαλώσει η δεξαμενή άντλησης ποδοσφαιριστριών, που θα ενισχύσουν μαζικά το ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Παράλληλα συστρατευόμαστε σε αυτή την προσπάθεια του ΑΟΝ ΑΣΤΕΡΑ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ και θα είμαστε στο πλάι τους σε ΟΛΕΣ τις ΔΡΑΣΕΙΣ τους προς αυτή την κατεύθυνση. 

Επιπλέον, στη συνάντηση της ΤΡΙΤΗΣ (16/11) ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και τα ΜΕΛΗ του Δ.Σ. της ΕΠΣΡ 

παρέδωσαν στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Γυναικείου Ποδοσφαίρου του ΑΟΝ ΑΣΤΕΡΑ 5.000 

κλήρους για το βανάκι που κληρώνει η ΕΠΣΡ, ώστε με την πώληση τους να ενισχυθεί οικονομικά το 

τμήμα. 

 

ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΑΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

Το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει εισέλθει δυναμικά στην ελληνική και την ρεθυμνιώτικη πραγματικότητα, 

με ολοένα και περισσότερα κορίτσια να επιλέγουν το ποδόσφαιρο ως το άθλημα που θα ακολουθήσουν 

από νεαρή ηλικία. Άλλωστε, από το 2020 η πόλη μας εκπροσωπείται στην πρώτη κατηγορία 

ποδοσφαίρου γυναικών της Ελλάδας (Women’sFootballLeague) από τον ΑΟΝ Αστέρα Ρεθύμνου, 

προσφέροντας την ευκαιρία να αγωνιστούν στο υψηλότερο επίπεδο της χώρας μας. 

Παρά, όμως, την παγκόσμια τάση που παρακολουθείται και την ραγδαία ζήτηση και ανάπτυξη του 

γυναικείου ποδοσφαίρου, στην πόλη μας δεν ευνοούσαν οι συνθήκες για τη φιλοξενία ακόμα 

περισσότερων κοριτσιών που επιλέγουν το εν λόγω άθλημα. 



Η αρχιτεκτονική του νέου αναπτυξιακού πλάνου ορίζεται από τέσσερις πυλώνες, ενώ φιλοδοξεί να 

κινητοποιήσει ένα ευρύτατο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα αναβαθμίσει την ποδοσφαιρική εικόνα 

στον νομό μας, προάγοντας παράλληλα τις αξίες που πηγάζουν από το άθλημα του ποδοσφαίρου. 

Ανάμεσα στους προπονητές που θα ασχοληθούν, θα ενεργοποιηθεί και το μεγάλο «αστέρι» του 

ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο λόγος για την πολύπειρη διεθνή επιθετικό και πρωταθλήτρια Ελλάδας του 

Αστέρα Ρεθύμνου, GISELABETANCOURT, η οποία είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ με προπονητική 

εμπειρία από την κολεγιακή ομάδα των Η.Π.Α., GracelandYellowjackets. 

Με την εφαρμογή του παρακάτω πλάνου, όλα τα κορίτσια θα έχουν την ευκαιρία να προπονηθούν και να 

βελτιωθούν από εξειδικευμένους τεχνικούς του γυναικείου ποδοσφαίρου από την ηλικία των 5 έως 12 

ετών, σε ακαδημία της επιλογής τους και της γειτονιάς τους, ενώ ανοίγοντας τις πύλες τους στο γυναικείο 

φύλο, οι Ρεθυμνιώτικες ακαδημίες θα αυξήσουν τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενούν. 

Μετά τα 12 έτη τους, τα κορίτσια θα μπορούν να βελτιωθούν τεχνικά και να αγωνίζονται σε ομάδα Γ’ ή 

Β’ Εθνικής, με μεγάλο κίνητρο τη συμμετοχή τους στο υψηλότερο επίπεδο την Ελλάδας 

(Women’sFootballLeague), ενώ με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η πληρέστερη στελέχωση της 

γυναικείας ομάδας «AsterasLadies (Women’sFootballLeague) με Ρεθυμνιώτισσεςπαίκτριες. 

 

Το πλάνο του αναπτυξιακού προγράμματος του γυναικείου ποδοσφαίρου στο Ρέθυμνο: 

Όλες οι ακαδημίες των ομάδων του νομού Ρεθύμνου θα φιλοξενούν κορίτσια έως 12 ετών (μικτά 

τμήματα αγοριών και κοριτσιών), με σκοπό την εκμάθηση των βασικών αρχών του ποδοσφαίρου και της 

ομαδικότητας. 

Έπειτα από το 12ο έτος της ηλικίας τους, τα κορίτσια των ακαδημιών των ομάδων του Ρεθύμνου θα 

ενσωματώνονται αυτόματα στη νεοσύστατη ομάδα AsterasGirls, η οποία θα αποτελεί τον «προθάλαμο» 

της μεγάλης γυναικείας ομάδας (AsterasLadies). 

Η ομάδα «AsterasGirls» θα δημιουργηθεί άμεσα, με στόχο τη συμμετοχή της στην Γ’ Εθνική κατηγορία 

Γυναικών από την ερχόμενη κιόλας αγωνιστική περίοδο (2022-23).Το τμήμα αυτό θα απαρτίζεται από 

αρχάριες ενήλικες αθλήτριες, όπου θα υπάρχει πρόγραμμα βελτίωσης για ατομική και ομαδική τους 

βελτίωση. Με οργανωμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό θα φροντίζεται η ατομική βελτίωση του κάθε 

κοριτσιού και η ομαλή προσαρμογή του στο γυναικείο επίπεδο μέσω της ομάδας Asteras Girls,η οποία θα 

συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. 

*Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η ομάδα AsterasGirls να διαχωριστεί σε δύο ομάδες, βάσει 

επιπέδου αθλητριών, ώστε να συμμετέχουν στην Γ’ Εθνική κατηγορία οι λιγότερο έμπειρες 

ποδοσφαιρίστριες και στην Β’ Εθνική οι παίκτριες υψηλότερου επιπέδου. 

 

 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Ρ. 


