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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ Κ-17 ΕΠΣΡ 
 
Την Δευτέρα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε το πρώτο ραντεβού της Μικτής Κ17 ΕΠΣΡ, με 39 
ποδοσφαιριστές γεννηθέντες τα έτη 2005-2006 να δίνουν το παρόν στο γήπεδο Μισιρίων. 
Παρουσία του προέδρου και μελών του ΔΣ της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ οι ταλαντούχοι νέοι του 
Ρεθυμνιώτικου ποδοσφαίρου έπιασαν δουλειά ενόψει της διεξαγωγής των Πανελλήνιων 
Πρωταθλημάτων Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων Κ-17 & Κ-15. Την Δευτέρα στα Μισίρια έγινε 
και η επίσημη πρώτη των ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ κ.κ. ΚΟΖΑΝΙΔΗ Στυλιανού (Κ-17), 
ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ Φίλιππου (Κ-15), οι οποίοι πλαισιώνονταν από τον ΣΚΑΟΥΤΕΡ κ. 
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΑΚΗ Σταύρο και τον ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ κ. ΤΥΠΑΔΗ Στέργιο. 
Οι νεαροί ποδοσφαιριστές αφού προμηθεύτηκαν το αθλητικό υλικό για τις ανάγκες των 
προπονήσεων με το ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ του ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, στη 
συνέχεια τους καλωσόρισε ο πρόεδρος της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κ. ΧΝΑΡΗΣ Τίτος, τονίζοντας 
τους την ΤΙΜΗ που θα πρέπει να αισθάνεται ο κάθε ποδοσφαιριστής αγωνιζόμενος για την 
ΟΜΑΔΑ του ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ, εκπροσωπώντας τον ίδιο, τον σύλλογο και την οικογένεια του. 
Φυσικά το παρόν στην πρώτη προπόνηση της Κ-17 έδωσαν ο πρόεδρος της Επιτροπής 
ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΑΚΗΣ Νικόλαος, όπως και άλλα μέλη του ΔΣ της ΕΠΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ κ.κ. ΔΑΣΚΑΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας) και ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ 
Γεώργιος (Μέλος της Επιτροπής Μικτών Ομάδων). 
Η σκυτάλη πέρασε άμεσα στον ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ της ΜΙΚΤΗΣ Κ-17 κ. ΚΟΖΑΝΙΔΗ 
Στυλιανό και τον ΣΚΑΟΥΤΕΡ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ κ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΑΚΗ Σταύρο, οι οποίοι με την 
σειρά τους καλωσόρισαν όλα τα παιδιά και μετέπειτα πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση. 
 
Δήλωση Ενωσιακού Τεχνικού κ. ΚΟΖΑΝΙΔΗ Στυλιανού 
Ενόψει της πρώτης συγκέντρωσης ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ για την στελέχωση της 
ΜΙΚΤΗΣ Κ-17, ο ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ κ. ΚΟΖΑΝΙΔΗΣ Στυλιανός προέβη στην ακόλουθη 
δήλωση: 
«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που εντάσσομαι στην οικογένεια των πλέον αντιπροσωπευτικών 
ΟΜΑΔΩΝ της ΕΝΩΣΗΣ και του ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ. Όπως για τους ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ έτσι και για 
εμένα αποτελεί ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΙΜΗ να ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ το ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟ στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ. Αυτή η διαδικασία 
αποτελεί για όλους μας μια ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ, γιατί δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα να 
συνεργάζεσαι με τα ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΤΑΛΕΝΤΑ του ΡΕΘΥΜΝΟΥ και όλοι ΜΑΖΙ να καταφέρουμε να 
ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΜΕ το ΤΑΛΕΝΤΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ και να συναγωνιστούμε τα υπόλοιπα παιδιά 
στην Κρήτη, αλλά και ανά την Ελλάδα. Για αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΔΙΟΙΚΗΣΗ της 
ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπο μου, στους ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ για την άριστη συνεργασία, μα και τους ΓΟΝΕΙΣ των παιδιών για την δική τους 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ. 



ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ είναι να ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ, που θα βγάζει 
πολύ καλό ΠΡΟΣΩΠΟ σε όλα τα επίπεδα. Τόσο αγωνιστικά, όσο και από άποψη 
συμπεριφοράς, ΣΕΒΟΜΕΝΟΙ κάθε αξιωματούχο και κάθε σκέλος του παιχνιδιού. Δυστυχώς, 
όλα έγιναν πολύ γρήγορα και ο χρόνος είναι πολύ πιεστικός, μιας και καλούμαστε να χτίσουμε 
ΟΜΑΔΑ μέσα σε λιγότερο από 10 ημέρες. Ο χρόνος είναι πολύ μικρός και ίσως κάποια παιδιά 
σε πρώτη φάση αδικηθούν, αλλά το ζητούμενο είναι να είμαστε ΜΟΝΙΑΣΜΕΝΟΙ και βάζοντας 
την ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. Εξάλλου, όλα τα παιδιά θα έχουν 
τις ευκαιρίες τους, μιας και θα παρακολουθούμε την εξέλιξη τους σε βάθος χρόνου, 
αξιολογώντας το καθένα ξεχωριστά. Βασιζόμενος στις Αρχές που υποστηρίζω με θέρμη τις 
δεκαετίες παρουσίας μου στο ποδόσφαιρο, θα καταβάλλω την καλύτερη δυνατή προσπάθεια 
για την ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ μας και να είμαστε ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ και ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ μετά 
από κάθε προπόνηση και αγώνα». 
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