
Εδώ στην κοινότητα τα αθλητικά είναι µια πολύ σηµαντική 
διαδικασία. Τόσο σωµατικά όσο και θεραπευτικά είναι 
αναπόσπαστο κοµµάτι της κοινότητας. Η κοινότητα έχει 
αθλητικά τις Τετάρτες και τα Σαββατοκύριακα. Τις Τετάρτες 
πάµε για ποδήλατο εκτός και αν πάµε για ποδόσφαιρο. Τα 
Σαββατοκύριακα τα αγόρια παίζουν ποδόσφαιρο και τα 
κορίτσια πάνε για ποδήλατο και 2 φορές τον µήνα για καφέ και 
επιτραπέζια. 

Τα αθλητικά για τα κορίτσια: Αυτό το Σαββατοκύριακο τα 
κορίτσια ήπιαν καφέ στην καφετέρια του αθλητικού κέντρου 
(Αγίου Κοσµά). Αυτές οι δύο ώρες που περνάµε στα αθλητικά 
είναι αναζωογονητικές και ψυχαγωγικές. Τα κορίτσια το 
Σάββατο στα ποδήλατα απόλαυσαν την διαδροµή που 
εµπεριέχει την γραφική θέα της θάλασσας ενώ πήραν και µία 
ανάσα οξυγόνου από την πλούσια βλάστηση της περιοχής. Την 
Κυριακή πέρασαν πάρα πολύ όµορφα στον καφέ που ήπιαν µαζί 
και µε τον Αντώνη. Η κουβέντα περιείχε γέλιο, συγκίνηση και 
χαρά και τα κορίτσια έφυγαν µε πολύ καλό συναίσθηµα. 

Τα αθλητικά για τα αγόρια: Τα αγόρια περιµένουν πως και πώς 
να έρθει το Σάββατο! Ο ενθουσιασµός φτάνει στο 
αποκορύφωµα όταν έρχεται η ώρα να µπούµε στο αυτοκίνητο 
και να φύγουµε για το γήπεδο. Μόλις φθάνουµε στο γήπεδο 
όλοι γρήγορα γρήγορα βάζουν ποδοσφαιρικά παπούτσια και 
ετοιµάζονται για την προπόνηση. Η προπόνηση κρατάει 
περίπου 90 λεπτά και είναι πολύ έντονη και µε µεγάλη 
προσπάθεια από όλους. Αρκετές φορές µαζί µας έρχεται και 
παίζει και ο υπεύθυνος της κοινότητας ο Αντώνης. Κάποιες 
φορές στο παιχνίδι παίρνει µέρος και ο πατέρας του Αντώνη ο 
κύριος Πέτρος Παρλιάρος ο οποίος είναι παλαίµαχος  
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ποδοσφαιριστής. Παρόλο την ηλικία του είναι γρήγορος, κάνει 
καλές τρίπλες και οργανώνει την οµάδα στην οποία παίζει! 

VS ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

Την Κυριακή 16/12/12 και ώρα 10:00 το πρωί στήθηκε η µπάλα 
στην σέντρα για τον 4ο ποδοσφαιρικό αγώνα µεταξύ 2 πολύ 
καλών φίλων. Το ταχυδροµικό ταµιευτήριο σκόραρε πρώτο 
έπειτα από εκτέλεση πέναλτι. Παρόλα αυτά η οµάδα της 
Στροφής δεν πτοείτε µε τίποτα! Η οµάδα µας έφτασε πολλές 
φορές κοντά στο γκολ µε αρκετές προσπάθειες του Γιάννη Β. 
και του Γιουσούφ Μ. Επιπλέον έφτασε πολύ κοντά στο γκολ µε 
µία κεφαλιά του Πάρη Τ. Εν τέλει την νίκη στην οµάδα χάρισε 
ο Παναγιώτης Κ. (µέλος του follow up της Στροφής) ο οποίος 
έστειλε την µπάλα 2 φορές στα δίχτυα! Την νίκη χάρισε στην 
οµάδα αλλά και στον εαυτό του ο οποίος είχε τα γενέθλια του! 
Το ταχυδροµικό ταµιευτήριο είναι δίπλα στο πρόγραµµα µας 
και ειδικά σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Με αγάπη και 
ανυποµονησία περιµένουµε και τον επόµενο φιλικό αγώνα που 
σηµασία δεν έχει το ποιος θα νικήσει αλλά το ότι περνάµε 
καλά! 
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