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ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ 

Oι πιστοί του Θρύλου συνηθίζουν να τραγουδούν ότι η αγάπη
τους για την ομάδα δεν γνωρίζει σύνορα. Το ίδιο ισχύει,
όμως, και για την ανάπτυξη και διάδοση της
«ερυθρόλευκης» ιδέας σε όλα τα μήκη και πλάτη του
πλανήτη, παράλληλα με τη διαρκή προσπάθεια διεύρυνσης
των οριζόντων του συλλόγου.

Είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός δίνει τεράστια βαρύτητα στα φυτώριά του
και αυτά δεν θα μπορούσαν να περιορίζονται αποκλειστικά στα…
εγχώρια ύδατα. Η χάρη του κορυφαίου αθλητικού οργανισμού της Ελλάδας
έχει ταξιδέψει ως την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και στην «πόλη
των ανέμων», όπου μία εξαιρετικά σημαντική προσπάθεια
εδραιώνεται. Η «καρδιά» του Θρύλου όχι μόνο
χτυπά στο Σικάγο, αλλά με τον καιρό διαρκώς
μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο δυνατή! Από
τον περασμένο Σεπτέμβριο, οπότε και
ιδρύθηκε η Σχολή Ποδοσφαίρου του
Ολυμπιακού στην πόλη του… Μάικλ
Τζόρνταν, τα βήματα που έχουν γίνει είναι
τεράστια. Με την αμέριστη βοήθεια,
μέσω της παροχής τεχνογνωσίας, της
Διεύθυνσης Ακαδημίας Ποδοσφαίρου
της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τα στελέχη της
σχολής πέτυχαν να τη μετατρέψουν σε
σημείο αναφοράς για τους λιλιπούτειους
άσους του αθλήματος και όχι μόνο!
Χάρη στις ενέργειες του υπευθύνου της
σχολής, Γιάννη Κοσμά, και του επικεφαλής
των προπονητών, του παλαίμαχου
ποδοσφαιριστή Νίκου Μιρτσέκη, το «φυτώριο»
έχει καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής
παροικίας του Σικάγο, η οποία, ως γνωστόν, είναι
πολυπληθής. Και ιδιαίτερα χαρακτηριστικό των βημάτων
προόδου που έχουν γίνει μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα
είναι το γεγονός της συνεργασίας της με το «Socrates Greek American
Day School» της Ελληνοαμερικανικής Ακαδημίας, με σκοπό την
ανάπτυξη προγράμματος ποδοσφαίρου για περισσότερα από 500 παιδιά
του σχολείου σε εβδομαδιαία βάση! 

Επιπροσθέτως, τα παιδιά που αναπτύσσουν το ταλέντο τους και
γνωρίζουν την ομορφιά του αθλητισμού μέσω της σχολής λαμβάνουν
μέρος σε ποικίλες πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις, καθώς υπάρχει
διαρκής επικοινωνία με τη Μητρόπολη του Σικάγο, όπως και άλλους
φορείς, για το σκοπό αυτό. Επιτυγχάνεται, έτσι, η μίμηση του γενικότερου
παραδείγματος που δίνει ο Ολυμπιακός, επιδιώκοντας πρώτιστα να
λαμβάνουν τα παιδιά τα κατάλληλα εφόδια ζωής και ακολούθως να
«εκκολάπτονται» μελλοντικοί αστέρες του ποδοσφαίρου στα «σπλάχνα»
του. «Έχουμε ως στόχο την ανάπτυξη των αθλητών μας, τη διάπλαση

του χαρακτήρα τους και την ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ
αθλητών, γονέων και κοινωνίας», όπως εξηγεί η υπεύθυνη

επικοινωνίας της σχολής, Αγγελική Κοσμά, αν και τα
αγωνιστικά επιτεύγματα των παιδιών στο Σικάγο

μόνο αμελητέα δεν είναι. Παρότι έχουν περάσει
μόλις λίγοι μήνες από τη δημιουργία της, η

σχολή πανηγύρισε ήδη την πρώτη της
κούπα, γεγονός που πιστοποιεί ότι κάποια
πράγματα τελικά είναι περασμένα στο…
DNA της ερυθρόλευκης φανέλας! Το
τμήμα Κ-12 (με παιδιά κάτω των 12
χρόνων) κατέκτησε το πρώτο «Inter FC
President's Day Tournament», υπό την
τεχνική καθοδήγηση του Νίκου
Μιρτσέκη. Και δεν έχουν σκοπό να

σταματήσουν εδώ, καθώς για το προσεχές
χρονικό διάστημα προγραμματίζονται κι

άλλες εκδηλώσεις, όπως και συμμετοχή των
τμημάτων της σχολής σε επίσημα τουρνουά.

Για την ανεύρεση νέων ταλέντων και την
προσέλκυση όσων θέλουν να ασχοληθούν με τον

αθλητισμό και να τσεκάρουν τις ικανότητές τους στο
ποδόσφαιρο, η σχολή θα φιλοξενήσει camps, με σκοπό

να δοκιμάσει παιδιά από 5 έως 18 ετών, που θα μπορούσαν να
επανδρώσουν νέα τμήματα. Μέχρι το τέλος της σεζόν, μάλιστα, την πρόοδο
που έχει συντελεστεί θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν από κοντά
στελέχη του Ολυμπιακού, που θα ταξιδέψουν στο Σικάγο για την
περαιτέρω ενίσχυση του έργου της σχολής.  STADIO

Μεγαλώνει η… καρδιά
του Θρύλου στο Σικάγο!

Πληροφορίες 
για τις σχολές 2 1 0 3 4 1 8 0 0 0 www.olympiacos.org

Με την αμέριστη
βοήθεια, μέσω της

παροχής τεχνογνωσίας, 
της Διεύθυνσης Ακαδημίας

Ποδοσφαίρου της 
ΠΑΕ Ολυμπιακός, τα στελέχη 

της σχολής πέτυχαν να τη
μετατρέψουν σε σημείο 

αναφοράς για τους
λιλιπούτειους άσους 
του αθλήματος και

όχι μόνο!


