
5

Περιεχόμενα

Πρόλογος: «Ποδοσφαιρικές αναμνήσεις»  ..........................................................9

«Το όνομα μου είναι... soccermum!» ..................................................................11

Η πρώτη κλωτσιά ..................................................................................................13

Η γέννηση του Ορφέα ..........................................................................................19

Η πρώτη του παρουσίαση ....................................................................................23

Η πρώτη του ομάδα και ο κ. Γιάννης ..................................................................25

Μύγδονας ...............................................................................................................33

Δοκιμασία αθλημάτων ..........................................................................................37

Η χαρά του παιχνιδιού και το πρώτο εκτός έδρας τουρνουά .........................41

Το πρώτο δοκιμαστικό ..........................................................................................45

Η φανέλα με το νούμερο 9 ...................................................................................51

Πολύ «τρέξιμο» ......................................................................................................55

Η ένταξη του Ορφέα .............................................................................................59

«Θα είστε διαιτητές!» ............................................................................................65

Οι κολλητοί μένουν πάντα κολλητοί ..................................................................69

Στιγμές ....................................................................................................................73

Λόγια του αέρα ......................................................................................................77

Vermio Soccer Festival .........................................................................................83

Ένα ανέμελο καλοκαίρι .........................................................................................89



Αντιγόνη Ρήγα

6

Μεγάλες αλλαγές ..................................................................................................91

Το ταξίδι στο Μόναχο ...........................................................................................95

Πίσω στην πραγματικότητα ...............................................................................103

Το ημερολόγιο ενός ταξιδιού: 17-21.04.2017 ..................................................107

«Μα πώς αντέχεις;» .............................................................................................115

Επόμενος προορισμός Offenbach, Γερμανία: Τα πρώτα σύννεφα ................117

Κάποια πράγματα μένουν ίδια όσα χρόνια κι αν περάσουν ..........................125

«Δεν είναι μπαμπούλες» .....................................................................................129

Διδυμότειχο ..........................................................................................................133

Αχ, αυτά τα γήπεδα! ............................................................................................139

«Έχει κανείς μπάλα;» ...........................................................................................145

Ταξίδι και για τους μικρούς ................................................................................149

Το δικό μου γράμμα ............................................................................................153

«Ραντεβού στην Ισπανία»...................................................................................155

Έναρξη αγώνων ...................................................................................................159

Οι δύο τελευταίοι αγώνες ..................................................................................167

Πίσω στην πατρίδα ..............................................................................................175

Τα παράπονα καλά κρατούν ..............................................................................183

«Το είδες το γκολ μου μαμά;» ............................................................................187

Το θέμα Γαλλία .....................................................................................................191

Κάθε εμπόδιο για καλό .......................................................................................197

Πίσω στην ομάδα της καρδιάς μας ...................................................................205

Τα καλύτερα έρχονται τώρα...............................................................................211

Ένα σπιτάκι στο Άμστερνταμ.............................................................................217

Σε ολλανδικό έδαφος ..........................................................................................221

Άνεμος αλλαγής: Η πρώτη μέρα .......................................................................225

Άνεμος αλλαγής: οι επόμενες ημέρες ...............................................................233

Αναζητώντας τα επόμενα βήματα .....................................................................243

Χρειάζεται μαγεία και ισορροπία στο ποδόσφαιρο ........................................249

Η αναμονή ............................................................................................................253



 

7

Η αλήθεια εκεί έξω ..............................................................................................259

Το Λονδίνο μας περιμένει ...................................................................................267

Το βιβλίο σταθμός ...............................................................................................279

Το κύπελλο φέτος είναι δικό τους .....................................................................285

Το καλοκαίρι του 2019 ........................................................................................295

Νέα χρονιά, νέα θέματα ......................................................................................303

Manchester ...........................................................................................................307

Τι σημαίνει να ταξιδεύεις... .................................................................................317

Η απόφαση είναι του Κρις .................................................................................319

Επιστροφή στα ασπρόμαυρα .............................................................................323

Χωρίς σταματημό ................................................................................................331

Για όλα φταίει η μαμά ..........................................................................................335

Μάθημα συνάσκησης ..........................................................................................339

Ζήλια και αδικία ...................................................................................................343

Τα πρώτα κρούσματα κορονοϊού στον κόσμο .................................................349

Καραντίνα 1 .........................................................................................................355

Επιστροφή στην καθημερινότητα .....................................................................365

Καλοκαίρι με κορονοϊό .......................................................................................373

Ο βοηθός προπονητή .........................................................................................381

Αναζήτηση εργασίας ...........................................................................................389

Αγώνες και πάλι αγώνες .....................................................................................393

Μικρές ανάσες οξυγόνου πριν το δεύτερο κλείσιμο ......................................401

Καραντίνα 2 .........................................................................................................409

Νέα ζωή .................................................................................................................417


	«Ποδοσφαιρικές αναμνήσεις» 
	Η πρώτη κλωτσιά
	Η γέννηση του Ορφέα
	Η πρώτη του παρουσίαση
	Η πρώτη του ομάδα και ο κ. Γιάννης
	Μύγδονας
	Δοκιμασία αθλημάτων
	Η χαρά του παιχνιδιού και 
το πρώτο εκτός έδρας τουρνουά
	Το πρώτο δοκιμαστικό
	Η φανέλα με το νούμερο 9
	Πολύ «τρέξιμο»
	Η ένταξη του Ορφέα
	«Θα είστε διαιτητές!»
	Οι κολλητοί μένουν πάντα κολλητοί
	Στιγμές
	Λόγια του αέρα
	Vermio Soccer Festival
	Ένα ανέμελο καλοκαίρι
	Μεγάλες αλλαγές
	Το ταξίδι στο Μόναχο
	Πίσω στην πραγματικότητα
	Το ημερολόγιο ενός ταξιδιού: 17-21.04.2017
	«Μα πώς αντέχεις;»
	Επόμενος προορισμός Offenbach, Γερμανία: Τα πρώτα σύννεφα
	Κάποια πράγματα μένουν ίδια 
όσα χρόνια κι αν περάσουν
	«Δεν είναι μπαμπούλες»
	Διδυμότειχο
	Αχ, αυτά τα γήπεδα!
	«Έχει κανείς μπάλα;»
	Ταξίδι και για τους μικρούς
	Το δικό μου γράμμα
	«Ραντεβού στην Ισπανία»
	Έναρξη αγώνων
	Οι δύο τελευταίοι αγώνες
	Πίσω στην πατρίδα
	Τα παράπονα καλά κρατούν
	«Το είδες το γκολ μου μαμά;»
	Το θέμα Γαλλία
	Κάθε εμπόδιο για καλό
	Πίσω στην ομάδα της καρδιάς μας
	Τα καλύτερα έρχονται τώρα
	Ένα σπιτάκι στο Άμστερνταμ
	Σε ολλανδικό έδαφος
	Άνεμος αλλαγής: Η πρώτη μέρα
	Άνεμος αλλαγής: οι επόμενες ημέρες
	Αναζητώντας τα επόμενα βήματα
	Χρειάζεται μαγεία και 
ισορροπία στο ποδόσφαιρο
	Η αναμονή
	Η αλήθεια εκεί έξω
	Το Λονδίνο μας περιμένει
	Το βιβλίο σταθμός
	Το κύπελλο φέτος είναι δικό τους
	Το καλοκαίρι του 2019
	Νέα χρονιά, νέα θέματα
	Manchester
	Τι σημαίνει να ταξιδεύεις...
	Η απόφαση είναι του Κρις
	Επιστροφή στα ασπρόμαυρα
	Χωρίς σταματημό
	Για όλα φταίει η μαμά
	Μάθημα συνάσκησης
	Ζήλια και αδικία
	Τα πρώτα κρούσματα κορονοϊού στον κόσμο
	Καραντίνα 1
	Επιστροφή στην καθημερινότητα
	Καλοκαίρι με κορονοϊό
	Ο βοηθός προπονητή
	Αναζήτηση εργασίας
	Αγώνες και πάλι αγώνες
	Μικρές ανάσες οξυγόνου πριν 
το δεύτερο κλείσιμο
	Καραντίνα 2
	Νέα ζωή

