ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΗΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Σπύρος Πολίτης του Βασιλείου και της Ελευθερίας, γεννήθηκε (1960) και μεγάλωσε
στη Λευκάδα όπου τελείωσε την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στη
συνέχεια φοίτησε στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών, απ’ όπου και αποφοίτησε το 1983 με βαθμό
πτυχίου 8,4 και ειδικότητα προπονητή ποδοσφαίρου με βαθμό Άριστα 10.
Ακολούθησε η στράτευση του στην Πολεμική Αεροπορία, όπου υπηρέτησε, ως έφεδρος
αξιωματικός Άμυνας Αεροδρομίων και εκπαιδευτής, ως τον Οκτώβριο του 1985.
Έκτοτε διαμένει, κατ’ επιλογήν μόνιμα στη Λευκάδα, μαζί με τα δύο παιδιά του.
Είναι κάτοχος διπλώματος ποδοσφαίρου UEFAB. Αγωνίστηκε στην Δόξα Λευκάδας και
την Αναγέννηση Τσουκαλάδων, ενώ για αρκετά χρόνια υπήρξε αθλητής στίβου στον
Γυμναστικό Σύλλογο Λευκάδας.
Υπηρετεί συνειδητά στη Δημόσια Εκπαίδευση, επί 33 χρόνια, από τη στιγμή που
τελείωσε τη στρατιωτική του υποχρέωση, στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του νομού
μας, όντας επί 18 έτη καθηγητής ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Σχολείο Λευκάδας. Με τη
συνεργία των μαθητών του διοργάνωσε τρείς εκθέσεις φωτογραφίας κι ενθυμημάτων
που αφορούσαν στην ιστορία του Λευκαδίτικου ποδοσφαίρου.
Επί 3 σχεδόν δεκαετίες, από 26 ετών, στον ιδιωτικό τομέα, ασκεί το επάγγελμα του
προπονητή ποδοσφαίρου στη Λευκάδα και τη γύρω περιοχή, (ΠΑΣ Σφακιώτες, Κεραυνός
Κατούνας, Αμβρακικός Βόνιτσας, Αστραίως Φρυνίου, Δόξας Λευκάδας, Αναγέννηση
Τσουκαλάδων, Α.Ο Λευκάδας, Α.Σ. Τηλυκράτης, Λευκάτας 2000, Πανλευκάδιος) ενώ
έγινε Ενωσιακός προπονητής της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας.
Το 2000 ίδρυσε την πρώτη οργανωμένη Ακαδημία Ποδοσφαίρου στη Λευκάδα, τον
«Λευκάτα 2000», που έγινε γνωστή κι εκτός εθνικών συνόρων, βγάζοντας παίκτες που
κλήθηκαν για αξιολόγηση στην Εθνική Παίδων, στη μικτή Περιφέρειας και μικτή
Πρέβεζας Λευκάδας και κατά δεκάδες αγωνίστηκαν κι αγωνίζονται στις τοπικές μας
ομάδες.
Διετέλεσε Νομαρχιακός υπεύθυνος Λευκάδας, στο πρόγραμμα της Γ.Γ.Α :
«Ανίχνευση, επιλογή, αξιοποίηση ταλέντων (παιδιά 8-12 ετών)» από το 1988-1993, ενώ
δίδαξε στο Σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέργων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
στη Κέρκυρα για: «Θέματα Μαζικού Αθλητισμού». Υπήρξε εκπαιδευτικός υπεύθυνος σε
σεμινάριο: «Αθλητικός Τουρισμός, Στελέχη…

Έχει παρακολουθήσει δεκάδες σεμινάρια πάνω στο αντικείμενό του, τον Αθλητισμό
και το Ποδόσφαιρο. Ομιλεί πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα.
Υπήρξε δραστήριο μέλος συλλόγων, κοινωνικών και πολιτικών φορέων, ενώ η
ενασχόλησή του με τα κοινά τον οδήγησε στον συνδυασμό «Όλοι για τη Λευκάδα».
Το 2014 εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του νυν Δημάρχου, κ.
Κωνσταντίνου Δρακονταειδή, ο οποίος και τον όρισε ως Εντεταλμένο Σύμβουλο
Αθλητισμού και Πολιτικής Προστασίας, θέση την οποία υπηρετεί μέχρι και σήμερα.

