Π.Α.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

2013-2014

2013-2014
Τεχνικό Επιτελείο
Όνομα

Ιδιότητα

Αλέκος Βοσνιάδης

Προπονητής

Κώστας Βελιτζέλος

Προπονητής - Βοηθός

Παύλος Μυροφορίδης

Τεχνικός Διευθυντής

Στάθης Φριλίγγος

Γενικός Αρχηγός

Γρηγόρης Μπιζάς

Γυμναστής

Γιάννης Κέσογλου

Γυμναστής

Χρυσόστομος Βενιαμίν

Προπονητής τερματοφυλάκων

Κώστας Παπαμάργαρης (Blue)

Φροντιστής

Θωμάς Κωστής (Βελέντζας)

Φροντιστής

Κώστας Σοβάρας

Υπεύθυνος ασφαλείας

Ιατρικό Επιτελείο
Όνομα

Ιδιότητα

Dr Ανδρέας Καραγιάννης
MD, Phd

Επικεφαλής ιατρικής ομάδας,
χειρουργός ορθοπαιδικός

Βαγγέλης Τυρπένου

Γιατρός

Γιώργος Βαβέτσης

Εργοφυσιολόγος

Κώστας Ψαρογιώργος

Υπεύθυνος φυσικοθεραπείας

Σταύρος Τόιλος

Υπεύθυνος φυσικοθεραπείας

Θωμάς Θωμάς

Μασέρ

Μάριος Κοντομήτρος

Φυσικοθεραπευτής

Γραφείο Τύπου - Επικοινωνίας
Όνομα

Ιδιότητα

Κώστας Μπελιάς

Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου

Θανάσης Βορίσης

Δημοσιογράφος

Μαρία Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος
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Εκδίδεται από την
Π.Α.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ιδιότητα

Νικήτας Αλισσαφής (icoon)

Μarketing

Κώστας Κουντούρης (icoon)

Μarketing

Μάνος Μίντζης (Sports Five)

Μarketing

ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΎΛΗΣ
Μαρία Μαργαρίτη
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ
Κατερίνα Φυτίλη
ΔΙΌΡΘΩΣΗ
Εύη Παλαπάνογλου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ
Βαγγέλης Ζαρδής,
Γιάννης Αλμπανέλλης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ ΈΚΔΟΣΗΣ
Μανώλης Σαλούρος

www.fcapollon.gr
www.facebook.com/
ApollonSmirnisFC
twitter.com/fcapollon

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Όνομα

Τόπ. Γέννησης

Ημ. Γέννησης

Βραζιλία

06/12/88

Σάμος

12/09/78

1

Φελίπε Αλεξάντρε Ζανουάριο Γκόμες

20

Γιώργος Γουμάγιας

22

Θανάσης Αθανασίου

Καβάλα

22/08/91

30

Αλέξανδρος Τζόρβας

Αθήνα

12/08/82

ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης

Εισιτήρια Διαρκείας 2013-2014

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
No

Όνομα

Τόπ. Γέννησης

Ημ. Γέννησης

2

Γιώργος Χατζηζήσης

Κοζάνη

04/06/78

5

Γιώργος Δεληζήσης

Κοζάνη

01/12/87

17

Σπύρος Δημογιάννης

Αθήνα

03/09/92

23

Λεωνίδας Αργυρόπουλος

Κόρινθος

29/05/90

32

Φρανσίσκο ντος Σάντος Ζουέλα

Ανγκόλα

03/08/83

55

Άγγελος Βέρτζος

Αθήνα

27/05/83

-

Γιάννης Σιγάλας

Αθήνα

20/11/94

Τόπ. Γέννησης

Ημ. Γέννησης

Καστοριά

26/07/86

ΜΕΣΟΙ
No

Όνομα

Αγάπη διαρκείας...
και στη Super League

Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης
ενημερώνει ότι όσοι επιθυμούν
να προμηθευτούν εισιτήρια
διαρκείας για το πρωτάθλημα της
Super League 2013-14 πρέπει να
απευθυνθούν στα γραφεία της
ΠΑΕ στο Γήπεδο «Γ. Καμάρας»,
Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-16.00
(υπεύθυνος: Γιάννης Κορωναίος,
τηλ.: 210.2530.692).

ΤΙΜΈΣ
VIP - Χρυσή κάρτα: 500 ευρώ

4

Αλέξανδρος Τσεμπερίδης

6

Πέτρος Κανακούδης

Θεσσαλονίκη

16/04/84

Αριθμημένα εισιτήρια στα καθίσματα
λευκού χρώματος στη θύρα Ε.

7

Παναγιώτης Κόρμπος

Αθήνα

11/09/86

Ασημί κάρτα: 270 ευρώ

8

Θανάσης Παντελιάδης

Κατερίνη

06/09/87

11

Δημήτρης Διαμάντης

Φιλιάτες

11/09/79

Μπλε κάρτα: 200 ευρώ

13

Άλβαρες Λεάντρο Μιγκέλ

Μπουένος Άιρες

04/06/81

14

Χρήστος Μίνγκας

Αργυρόκαστρο

15/04/84

Αριθμημένα εισιτήρια για όλες τις
διαθέσιμες θύρες του γηπέδου.

19

Γκουέλα Φρανκ Μάνγκα

Ακτή Ελεφαντοστού

19/06/82

ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ ΑΓΏΝΩΝ

25

Τζον Μπανκολέ Καμαρά

Σιέρα Λεόνε

05/12/88

Αθήνα

30/09/94

Τόπ. Γέννησης

Ημ. Γέννησης

Θύρα Ε (κόκκινα καθίσματα):
20 ευρώ
Εισιτήριο γενικής εισόδου:
15 ευρώ
Παιδικά, ανέργων
(με επίδειξη κάρτας ΟΑΕΔ):
5 ευρώ

-

Ευστράτιος Μπέντας

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης

2

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
No

ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΣΎΝΤΑΞΗΣ
Τάσος Αδρασκέλας

Marketing - Διαφήμιση
Όνομα

ΡΟΣΤΕΡ 2013-2014

No

Όνομα

Όνομα

Ιδιότητα

Γιώργος Αγγελετόπουλος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

9

Αντώνης Πετρόπουλος

Αθήνα

28/01/86

Στράτης Χατζηπαναγιώτου

Αντιπρόεδρος - Γενική Διεύθυνση

10

Ηλίας Τσιλιγκίρης

Αθήνα

03/10/87

Νίκος Καρούλιας

Μέλος ΔΣ - Επικεφαλής Προγράμματος Υποδομών

Δημήτρης Σκόρδος

Μέλος ΔΣ - Εκπρόσωπος Ερασιτέχνη

18

Πάολο Φαρινόλα

Αθήνα

22/02/84

Χριστίνα Μπίστρα

Γραμματεία

21

Γιώργος Μπάρκογλου

Αθήνα

08/07/78

Γιάννης Κορωναίος

Συντονισμός

24

Αναστάσιος Τσοκάνης

Χαλκίδα

02/05/91

Νεκτάριος Σμυρναίος

Λογιστήριο

88

Γιαν Μπλάζεκ

Τσεχία

20/03/88

Αριθμημένα εισιτήρια στα καθίσματα
κόκκινου χρώματος στη θύρα Ε.

2013-2014
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Η ομάδα μας Κ17

Η ομάδα μας Κ20

Η Super League διοργανώνει και το
Πρωτάθλημα Κ17, στο οποίο συμμετέχει η
ομάδα της ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης. Στους
αγώνες του Πρωταθλήματος Κ17 δικαίωμα
συμμετοχής έχουν ποδοσφαιριστές έως 17
ετών (γεννηθέντες από 01/01/1997 και έπειτα).

Σε παράλληλους δρόμους με τους
«μεγάλους» θα βαδίσει η Κ20, η οποία
θα ακολουθήσει επακριβώς το πρόγραμμα
της ανδρικής ομάδας.
> Οι αγώνες του Πρωταθλήματος Κ20 θα διεξαχθούν σύμφωνα
με την κλήρωση του Επαγγελματικού Πρωταθλήματος της
«Super League Ελλάδα», το πρόγραμμα δε των συναντήσεων
θα τηρηθεί επακριβώς αλλά και πανομοιότυπα, ως προς την
έδρα διεξαγωγής κάθε αγώνα, με αυτό του Επαγγελματικού
Πρωταθλήματος «Super League ΟΠΑΠ».

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα Κ17
αγωνιστικής περιόδου 2013-2014 θα χωριστούν σε δύο
ομίλους (Α’ και Β’ Όμιλος), ως εξής:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ
ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕΛ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΦΗ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΡΗΣ
ΒΕΡΟΙΑ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
ΠΑΟΚ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
SKODA ΞΑΝΘΗ

> Στον Α’ Όμιλο θα διεξαχθούν τρεις γύροι. Στον 1ο και στο 2ο
γύρο οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε εντός και εκτός
έδρας αγώνες (συνολικά 22 αγωνιστικές).
> Στον 3ο γύρο του Α’ Ομίλου οι ομάδες που θα τερματίσουν
από την πρώτη (1η) έως και την έβδομη (7η) θέση θα αγωνιστούν
μεταξύ τους, όπως επίσης οι ομάδες που θα τερματίσουν από
την όγδοη (8η) έως και την ενδέκατη (11η) θέση. Σημειώνεται ότι
οι βαθμοί που κατέκτησαν οι ομάδες κατά τον 1ο και το 2ο γύρο
μεταφέρονται στο σύνολό τους στον 3ο γύρο.
> Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων του Πρωταθλήματος Κ17
ορίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου 2013.
> Η έδρα της ομάδας θα είναι το Δημοτικό Γήπεδο Σταμάτας, και
οι αγώνες της θα διεξάγονται την Κυριακή.
> Ο νικητής του πρωταθλήματος Κ17 θα αναδειχθεί στους
αγώνες της Τελικής Φάσης, που θα διεξαχθούν με τη συμμετοχή
της πρώτης ομάδας κάθε ομίλου, καθώς και δύο από τις ομάδες
που θα τερματίσουν μεταξύ 2ης και 4ης θέσης κάθε ομίλου
έπειτα από μεταξύ τους αγώνες.
> Προπονητής της ομάδας Κ17 του Απόλλωνα Σμύρνης είναι ο
Δημήτρης Ρούσος, γυμναστής ο Γιάννης Κεσόγλου, φυσιοθεραπευτής
ο Γιώργος Κυριακού και Γενικός Αρχηγός ο Νίκος Περίκο.
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> Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων του Πρωταθλήματος Κ20
ορίζεται στις 24 Αυγούστου 2013. Στο Πρωτάθλημα συμμετέχουν
όλες οι ομάδες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Super
League. Στους αγώνες του Πρωταθλήματος Κ20 δικαίωμα
συμμετοχής έχουν ποδοσφαιριστές έως 20 ετών (γεννηθέντες
από 01/01/1994 και έπειτα).

ΤΟ ΡΌΣΤΕΡ ΤΗΣ ΟΜΆΔΑΣ Κ17
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΩΛΙΚΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΣΑΪΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΥΡΟΣ
ΑΡΗΣ KΟΚΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΕΤΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΩΛΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΕΡΝΑΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΣΙ
ΑΛΚΑΙΟΣ ΝΕΝΔΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΡΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΘΑΛΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΕΖΥΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΕΚΑΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
ΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΟΣ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

> Η έδρα της ομάδας θα είναι το Δημοτικό Γήπεδο Σταμάτας, το
οποίο είναι και το προπονητικό κέντρο για τις ομάδες υποδομών
(Κ20 και Κ17) της ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης.
Οι αγώνες της ομάδας θα διεξάγονται ημέρα Σάββατο.

ΤΟ ΡΌΣΤΕΡ ΤΗΣ ΟΜΆΔΑΣ Κ20
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΕΖΥΡΗΣ
BLEDAR KOCECU
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΟΥΜΟΥΡΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΜΕΤΣΚΑ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΑΡΗΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΠΕΝΤΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΒΛΕΤΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΣΕΛΜΑΝΑΪ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
ΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΟΣ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

> Προπονητής στην ομάδα είναι ο Κώστας Ψυρόπουλος,
γυμναστής ο Γιάννης Κεσόγλου, φυσικοθεραπευτής ο
Παναγιώτης Στενάκης και Γενικός Αρχηγός ο Παναγιώτης
Παπαδόπουλος.

2013-2014
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Παύλος Μυροφορίδης
«Μαχητικός και ανταγωνιστικός
ο Απόλλων στη Super League»
Ο Τεχνικός Διευθυντής του Απόλλωνα, Παύλος Μυροφορίδης, αναλύει τα χαρακτηριστικά του
Απόλλωνα της Super League, μιλά για το ρόλο του, αναφέρεται στις επιλογές των παικτών,
σημειώνει τις διαφορές του νέου πρωταθλήματος, επισημαίνει τις αλλαγές που έχουν γίνει
στην ομάδα και στέλνει το δικό του μήνυμα στον κόσμο της «Ελαφράς Ταξιαρχίας».
Πολλοί φίλαθλοι δεν μπορούν να καταλάβουν ποιος
είναι ο ρόλος του τεχνικού διευθυντή μιας ομάδας. Ποιες
είναι οι αρμοδιότητες της κομβικής αυτής θέσης;
Καταρχήν είναι η επιλογή, πάντα σε συνεργασία με τη διοίκηση
και τον προπονητή, των παικτών που θα στελεχώνουν την
ομάδα. Βέβαια, σε κάποιες επιλογές ο τεχνικός διευθυντής
αναλαμβάνει και το προσωπικό ρίσκο. Στη συνέχεια, και κατά τη
διάρκεια του πρωταθλήματος, βρίσκεται κοντά στην ομάδα με
στόχο να προλαμβάνει, εκ μέρους της διοίκησης, προβλήματα
που δημιουργούνται ώστε αυτά να μην αναπτύσσονται.
Βρίσκεστε για δεύτερη χρονιά στον Απόλλωνα και,
μετά την περσινή μεγάλη επιτυχία με την κατάκτηση
του πρωταθλήματος και την άνοδο, επιλέξατε τους
ποδοσφαιριστές που θα στελεχώσουν την ομάδα στη
Super League. Ποια τα κριτήρια των επιλογών σας;
Επιλέξαμε ποδοσφαιριστές που έχουν την εμπειρία αλλά και
τη δίψα να πετύχουν καινούργια πράγματα για την καριέρα
τους. Οι επιλογές έγιναν με γνώμονα το συμφέρον της
ομάδας, με παίκτες που μπορούν να βγάλουν ενέργεια και να
δώσουν πράγματα στον Απόλλωνα.
Η αγωνιστική «συνταγή» με την οποία θα πορευτεί και φέτος ο
Απόλλωνας θα είναι η ίδια με την περσινή ή θα έχει αλλαγές;
Φυσικά δεν μπορεί να είναι η ίδια, και ο λόγος είναι απλός:
πέρυσι η ομάδα συμμετείχε σε ένα πρωτάθλημα το οποίο
χαρακτηριζόταν από τη δύναμη. Στο φετινό πρωτάθλημα
χρειάζεται, βέβαια, η δύναμη, την οποία και πάλι θα διαθέτει η
ομάδα, αλλά απαιτείται και μεγάλη ταχύτητα. Γι’ αυτό, λοιπόν,
στο σχεδιασμό μας ήταν να δώσουμε στην ομάδα το στοιχείο
της ταχύτητας, ένα στοιχείο που πιστεύουμε ότι δώσαμε, και ο
Απόλλωνας θα εμφανιστεί πολύ γρήγορος μέσα στο γήπεδο.
Οι διαφορές ανάμεσα στη Super League και στη Football
League είναι, κατά τη γνώμη σας, πολύ μεγάλες;
Σίγουρα είναι πολύ μεγάλες. Πρώτα απ’ όλα, γιατί το πρωτάθλημα
της Super League είναι πολύ πιο τεχνικό, καθώς τα γήπεδα είναι
σε εξαιρετική κατάσταση σε σχέση με αυτά που αγωνίστηκε ο
Απόλλωνας πέρυσι. Μην ξεχνάτε ότι συναντήσαμε γήπεδα
«χωράφια». Οπότε, λοιπόν, μια ομάδα στην Α’ κατηγορία πρέπει
να διαθέτει τεχνική και ταχύτητα. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά
στη Β’ Εθνική τα είχαν πολύ λίγες ομάδες. Επίσης, πρέπει να
ξέρουμε πως στη Super League δεν μπορεί να κάνεις σερί όπως
αυτά που έκανες στη Football League και στη Football League 2.
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Ποια θα είναι τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Απόλλωνα
της Super League, στην οποία επιστρέφει έπειτα από δεκατρία
χρόνια, και τι να περιμένουν να δουν οι φίλαθλοι της ομάδας;
Τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά είναι συγκεκριμένα. Ο κόσμος
θα βλέπει μια ομάδα η οποία θα παλεύει τα πάντα, η οποία θα
μάχεται για το αποτέλεσμα και θα έχει ως στόχο να παίξει ελκυστικό
ποδόσφαιρο, ώστε να επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο. Να θυμηθούν
και οι Απολλωνιστές αλλά και η ίδια η ομάδα του Απόλλωνα τι έχανε
τόσα χρόνια που απουσίαζε από την κορυφαία κατηγορία. Να είναι,
λοιπόν, όλοι βέβαιοι ότι ο Απόλλωνας θα είναι μια ομάδα που θα
πουλήσει πολύ ακριβά το τομάρι της και πως ό,τι καταφέρει θα το
κερδίσει καθαρά και τίμια!
Πόσο απαραίτητο είναι για την πορεία της ομάδας να υπάρχει
σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε διοίκηση, τεχνικό διευθυντή
και προπονητή;
Είναι το Α και το Ω! Αν δεν υπάρχει τέτοια σχέση, δεν μπορεί να
επιβιώσει η ομάδα. Αυτή η σχέση χτίζεται με το χρόνο. Η διοίκηση
είναι κοντά στον τεχνικό διευθυντή, ο τεχνικός διευθυντής είναι
κοντά στον προπονητή. Στον Απόλλωνα υπάρχει εμπιστοσύνη,
είμαστε δεμένοι μεταξύ μας και όλοι μαζί υλοποιούμε ένα πλάνο με
γνώμονα το καλό και το συμφέρον της ομάδας.
Τι θα ζητούσατε από τον κόσμο του Απόλλωνα και ποιο
μήνυμα του στέλνετε ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς;
Θέλω ο κόσμος να είναι κοντά στην ομάδα. Να τη στηρίξει, ειδικά
αν έρθουν άσχημα αποτελέσματα. Ο Απόλλων έχει έναν απαιτητικό
κόσμο, και αυτό το γνωρίζουμε. Ξέρουμε ότι οι Απολλωνιστές έχουν
μια διαφορετική τρέλα από τους άλλους οπαδούς, είναι παθιασμένοι
με την ομάδα, και αυτό είναι καλό, όμως πρέπει να στηρίζουν την
ομάδα στις δυσκολίες. Είναι πολύ εύκολο να τινάξεις μια ομάδα, πολύ
δύσκολο να τη διατηρήσεις, γι’ αυτό ζητάω από τους Απολλωνιστές,
στις δυσκολίες, να μην παρασύρονται. Εκεί χρειάζεται η εξυπνάδα
όλων μας, από τη δική του πλευρά ο καθένας, ώστε η ομάδα ήρεμη να
πετύχει το στόχο της παραμονής, που είναι και ο πρώτος στόχος της.
Το νέο πρωτάθλημα το βλέπετε ανταγωνιστικό ή πάλι θα έχει
τις γνωστές ταχύτητες ανάμεσα στις ομάδες;
Ό,τι και να γίνει υπάρχουν ομάδες με τεράστια οικονομικά μεγέθη,
υπάρχουν ομάδες με πολύ μεγάλη εμπειρία, ως εκ τούτου θα είναι
σίγουρα δύο ταχυτήτων. Ωστόσο, θα είναι ευχής έργο να είναι
ανταγωνιστικό στις πρώτες θέσεις, ώστε να μην υπάρχουν αδιάφορες
ομάδες. Στις χαμηλές θέσεις πάντα υπήρχε και θα υπάρχει μεγάλος
ανταγωνισμός.

WHO IS WHO

Ο Παύλος Μυροφορίδης
γεννήθηκε στις 6
Σεπτεμβρίου του 1980 στην
Κοζάνη. Είναι παντρεμένος
και πατέρας δύο παιδιών.
Πριν από την έναρξη της
συνεργασίας τους με την
ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης,
τον Ιούλιο του 2012, είχε
εργαστεί ως Τεχνικός
Διευθυντής στον Εορδαϊκό,
στην ΑΕΛ Καλλονής και
στον Πανηλειακό.
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9

1η

Αγωνιστική
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ
Π.Α.Ο.Κ. - SKODA ΞΑΝΘΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΡΗΣ
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
Ο.Φ.Η. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

18η

6η

Αγωνιστική
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΑΡΗΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΒΕΡΟΙΑ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
Ο.Φ.Η. - Π.Α.Ο.Κ.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - SKODA ΞΑΝΘΗ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ

23η

11η

Αγωνιστική
ΑΡΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ
ΒΕΡΟΙΑ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Ο.Φ.Η.
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ

28η

16η

Αγωνιστική
SKODA ΞΑΝΘΗ - Ο.Φ.Η.
ΑΡΗΣ - ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - Π.Α.Ο.Κ.
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ

33η

2η

Αγωνιστική
SKODA ΞΑΝΘΗ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
ΑΡΗΣ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΒΕΡΟΙΑ - Ο.Φ.Η.
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

19η

7η

Αγωνιστική
SKODA ΞΑΝΘΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ
Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - Ο.Φ.Η.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΡΗΣ

24η

12η

Αγωνιστική
SKODA ΞΑΝΘΗ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ - Ο.Φ.Η.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΒΕΡΟΙΑ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
Π.Α.Ο.Κ. - ΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

29η

17η

Αγωνιστική
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΒΕΡΟΙΑ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
Ο.Φ.Η. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Π.Α.Ο.Κ. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΡΗΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

34η

3η

Αγωνιστική
SKODA ΞΑΝΘΗ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΑΡΗΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ο.Φ.Η. - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

20ή

8η

Αγωνιστική
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΒΕΡΟΙΑ - ΑΡΗΣ
Ο.Φ.Η. - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
Π.Α.Ο.Κ. - ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

25η

13η

Αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΡΗΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΒΕΡΟΙΑ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
Ο.Φ.Η. - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Π.Α.Ο.Κ.
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

30ή

4η

Αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΑΡΗΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΒΕΡΟΙΑ - Π.Α.Ο.Κ.
Ο.Φ.Η. - ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

21η

9η

Αγωνιστική
SKODA ΞΑΝΘΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
ΑΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Ο.Φ.Η.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ

26η

14η

Αγωνιστική
SKODA ΞΑΝΘΗ - ΒΕΡΟΙΑ
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - Ο.Φ.Η.
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΑΡΗΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Π.Α.Ο.Κ. - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

31η

5η

Αγωνιστική
SKODA ΞΑΝΘΗ - ΑΡΗΣ
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Π.Α.Ο.Κ. - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Ο.Φ.Η.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ

22η

10η

Αγωνιστική
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΒΕΡΟΙΑ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ
Ο.Φ.Η. - ΑΡΗΣ
Π.Α.Ο.Κ. - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

27η

15η

Αγωνιστική
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - Π.Α.Ο.Κ.
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
ΑΡΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Ο.Φ.Η. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ

32η

Έναρξη Α’ Γύρου 18/08/2013
Λήξη Α’ Γύρου 22/12/2013
Έναρξη Β’ Γύρου 04/01/2014
Λήξη Β’ Γύρου 13/04/2014
Έναρξη Play Offs 30/04/2014
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Γιώργος Βαβέτσης
«Ο Απόλλων θα είναι ομάδα-πρότυπο»
Πίσω από την ομάδα που αγωνίζεται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου υπάρχει ακόμα
μία, που «αγωνίζεται» ώστε να μπορεί η πρώτη να αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων
της στον αγωνιστικό χώρο. Ένας από τους πιο ισχυρούς κρίκους της ομάδας είναι ο κλινικός
εργοφυσιολόγος και επιστημονικός συνεργάτης της ΠΑΕ Απόλλων εδώ και τέσσερα χρόνια,
κ. Γιώργος Βαβέτσης. Συναντήσαμε τον κ. Βαβέτση στο κέντρο βελτίωσης αθλητών BIOFIT,
όπου μας εξήγησε το ρόλο του, αλλά και τους λόγους για τους οποίους η φυσική κατάσταση
είναι τα τελευταία χρόνια βασικό όπλο για τον Απόλλωνα.
Ο όρος «κλινικός εργοφυσιολόγος» είναι σε πολύ κόσμο
άγνωστος. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε ποιος είναι
ρόλος του σε μια ομάδα;
Ως κλινικός εργοφυσιολόγος περιγράφεται ο ειδικός αθλητικός
επιστήμονας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση και
την αξιολόγηση όλων εκείνων των παραμέτρων της φυσικής
κατάστασης (δύναμη, αντοχή, επιδεξιότητα, ταχύτητα, σύσταση
σώματος κτλ.), καθώς και για την εκπόνηση προπονητικών
στόχων, κατευθύνσεων και προγραμμάτων για τη μέγιστη
δυνατή βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων των αθλητών, με
βάση τόσο την ατομική όσο και τη συνολική απόδοση της
ομάδας. Στους ποδοσφαιριστές συντρέχουν όλοι οι παραπάνω
λόγοι μετρήσεων και αξιολογήσεων, και αυτό καλούμαστε
να πραγματώσουμε. Επίσης, η σύγκριση των παραμέτρων
αυτών με αθλητές της ίδιας κατηγορίας και αγωνιστικής θέσης
είναι σημεία στα οποία δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή, για να
εκπονήσουμε στο τέλος ασφαλή συμπεράσματα. Στο σημείο
αυτό η εφαρμογή της προπονητικής διαδικασίας από τους
γυμναστές της ομάδας μπαίνει σε δράση. Τα προπονητικά
πρωτόκολλα που εφαρμόζονται είναι πολύ συγκεκριμένα,
και με τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζονται ξεχωριστά στον
κάθε ποδοσφαιριστή.
Η δουλειά του εργοφυσιολόγου συνεχίζεται καθ’ όλη τη
διάρκεια του πρωταθλήματος;
Ο ρόλος μου έχει τόσο προληπτικό χαρακτήρα όσο και
μεταθεραπευτικό, ακολουθώντας πάντα την κατεύθυνση
της ιατρικής ομάδας. Ο στόχος, βέβαια, είναι η πρόληψη, και
αυτή η διαδικασία ξεκινά όχι μόνο από τις εργομετρήσεις
των αθλητών, αλλά και από τις βιοχημικές αξιολογήσεις
που πραγματοποιούνται στα συνεργαζόμενα με την ομάδα
νοσοκομεία. Εκεί ελέγχουμε την κατάσταση του αθλητή,
αναφορικά με τους δείκτες μεταφοράς οξυγόνου, τους δείκτες
υπερπροπόνησης, κόπωσης και μυϊκού τραυματισμού. Αν
κάποιος αθλητής βρίσκεται σε επικίνδυνες ζώνες, ελέγχουμε
το προπονητικό του πρόγραμμα, τη διατροφή του και τα
συμπληρώματα διατροφής του, ώστε να αποφύγουμε
την πιθανή κατεύθυνσή του προς τις καταστάσεις που
προαναφέραμε. Σε ό,τι αφορά το μεταθεραπευτικό κομμάτι, σε
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συνεργασία πάντα με την ιατρική ομάδα (ιατρός, φυσικοθεραπευτές)
καθώς και με τα κέντρα με τα οποία αυτή συνεργάζεται (ΙΑΣΩ General, BIOFIT), επανεντάσσουμε τους αθλητές, εφαρμόζοντας πάντα
συγκεκριμένα προπονητικά προγράμματα επανένταξης, που ξεκινούν
από το γυμναστήριο, ενώ ολοκληρώνεται το πρόγραμμα με την
επανένταξη των αθλητών στην ενεργό δράση, κάτω από συνθήκες
που προσομοιάζουν την ένταση του αγώνα.
Πώς καθορίζεται το πρόγραμμα που ακολουθούν οι
ποδοσφαιριστές;
Αυτό γίνεται ανάλογα με τον προπονητικό σχεδιασμό και τον κύκλο
της προετοιμασίας των αθλητών. Εκπονείται σε συνεργασία με τον
γυμναστή της ομάδας, με βάση πάντα τον αγωνιστικό στόχο. Είναι
τελείως διαφορετικός ο προγραμματισμός όταν η ομάδα βρίσκεται σε
περίοδο προετοιμασίας, τελείως διαφορετικός όταν βρίσκεται μέσα
στην αγωνιστική περίοδο και τελείως διαφορετικός ήταν πέρυσι, που
η ομάδα έπαιζε δύο παιχνίδια την εβδομάδα!
Ο Απόλλωνας επανέρχεται στη Super League. Η ομάδα από
φυσική κατάσταση θα είναι έτοιμη από την πρώτη αγωνιστική;
Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες σκέψεις. Ο Απόλλωνας θα
πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα από την
πρώτη αγωνιστική του Πρωταθλήματος, ώστε να συγκεντρώσει
όσο περισσότερους βαθμούς μπορεί, και προσωπικά θεωρώ
ότι η συνολική εικόνα της ομάδας, με βάση τις μετρήσεις και τις
αξιολογήσεις των αθλητών, έχει δείξει ότι το επίπεδο είναι συγκριτικά
καλύτερο από αρκετών ομάδων της κατηγορίας.
Η φυσική κατάσταση του Απόλλωνα ήταν όπλο για τον
Απόλλωνα τα προηγούμενα χρόνια. Θα εξακολουθήσει
να είναι και φέτος;
Θεωρώ πως ναι! Ο Απόλλων θα είναι μια ομάδα-πρότυπο, και ίσως
να ακολουθήσουν τα χνάρια της και άλλες ομάδες, και ας είναι πιο
έμπειρες στην κατηγορία. Η δουλειά που γίνεται από την προπονητική
ομάδα και από τους γυμναστές της είναι υψηλού επιπέδου, και είμαι
σίγουρος ότι θα αποτελέσουν οδηγό και για άλλες ομάδες στο
μέλλον, με κοινούς ή ακόμα υψηλότερους στόχους. Είναι ιδιαίτερος
ο τρόπος που δουλεύουμε, και έξω από τα τυποποιημένα στα οποία
έχουν μείνει οι περισσότεροι.

Η συνεργασία που έχετε με το προπονητικό και το ιατρικό
επιτελείο της ομάδας πώς είναι;
Είναι πάρα πολύ όμορφη, αλλά και αποδοτική. Υπάρχει
ιεραρχία την οποία όλοι σέβονται, με μοναδικό στόχο την
τελειότερη και άρτια λειτουργία της «Ιατρικής Ομπρέλας»,
δηλαδή της μετάβασης από τη γνωμάτευση του κ. Καραγιάννη
στην αντιμετώπιση των περιστατικών από τους κ. Τόιλο και
Ψαρογιώργο, και της επανένταξής τους στην αγωνιστική δράση
από εμένα. Ο Απόλλωνας είναι από τις λίγες ομάδες -και δε μιλώ
μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά και μεταξύ άλλων αθλημάτωνπου έχει πετύχει τόσο ωραία χημεία. Υπάρχει επιστημονική
κατεύθυνση της προπόνησης σε όλους τους τομείς, που στο
τέλος δίνουν ένα μόνο στίγμα: το στίγμα της ομάδας! Προσωπικά
συνεργάζομαι με την ομάδα από την εποχή που βρισκόταν στη
Δ’ Εθνική, και η πορεία της δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα
σοβαρής δουλειάς σε όλα τα επίπεδα.
Ποια η ευχή που θα θέλατε να στείλετε ενόψει της νέας
ποδοσφαιρικής χρονιάς;
Όλα ξεκινούν από κάπου, από το άσβεστο πάθος και την αγάπη
της οικογένειας Βελλή για τον Απόλλωνα. Εύχομαι η επάνοδος
της ομάδας στη Super League, η οποία είναι μια πολύ σημαντική
στιγμή για την οικογένεια του Απόλλωνα, να συνοδευτεί από την
υγεία των ποδοσφαιριστών της. Αν και είναι πολύ αγαπημένοι
φίλοι μου και κορυφαίοι στο είδος τους όχι μόνο για την Ελλάδα,
ο ιατρός κ. Καραγιάννης και οι φυσικοθεραπευτές κ. Τόιλος και
Ψαρογιώργος ας μείνουν αχρείαστοι!
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Η πενταετία της ανόδου μέσα από στιγμές...
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Ιούλιος 2008

Ο ερασιτέχνης δίνει το μάνατζμεντ του ποδοσφαιρικού τμήματος στον
Σταμάτη Βελλή.

28 Σεπτεμβρίου 2008

Δόξα Βύρωνα-Απόλλων 0-0. Πρώτο ματς της εποχής Βελλή στο ίδιο
γήπεδο όπου τεσσερισήμισι μήνες πριν ο Απόλλων απέφυγε το τοπικό
Πρωτάθλημα στα τελευταία λεπτά...

26 Απριλίου 2009

Ο Απόλλων χάνει από τη Νέα Ιωνία στη Ριζούπολη 1-3 και ουσιαστικά
χάνει το Πρωτάθλημα από το Ρουφ. Ατελείωτη πίκρα και κλάματα από
τους Απολλωνιστές.

1 Νοεμβρίου 2009

ΑΕΡΑ Αφάντου-Απόλλων 2-2. Μεγάλη κρίση και απόφαση του
μεγαλομετόχου να αποχωρήσει, που ανατρέπεται από συγκεντρωμένους
φιλάθλους στη Ριζούπολη...

7 Φεβρουαρίου 2010

Απόλλων-Πέρα Κλουμπ 2-1 με ανατροπή στο τελευταίο λεπτό μέσα στη
λάσπη και με προβολείς, αν και μέρα... Σκηνές απείρου κάλλους σε ένα
ματς που έμεινε στην ιστορία.

18 Απριλίου 2010

Μύκονος-Απόλλων 1-2. Στο νησί των ανέμων διπλό τίτλου στο ματς που
ουσιαστικά έδωσε την άνοδο πάλι με ανατροπή και κόντρα.

2 Μαΐου 2010

Απόλλων-Ολ. Λιοσίων 4-0. Ανάσταση! Πρώτος τίτλος μετά τα πέτρινα
χρόνια και τα τρία χρόνια στη Δ’ Εθνική...

23 Μαρτίου 2011

Ψαχνά-Απόλλων 1-0. Έπειτα από μια περίεργη χρονιά, ο Απόλλων χάνει
τις τελευταίες ελπίδες ανόδου στα Ψαχνά... Ακολουθεί ένα ψυχοφθόρο
καλοκαίρι με δικαστικές αποφάσεις, και τελικά η άνοδος χάνεται ύστερα
από τέσσερις εφέσεις... Ο Απόλλων ξαναπαίζει στη Γ’ Εθνική.

22 Ιανουαρίου 2012

Ζάκυνθος-Απόλλων 0-1. Έπειτα από ανεπιτυχή αποτελέσματα, το διπλό
που ξαναέβαλε την ομάδα σε τροχιά τίτλου.

8 Απριλίου 2012

Προοδευτική-Απόλλων 0-1 στο 91’ και διπλό τίτλου!

20 Μαΐου 2012

Ηλυσιακός-Απόλλων 0-0. Ο Απόλλων ύστερα από επτά χρόνια επιστρέφει
στη Β’ Εθνική σε ένα μίνι Πρωτάθλημα 20 αγωνιστικών.

23 Ιουλίου 2012

Έπειτα από πενήντα ημέρες αγώνων-διαβουλεύσεων, ο Σταμάτης Βελλής
αναθεωρεί την αποχώρησή του από την ΠΑΕ και παραμένει για έναν
ακόμα χρόνο...

26 Μαΐου 2013

Παναχαΐκή-Απόλλων 1-2. Ο Απόλλων μετά από δεκατρία χρόνια στην
Α’ Εθνική! Σε ένα μαραθώνιο 40 αγωνιστικών και κόντρα σε όλα τα
προγνωστικά, στέφεται Πρωταθλητής!

18 Αυγούστου 2013

Απόλλων-Άρης... Η Ελαφρά Ταξιαρχία επιστρέφει στη φυσική της θέση!

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...
12

2013-2014

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Νέα εποχή με τη δημιουργία της Λέσχης
Από το 2005 το Σωματείο «Αναγέννηση του Απόλλωνα Σμύρνης» υπάρχει και έχει
διαδραματίσει το δικό του ρόλο στα κοινά του Συλλόγου. Στις καλές και, κυρίως, στις
άσχημες στιγμές ήμασταν πάντα κοντά στην ομάδα. Φέτος, μετά και την πανάξια άνοδο
της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» στη Super League, έφτασε η στιγμή και προχωρήσαμε σε ένα
μεγάλο βήμα. Τη δημιουργία της Λέσχης του Απολλωνιστή.

Έπειτα από ώριμη σκέψη και ενδελεχή αναζήτηση, αποφασίσαμε
τη μίσθωση ενός μεγάλου χώρου στην περιοχή της Ριζούπολης
και, με πολύ μεράκι και συμμετοχή Απολλωνιστών όλων των
ηλικιών, ξεκινήσαμε να τον μετατρέπουμε σε σπίτι μας.
Με εθελοντισμό ο χώρος βάφτηκε στα χρώματα της «Ελαφράς
Ταξιαρχίας» και με δωρεές μελών και φίλων της Αναγέννησης
εξοπλίστηκε πολύ γρήγορα με όλα τα απαραίτητα για τη
λειτουργία του μέσα.
Σίγουρα δεν έχει πάρει ακόμη την τελική του μορφή, αλλά ήδη
έχει γίνει σημείο συνάντησης για τους Απολλωνιστές που με
πολλή ζέση υποδέχθηκαν το εγχείρημα της Αναγέννησης σε
μια εξαιρετική εποχή για την ομάδα μας, όμως δύσκολη για
όλους τους Έλληνες...
Στη Λέσχη μπορεί ο Απολλωνιστής να προμηθευτεί προϊόντα και
αξεσουάρ της Αναγέννησης, να δει μαζί με ομοϊδεάτες του έναν
ποδοσφαιρικό αγώνα στην τηλεόραση, να πιει τον καφέ ή το
ποτό του, να ανταλλάξει απόψεις και να μιλήσει για την ομάδα
της καρδιάς του.
Σκοπός μας είναι μέσα από τη Λέσχη να συσφίξουμε τις σχέσεις
μεταξύ των Απολλωνιστών, να φέρουμε κοντά στο Σύλλογο
νέο κόσμο και να βοηθήσουμε στη δημιουργία της νέας γενιάς
των Απολλωνιστών, με βάση πάντα τις αρχές και τις αξίες με
τις οποίες πορευτήκαμε και πορευόμαστε ως Αναγέννηση όλα
αυτά τα χρόνια στα κοινά του Απόλλωνα.
Η Λέσχη του Απολλωνιστή βρίσκεται στην οδό Ερμωνάσσης 46
στη Ριζούπολη και το τηλέφωνό της είναι το 210.2511.891,
ενώ πληροφορίες μπορεί να βρει κάποιος και στο
www.apollonistis.com/lesxi/

Επισκεφθείτε το νέο, ανανεωμένο
PORTAL της Αναγέννησης
> Δείτε ένα photo-story ιστορικό του site
http://www.apollonistis.com
> Στην αρχική σελίδα δείτε τα νέα του
ΑΠΟΛΛΩΝΑ καθημερινά στο BLOG
http://www.apollonistis.com/blog
> Μιλήστε και ανταλλάξτε απόψεις στο φόρουμ
http://www.apollonistis.com/forum
> Δείτε τη μεγαλύτερη συλλογή on-line
φωτογραφιών για τον Απόλλωνα στο
www.apollonistis.com/picasa
> Διαβάστε τις δραστηριότητες της ΛΕΣΧΗΣ
Απολλωνιστών στο
http://www.apollonistis.com/lesxi/

