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Καλλιτεχνική επιμέλεια
Κατερίνα Φυτίλη

Διεύθυνση: Λεωφ. Ηρακλείου 119
Πόλη: ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ, ΑΘΗΝΑ , Τ.Κ.: 111 42
Τηλ.: +30 210 2530692
Fax: +30 210 2512338
E-mail: fcapollon.athinon@gmail.com
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Διόρθωση
Εύη Παλαπάνογλου

Συνειδητοποιημένη
απόφαση
Το λογότυπο του φιλανθρωπικού σωματείου «Οι Φίλοι του Παιδιού» θα
κοσμεί τη φανέλα των ποδοσφαιριστών του Απόλλωνα την τρέχουσα
αγωνιστική περίοδο. Η συμφωνία της ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης με το
φιλανθρωπικό σωματείο είναι καθαρά ανθρωπιστικού χαρακτήρα, καθώς η
ομάδα δε θα εισπράξει κανένα χρηματικό ποσό.
Σε μια περίοδο που τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα πλήττουν όλο και
περισσότερο το θεσμό της οικογένειας, και κυρίως τα παιδιά, η ΠΑΕ θεώρησε
χρέος της να προβάλει το έργο ενός σωματείου του οποίου βασικός σκοπός
είναι να στηρίξει το θεσμό της οικογένειας και να συμβάλει οικονομικά αλλά
και ψυχολογικά στην ανάπτυξη των παιδιών.
Η κρίση αξιών στην εποχή μας επηρεάζει όλους μας και αφορά όλους μας.
Η παθητική στάση είναι δεδομένο ότι συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλλει
στη γενίκευσή της, και γι’ αυτό η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης αποφάσισε να
αναλάβει δράση στο συγκεκριμένο τομέα με την προώθηση του έργου του
συγκεκριμένου σωματείου.
Κλείνοντας, η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης αποφάσισε να απαντήσει αρνητικά σε
εταιρεία που προσέφερε οικονομικό αντίτιμο προκειμένου να διαφημιστεί
στη φανέλα της ομάδας, καθώς πρόθεσή της είναι να αναδείξει και το
κοινωνικό πρόσωπο που πρέπει να έχει ο αθλητισμός.

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Το φιλανθρωπικό σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού» ιδρύθηκε το 1987
με σκοπό τη βοήθεια του παιδιού στην άπορη οικογένεια. Προσφέρει
τρόφιμα, ρουχισμό, είδη πρώτης ανάγκης στα νεογνά, πληρωμή
λογαριασμών και δίδακτρα. Σε μηνιαία βάση καλύπτει ιατρικά περιστατικά.
Λειτουργεί ομάδα στήριξης άγαμων μητέρων. Στηρίζει ετησίως περίπου
550 παιδιά 300 οικογενειών. Το έτος 2007 το σωματείο ίδρυσε παιδικό
σταθμό στο Μεταξουργείο ο οποίος φιλοξενεί 30 παιδιά ηλικίας 2 έως 5
ετών. «Οι Φίλοι του Παιδιού» είναι μη κερδοσκοπικό, μη επιδοτούμενο
σωματείο και μέλος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί». Τα έσοδα του
σωματείου προέρχονται από συνδρομές μελών και δωρεές.
www.filoitoupediou.gr, Στησιχόρου 15, 106 74 Αθήνα,
τηλ.: 210.7293.404, fax: 210.7293.403, e-mail: info@filoitoupediou.gr
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Το ρόστερ της ομάδας
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Όνομα
Αλέκος Βοσνιάδης
Νάσος Αθανασίου
Φελίπε Γκόμεζ
Γιώργος Γουμάγιας
Αλέξανδρος Τζόρβας
Λεωνίδας Αργυρόπουλος
Άγγελος Βέρτζος
Γιώργος Δεληζήσης
Σπύρος Δημογιάννης
Φρανσίσκο Ζουέλα
Πέτρος Κανακούδης
Παναγιώτης Κόρμπος
Θανάσης Παντελιάδης
Γρηγόρης Παπαζαχαρίας
Γιάννης Σιγάλας
Γιώργος Χατζηζήσης
Λεάντρο Άλβαρεζ
Φρανκ Γκουέλα
Δημήτρης Διαμάντης
Ενρίκε Έγκον
Τζον Καμαρά
Χρήστος Μίνγκας
Γιώργος Μπάρκογλου
Στράτος Μπέντας
Αλέξανδρος Τσεμπερίδης
Αναστάσιος Τσοκάνης
Γιαν Μπλάζεκ
Αντώνης Πετρόπουλος
Ηλίας Τσιλιγκίρης
Πάολο Φαρινόλα

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 5
Πόλη: ΜΥΤΙΛΗΝΗ , Τ.Κ.: 811 00
Τηλ.: +30 22510 23551
Fax: +30 22510 55137
E-mail: grammateia@aelk.gr
Web: www.aelk.gr
Το ρόστερ της ομάδας
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Πέτρος Γόμος
Λευτέρης Μάππας
Γιάννης Σιδεράκης
Άντριου Χογκ
Μαρσέλο Άλβες
Ευστράτιος Βαλιός
Ντάνιελ Γκάσιτς
Ιωσήφ Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λίμα
Λεάντρο Κλιμάκο Πίντο
Γιώργος Χωριανόπουλος
Ανέστης Αναστασιάδης
Δημήτρης Βλαστέλλης
Νίκος Γάλας
Γκαρσία Αραμπίγε Γιόναν
Ραφαήλ Γιουκαρής
Αιμίλιο Κίστα
Μιχάλης Κριπιντίρης
Σάλες Λεοζίνιο
Τζόναταν Μούτσα
Ανδρέας Ντάμπος
Γιακούμπ Ποντάνι
Μάρκο Πάουλο Ντος Σάντος
Χάρης Σιλιγαρδάκης
Χούγκο Φαρία
Βλάσης Καζάκης
Γιώργος Μανούσος
Δημήτρης Μπουρούς
Εμανουέλ Περόνε
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2η Αγωνιστική: ΠΑΣ Γιάννινα-Απόλλων Σμύρνης
Κυριακή 25/8/2013, «Ζωσιμάδες», Γιάννενα

Η εικόνα των τριών αγωνιστικών

Ήττα από τον
ΠΑΣ Γιάννενα

Το ξεκίνημα του Απόλλωνα
στη Super League

Την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα γνώρισε ο Απόλλων
Σμύρνης. Η ομάδα μας δεν κατάφερε να αποσπάσει θετικό
αποτέλεσμα στο γήπεδο των Ζωσιμάδων, όπου ηττήθηκε
από τον ΠΑΣ Γιάννινα με 2-0.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 23ο λεπτό με το
εκπληκτικό σουτ του Τσάβες έξω από την περιοχή και
παρά την προσπάθεια του Τζόρβα, ο οποίος ακούμπησε
την μπάλα με τα δάχτυλα. Στο 43ο λεπτό ο Ίλιτς με πλασέ
ύστερα από σέντρα από δεξιά του Τσάβες διαμόρφωσε
το τελικό 2-0.
Η σύνθεση της ομάδας μας: Τζόρβας, Χατζηζήσης,
Παντελιάδης, Δεληζήσης, Βέρτζος, Alvarez (53’
Τσιλιγκίρης), Κόρμπος, Kamara, Guella (81’ Τσοκάνης),
Μίνγκας (46’ Φαρινόλα), Πετρόπουλος (64’ Blazek)

Μία εντός και δύο δύσκολες εκτός έδρας αναμετρήσεις περιλάμβανε το πρόγραμμα των τριών
πρώτων αγωνιστικών για την «Ελαφρά Ταξιαρχία», στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία
έπειτα από δεκατρία χρόνια απουσίας. Η πρεμιέρα βρήκε νικήτρια την ομάδα μας, καθώς στο «Γ.
Καμάρας» επικράτησε του Άρη με σκορ 2-1, ενώ στη συνέχεια οι δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις
κόντρα σε ΠΑΣ Γιάννινα και Αστέρα Τρίπολης συνοδεύτηκαν με αντίστοιχες ήττες.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Η επίσημη της Super League)
θεση

Ομάδα

1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

9

2

ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

6

Επιστροφή με το δεξί...

-

ΠΑΟΚ

6

4

ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

5

Ο Απόλλων Σμύρνης ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις
του στη Super League ύστερα από δεκατρία χρόνια,
καθώς η «Ελαφρά Ταξιαρχία» επικράτησε 2-1 του Άρη
στο «Γεώργιος Καμάρας» για την 1η αγωνιστική της
Super League. Κόρμπος (13’) και Πετρόπουλος (63’)
σημείωσαν τα γκολ της ομάδας μας, ενώ ο Αγγελούδης
(67’) διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.
Ο Απόλλωνας άρχισε καλύτερα την αναμέτρηση και
κατάφερε να φτάσει στο γκολ στο 13ο λεπτό. Ο Γκουέλα
εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, οι αμυντικοί του Άρη δεν
κατάφεραν να απομακρύνουν από τα καρέ τους και ο
Κόρμπος με σουτ από κοντινή απόσταση νίκησε τον
Διούδη και έκανε το 1-0 για την «Ελαφρά Ταξιαρχία».
Η ομάδα μας κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά της στο
63’. Ο Κόρμπος κέρδισε την μπάλα στη μεσαία γραμμή
και με κάθετη πάσα τροφοδότησε τον Πετρόπουλο, ο
Κύργιας δεν μπόρεσε να απομακρύνει και ο επιθετικός
του Απόλλωνα με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 2-0.
Τέσσερα λεπτά αργότερα (67’), ο Άρης μείωσε όταν ο
Τάτος εκτέλεσε κόρνερ, και ο Αγγελούδης με κεφαλιά
διαμόρφωσε το τελικό 2-1.
Η σύνθεση της ομάδας μας: Τζόρβας, Χατζηζήσης,
Παντελιάδης, Δεληζήσης, Βέρτζος, Alvarez, Κόρμπος,
Kamara, Guella (81’ Τσοκάνης), Μίνγκας (56’
Τσιλιγκίρης), Πετρόπουλος (90+ Τσεμπερίδης)

-

ΒΕΡΟΙΑ

5

-

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

5

7

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

4

-

SKODA ΞΑΝΘΗ

4

9

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

4

-

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

4

-

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ

4

-

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

4

13

ΑΠΟΛΛΩΝ

3

-

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

3

-

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

3

16

ΟΦΗ

2

17

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

1

18

ΑΡΗΣ

0

1η Αγωνιστική: Απόλλων Σμύρνης-Άρης
Κυριακή 18/8/2013, «Γ. Καμάρας», Ριζούπολη
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3η Αγωνιστική: Αστέρας Τρίπολης-Απόλλων Σμύρνης
Κυριακή 1/9/2013, «Θ. Κολοκοτρώνης, Τρίπολη»

Άτυχος ο Απόλλωνας

Βαθμοί

Άτυχος στάθηκε στην Τρίπολη ο Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος γνώρισε την ήττα με 2-0 από τον τοπικό Αστέρα. Η ομάδα μας βρέθηκε
πίσω στο σκορ στο 51ο λεπτό, όταν ο Κοντοές επιχείρησε τη σέντρα από δεξιά και ο Δεληζήσης, στην προσπάθειά του να διώξει την
μπάλα με κεφαλιά, την έστειλε στα δίχτυα. Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε στο 90ό λεπτό ο Μοράλες, ο οποίος πήρε την μπάλα λίγο μετά
το κέντρο, με τους παίκτες του Απόλλωνα να διαμαρτύρονται για οφσάιντ, έφτασε στην περιοχή και πλάσαρε εύστοχα.
Η σύνθεση της ομάδας μας: Τζόρβας, Αργυρόπουλος, Παντελιάδης, Δεληζήσης, Παπαζαχαρίας, Alvarez, Kamara (54’ Hegon), Κόρμπος
(84’ Blazek), Guella, Τσιλιγκίρης (75’ Μίνγκας), Πετρόπουλος
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Οι αγώνες της Κ20
Μία νίκη και δύο εκτός έδρας ήττες
σε τρεις αγώνες είναι ο μέχρι στιγμής
απολογισμός της ομάδας Κ20 της
ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης. Οι νέοι της
«Ελαφράς Ταξιαρχίας» ηττήθηκαν εκτός
έδρας από ΠΑΣ Γιάννινα και Αστέρα
Τρίπολης, ενώ στο μοναδικό εντός
έδρας αγώνα που έχουν δώσει νίκησαν
την ομάδα του Άρη με σκορ 2-0.

Ξεκίνημα με ήττα στα Γιάννενα

Με ήττα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα η ομάδα Νέων
Κ20 του Απόλλωνα Σμύρνης την Κυριακή 25 Αυγούστου. Η ομάδα μας
έχασε στο Π.Ε.Α.Κ.Ι. Ανατολής Ιωαννίνων με 1-0 από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Το
μοναδικό γκολ του αγώνα πέτυχε στο 14ο λεπτό ο Νάκος. Για την ομάδα
μας κίτρινες κάρτες δέχθηκαν οι Ντούνης (15’) και Μπέντας (71’) και για
τον ΠΑΣ οι Χαρίσης (25’) και Φράγκος (45’).

Στη σέντρα η ομάδα μας των Κ17

Το πρωτάθλημα των Κ17 της Super League αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και απαιτητικό,
καθώς οι ομάδες, χωρισμένες σε δύο ομίλους, θα αγωνιστούν σε τρεις γύρους!
Σύμφωνα με την προκήρυξη της διοργανώτριας αρχής,
στον Α’ Όμιλο, όπου συμμετέχει ο Απόλλωνας, θα
διεξαχθούν τρεις γύροι. Συγκεκριμένα, στον 1ο και το
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 σύμφωνα με το ακόλουθο
πρόγραμμα αγώνων, βάσει της βαθμολογικής θέσης
που κατείχαν στο τέλος του 2ου γύρου. Σημειώνεται
ότι οι βαθμοί που κατέκτησαν οι ομάδες κατά τον 1ο
και το 2ο γύρο μεταφέρονται στο σύνολό τους στον 3ο
γύρο. Παράλληλα, οι ομάδες που θα τερματίσουν από
την όγδοη (8η) έως και την ενδέκατη (11η) θέση στον
3ο γύρο του Α’ Ομίλου θα αγωνιστούν μεταξύ τους
σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων και τη βαθμολογική
θέση που κατείχαν στο τέλος του 2ου γύρου. Οι βαθμοί
που κατέκτησαν οι ομάδες κατά τον 1ο και το 2ο γύρο
μεταφέρονται στο σύνολό τους στον 3ο γύρο.
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Το Πρόγραμμα του πρώτου γύρου στον Α’ Όμιλο
1η Αγωνιστική (14-15/09): ΡΕΠΟ
2η Αγωνιστική (21-22/09): ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
3η Αγωνιστική (28-29/09): ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
4η Αγωνιστική (05-06/10): ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
5η Αγωνιστική (12-13/10): ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.Ε. - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
6η Αγωνιστική (19-20/10): ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
7η Αγωνιστική (26-27/10): ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
8η Αγωνιστική (2-3/11): ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
9η Αγωνιστική (09-10/11): ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
10η Αγωνιστική (16-17/11): ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
11η Αγωνιστική (23-24/11): ΟΦΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
Στις 30 Νοεμβρίου ξεκινά ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος, ενώ ο
τρίτος γύρος στις 8 Μαρτίου του 2014. Το πρωτάθλημα των ομάδων Κ17
ολοκληρώνεται στις 16 Απριλίου του νέου έτους.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Καλιοφούκας, Μουσκάι, Ρουμπουλάκου, Ταχιάς,
Φίλιος, Φράγκος (57’ Φαρμάκης), Πότσης (61’ Καμποσιώρης), Χαρίσης,
Παπαρούνας, Νάκος, Ιωάννου (85’ Αλεξίου)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: Σταματόπουλος, Ξανθόπουλος, Ζαχαρίου,
Φερεντίνος, Σιγάλας, Ντούνης, Μπέντας, Καλλέργης, Καραβατάκης (80’
Γαβριηλίδης), Μιχαλάρης (69’ Μέτσκα), Παπαευθυμίου (57’ Ντοβλετάκης)

Νικητής ο Αστέρας στην Τρίπολη

Η ομάδα Νέων Κ20 του Απόλλωνα γνώρισε την ήττα στην
Τρίπολη από το αντίστοιχο συγκρότημα του Αστέρα με 6-0.
Η ομάδα μας αγωνιζόταν με δέκα ποδοσφαιριστές από
το 33ο λεπτό, καθώς ο Μεταλλινός δέχθηκε απευθείας
κόκκινη κάρτα. Για τον Αστέρα τρία γκολ πέτυχε ο
Μηλιώτης (63’, 87’, 90’) και από ένα οι Τσόφλιος (22’),
Καρυδόπουλος (24’) και Κυριακόπουλος (46’).
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Λαδάς, Γογώνας, Κυριακόπουλος
(61’ Μηλιώτης), Καστριτσέας, Βαζούκης, Β. Γκίτζιας,
Χρήστου (56’ Α. Τσιώλης), Τόγρου (61’ Σαλαπάτας),
Τσόφλιος, Καρυδόπουλος, Βελισσάρης
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: Σταματόπουλος, Ξανθόπουλος,
Ζαχαρίου, Φερεντίνος, Μπούσκος (61’ Παπαευθυμίου),
Ντούνης, Μπέντας, Μεταλλινός, Καραβατάκης, Μιχαλάρης
(61’ Μαυρουδής), Καλλέργης (70’ Ντοβλετάκης)

Ο Απόλλων 2-0 τον Άρη

Ο εξ αναβολής αγώνας της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στον Άρη
πραγματοποιήθηκε στο «Γ. Καμάρας» τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου,
και βρήκε νικητή τον Απόλλωνα με σκορ 2-0. Οι νέοι της «Ελαφράς
Ταξιαρχίας» έδειξαν αποφασιστικότητα και πάθος για τη νίκη. Το σκορ
για την ομάδα μας άνοιξε στο 55’ ο Ντάφλας με σουτ, ενώ στο 62’
ο Ξανθόπουλος με κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα του Απόλλωνα,
σφραγίζοντας ουσιαστικά την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Η ομάδα
μας από το 75’ αγωνιζόταν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του
Φερεντίνου.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: Αθανασίου, Ξανθόπουλος, Ζαχαρίου,
Φερεντίνος, Σιγάλας, Ντούνης, Ντάφλας (90+ Μάντζιος), Καλέργης,
Μπέντας (65’ Μιχαλάρης), Δημογιάννης, Καραβατάκης (79’ Μπούσκος)
ΑΡΗΣ: Μάντζαρης, Λεμονής, Βόσδου, Παπαφλωράτος, Μαζλουξής,
Κοντοβάς (46’ Πολυζωίδης), Μπάλλιος, Φούσκας, Κτιστόπουλος,
Ζαχαριουδάκης (62’ Βασιλούδης), Ρότα (67’ Ξόμπλιος)

ΑΠΟΛΛΩΝ
2013-2014
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Γιώργος Δεληζήσης
Τιμή και ευθύνη το περιβραχιόνιο
Αυθεντικός μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους, ευθύς, χωρίς περιστροφές, ο
αρχηγός της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» μιλάει για τον Απόλλωνα της Super League, καταθέτει τις
απόψεις του για το πρωτάθλημα που μόλις άρχισε, τονίζει ότι η ομάδα μπορεί να παρουσιαστεί
καλύτερη, εξηγεί γιατί δε θα έφευγε από αυτήν και ευχαριστεί τον κόσμο για την αγάπη που
του δείχνει, στέλνοντας ταυτόχρονα το μήνυμά του.
Η φετινή είναι η δεύτερη χρονιά σου στον Απόλλωνα
και φοράς το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην
επιστροφή της ομάδας στη Super League. Πώς νιώθεις;
Περίμενες αυτήν την εξέλιξη ερχόμενος στη Ριζούπολη;
Σίγουρα δεν περίμενα πως ύστερα από την επιτυχημένη
περσινή χρονιά, που ανέβηκε η ομάδα στη Super League,
θα ήμουν αρχηγός του Απόλλωνα. Αυτό αποτελεί μεγάλη
τιμή για μένα, καθώς είναι πολύ σπουδαίο πράγμα για έναν
ποδοσφαιριστή να είναι αρχηγός σε μια ιστορική ομάδα
όπως είναι η δική μας. Το γεγονός αυτό μου δίνει μεγαλύτερο
κίνητρο για να πετύχω. Προσωπικά θα κάνω ό,τι μπορώ για
να εκπληρώσει η ομάδα τους στόχους της, με βασικότερο
την παραμονή στην κατηγορία, και επιθυμία μου είναι να
διακριθώ και εγώ μέσα από την επιτυχία της ομάδας.
Πώς κρίνεις το ξεκίνημα του Απόλλωνα στη μεγάλη
κατηγορία;
Το ξεκίνημά μας δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Κυρίως από
πλευράς εμφανίσεων, όχι τόσο βαθμολογικά, γιατί πιστεύω
ότι τα αποτελέσματα θα έρθουν στην πορεία. Εμείς, από την
πλευρά μας, πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, και
για αυτό δουλεύουμε μαζί με τον προπονητή μας, αλλά
χρειάζεται χρόνος γιατί η ομάδα είναι νέα και υπάρχουν
πολλά καινούργια παιδιά, κι έτσι απαιτείται ένα διάστημα για
να δεθούμε και να βγάλουμε στο γήπεδο ωραία πράγματα.
Το πρωτάθλημα της Super League πώς το βλέπεις;
Είναι ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων;
Είναι η πρώτη φορά που αγωνίζομαι στην πρώτη κατηγορία,
αλλά σίγουρα το πρωτάθλημα διαθέτει ομάδες με ποιοτικούς
παίκτες, και η δυσκολία είναι μεγάλη. Όσο για το δεύτερο
σκέλος της ερώτησης, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ
ξεχωρίζουν, και κάπως ο Ατρόμητος, ενώ για τις υπόλοιπες
ομάδες δε θεωρώ ότι δεν μπορείς να τις κερδίσεις.
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Πώς είναι το κλίμα στα αποδυτήρια του Απόλλωνα;
Πώς είστε μεταξύ σας;
Στην ομάδα, όπως και πέρυσι, στα αποδυτήρια το κλίμα είναι πάρα
πολύ καλό. Και τώρα, παρά τα δύο τελευταία αρνητικά αποτελέσματα,
οι σχέσεις μας είναι πάρα πολύ καλές. Βέβαια, σε αυτό συμβάλλουν
αφενός μεν το γεγονός ότι είχαμε και έχουμε πολύ καλά παιδιά στην
ομάδα με σωστούς χαρακτήρες, αφετέρου δε η διοίκηση, η οποία έχει
τακτοποιημένα τα πάντα. Για τη διοίκηση της ομάδας μας δεν υπάρχουν
λόγια, αυτοί οι κύριοι είναι άψογοι απέναντί μας σε όλα, ο κ. Βελλής, ο
κ. Χατζηπαναγιώτου, ο κ. Μυροφορίδης, όλοι οι άνθρωποι της ομάδας
φροντίζουν τα πάντα να λειτουργούν στην εντέλεια.
Το καλοκαίρι ήσουν από τους πρώτους που ανανέωσες το
συμβόλαιό σου. Δε σου πέρασε από το μυαλό να περιμένεις
ίσως κάποια πρόταση από άλλη ομάδα;
Εγώ από τη στιγμή που με ήθελε η ομάδα θα έμενα, σε αυτό είμαι
απολύτως ξεκάθαρος. Με τον Απόλλωνα έκανα τη μεγάλη περσινή
επιτυχία και όλοι στην ομάδα μου φέρθηκαν με τον καλύτερο τρόπο.
Δεν υπήρχε περίπτωση να σκεφτώ να πάω κάπου αφού με ήθελε ο
Απόλλωνας.
Οι Απολλωνιστές ανεξαρτήτως ηλικίας σου δείχνουν την αγάπη
τους και την εκτίμησή τους. Πώς το εξηγείς αυτό;
Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι μέσα σε ένα χρόνο έχω κερδίσει
την αγάπη του κόσμου. Εγώ, από την πλευρά μου, τα δίνω όλα κάθε
Κυριακή στο γήπεδο. Βέβαια, σε όλες τις ομάδες που αγωνίστηκα δεν
είχα προβλήματα με τον κόσμο, αλλά αυτό που ζω με τον Απόλλωνα
είναι κάτι το ιδιαίτερο και το χαίρομαι πολύ.
Ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο
του Απόλλωνα;
Να συνεχίζει να μας στηρίζει, και να έρθει ακόμα περισσότερος κόσμος
στο γήπεδο. Στη Super League η ομάδα χρειάζεται πιο πολλή βοήθεια
από τον κόσμο και να είναι περισσότεροι οι Απολλωνιστές στις κερκίδες.

Who is who

Ο Γιώργος Δεληζήσης
γεννήθηκε την 1η
Δεκεμβρίου του 1987
στη Γαλατινή Κοζάνης.
Ξεκίνησε την καριέρα του
από την τοπική ομάδα και
στη συνέχεια αγωνίστηκε
σε Εορδαϊκό, Καβάλα,
Πόντιους Κατερίνης και
Νίκη Βόλου. Από το 2012
φορά τη φανέλα της
«Ελαφράς Ταξιαρχίας».
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Κώστας Ψαρογιώργος, Σταύρος Τόιλος

Υπευθυνότητα, γνώση και
σεβασμός στους αθλητές

Η ΠΑΕ Απόλλων, έχοντας ως στόχο να παρέχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους
ποδοσφαιριστές της ομάδας, συνεργάζεται εδώ και τέσσερα χρόνια με την ομάδα
φυσικοθεραπείας του ΙΑΣΩ General, με επικεφαλής τους Κώστα Ψαρογιώργο και Σταύρο Τόιλο.
Στις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις του νοσοκομείου
οι δύο έμπειροι φυσικοθεραπευτές μάς έδωσαν
αρχικά το στίγμα της δουλειάς τους, απαντώντας στο
ερώτημα για το πότε ξεκινά το δικό τους έργο στην
ομάδα. Ο Κώστας Ψαρογιώργος τόνισε: «Είμαστε
υπεύθυνοι για τη φυσικοθεραπεία των αθλητών
και για το πρώτο στάδιο της αποκατάστασης αυτών
έπειτα από έναν τραυματισμό. Η δική μας η δουλειά,
πάντα σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο, είναι
να είμαστε δίπλα στον αθλητή σε ό,τι του συμβαίνει
και ξεπερνά την απλή κούραση, από το πιο απλό και
εύκολο μέχρι το πιο μεγάλο και δύσκολο θέμα που
μπορεί να αντιμετωπίζει». Από την πλευρά του, ο
Σταύρος Τόιλος προσέθεσε ακόμα μία σημαντική
παράμετρο που αφορά την πρόληψη: «Σε συνεργασία
πάντα με το τεχνικό και το ιατρικό επιτελείο, έχουμε
δημιουργήσει αρχείο με το ιατρικό ιστορικό του κάθε
ποδοσφαιριστή ξεχωριστά, ώστε με βάση τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του καθενός να δίνουμε κατευθύνσεις
πρόληψης προκειμένου να είναι υγιείς και να μπορούν
να προσφέρουν στην ομάδα».
Συνεργασία για το καλύτερο αποτέλεσμα
Πόσο απαραίτητη είναι, όμως, για την αποφυγή
τραυματισμών που προκαλούν αγωνιστικές και
όχι μόνο απώλειες η συνεργασία ανάμεσα σε
όλους τους εμπλεκομένους με την ομάδα φορείς;
«Είμαστε σε συνεννόηση με τον κ. Καραγιάννη,
τον φυσικοθεραπευτή του γηπέδου, τον Μάριο
Κοντομήτρο, και πάντα με τον Γρηγόρη Μπιζά, τον
γυμναστή της ομάδας, γιατί, αν αυτά που λέμε εδώ
δε γίνονται και εκεί, δεν έχουν κανένα νόημα και δε
φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Βέβαια, μας έχει ζητηθεί
και υπάρχει δική μας παρουσία σε μία προπόνηση την
εβδομάδα, καθώς εκτιμάται ιδιαίτερα η πολύχρονη
εμπειρία μας στο χώρο του ποδοσφαίρου, φυσικά
στον τομέα μας. Έτσι, λοιπόν, είμαστε στην προπόνηση
δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στον τομέα της
πρόληψης», υποστήριξε ο Κώστας Ψαρογιώργος.
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Ο ρόλος της ψυχολογίας
Η διαδικασία της αποκατάστασης και της επανένταξης έπειτα από έναν
τραυματισμό είναι σύνθετη και συνάμα κρίσιμη, σημειώνει ο Σταύρος Τόιλος:
«Έναν ποδοσφαιριστή ύστερα από έναν τραυματισμό τον εξετάζει ο κ.
Καραγιάννης, και έτσι μπορούμε χονδρικά να δούμε το χρονικό διάστημα
που θα μείνει εκτός αγωνιστικών δραστηριοτήτων. Με το που θα τελειώσει
η θεραπεία του ή και παράλληλα με αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις,
ετοιμάζουμε το πρόγραμμα επανένταξης. Δεν μπορείς έναν αθλητή που έχει
μείνει πίσω να τον βάλεις σε φουλ πρόγραμμα». Οι υπεύθυνοι του τμήματος
φυσικοθεραπείας σε πολλές περιπτώσεις παίζουν και ρόλο ψυχολόγου για
τον αθλητή: «Πίσω από έναν τραυματισμό κρύβονται πολλά. Η ψυχολογική
κατάσταση του αθλητή είναι πολύ δύσκολη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, που
είναι νέα παιδιά, σκέφτονται το αν θα επανέλθουν, το αν θα ξαναβρούν τη
θέση τους στην ενδεκάδα, το συμβόλαιό τους. Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα παιδιά
δεν έχουν άλλη δουλειά, συντηρούνται οι ίδιοι και οι οικογένειές τους από το
ποδόσφαιρο. Εκεί προσπαθούμε να τους στηρίξουμε όσο μπορούμε παίζοντας
και το ρόλο του ψυχολόγου, καθότι στην Ελλάδα η λέξη “ψυχολόγος” στο
ποδόσφαιρο μόλις τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αχνά την εμφάνισή της».
Μυστικό η καλή χημεία και η εμπιστοσύνη
«Η καλή χημεία και τα στεγανά σε όλα τα επίπεδα είναι απαραίτητα συστατικά
για να πετύχει τους στόχους η ομάδα» υποστήριξε ο Σταύρος Τόιλος, για να
συμπληρώσει: «Με τον κ. Καραγιάννη γνωριζόμαστε χρόνια, το ίδιο και με
τον Γιώργο Βαβέτση, με τον οποίο υπάρχει σχέση εκτίμησης και εμπιστοσύνης,
ενώ άψογη συνεργασία υπάρχει επίσης με τον Γρηγόρη Μπιζά, αλλά και
τον κόουτς». Ενώ και ο Κώστας Ψαρογιώργος σημείωσε: «Στο κομμάτι που
μας αφορά, ο κόουτς σέβεται πάντα τη γνώμη μας, και αυτό το τονίζουμε
γιατί στην Ελλάδα είναι κάτι που δεν είναι αποτελεί κανόνα. Ο κ. Βοσνιάδης
δε ρισκάρει την υγεία του αθλητή, όσο και αν τον χρειάζεται. Δεν έχει τη
νοοτροπία “κάνε μία ένεση να παίξει”. Επίσης, έχουμε καθημερινή επαφή και
άψογη σχέση με τον κ. Χατζηπαναγιώτου, όπως φυσικά και με τον κ. Βελλή,
στον οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο η αναγέννηση από τις στάχτες της
ιστορικής μας ομάδας».
Μέλη της οικογένειας
Τέλος, στο ερώτημα για το αν παρακολουθούν αγώνες του Απόλλωνα
απάντησαν: «Φυσικά και είμαστε στους αγώνες. Είμαστε μέλη της οικογένειας
του Απόλλωνα, έχουμε δεθεί με τους ανθρώπους και έχουμε αγωνία για την
πορεία της ομάδας και την εξέλιξη αυτής της μεγάλης προσπάθειας».

Κώστας Ψαρογιώργος

Σταύρος Τόιλος
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ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Ο άλλος δρόμος...
Είναι γεγονός πως περιμέναμε, με την επιστροφή της «Ελαφράς Ταξιαρχίας»
στη φυσική της κατηγορία, να συναντήσουμε αλλαγμένο προς το καλύτερο
το χώρο της Α’ Εθνικής. Δυστυχώς, ματαιοπονούσαμε!
«Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν», που λέει
και το τραγούδι. Με ομάδες δανεικών και δορυφόρους, με
προέδρους που έχουν απλωμένο το χεράκι, με τα γήπεδα
άδεια και τον πραγματικό κόσμο των ομάδων αηδιασμένο να
απέχει, έτσι ακριβώς όπως αφήσαμε την Α’ Εθνική το 2000,
έτσι βρήκαμε την κατάσταση το 2013, ή τουλάχιστον έτσι τη
βλέπουμε εμείς ως «Αναγέννηση», αναφερόμενοι πάντα στην
ουσία, και όχι στο φαίνεσθαι.
«Παραφωνία» σε αυτήν τη συμφωνία είναι, ευτυχώς, ο
Απόλλωνας του Σταμάτη Βελλή, και για αυτό αισθανόμαστε
υπερήφανοι. Δεν είναι μόνο η άρνηση της χορηγίας
της ιδιωτικής και συγκεκριμένων πια επιχειρηματικών
συμφερόντων εταιρείας και η τοποθέτηση των «Φίλων
του Παιδιού» στη φανέλα, δεν είναι μόνο οι δημόσιες
τοποθετήσεις, που έχουν στείλει το μήνυμα της πραγματικής
διαφορετικότητας παντού, είναι κυρίως το γεγονός ότι ο
Απόλλωνας έχει διώξει από πάνω του τη μιζέρια και την
υποτακτικότητα που τον συνόδευαν σε άλλες εποχές, έχει
διώξει την εικόνα του κακομοίρη που απλώς συμμετείχε,
αναμένοντας ένα ξεροκόμματο...
Το βασικό ζητούμενο τώρα είναι εάν εμείς οι Απολλωνιστές
μπορούμε να ακολουθήσουμε το δύσκολο δρόμο που θέλει
κότσια. Γιατί θέλει κότσια να σκέφτεσαι και να πράττεις «έξω
από το κουτί», θέλει κότσια να μπορείς να αντισταθείς στα...
θέλγητρα της κατηγορίας, σε αγωνιστικό και οπαδικό επίπεδο.
Εμείς ως «Αναγέννηση» θα ακολουθήσουμε το δύσκολο δρόμο,
γνωρίζοντας τις δυσκολίες και γνωρίζοντας πως οι πιθανότητες
δεν είναι με το μέρος μας. Δεν κάναμε, όμως, τόσο αγώνα για
να γίνουμε ίδιοι με τους άλλους. Να αλλάξουμε εμείς τους
άλλους, όχι αυτοί εμάς!
Η «Λέσχη του Απολλωνιστή», που δημιουργήσαμε στην
οδό Ερμωνάσσης 46 στη Ριζούπολη, είναι ανοιχτή, και εκεί
περιμένουμε όλους εσάς για να γνωριστούμε καλύτερα και να
στηρίξουμε όλοι μαζί τον Απόλλωνα με το δικό μας τρόπο.
Τέλος, να επαναλάβουμε πως η Θύρα της «Αναγέννησης» στο
γήπεδό μας είναι πλέον η 2Β.
14

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/
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