
Η ποδοσφαιρική σεζόν 2021-2022 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. 

Η σχολή μας, για ακόμα μία χρονιά, συνεργάστηκε με το δίκτυο 

ακαδημιών της Valencia CF, ακολουθώντας το προπονητικό πρωτόκολλο 

του Ισπανικού συλλόγου, και σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την 

εμπειρία των προπονητών και της διεύθυνσης της σχολής το αποτέλεσμα 

ήταν αυτό το οποίο όλοι περιμέναμε. 

 

   Τα τμήματά μας συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς σε επίσημα 

πρωταθλήματα αναπτυξιακών ηλικιών, με στόχο τον ευγενή 

συναγωνισμό με άλλες ακαδημίες της Αττικής. 

   Επίσης, το τριήμερο 24-27 Μαρτίου 2022, τρεις αθλητές μας, οι 

Βαγενάς, Κρέτσιμος και Ρέγκλης, συμμετείχαν στο Valencia CF Academy 

Greece Elite Program, αναπτυξιακό πρόγραμμα ταλαντούχων 

ποδοσφαιριστών όπου πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.   

 

   Ακόμα, κατά την πασχαλινή περίοδο 26-29 Απριλίου 2022, 
πραγματοποιήθηκε στα Καμένα Βούρλα, τουρνουά του δικτύου Valencia 



CF SEE. Η ακαδημία μας συμμετείχε με δύο τμήματα Κ14 & Κ10 
αποκομίζοντας σπουδαίες εμπειρίες και αφήνοντας τις καλύτερες 
εντυπώσεις. Η Κ10 μάλιστα, κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία 
της ανάμεσα σε ακαδημίες της Valencia CF από Ελλάδα και Κύπρο. 

 

   Επιπλέον, το τριήμερο 16 έως 18 Ιουνίου 2022, όλα τα τμήματά μας 
συμμετείχαν στο 7th Summer Soccer Festival 2022, στο The Ranch του 
Σοφικού Κορινθίας, τουρνουά το οποίο διοργανώνει η ακαδημία μας, 
και συμμετείχαν οι ακαδημίες των Α.Ε. Ιλίου-Μιλτιάδης, Ελπίδα Αγίων 
Αναργύρων, Ολυμπιακός Κερατσινίου, Ακαδημία Κιάτου, Δόξα Άνοιξης 
και Εθνικός Ξυλοκέριζας. 

 



   Ένα ακόμα σημαντικό αθλητικό γεγονός, όπου μέσω του παγκόσμιου 
δικτύου της Valencia CF , αθλητές μας είχαν την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν, ήταν το 1st Valencia CF World Cup, όπου 
πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία στις εγκαταστάσεις του ισπανικού 
συλλόγου. Από την ακαδημία μας συμμετείχαν οι Δημήτρης Κοσμάς, 
Χασάπης Χάρης.  

 

 



   Τέλος, οι αθλητές μας Λαμπίρης Σωτήρης και Τσουλουσιάν Πάρτηκ 
συμμετείχαν σε camp της Valencia CF όπου πραγματοποιήθηκε στις 
εγκαταστάσεις του Ισπανικού Συλλόγου. 

 

   Είμαστε πολύ χαρούμενοι όπου για ακόμα μία χρονιά είχαμε επίσημο 
επιστημονικό συνεργάτη το κέντρο ψυχικής υγείας «Εν ψυχήν». 

 

    Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους γονείς, για την 
εμπιστοσύνη την οποία μας δείχνουν, με τη συμμετοχή των μικρών μας 



αθλητών στην ακαδημίας μας και στις δράσεις μας οι οποίες 
πραγματοποιούνται μέσα στη σεζόν. 

   Μία σεζόν γεμάτη ποδόσφαιρο έκλεισε. Εμείς πιστοί στο ραντεβού μας 

σας περιμένουμε τη νέα χρονιά για να Εκπαιδεύσουμε 
Ανθρώπους & να Δημιουργήσουμε Ποδοσφαιριστές. 

 

 

 


