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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΕ ME TO IEK ΑΚΜΗ 

«Κράµα» µάθησης-αθλητισµού 

Ετο πάνελ στελέχη των δύο πλευρών, υπό το βλέµµα των δεκάδων ποδοσφαιριστών της ακαδηµίας  στελέχη των δύο πλευρών, υπό το βλέµµα των δεκάδων ποδοσφαιριστών της ακαδηµίας 

Εδώ και πέντε χρόνια ο Γ.Σ. 
Ηρακλής βρίσκεται σε συνεργασία 

µε τον Εκπαιδευτικό 
Όµιλο ΑΚΜΗ και σ' αυτή 

την κατεύθυνση προχωρά 
από φέτος και n ΠΑΕ. 

Χθες στη Μίκρα παρουσιάστηκε 
n συνεργασία των δύο πλευρών, 
µε τους "κυανόλευκους" να επενδύουν 

στο "κράµα" µάθησης-αθλητισµού, 
κινούµενη στη λογική 

πως n µόρφωση αφενός είναι απαραίτητη 
και έχει πρωτεύουσα 

σηµασία και αφετέρου πως µέσω 
αυτής ολοκληρώνονται οι αθλητές 

της ακαδηµίας. 
Στην εκδήλωση βρέθηκαν οι ποδοσφαιριστές 

των τµηµάτων της 
ακαδηµίας µε τους γονείς και τα 
µέλη της διοίκησης και του Εκπαιδευτικού 

Οµίλου ΑΚΜΗ. 
Όπως είχε γνωστοποιηθεί από 

την ανακοίνωση της ΠΑΕ, µέσα από 
την κλήρωση που έγινε ανάµεσα 
στους παίκτες των οµάδων Κ17 
και Κ-20, δύο ποδοσφαιριστές 

θα κέρδιζαν υποτροφίες σε ειδικότητες 
τις οποίες εκείνοι θα επέλεγαν. 

Από την οµάδα Κ-20 ο Παύλος 
Μυλωνάς ήταν ο τυχερός, ενώ 

από την Κ-17 ο Ευάγγελος Πε- 

ταλάς. Παράλληλα όµως όλοι οι 
ποδοσφαιριστές των "κυανόλευκων" 

ακαδηµιών θα απολαµβάνουν 
έκπτωσης 25% σ' όλες τις ειδικότητες 

όπως έγινε γνωστό, ενώ 
ο Ηρακλής θά έχει συνεργασία µε 
µασέρ, φυσικοθεραπευτές, διατροφολόγους 

του Εκπαιδευτικού 
Οµίλου ΑΚΜΗ. 

"Η ακαδηµία, Htci που ήταν" 
Βρίσκεται πλέον στην κεφαλή 

των "κυανόλευκων" ακαδηµιών. Είναι 
εµφανές πως n σύνδεσή του 

µε τον Ηρακλή είναι άρρηκτη και ιδιαίτερα 
δυνατή. 

Ο Εµπενίζερ Χογκαν τοποθετήθηκε 
στο "Αθλητικό Metropolis" 

σχετικά µε τη χθεσινή εκδήλωση, 
την κατάσταση στην οποία βρίσκονται 

οι ακαδηµίες, αλλά και το όραµα 
και το στόχο που έχει τεθεί, 

να βρεθούν στα επίπεδα που ήταν 
και ακόµη υψηλότερα. 

"Είναι µια καινούρια προσπάθεια 
που κάνουµε. Ξέρουµε όλοι 

που ήταν και που έφτασαν οι ακαδηµίες 
του Ηρακλή" είπε αρχικά ο 

Γκανέζος παλαίµαχος πια ποδοσφαιριστής 
της οµάδας και προσέθεσε: 

"Προσπαθούµε όλοι µας 

και από όλες τις πλευρές να φέρουµε 
πάλι τις ακαδηµίες του Ηρακλή 
εκεί που ήταν, όπως επίσης 

ψάχνουµε και να βρούµε λύσεις 
για τα παιδιά". Στη συνέχεια αναφέρθηκε 

στη νέα συνεργασία της 
ΠΑΕ, τονίζοντας: "Πρώτα αη' όλα 
είναι οι σπουδές και µετά το ποδόσφαιρο 

για τα παιδιά. 
Γι' αυτό βρήκαµε µια λύση µε τα 

IEK Ακµή; που µέσα ano τη συνεργασία 
µας αυτή, µας δίνει δύο υποτροφίες 

για τα παιδιά για να έχουν 
την ευκαιρία όσα δεν έχουν 

και τη δυνατότητα να σπουδάσουν. 
Όλο αυτό θα γίνει µέσα από κλήρωση 

αλλά ενδεχοµένως κάποιο 
παιδί να µπ θέλει να πάει και να 
δώσει σ' άλλο παιδί που έχει ανάγκη 

αυτή την υποτροφία" δήλωσε, 
ενώ ξεκαθάρισε πως σ' αυτή την 
κατεύθυνση θα συνεχίσουν να κινούνται 

οι "κυανόλευκοι" για νέες 
συνεργασίες προς όφελος των 
ποδοσφαιριστών: "Κάνουµε µια 
προσπάθεια να δώσουµε περισσότερες 

πιθανότητες στα παιδιά, 
θα δώσουµε και συνέχεια σ' αυτή 
την προσπάθειά µας" ήταν τα λόγια 

του. 
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