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Πρόεδρος: Αντώνιος Αλιμπέρτης
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΝΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η ποδοσφαιρική ομάδα του Α.Ο. Δάφνη Π. Φαλήρου ιδρύθηκε το
1946.
Το 1968 πραγματοποίησε την πρώτη της άνοδο στη Β’ Αθηνών.
Στα χρόνια της δικτατορίας εμφανίζεται σαν συνένωση των
σωματείων “Τρίτωνας Π.Φ.” και “Σαρωνικός Π.Φ.”, τα οποία
παίζουν στο πρωτάθλημα της Β’ Αθηνών με το καταστατικό της
Δάφνης Π.Φ. και με το όνομα «Π.Α.Σ. Π. Φαλήρου». Το 1971 με
προσωπικές ενέργειες παραγόντων (‘Άγγελος Χατζημωράκης,
Χαράλαμπος Κολοκυθάς, Μάκης Φύτρος) δημιουργήθηκε ο
ποδοσφαιρικός όμιλος με την επωνυμία «Δάφνη Εκάλης» και μετά
από 2 χρόνια μεταφέρθηκε στο Παλαιό Φάληρο με την σημερινή του

ονομασία.
Το 1972 με καινούριο καταστατικό, ιδρύθηκε ο Α.Ο. Δάφνη
Π.Φαλήρου και Αγίας Βαρβάρας. Πρώτη σημαντική χρονική περίοδος
της ομάδας είναι η 2ετία 1983-1985, οπότε κατάφερε να ανέβει
διαδοχικά 2 κατηγορίες και να παίζει στην Α’ Αθηνών. Τα
επόμενα χρόνια υποβιβάζεται στη Γ’ κατηγορία Αθηνών, μέχρι το
1996, οπότε επιστρέφει στη Β’ Αθηνών. Δεύτερη σημαντική
χρονική περίοδος στην ιστορία της αποτελεί η διετία 2005-2007,
κατά την οποία η ομάδα πάλι ανεβαίνει διαδοχικά 2 κατηγορίες
και παίζει στην Α’ Αθηνών. Στην Α’ κατηγορία παραμένει μέχρι
το 2013. Στη συνέχεια υποβιβάζεται στη Β’ Αθηνών, όπου και
παραμένει για 2 έτη, μέχρι τη νέα άνοδο τη σεζόν 2015-16 και
για δύο αγωνιστικές περιόδους.
Τη χρονιά 2017-18, η αντρική ομάδα του Συλλόγου, αγωνίστηκε
στη Β’ Αθηνών και με 19 νίκες 6 ισοπαλίες και 5 ήττες ανέβηκε
στην Α’ Αθηνών, όπου αγωνίζεται σήμερα.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Στον Α. Ο. Δάφνη Π. Φαλήρου λειτουργούν τμήματα υποδομής για
παιδιά από 5-16 ετών. H Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Συλλόγου
αριθμεί περισσότερα από 300 παιδιά, διακρίνεται σε όλες τις
ηλικιακές κατηγορίες που συμμετέχει τόσο για το ήθος όσο και
για τις επιδόσεις της. Τα παιδιά της Ακαδημίας χωρίζονται σε
τμήματα με βάση την ηλικία τους και προπονούνται αποκλειστικά
από πιστοποιημένους προπονητές , κατόχους διπλώματος UEFA ή
ΤΕΦΑΑ ειδικότητας ποδοσφαίρου. Τα τμήματα αυτά συμμετέχουν στα
πρωταθλήματα της ΕΣΠ Αθηνών, σε ιδιωτικά τουρνουά καθώς και σε
άλλα τουρνουά, διεθνή και εγχώρια στις περιόδους των διακοπών.
Μέσα από την συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες μίας
ομάδας αναπτύσσεται η ευγενής άμυλα, ο συναγωνισμός και όχι ο
ανταγωνισμός, αλλά και η κοινωνικότητα τους.
Η Ακαδημία μας συνεργάζεται με ομάδα Διατροφολόγων, οι οποίες
παρακολουθούν τα παιδιά σε προγραμματισμένες συναντήσεις μέσα

στο έτος. Ακόμα υπάρχουν εξωτερικοί συνεργάτες που
αναλαμβάνουν τα εργομετρικά των αθλητών μας, δύο
συνεργαζόμενοι γιατροί καθώς και συνεργαζόμενο κέντρο
Φυσικοθεραπείας. Τέλος, για την παροχή πρώτων βοηθειών ή
οποιασδήποτε άλλης αναγκαίας φροντίδας, κατά τη διάρκεια των
προπονήσεων υπάρχει πάντα παρών και πιστοποιημένος διασώστης.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ SOFTBALL
Ο σύλλογός μας λειτουργεί το τμήμα softball από το 2014. Έχει
στην δύναμή του περίπου 30 αθλήτριες, σε δύο τμήματα, γυναικών
και κορασίδων.
Το προπονητικό team αποτελούν οι Χαράλαμπος Τριγωνάκης και
Ντενίζ Χωραφά, οι οποίοι είναι μέλη και της προπονητικής
ομάδας, στις Εθνικές γυναικών και νέων γυναικών, με μεγάλη
εμπειρία από διεθνείς διοργανώσεις (Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια
τουρνουά).
Μέλη των Εθνικών ομάδων είναι επίσης και αρκετές αθλήτριες της
η

Δάφνης, με μεγαλύτερες επιτυχίες την 3 θέση σε πανευρωπαϊκούς
αγώνες U22, την 6η θέση σε πανευρωπαϊκούς γυναικών και την
1η θέση στο Βαλκανικό κύπελλο.

