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Σημαντική Κοινωνική πρωτοβουλία του ΑΟΝΑ!
Κάλεσμα προς όλους τους συμπολίτες του Δήμου 

Ελληνικού-Αργυρούπολης για συλλογή τροφίμων !

O ΑΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ 
ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

τα Nέα Α.Ο.Ν.Α.
του



Σ ε μία εποχή που τίποτε δεν περισσεύει, 
ο Α.Ο.Ν.Α σπεύδει να αναλάβει μία πολύ 
σημαντική πρωτοβουλία και να ζητήσει 

το περίσσευμα ανθρωπιάς από τα μέλη, τους 
φίλους, αλλά και τους υποστηρικτές του Συλ-
λόγου μας, προκειμένου να τείνουμε όλοι μαζί 
μια χείρα υποστήριξης και βοηθείας σε όσους 
συνδημότες μας το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη!
Με απόφαση του Δ.Σ., ο Αθλητικός Όμιλος Νέων 
Αργυρούπολης απευθύνει έκκληση προς όλους 
τους κατοίκους του Δήμου Ελληνικού – Αρ-
γυρούπολης, αλλά και σε όσους νιώθουν πως 
μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες, όπως συμβάλ-
λουν σε μία μεγάλη συλλογή τροφίμων μακράς 
διαρκείας, που θα αποδοθούν με κεντρική διά-
θεση προς όλους όσους τα χρειάζονται.
Βασικό μέλημα της συγκεκριμένης πρωτοβου-
λίας με έντονο τον κοινωνικό της χαρακτήρα, 
είναι η ανάληψη δράσης υπέρ της κοινωνικής 
συνοχής, με σκοπό την καταπολέμηση της φτώ-
χειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για τις 
κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί καίρια 
από την οικονομική κρίση, καθώς και η ευαι-
σθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού 
του Δήμου μας, ώστε να συμβάλλουμε όλοι μαζί 
σε ένα γενναίο πρόγραμμα στήριξης των οικο-
νομικά αδυνάμων συνανθρώπων μας.
Η συλλογή των τροφίμων μακράς διαρκείας θα 

γίνεται στα κατά τόπους γραφεία των τμημάτων 
του ΑΟΝΑ, στις παρακάτω διευθύνσεις, καθη-
μερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά 
τις απογευματινές ώρες 5-8μ.μ.
Τμήμα Βόλεϊ 
Α’ Κλειστό Γυμναστήριο Αργυρούπολης, Ολυ-
μπίας & Λεωφ. Αργυρουπόλεως, τηλ.: 211 012 
5024, email: volley@aona.gr Αργυρούπολη
Τμήμα Μπάσκετ
Ανοιχτά Γήπεδα Μπάσκετ, Γραμματεία, Ολυμπί-
ας 3, τηλ.: 210 9928266, e-mail: aonabc5420@
gmail.com, Αργυρούπολη
Τμήμα Ποδοσφαίρου και Στίβου
Α’ Δημοτικό Στάδιο Αργυρούπολης, Τριπόλε-
ως 3, τηλ.: 210 9647601, email: aonafootball@
gmail.com, Αργυρούπολη 
Τμήμα Τζούντο
«Σπίτι της Γυμναστικής», Λ. Κύπρου & Τριπό-
λεως 51, τηλ.: +30 210 9630576, email: info@
aonajudo.gr, Αργυρούπολη
Ως χρονικό διάστημα συγκέντρωσης των τρο-
φίμων ορίζεται το διάστημα από 7 Νοεμβρίου 
έως και 7 Δεκεμβρίου 2014. 
Επιθυμία μας είναι να αποδείξουμε ότι ο ΑΟΝΑ 
είναι ένα ενεργό κύτταρο της κοινωνίας της Αρ-
γυρούπολης και όχι αποκομμένος από αυτή. 
Στηρίξτε την προσπάθειά μας για να στηρίξουμε 
όλοι μαζί αυτούς που το χρειάζονται!

τα Nέα Α.Ο.Ν.Α.
του

GENERALI - AONA 

Σε μία πρωτοποριακή, όσο και 
απολύτως υπεύθυνη κίνηση 
προχώρησε ο ΑΟΝΑ, καθώς 
θωράκισε το Σύλλογο και τους 
ανθρώπους του με συμβό-
λαιο Αστικής Ευθύνης σε συ-
νεργασία με την Ασφαλιστική 
Εταιρεία, Generali, καθώς 
αντίστοιχο συμβόλαιο Νομικής 
Προστασίας με την DAS. 
Πιο συγκεκριμένα, το συμβό-
λαιο Αστικής Ευθύνης με την 
Generali προβλέπει αποζημι-
ώσεις α) 150 χιλιάδων ευρώ 
σε περίπτωση ατομικού ατυχή-
ματος, β) 50 χιλιάδων ευρώ για 
υλικές ζημιές και γ) 300 χιλιά-
δων ευρώ σε περίπτωση ομα-
δικού ατυχήματος.
Ειδικότερα, η Generali, με την 
ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης, 
προσφέρει στο Σύλλογό μας και 
τα μέλη του κάλυψη έναντι τρί-
των, στους αθλητικούς χώρους 
που χρησιμοποιεί ο ΑΟΝΑ για 
τις δραστηριότητές του.

Πρωτοβουλία ανθρωπιάς!Α.Ο.Ν.Α 
Αθλητικός Όμιλος 

Νέων Αργυρούπολης
Έτος ιδρύσεως 1950

Σωματείο Αναγνωρισμένο
Μέλος των Ομοσπονδιών
Ε.Π.Ο – Ε.Ο.ΠΕ – Ε.Ο.Τ – 

Ε.Ο.Κ – Σ.Ε.Γ.Α.Σ

και των Ενώσεων
Ε.Π.Σ.Α – Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α – 

Ε.Σ.Κ.Α.Ν.Α
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Ο σεβασμός προς το παρελθόν εξασφαλίζει 
τη δυναμική συνέχεια προς το μέλλον και 
καθώς λέγεται «δεν μπορεί να υπάρξει 
παρόν, χωρίς γνώση της Ιστορίας…». Ο 
Αθλητικός Όμιλος Νέων Αργυρούπολης 
τιμώντας την Ιστορία και το παρελθόν του 
αναδεικνύει τη διαδρομή που «διήνυσαν» 
όλοι οι άνθρωποι, αθλητές και παράγοντες 
που υπήρξαν συστάδες του οικοδομήματος 
που λέγεται «ΑΟΝΑ». Από τα χωμάτινα 
γήπεδα, την περίοδο που η Αργυρούπολη 
γινόταν η «Ιθάκη» ενός ακόμη ξεριζωμένου 

τμήματος του ευρύτερου ελληνισμού, μέχρι 
το σύγχρονο «σήμερα», ο κ. Μιχάλης 
Πεσιρίδης, ο οποίος υπήρξε αθλητής του 
Συλλόγου από το 1976 έως και το 
1991, ενώ εργάζεται στον Δήμο Αργυ-
ρούπολης τα τελευταία 31 χρόνια, θα 
ξεδιπλώσει το συγκλονιστικό παζλ, το οποίο 
σχηματίζει η Ιστορία του Α.Ο.Ν.Α. Εν ανα-
μονή, λοιπόν, για ένα –πραγματικά- μο-
ναδικό αφιέρωμα, το οποίο θα σας κερδίσει 
(είμαστε σίγουροι…) αρχής γενομένης από 
το επόμενο τεύχος, Δεκεμβρίου…      

O ΑΟΝΑ ΤΙΜΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ !



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δυνατό ξεκίνημα με υψηλές βλέψεις!

Τ ο τμήμα Ανδρών Ποδοσφαίρου επι-
φύλαξε πολύ ευχάριστες εκπλήξεις 
τον Οκτώβριο! Πιο συγκεκριμένα, 

η ομάδα των Ανδρών έχει «κατασκηνώ-
σει» στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού 
πινάκα, στον 2ο Όμιλο της Β’ Κατηγορίας 
Ε.Π.Σ. Αθηνών, με απολογισμό 4 νίκες και 
δύο ισοπαλίες, έχοντας σκοράρει 8 γκολ και 
έχοντας δεχτεί μόλις ένα!  Έτσι, ο ΑΟΝΑ βρί-
σκεται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού 
πίνακα με 14 βαθμούς. Αν μη τι άλλο, τα μη-
νύματα που αφήνει ο ποδοσφαιρικός Α.Ο.Ν. 
Α. είναι πολύ αισιόδοξα, ενώ η πορεία και 
στο Κύπελλο Ε.Π.Σ.Α. αποδεικνύει ότι η 
εξαιρετική εικόνα του πρωταθλήματος δεν 
είναι «μαγική». Η ομάδα μας αποκλείστηκε 
στους «32» του θεσμού με εντός έδρας ήττα 
από το Αιγάλεω (0-5), έχοντας αποκλείσει 
προηγουμένως την Ελπίδα Αγ. Αναργύρων, 
ομάδα Α’ κατηγορίας, με σκορ 2–0. 
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα του Οκτωβρί-
ου… 12/10, ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ – ΑΟΝΑ (0 
–2), 15/10, (ΚΥΠΕΛΛΟ) Α.Ο.Ν.Α – ΕΛΠΙΔΑ 
ΑΓ. ΑΝ. (2–0), 19/10, Α.Ο.Ν.Α. – ΑΤΤΙΚΟΣ 
(1–0), 27/10, ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – Α.Ο.Ν.Α. 
(0-2), Α.Ο.Ν.Α. – ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1-1, 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛ. - Α.Ο.Ν.Α. 0-2.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΕΦΗΒΙΚΟ
Στα δυο μοναδικά παιχνίδια που έχει δώσει 
το εφηβικό τμήμα κατάφερε να «χαρίσει» 

μια εκτός έδρας ισοπαλία στον Αστέρα Ζω-
γράφου με σκορ 3 – 3.
ΠΑΙΔΙΚΟ
Το παιδικό τμήμα που αγωνίζεται στο πρω-
τάθλημα ΕΠΣΑ, ύστερα από 4 αγωνιστικές 
βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολο-
γίας, ενώ το δεύτερο  που αποτελείται από 
«άπειρα» ποδοσφαιρικά παιδιά δείχνει ση-
μάδια καλού αγωνιστικού προσώπου.
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΣΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΗ
28/9, ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ - Α.Ο.Ν.Α (1–7), 
11/10, Α.Ο.Ν.Α - ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ (2-0), 
18/10, ΧΑΙΔΑΡΙ - Α.Ο.Ν.Α. (1-1), 
25/10, Α.Ο.Ν.Α. - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔ. (3-0).
ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΠΟΥΡΛΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΗ
12/10, Α.Ο.Ν.Α - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ (0-3), 
18/10, ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛ. - Α.Ο.Ν.Α. (2-0), 
25-26/10 ΠΑΕ ΤΡΑΧΩΝΕΣ - Α.Ο.Ν.Α. (3-2), 
5/11 Α.Ο.Ν.Α. - Α.Ο. ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ. (3-2), 
8/11 Γ.Σ. ΑΡΓ. - Α.Ο.Ν.Α. (3-2)
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ
Χρόνο χρειάζονται και τα δυο τμήματα, μιας 
και απαρτίζονται από παιδιά της πρώτης 
χρονιάς του ηλικιακού τμήματος. Οι εμφανί-
σεις τους, ωστόσο, μέχρι στιγμής κρίνονται 
αρκετά ικανοποιητικές.
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ ELITE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΗ
12/10, Α.Ο.Ν.Α – ΤΡΑΧΩΝΕΣ(0–3), 

HΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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ΑΝΔΡΕΣ
15-16/11 Α.Ο.Ν.Α – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔ.
22-23/11 ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ – Α.Ο.Ν.Α
29-30/11 Α.Ο.Ν.Α - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΕΦΗΒΙΚΟ 
15-16/11ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜ. - Α.Ο.Ν.Α 
22-23/11Α.Ο.Ν.Α - ΗΝΙΟΧΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΣΑ
15-16/11 ΑΙΓΑΛΕΩ – Α.Ο.Ν.Α
22-23/11 Α.Ο.Ν.Α – ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡ.
29-30/11 ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΠΟΥΡΛΗΣ
15-16/11 Α.Ο.Ν.Α – ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22-23/11 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – Α.Ο.Ν.Α
29-30/11 Α.Ο.Ν.Α – ΔΑΦΝΗ Π.Φ.
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ ELITE
15-16/11 Α.Ο.Ν.Α – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛ.
22-23/11 ΝΙΚΗ ΑΛ – Α.Ο.Ν.Α
29-30/11 Α.Ο.Ν.Α – ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ CHAMPIONS
15-16/11 ΔΑΦΝΗ  - Α.Ο.Ν.Α
22-23/11 ΠΑΟ SCHOOL – Α.Ο.Ν.Α
29-30/11 Α.Ο.Ν.Α - ΣΟΥΡΜΕΝΑ
JUNIORS
JUNIORS ELITE
15-16/11 Α.Ο.Ν.Α – ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22-23/11 Α.Ο.Ν.Α – ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 
29-30/11 ΠΑΕ ΤΡΑΧΩΝΕΣ Α.Ο.Ν.Α
JUNIORS CHAMPIONS
15-16/11 Α.Ο.Ν.Α – ΠΑΟ SCHOOL
22-23/11 REPO
29-30/11 Α.Ο.Ν.Α – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΥΛ.
PROJUNIORS
PROJUNIORS ΜΠΟΥΡΛΗΣ
15-16/11 ΡΕΠΟ
22-23/11 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – Α.Ο.Ν.Α
29-30/11 Α.Ο.Ν.Α – ΔΑΦΝΗ Π.Φ.
PROJUNIORS CHAMPIONS
15-16/11 ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ. – Α.Ο.ΝΑ 
22-23/11 ΡΕΠΟ
29-30/11 Α.Ο.Ν.Α – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΥΛ.

Α.Ο.Ν.Α. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 
Γενικός Αρχηγός   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΦΟΔΗΜΟΣ

Τηλ.: 210 9647601 Email: aonafootball@gmail.com και www.aonafc.gr

τα Nέα Α.Ο.Ν.Α. του

19/10, ΑΕΤΟΣ ΚΟΡ. – Α.Ο.Ν.Α. (4–1).
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ CHAMPIONS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΗ
11/10, A.O.N.A – ΠΑΕ ΤΡΑΧΩΝΕΣ (0–0), 
25-26/10, Α.Ο.Ν.Α – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜ. (4-0)
JUNIORS
Πολύ καλό ξεκίνημα και από τα δυο τμή-
ματα μας μιας, αν και αρχή, βρίσκονται στις 
πρώτες θέσεις παίζοντας πολύ καλό ποδό-
σφαιρο χαρίζοντας μας όμορφες στιγμές.
JUNIORS ELITE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΗ
19/10, A.O.N.A – ΠΑΕ ΤΡΑΧΩΝΕΣ (0–0), 25-
26/10, ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ – Α.Ο.Ν.Α 
JUNIORS CHAMPIONS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΗ
19/10, ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ. – Α.Ο.Ν.Α (0-3), 
25-26/10, Α.Ο.Ν.Α – ΑΕΚ (4-2)
PROJUNIORS
Το «απόλυτο» πέτυχαν τα Projuniors 
Μπουρλής μέχρι στιγμής και δείχνουν να 
έχουν πάρει σοβαρά το πρωτάθλημα από το 
ξεκίνημά του. 
PROJUNIORS ΜΠΟΥΡΛΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΗ
12/10, Α.Ο.Ν.Α – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛ. (1–0), 
19/10, ΠΑΕ ΤΡΑΧΩΝΕΣ – Α.Ο.Ν.Α (3–1), 
25-26/10,  ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛ. – Α.Ο.Ν.Α. (0-2),
2/11 Α.Ο.Ν.Α. - Α.Ο. ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ. (5-1), 
8/11 Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α.Ο.Ν.Α. (0-0)
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ
Δυο τμήματα που αποτελούνται από παιδιά 
3, 4 και 5 ετών ετοιμάζονται μέσα από τις 
προπονήσεις και τα πρωταθλήματα τους να 
στελεχώσουν τις ομάδες υποδομής, αλλά 
και γιατί όχι και αργότερα του ανδρικού σε 
μερικά χρόνια. 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ 

 

Καλούμε τους μαθητές των σχολείων, τους σπουδαστές των πολιτιστικών τμημάτων 

καθώς και τους δημότες της πόλης μας, να φιλοτεχνήσουν και να μας αποστείλουν τις 

δημιουργίες-προτάσεις τους, για  το νέο σήμα (λογότυπο) του ενιαίου Δήμου μας, το 

οποίο θα αντικαταστήσει τα υπάρχοντα. 

Οι δημιουργίες θα πρέπει να μας αποσταλούν μέχρι τις 20/12/2014, είτε ηλεκτρονικά στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση (logodimou2014@gmail.com) ή σε έντυπη μορφή στο γραφείο 

τύπου που βρίσκεται στο 1ο όροφο του Δημαρχείου Αργυρούπολης (Κύπρου 68). 

Τηλέφωνο επικοινωνίας Κα Δέσποινα Δεσύπρη 213.2026046, Κα Μαρία Κότσιαλη 

210.9959440 και Κα. Ηρώ Κατσαρού 213.2018732. Ώρες επικοινωνίας : 09:30πμ – 13:00 

Η επιλογή θα γίνει απο επιτροπή του Δήμου μας 



Κ άθε Σάββατο και Κυριακή πρωί η 
κλειστή αίθουσα του 1ου  Γυμνασί-
ου και του Α’ Κλειστού Γυμναστη-

ρίου της Αργυρούπολης, πλημμυρίζουν από 
τις φωνές και τα χαμόγελα των μικρών μας 
αθλητών και αθλητριών, που έχουν επιλέξει 
να ασχοληθούν με το βόλεϊ.
Οι Ακαδημίες του Τμήματός μας έχουν βά-
λει «εμπρός» τις μηχανές τους για τα καλά 
και ετοιμάζουν τις μελλοντικές αθλήτριες 
και αθλητές που θα απαρτίζουν τα αγωνιστι-
κά μας τμήματα.
Οι προπονήτριες των κοριτσιών, Αθηνά 
Γεωργοπούλου, Άννα Κουμβάκη και Ελέ-
νη Καρακίτσου μαζί με τον προπονητή των 
«Τζούνιορ», Παναγιώτη Ρομπότση, έχουν 
αναλάβει το δύσκολο έργο της εκμάθησης 
του βόλεϊ στα πιτσιρίκια μας, αλλά ταυτό-
χρονα να τους προσφέρουν τη χαρά του 
παιχνιδιού, διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε 
πως πάνω από όλα είναι παιδιά!
Το σύνθημα «ΠΑΜΕ ΑΟΝΑ - ΠΑΜΕ ΒΟΛΕΪ» 
θέλουμε να γίνει το κυρίαρχο μότο όσο γί-
νεται περισσοτέρων παιδιών, θέλουμε να 
γεμίσουμε τα γήπεδα με παιδικές φωνές 
και παιδικά χαμόγελα. Ταυτόχρονα, θέλου-
με και προσπαθούμε να τους δώσουμε μια 
διέξοδο στη γεμάτη υποχρεώσεις καθημε-
ρινότητα. 
Ο Α.O.N.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά 
του, σας προσκαλεί να εμπιστευτείτε σε 
εμάς τα παιδιά σας, για την αθλητική τους 
διαπαιδαγώγηση και ανάπτυξη.
Φέρτε τα παιδιά σας κοντά στον Αθλητισμό. 
Αξίζει!

Εθελοντισμός στην πράξη
Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου οι εθελοντές / 
έφοροι του τμήματος βόλεϊ του Α.Ο.Ν. Αρ-
γυρούπολης  Βιβή Σκούρα, Γιώτα Γαλάνη, 
Ζωή Θαλασσινού, Νίκος Γεωργακόπουλος 
και ο πανταχού παρών «εν αναμονή φύλα-
κας» του γηπέδου Ανδρέας Θεοδωρόπου-
λος εφάρμοσαν στην πράξη τις αξίες τις 
οποίες πρεσβεύει η έννοια του «εθελοντι-
σμού». 
Με υποχρεώσεις και περιορισμένο χρόνο 
όπως όλοι μας, αποφάσισαν να γίνουν μέ-
ρος της λύσης ενός σημαντικού -για την δη-
μόσια υγεία- προβλήματος. 
Συγκεντρώθηκαν στο Γυμναστήριο και με 
καθαριστικά υλικά που αγοράστηκαν από το 
τμήμα Βόλεϊ, και τη διάθεση ενός πλυστικού 
μηχανήματος από τον κ. Σοφοκλή Γεωρ-
γίου, καθάρισαν και απολύμαναν τα απο-
δυτήρια και τις τουαλέτες του Α’ Κλειστού 
Γυμναστηρίου Αργυρούπολης.
Είναι από τις εμπειρίες που θυμάσαι και 

χαμογελάς, είναι από τις εμπειρίες που σε 
συντροφεύουν και σου κλείνουν το μάτι με 
νόημα λέγοντας σου «συνέχισε να προσφέ-
ρεις δεν είσαι μόνος σου».

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
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HΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
01/11 19:00 ΑΟΝΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 
09/11   15:00 ΟΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΑΟΝΑ
15/11 19:00 ΑΟΝΑ - ΑΠΣ ΚΥΖΙΚΟΣ 
22/11 19:00 ΓΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ - ΑΟΝΑ 
29/11 19:00 ΑΟΝΑ - ΑΟ ΕΛΛ. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 
05/11 21:00 ΑΟΝΑ - ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ
12/11 21:45 ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ - ΑΟΝΑ 
19/11 21:00 ΑΟΝΑ - ΑΓΟΓ ΕΥΡΥΑΛΗ
26/11 21:45 ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ - ΑΟΝΑ

ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
11/11 17:30 ΑΟΝΑ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚ. 
23/11 18:30 ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ - ΑΟΝΑ
30/11 14:30  ΑΟΝΑ - ΑΕ ΑΡΜΕΝΙΚΗ

ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ OΜΑΔΑΣ 
01/11 16:30 ΑΟΝΑ - ΑΟ ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜ. 
08/11 17:00 ΑΓΟΓ ΕΥΡΥΑΛΗ - ΑΟΝΑ 
15/11 16:30 ΑΟΝΑ - ΑΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ 
22/11 16:30 ΑΟΝΑ - ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ

ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 
02/11 20:30 ΑΟΝΑ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ 
09/11 20:00 ΑΓΟΓ ΕΥΡΥΑΛΗ - ΑΟΝΑ 
16/11 20:00 ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ - ΑΟΝΑ 
23/11 18:30 ΑΟΝΑ - ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΕΣ 
30/11 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ -  ΑΟΝΑ

ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
02/11 11:30 ΑΟ ΤΕΛΑΜΩΝ - ΑΟΝΑ 
08/11 16:30     ΑΟΝΑ - ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠ. 
15/11 17:00     ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΟΝΑ

ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β
09/11 12:30     ΑΟΝΑ - ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓ.
16/11 10:30     ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ - ΑΟΝΑ 
23/11 15:00     ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΟΝΑ 
30/11 12:30     ΑΟΝΑ - ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ

ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ
01/11 10:00     ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΟΝΑ 
16/11 12:30     ΑΟΝΑ - ΟΦΑ ΑΠΟΛΛ.
23/11 12:30     ΑΟΝΑ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ 
29/11 15:00     ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΟΝΑ

Α.Ο.Ν.Α. ΒΟΛΕΪ 
Γενικός Αρχηγός ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ

Τηλ.: 211 0125024 - 6972121500 Email: volley@aona.gr και www.aonavolley.gr

Πάμε ΑΟΝΑ - πάμε Βόλεϊ!
τα Nέα Α.Ο.Ν.Α. του

Ετήσιος χορός 
Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι 
το τμήμα Βόλεϊ θα πραγματοποιήσει τον 
ετήσιο χορό του στο Σαλόνι Δεξιώσεων 
«Etal Club», που βρίσκεται στην Αργυ-
ρούπολη επί της οδού Γεωργίου Παπαν-
δρέου 18. Η διεύθυνση του «Etal Club» 
μας παραχώρησε δωρεάν την αίθουσα, 
για την πραγματοποίηση του ετήσιου χο-
ρού μας στις 13 Δεκεμβρίου 2014, και 
τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτό. 
Σας περιμένουμε όλους εκεί για να ενι-
σχύσετε την προσπάθεια μας.



ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Γ ια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με 
την καθοδήγηση του προπονητή, 
Στέφανου Τριαντάφυλλου και με 

βοηθό προπονητή τον Δημήτρη Τάγκαλο, η 
ομάδα Ανδρών Μπάσκετ του ΑΟΝΑ προσ-
δοκεί να πρωταγωνιστήσει στην Α’ ΕΣΚΑ-
ΝΑ. Αξιοσημείωτο φέτος είναι από τους 
16 παίκτες που απαρτίζουν την ομάδα, οι 
10 έχουν «περάσει» από τις  ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 
Α.Ο.Ν.Α. και δείχνουν το δρόμο στους ση-
μερινούς νέους αθλητές των ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ, 
ότι το ΑΝΔΡΙΚΟ τμήμα τους περιμένει και 
είναι μία ορατή προοπτική.
Φέτος στην καθιερωμένη παρέλαση του 
Δήμου μας για την Εθνική Εορτή της 28ης 
Οκτωβρίου, τα τμήματα ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ηλικι-
ών 2005-2006-2007-2008-2009 με δυναμι-
κό βήμα έδωσαν το παρόν. Γονείς, Σύλλο-
γος και Δημότες επιβράβευσαν απλόχερα 
αυτή την παρουσία με ένα «ζεστό» χειρο-
κρότημα. 
Παράλληλα, η λίστα του «ΜΠΕΣ ΣΤΗΝ ΛΙΣ-
ΤΑ, ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ» μεγαλώνει, αφού τον 
Οκτώβριο προστέθηκαν δύο γονείς από το 
τμήμα ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ηλικίας 2004 και συ-
γκεκριμένα πρόκειται για τους κ.κ. Αθανά-
σιο Σουβαλιώτη και Ιωάννη Κορκόντζελο.
Η υποστήριξη των γονέων γεμίζει τους 
συντελεστές των τμημάτων Μπάσκετ με 
θάρρος, ώστε συνεχίσουμε να κοιτάμε το 
μπασκετικό μέλλον του Συλλόγου με αισι-
οδοξία. 
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HΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Πρόγραμμα εντός έδρας αγώνων στο 
Κλειστό Γήπεδο ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ

ΑΝΔΡΙΚΟ
10/11 με ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ
2/11 με ΑΣΤΕΡΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
30/11 με “ΑΙΞΩΝΗ” Α.Ε. ΓΛΥΦ.

ΕΦΗΒΙΚΟ
2/11 με ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
16/11 με ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
23/11 με ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΟ
4/11 με ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ /ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ
18/11 με Α.Ε. ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ/ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
8/11 με ΠΑΝΙΩΝΙΟ Γ.Σ.
22/11 με ΦΑΡΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Από τον Νοέμβριο στα πρωταθλήματα 
ΕΣΚΑΝΑ θα μπουν στην μάχη το ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 
(2000-2001) και ΜΙΝΙ (2002-2003).

A.O.N.A. ΜΠΑΣΚΕΤ 
Γενικός Αρχηγός  ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Τηλ.: 210 9928266 - 6975102940  Email: aonabc5420@gmail.com και www.aonabc.gr

Με πρωταγωνιστικές προσδοκίες!
τα Nέα Α.Ο.Ν.Α. του

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΓΚΑΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝ.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ Φ.

ΠΑΠΑΪΩΣΗΦ Τ.

ΜΑΝΙΚΑΣ Γ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

Αριστερά ο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΛ. 
και δεξιά ο ΠΑΓΩΝΗΣ Ν.

ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ Γ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ.

ΜΑΝΙΚΑΣ Κ.

ΧΑΤΖΗΡΟΔΟΣ Μ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ.

ΚΟΥΝΕΝΗΣ Π.

ΤΣΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ.



M 
ε γενικότερα καλή παρουσία, 
αλλά και μία πολύ σημαντική 
διάκριση αθλήτριάς του, της 

Βασιλικής Λυμπεροπούλου, ολοκλη-
ρώθηκε η παρουσία του ΑΟΝ Αργυ-
ρούπολης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Τζούντο, που διεξήχθη στο Ολυμπιακό 
Κέντρο Άνω Λιοσίων (8-9 Νοεμβρίου)! 
Πιο, συγκεκριμένα, στα +78 κιλά, η Βασιλι-
κή Λυμπεροπούλου (ΑΟΝ Αργυρούπολης) 
κέρδισε το 11ο μετάλλιό της σε πανελλή-
νιες διοργανώσεις Γυναικών (!) και πλέ-
ον «φλερτάρει» με την πρώτη επτάδα των 
αθλητριών που έχουν κατακτήσει τα περισ-
σότερα μετάλλια στην Ιστορία του αθλήμα-
τος στην Ελλάδα!
Η αθλήτρια που τιμά με την παρουσία της 
τον ΑΟΝΑ, αλλά και τη φόρμα με το εθνό-
σημο (Εθνική ομάδα) μίλησε στα «Νέα του 
ΑΟΝΑ» για το σπουδαίο επίτευγμά της, για 
τους Πανελλήνιους Αγώνες, αλλά και γενι-
κότερα για την πορεία του αθλήματος…
«Είναι μια δικαίωση για εμένα το ότι μπήκα 
στη λίστα με τις κορυφαίες αθλήτριες του 
Τζούντο. Δεν μου χάρισε κανείς, τίποτα. Όλα 
ήρθαν μέσα από πολλές και σκληρές θυσίες 
για να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Αισθάνο-
μαι πολύ υπερήφανη που βρίσκομαι ανά-
μεσα στις καλύτερες αθλήτριες που έχουν 
συμμετοχή μέχρι και στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες κι ας είμαι ακόμη 22 ετών. Πάνω 
από όλα χρειάζεται σκληρή δουλειά και 
πολλές θυσίες», τόνισε η Λυμπεροπούλου, 
που ακόμη συμπλήρωσε…
Για τους Πανελλήνιους Αγώνες
«Για εμένα ήταν μια όχι και πολύ καλή αγω-
νιστική εμπειρία, γιατί αφενός δεν ήμουν 
και στην καλύτερη κατάσταση, αφετέρου οι 
Αγώνες δεν είχαν καλό επίπεδο, σε καμιά 
κατηγορία. Σίγουρα, οι συνθήκες δεν ευνο-
ούν, αλλά ο καθένας που θέλει και δουλέψει 
σκληρά είναι ικανός να πετύχει. Δεν αποτε-
λεί εμπόδιο η οικονομική κρίση»
Για τις Σπουδές
«Είναι δύσκολο να συνδυαστούν με την 
αθλητική δραστηριότητα, γιατί ούτε το Πα-
νεπιστήμιο βοηθάει τον Αθλητισμό, ούτε ο 
χώρος του Αθλητισμού τις Σπουδές. Ευτυ-
χώς, ολοκλήρωσα φέτος τις Σπουδές μου 
και μπορώ να αφοσιωθώ στην ενασχόλησή 
μου με τον Αθλητισμό» 
Για τον ΑΟΝΑ
«Είμαι πολύ υπερήφανη που είμαι μέλος 
του ΑΟΝΑ. Είναι ο μεγαλύτερος Σύλλογος 
με τα περισσότερα παιδιά. Είναι ένα πραγ-
ματικό «φυτώριο» με πολύ καλό υλικό, με 
έτοιμους αθλητές, αλλά και αρχάριους που 

αν δουλέψουν σωστά μπορούν να πετύχουν 
πολλά και να φτάσουν ψηλά! Οι πιο έμπειροι 
αθλητές είναι πρότυπα με τη συμπεριφορά 
και την πορεία τους για τα πιο μικρά παιδιά».
Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί πως πολύ 
καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν η Ελένη 
Λαμπρινίδη στα -78 κιλά, όπου κατετάγη 3η 
παρότι αγωνίστηκε με πρόβλημα τραυματι-
σμού, ενώ το τρίτο μετάλλιο στο +100 κιλά 
χάθηκε στις λεπτομέρειες, καθώς ο Βασίλης 
Βάγιας ηττήθηκε στο μικρό τελικό της κατη-

γορίας. Ωστόσο, και οι μικροί μας τζουντόκα 
έδωσαν θαυμάσια δείγματα δουλειάς και 
έφεραν διακρίσεις. 
Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία «Κο-
ρασίδων Β’» και στα +57 κιλά η Έλλη Νίκα 
κατετάγη 3η, στην κατηγορία «Παίδων Β’» 
και στα -42 κιλά ο Δημήτρης Σπυρόπουλος 
κατετάγη –επίσης- 3ος, ενώ στην ίδια κατη-
γορία και στα +60 κιλά ο Χαράλαμπος Στα-
ματάκης ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του 
βάθρου!!!

ΤΖΟΥΝΤΟ
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A.O.N.A. ΤΖΟΥΝΤΟ 
Γενικός Αρχηγός  ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ

Τηλ.: 210 9630576 Email: aonajudo@gmail.com και www.aonajudo.gr

Μεγάλη δικαίωση για την Λυμπεροπούλου
τα Nέα Α.Ο.Ν.Α.

του

Στις 15 Νοεμβρίου ο Σύλλογος «Σπαρτιάτες» 
Καλλιθέας διοργανώνει Τουρνουά Τζούντο

Στις 22 Νοεμβρίου ο Πανιώνιος Γυμναστικός 
Σύλλογος διοργανώνει Τουρνουά Τζούντο

HΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ



ΣΤΙΒΟΣ
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Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης

Για πληροφορίες και εγγραφές-
κατάθεση αιτήσεων απευθυνθείτε:

Δωρεάν
  προγράμματα 
             γενικής

εκπαίδευσης
Ενηλίκων

Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημότη
Κύπρου 68 Αργυρούπολη,

Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αργυρούπολης
Κα. Ηρώ Κατσαρού

καθημερινά 9.00-13.00 τηλ. 213 20 18 732 φαξ: 213 20 26 047
email: paideia.despinadesypri@gmail.com 

                         & irokatsarou@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου
25η οδός, Πλ. Αγίας Τριάδας Ελληνικό, παλαιό Δημαρχείο 

καθημερινά 08.30-14.30 & Τρίτη 18.00-20.00
τηλ.: 213 202 60 39-46

Kα. Δ. Δεσύπρη - E. Κόλλια - K. Γαλάνη

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα 
Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα 
Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας»  ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

Γεννημένος το 1970, τελείωσε το σχολείο 
στην Αργυρούπολη και μετά τις σπουδές του 
στην ιατρική έκανε το αγροτικό του στην ακρι-
τική Γαύδο και την ειδικότητα της ορθοπαιδι-
κής στα νοσοκομεία «Ασκληπιείο Βούλας», 
«ΚΑΤ» και «Παίδων Αγλαΐα Κυριακού». 
Μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας, άνοι-
ξε το ιδιωτικό του ιατρείο στην Αργυρούπολη 
και παράλληλα εργάστηκε σαν έμμισθος επι-
μελητής στο νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 
για 8 χρόνια. 
Τον τελευταίο χρόνο εργάζεται στο «Ιατρικό 
Κέντρο Αθηνών» στην κλινική μεγάλων αρ-
θρώσεων και ελάχιστα επεμβατικής ορθοπε-

δικής χειρουργικής. Ασχολείται επισταμένα 
με την αρθροσκοπική χειρουργική, την απο-
κατάσταση των αθλητικών κακώσεων και 
τις επανορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις 
(ολικές αρθροπλαστικές ισχίου, γόνατος και 
ώμου).
Ο κ. Ανδριανόπουλος έχει διατελέσει αθλητής 
του Α.Ο.Ν.Α. (τμήμα Μπάσκετ) και ως ειδικός 
ιατρός προσφέρει αφιλοκερδώς τις συμβου-
λευτικές υπηρεσίες του σε αθλητές του ΑΟΝΑ 
και θα αρθρογραφεί από το επόμενο τεύχος 
για κρίσιμα θέματα, που απασχολούν έναν 
αθλητή και επηρεάζουν κομβικά την πορεία 
και την καριέρα του.

Τ ο τμήμα Στίβου του ΑΟΝΑ έχοντας 
ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο 
χρόνο της δραστηριοποίησής του, 

δίνει ραντεβού και για αυτή τη χρονιά στο 
Στάδιο της Αργυρούπολης δίπλα στο Κο-
λυμβητήριο. 
Ο αριθμός των παιδιών που μας εμπιστεύ-
τηκαν οι γονείς για την πρώτη χρονιά ήταν 
μεγαλύτερος των προσδοκιών μας. Ο σύλ-
λογός μας παράλληλα με το Αγωνιστικό 
Τμήμα καλλιεργεί  με μεγάλη φροντίδα και 
τμήματα Υποδομής.
Οι προπονήσεις τόσο για το αγωνιστικό τμή-
μα, όσο και για τα τμήματα υποδομής διε-
ξάγονται στο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου 
κάθε μέρα 6-7 και 7-8.
Πληροφορίες για το τμήμα μας μπορείτε να 
παίρνετε:
Στο γραφείο του συλλόγου μας που βρίσκε-
ται στο Στάδιο του Δημοτικού Αθλητικού 
Κέντρου (Τριπόλεως 1 και  Λεωφόρου Κύ-
πρου  στην Αργυρούπολη) κάθε μέρα 6-7 
και 7-8, στο στάδιο στις ώρες της προπόνη-
σης και στο τηλέφωνο 697591 3001.
Στο μεταξύ, ο σύλλογός μας θα συμμετάσχει 
στους Αγώνες που διοργανώνει ο Γυμνα-
στικός Σύλλογος Ηλιούπολης.
Πιο αναλυτικά, οι Αγώνες θα διεξαχθούν 
το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014, δημοτικό 
στάδιο Ηλιούπολης  «Χαλικάκι» και με ώρα 
έναρξης 9:30 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές/
τριες που έχουν γεννηθεί το 2002 και 2003 
(Παμπαίδες/Παγκορασίδες Β), 2004, 2005, 
2006 (ΜΙΝΙ Παμπαίδες / Παγκορασίδες), 
2007, 2008 (ΜΙΝΙ Β) και 2009, 2010 (ΝΗΠΙΑ).
Οι αθλητές/τριες, που είναι γεννημένοι το 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006 μπορούν να 

δηλωθούν και να αγωνιστούν σε δυο αγω-
νίσματα. Οι υπόλοιποι σε ένα.
Σε όλες τις κατηγορίες θα απονεμηθούν 
μετάλλια στους τρείς πρώτους νικητές. Σε 
όλους τους αγωνιζόμενους θα δοθούν ανα-
μνηστικά διπλώματα.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν 
προσκομίσει στους προπονητές τους βεβαί-
ωση γιατρού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα
09.30: 60μ. Παγκορασίδων Β (2002-2003)
09.40: 60μ. Παμπαίδων Β (2002-2003)
09.50: 50μ. Παγκορασίδων ΜΙΝΙ (2004-
2005-2006)
10.00: Μπαλάκι Παγκορασίδων Β και ΜΙΝΙ 
(2002-2003 & 2004-2005-2006)

Α.Ο.Ν.Α. ΣΤΙΒΟΣ 
Γενική Αρχηγός  ΞΕΝΙΑ ΑΡΓEIΤΑΚΗ 

Τηλ.: 6975 913001 Email: pargeitaki@gmail.com

Ραντεβού στο Στάδιο και πρώτοι Αγώνες
τα Nέα Α.Ο.Ν.Α. του

Νικόλαος Ανδριανόπουλος
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

10.05: 50μ. Παμπαίδων ΜΙΝΙ 2004-2005-
2006
10.15: 50μ. κοριτσιών γεννηθείσες 2007-
2008 & 2009-2010
10.20: Μπαλάκι Παμπαίδων Β και ΜΙΝΙ 
(2002-2003 & 2004-2005-2006)
10.20: Άλμα εις μήκος Παγκορασίδων Β και 
ΜΙΝΙ 2002-2003 & 2004-2005-2006
10.30: 50μ. αγοριών γεννηθέντες 2007-2008 
& 2009-2010
10.40: Άλμα εις μήκος Παμπαίδων Β και 
ΜΙΝΙ 2002-2003 & 2004-2005-2006
11.00: 600μ. Παγκορασίδων Β και ΜΙΝΙ 
2002-2003 & 2004-2005-2006
11.10: 600μ. Παμπαίδων Β και ΜΙΝΙ 2002-
2003 & 2004-2005-2006
11.15: Απονομές



Α’ και Β’ Λυκείου:
Πλήρης προετοιμασία
σε όλα τα μαθήματα

Β’ και Γ’ Λυκείου:
Ειδική προετοιμασία για

Θεωρητικές και Οικονομικές σχολές

Λ. Κύπρου 163-167, Ελληνικό-Αργυρούπολη
Τηλ.: 210 96 04 790, www.xifaras.edu.gr

       www.facebook.com/xifarasfrontistirio

Το φροντιστήριο
         των επιτυχιών

Σελίδα 8

τα Nέα Α.Ο.Ν.Α.
του

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Λεωφ. Σαλαμίνος 122, Τ.Κ. 187 56 Κερατσίνι, Τηλ.: 210 4226 963
TERMINAL: Θέση Γκορυτσά, Τ.Κ. 193 00 Ασπρόπυργος, Τηλ.: 210 4131 090 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΙΜΕΝΟΣ: SEMPO, Ν. Ικόνιο, Τ.Κ. 188 63 Πέραμα, Τηλ.: 210 4000 050
Mobile: 698 55 51000,  www.ask-trans.com  e-mail: info@ask-trans.com 

Α. ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

➣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ
➣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
➣ LOGISTICS TERMINAL

Θουκυδίδου 15 & 25ης Μαρτίου, 164 52 Αργυρούπολη
Τηλ.: 210 99 46 035

ΜΕΖΕΚΛΙΚ

...και ξεκινήστε το όνειρο της θαλασσινής

γεύσης με παραδοσιακά ποτά

φέρνοντας παρέα με κάθε γέμισμα

ένα νέο μεζέ στο τραπέζι σας

απολαμβάνοντας το ταξίδι σας

ντυμένο με νότες Ελληνικής μουσικής

Δεν είναι η θάλασσα, δεν είναι τα βουνά,
είναι το Μεζεκλίκ που κάνει τη διαφορά

Με κάθε πιόμα που ‘ρχεται κι άλλομεζέ σου φέρνουνε να δοκιμάσειςδίψα και πείνα να ξεχάσεις


