
5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΒΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/5/2015 ΖΗΡΙΝΕΙΟ 09:00-12:00

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/5/2015 ΚΛΕΙΣΤΟ Γ ΗΠΕΔΟ ΣΠ. ΛΟΥΗ 09:00-12:00

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΓ ΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/5/2015 ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 18:30-21:00

ΑΓ ΩΝΕΣ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓ Κ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/5/2015 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΠ. ΛΟΥΗ 18:00-22:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/5/2015 13:30-20:30

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓ ΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/5/2015 ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 17:30-21:00

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ - ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/5/2015 Γ ΗΠΕΔΟ ΖΕΚΑΚΟΥ 09:30-11:30

ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ -
ΡΥΘΜΙΚΗΣ Γ ΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/5/2015 ΚΛΕΙΣΤΟ Γ ΗΠΕΔΟ ΣΠ. ΛΟΥΗ 19:30-21:00
ΑΓ ΩΝΕΣ ΤΖΟΥΝΤΟ

ΠΕΜΠΤΗ 4/6/2015 ΑΙΘΟΥΣΑ 4ο Γ ΥΜΝΑΣΙΟΥ 17:00-19:00
ΓΙΟΡΤΗ ΤΕΝΝΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/6/2015 ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 19:00-21:00
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/6/2015 ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 20:00-22:00
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ - ΤΕΛΙΚΟΙ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/6/2015 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 2ο Γ ΥΜ 09:00-13:00
ΑΓΩΝΕΣ TAE-KWON-DO

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/6/2015 ΑΙΘΟΥΣΑ 5ου ΛΥΚΕΙΟΥ 17:00-18:30
ΓΙΟΡΤΗ ΤΕΝΝΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7/2015 ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 20:00-21:00 2015Τμήμα Aθλητικής Aνάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου
Δ/νση: Κυπρίων Αγωνιστών & Αναξαγόρα
Tnλ: 210.61.07.650 - 51 Φαξ: 210.61.07.653
e-mail: akda@otenet.gr
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Φίλες και φίλοι,

Ένας ακόμη χρόνος άθλησης για τα μέλη του 
Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου μας ολοκλη-
ρώνεται, και οι πρωταγωνιστές των αθλητικών 
μας χώρων είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος σε 
μία μεγάλη Γιορτή Αθλητισμού.

Χιλιάδες συμπολίτες μας, και φέτος, συμμετεί-
χαν στα δημοτικά προγράμματα αθλητισμού του 

Δήμου μας. Αξιοποίησαν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Δέχθηκαν τα 
ευεργετικά οφέλη του αθλητισμού στην Υγεία, στη διάθεση και στην καθημερι-
νότητά τους.

Στις μέρες μας, που οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης χτυπούν ολοένα και πε-
ρισσότερα νοικοκυριά της πόλης μας, ως Δημοτική Αρχή θεωρήσαμε χρέος μας, 
και φέτος, υπερβαίνοντας κάθε εμπόδιο, να συνεχίσουμε να προσφέρουμε 
προγράμματα άθλησης στους συμπολίτες μας. Και το ίδιο θα συνεχίσουμε να 
πράττουμε και τα επόμενα χρόνια.

Αν κρίνουμε μάλιστα από την ανταπόκριση των συμπολιτών μας, αυτή η επέν-
δυσή μας στον αθλητισμό δικαιώνει την επιλογή μας για ένα Μαρούσι με ακ-
μαίο Αθλητισμό.

Θέλουμε στο Μαρούσι οι αθλητικές εγκαταστάσεις να είναι γεμάτες από αθλού-
μενους κάθε ηλικίας, και κυρίως, από τους νέους μας. Θέλουμε να βλέπουμε 
τους δημότες μας αθλητικά ενεργούς. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνουμε αγώνες 
δρόμου «Σπύρος Λούης», αγώνες σκυταλοδρομίας, αλλά και στηρίζουμε κάθε 
ενέργεια που έχει ως επίκεντρο τον αθλητισμό, την Υγεία του πληθυσμού.

Οι επόμενες μέρες ανήκουν στις αθλητικές επιδείξεις των συμμετεχόντων στα 
αθλητικά προγράμματα του Δήμου μας σε αγώνες στίβου, τουρνουά βόλεϊ, τέ-
νις, κολύμβησης, μπάσκετ, ποδόσφαιρου, ρυθμικής και ελεύθερης γυμναστικής, 
πινγκ – πονγκ, παραδοσιακούς χορούς. 

Εμείς θα είμαστε κοντά τους να τους χειροκροτήσουμε!

Γιώργος Ε. Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου

Αγαπητοί συμπολίτες,

Λίγο πριν την εκπνοή μίας ακόμα δημιουργικής 
αθλητικής χρονιάς για την πόλη μας, ετοιμαζό-
μαστε για το μεγάλο φινάλε των φετινών αθλη-
τικών προγραμμάτων, για να χαρίσουμε το θερ-
μότερο χειροκρότημα μας στους μικρούς και 
μεγάλους συμμετέχοντες στα προγράμματα του 
Δήμου μας για την περίοδο 2014-2015.

Μέσα από δεκάδες αθλητικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες 
απαιτήσεις άθλησης, προσφέραμε την ευκαιρία στα μέλη του Τμήματος Αθλη-
τισμού από 6 ετών και άνω, με ασφάλεια και με την καθοδήγηση έμπειρων 
προπονητών, να έλθουν πιο κοντά σε έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής, υγιεινό, 
αθλητικό και πολλαπλά ωφέλιμο.

Όλοι είμαστε προσκεκλημένοι στις αθλητικές γιορτές για να τιμήσουμε τους 
αθλητές και τους προπονητές τους για τις προσπάθειες μιας ολόκληρης χρονιάς, 
και να χειροκροτήσουμε την επιλογή τους, και φέτος, να δώσουν παλμό ζωντά-
νιας και υγείας στην καθημερινότητά τους μέσα από τα αθλητικά προγράμματα 
του Δήμου.

Ρένα Χαλιώτη
Αντιδήμαρχος Αθλητισμού - Πολιτισμού

 13ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ CAMP

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΤΡΙΤΗ 2/6/2015

Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  16/6 - 26/6/2015

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 29/6 - 10/7/2015

Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 13/7 - 24/7/2015

Δ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 31/8 - 10/9/2015


