
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 «ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» 

   Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν δύο σημαντικές εκδηλώσεις του Αθλητικού Πολιτιστικού 

Συλλόγου « ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» 

  Το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου, στην κατάμεστη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 16ου Λυκείου από 200 

και πλέον γονείς και αθλητές , πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης 

πίτας  του συλλόγου και η βράβευση των καλυτέρων αθλητών  και των καλυτέρων μαθητών- αθλητών  

κατά την αγωνιστική περίοδο 2018-2019. 

  Ο σύλλογος  των  Αμπελοκήπων που εκτός  του ποδοσφαίρου, έχει τμήματα ρυθμικής γυμναστικής , 

ταεκβοντό και αθλητικού ομαδικού χορού (cheerleading) βράβευσε τους καλύτερους αθλητές του.  

  Από το ποδόσφαιρο  τον Στράτο Τσιρβούλη  ο οποίος ήταν βασικό  μέλος της μικτής ομάδας της 

Ε.Π.Σ.Αθηνών. 

  Από τον αθλητικό ομαδικό χορό, τις αθλήτριες  που κατέκτησαν  1η και 3η θέση στο Πανελλήνιο 

πρωτάθλημα του 2019 και την προπονήτρια τους κα Νέλλυ Παππά. 

  Για την 1η Πανελλήνια νίκη και το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία  junior A΄jazz οι αθλήτριες: Βήτου, 

Γκίργκης, Γρηγοροπούλου, Ελσαγιέντ, Ισαράι, Καχριμάνη , Λαζάρου, Λαλαίου, Λιούρα, Μουλάι , Μπινιάρη, 

Νάκου, Νοτάρη , Πασατζή, Πυρίδη , Σωκρατίδη, Τασιγιάννη, Τσίρη , Τσοκονελίτσε και Χαρτζανιώτη. 

  Για την 3η Πανελλήνια νίκη και το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία junior B΄ jazz οι αθλήτριες :Άγριου, 

Αθανασάκη, Αλιβιζάτου, Βαλάι, Γκάνου, Γκίργκης Μ. , Γκούμα , Καζάντζη, Λεονάρδου, Μετάι, Νερούτσου , 

Νικολάου, Ξένου, Πιλάκη, Ράππου, Τσιβίκη, Μπάμι. 

  Από τους αθλητές μαθητές βραβεύθηκαν :  

Από το ποδόσφαιρο ο Τζώρτζης Περαντάκος της ομάδας  κ-16 και                                                                             

ο Στράτος Τσιρβούλης της ομάδας κ-14. 

Από το ταεκβοντό ο Στέφανος Ζαχαριάς  

Από τα τμήματα ρυθμικής και αθλητικού ομαδικού χορού  η Αθανασία Κακαβά, η Δήμητρα 

Καρακοβούνη, η Ναυσικά  Πασσά και η Έφη Πολυζωγοπούλου μητέρα 3 παιδιών η οποία συμμετέχει 

στο τμήμα cheer moms φοιτά σε νυκτερινό ΕΠΑΛ, εργάζεται και είχε βαθμολογία 19.6 

Οι βραβεύσεις των αριστούχων μαθητών του συλλόγου γίνονται για να τιμήσουμε τις προσπάθειες των 

αθλητών μας αλλά και να δώσουμε να καταλάβουν και οι υπόλοιποι αθλητές μας και οι  γονείς των 

παιδιών αλλά και σε όσοι δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό λόγω των μαθημάτων ότι με σωστό 

προγραμματισμό ,  θέληση και ταλέντο , όλα μπορούν να συμβαδίζουν . 

 



Την επόμενη μέρα, Κυριακή 2 Φεβρουαρίου  πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο 

                                                              η 6η  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ    ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ                                                                                                                                                        

για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος του συλλόγου,  στην οποία οι συμμετοχές ξεπέρασαν  κάθε 

προηγούμενη  χρονιά  φτάνοντας τις 42 ενώ άλλα 3 μέλη του συλλόγου έδωσαν το παρόν την επόμενη 

μέρα στο κέντρο αιμοδοσίας . 

   Η προσπάθεια αυτή που ξεκίνησε το 2015 με μόλις 18 συμμετοχές ,ήταν ιδέα του προέδρου του 

συλλόγου Κου Κων/νου Ανδριόπουλου ο οποίος είναι εθελοντής αιμοδότης από το 1985 και κάθε χρόνο ο 

αριθμός των συμμετεχόντων  αυξάνει.  

   Στην φετινή αιμοδοσία είχαμε τους πρώτους μαθητές-αθλητές του συλλόγου σαν  αιμοδότες  σε 

ηλικία 18 ετών, που με την συγκατάθεση των γονέων έδωσαν για πρώτη φορά αίμα. 

   Στόχος , του κου Ανδριόπουλου είναι να ενισχυθεί η τράπεζα αίματος του συλλόγου και από  

τους γονείς των μαθητών  και τους εκπαιδευτικούς  του σχολικού συγκροτήματος της 

Πανόρμου και Λαρίσης  ( 104ο δημοτικό σχολείο, 16ο  γυμνάσιο και 16ο λύκειο) από το οποίο 

προέρχονται τα περισσότερα παιδιά του συλλόγου, ώστε ο εθελοντισμός στον τομέα της 

αιμοδοσίας να γίνει συνήθεια και να περνά από τους γονείς στα παιδιά .  


