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Έναρξη προπονήσεων Αγωνιστικών Τμημάτων 

 Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου   

Έναρξη προπονήσεων Τμημάτων Υποδομής 

 Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου   

Έναρξη προπονήσεων τμήματος Ανδρών  

Πεμπτη 26 Αυγούστου 

 

Έναρξη εγγραφών τμημάτων 

υποδομής Α.Ο. Τριφυλλιακού 
Πολυδρόσου 

Γραφείο συλλόγου: 

 Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη: 16:00-18:30 

 Σάββατο: 10:30-12:30 

 

Τμήματα Υποδομής  
Αγόρια και κορίτσια 5-18 ετών 

Καλούνται παλιοί και νέοι αθλητές που ενδιαφέρονται 

να ενταχθούν στην ακαδημία να παραλάβουν το 

πρόγραμμα προπονήσεων της νέας περιόδου.  

Την Τετάρτη 01/09 ξεκινούν οι προπονήσεις των 

αγωνιστικών τμημάτων του συλλόγου μας, Παιδικό και 

Εφηβικό. Για τα υπόλοιπα τμήματα της ακαδημίας οι 

πρώτες προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν την 

Δευτέρα 06/09. 

 

Υπεύθυνος ακαδημιών  

Συντονιστής του προγράμματος θα είναι ο Καθηγητής 

Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα στην καλαθοσφαίριση, 

Πολυχρονόπουλος Αντώνιος 

 

 

Μορφοποίηση πλαισίων κειμένου 

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση ενός 

συνδεδεμένου πλαισίμα, σκίαση, περιγράμματα και 

άλλη μορφοποίηση. Επιλέξτε το πλαίσιο που θέλετε να 

μορφοποιήσετε και κάντε διπλό κλικ στο περίγραμμά 

του για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου 

"Μορφοποίηση πλαισίου κειμένου". Εάν θέλετε να 

αλλάξετε το χρώμα ή το περίγραμμα ενός πλαισίου 

κειμένου, επιλέξτε την καρτέλα "Χρώματα και γραμμές". 

Για να αλλάξετε το μέγεθος, την κλίμακα ή να το 

περιστρέψετε, κάντε κλικ στην καρτέλα "Μέγεθος". Για 

να αλλάξετε το μέγεθος, την κλίμακα ή να το 

περιστρέψετε, κάντε κλικ στην καρτέλα "Θέση".  Εάν 

υπάρχει κείμενο που περιβάλλει το πλαίσιο κειμένου 

και θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο που το περιβάλλει, 

κάντε κλικ στην καρτέλα "Αναδίπλωση". Εάν θέλετε να 

Μήνυμα Συλλόγου 
Ο ιστορικός σύλλογος μπάσκετ που εδρεύει στα 

σύνορα Αμαρουσίου και Χαλανδρίου είναι έτοιμος να 
σας υποδεχθεί, τηρώντας αυστηρά όλα τα 

προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

 
Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε στα παιδιά της 

περιοχής μας, και όχι μόνο, την ευκαιρία να αθληθούν 

και να γίνουν μέλη ενός υγιούς και οργανωμένου 

συνόλου. Κύριο μέλημά μας είναι να προσφέρουμε στη 
νεολαία το κατάλληλο αθλητικό περιβάλλον, που 

αποτελεί ασπίδα προστασίας από τις παγίδες της 

σημερινής κοινωνίας αλλά και είναι ο φυσικός χώρος 
για εκτόνωση, δράση και διάκριση. 

Οι επιδιώξεις μας, κατά συνέπεια, δεν περιορίζονται 

μόνο στην ανάδειξη ικανών αθλητών. Στόχος μας είναι 

η  καλλιέργεια της φιλίας και της αλληλεγγύης μεταξύ 
των συναθλητών και του σεβασμού και της ευγενούς 

άμιλλας προς τους προπονητές και τους αντιπάλους. 

 
Τέλος, με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε ότι για 1η 

φορά στον σύλλογό μας θα δημιουργηθεί τμήμα 

κοριτσιών. 
 

Σας περιμένουμε!!! 

 

Γραφεία : Φραγκοκκλησιάς 65, Πολύδροσο 

Εδρα: Ροδοδάφνης 20, Πολυδροσο 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6980144260, 6972476603 

Ηλ. Ταχυδρομείο: trifiliakosacademy@gmail.com 

 

 
 

 


