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                                 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 
ΘΕΜΑ: Αθλητισµός για όλους!  
 
Γήπεδο Beach volley και ξυλορακέτας στο ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο 

Τρίπολης.  
 
Μεγάλη  προσέλευση  κόσµου 
 
Ο ∆ήµος Τρίπολης επενδύει στην άθληση των πολιτών και στον 

αθλητικό τουρισµό. 
 
 
Ο ∆ήµος Τρίπολης και το Νοµικό Πρόσωπο  του ∆ήµου µε στόχο να 

καταστήσουν την άθληση καθηµερινή συνήθεια και στάση ζωής για όλους, 
δηµιουργούν νέες δοµές και  υλοποιούν  δράσεις προσέγγισης του φίλαθλου 
πνεύµατος . 

 
Με τις αθλητικές υποδοµές  που παραδόθηκαν στο κοινό την Τετάρτη 3 

Ιουλίου 2013 ,όπως το γήπεδο του Beach volley που θα εξυπηρετεί και το 
άθληµα της  ξυλορακέτας ,δίνεται η δυνατότητα σε όλους να γνωρίσουν αλλά 
και να εξασκηθούν  σε νέα αθλήµατα. 

 
Ο Αντιδήµαρχος Αθλητισµού και Πολιτισµού κ. Σταύρος Κουκάκης και η 

Πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου Τρίπολης κ Χριστίνα Ζαµπαθά 
επισκέφθηκαν το ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο του ∆ήµου και στη συνέντευξη που 
παραχώρησαν στα ΜΜΕ ενηµέρωσαν για τις νέες αθλητικές δραστηριότητες 
και εγκαταστάσεις . 

 
Ο Αντιδήµαρχος δήλωσε: « Παραδόθηκε στους δηµότες της Τρίπολης το 

γήπεδο Beach volley το οποίο θα εξυπηρετεί το  συγκεκριµένο άθληµα αλλά 
και αυτό της ξυλορακέτας, δυο αγαπηµένα καλοκαιρινά σπορ. 

Έγινε µια µεγάλη προσπάθεια προκειµένου να εντάξουµε περισσότερα 
αθλήµατα στο ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο της πόλης µας ώστε να γίνει πλήρες 
σαν αθλητικός χώρος και να εξυπηρετεί όλους τους αθλητικούς συλλόγους. 

Οι δηµότες µας αγκάλιασαν το άθληµα του Beach volley και της 
ξυλορακέτας και αυτό το επιβεβαιώνει η προσέλευση µικρών και µεγάλων.» 

 
Η Πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου από την πλευρά της 

τόνισε: « Με µεγάλη µας χαρά διαπιστώνουµε τη µεγάλη προσέλευση του 



κοινού στις νέες εγκαταστάσεις που δηµιουργήσαµε αλλά και γενικά στο χώρο 
του σταδίου.  

Στη συνάντηση που είχαµε µε τους προπονητές που ασχολούνται µε το 
Beach volley όπως και µε τα παιδιά τα οποία εκπροσωπούν το σύλλογο 
ξυλορακέτας κάναµε ένα πλάνο για τον τρόπο που θα χρησιµοποιούνται οι 
νέες εγκαταστάσεις στο Αθλητικό Κέντρο του ∆ήµου Τρίπολης . 

Τέθηκαν πολλά θέµατα όσον αφορά τον κανονισµό και τη λειτουργία 
του νέου γηπέδου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών µας. 

Στην πορεία θα διοργανώσουµε και τουρνουά τα οποία θα 
ανακοινωθούν στην έναρξη της νέας σαιζόν στις αρχές Σεπτέµβρη.  

Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι δηµότες του δήµου µας 
αγαπούν τον αθλητισµό και καθηµερινά επισκέπτονται όλες τις εγκαταστάσεις 
του αθλητικού κέντρου.» 

 
 
 

 
 


