Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Δελτίο τύπου

Από τα Δημοτικά Σχολεία Κρεστένων, Ζαχάρως,
Καλλικώμου, Μακρισίων, Φιγαλείας και Ανδρίτσαινας
Ευρεία συμμετοχή στις αθλοπαιδιές
στο Κλειστό Γήπεδο των Κρεστένων
Σάκης Μπαλιούκος: «Ο στόχος της κατασκευής και
συντήρησης των αθλητικών μας εγκαταστάσεων,
συμβάλλει στην αθλητική ανάπτυξη της περιοχής μας»

Μεγάλη συμμετοχή μαθητών σημειώθηκε στους
αγώνες βόλεϊ Δημοτικών Σχολείων της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, που
διεξήχθησαν με επιτυχία στο Κλειστό Γήπεδο
Κρεστένων.
Στους αγώνες που υλοποιήθηκαν από το υπουργείο
Παιδείας, στα πλαίσια της προκήρυξης σχολικών
αγώνων αθλοπαιδιάς Δημοτικών και Γυμνασίων,
συμμετείχαν τα Δημοτικά Κρεστένων, Ζαχάρως,
Καλλικώμου, Μακρισίων, Φιγαλείας και Ανδρίτσαινας.

Τα Δημοτικά Σχολεία Ανδριτσαίνης και Φιγαλείας
έλαβαν για πρώτη φορά μέρος σε ανάλογους αγώνες,
κάνοντας αξιόλογη εμφάνιση, για την οποία αξίζουν
συγχαρητήρια τους εκπαιδευτικούς τους που προώθησαν
και τη συμμετοχή των μαθητών.
Σκοπός της σημαντικής αυτής προσπάθειας ήταν να
βγουν τα παιδιά από τα σπίτια τους, δύο χρόνια μετά την
εμφάνιση της πανδημίας του covid-19, κάτι που στην
πράξη αποτέλεσε μια ευχάριστη εμπειρία για τους
μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς που τους
συνόδεψαν.
Οι μαθητές των τάξεων Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ αγωνίστηκαν στο
άθλημα της πετοσφαίρισης σε ομάδες 6Χ6, με στόχο τη
συμμετοχή και την ψυχαγωγία και όχι τη νίκη, γεγονός
που τους προκάλεσε μεγάλη ευχαρίστηση.
Σημαντική ήταν η συμβολή σε αυτή την προσπάθεια
των αρμοδίων του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων κ.κ.
Αν. Καρνάρου και Γιώργου Χρονόπουλου, για την
άψογη προετοιμασία του Κλειστού Γηπέδου
Κρεστένων, ενώ την ιατρική κάλυψη των αγώνων
υποστήριξε με υπευθυνότητα η ιατρός κ. Σπυριδούλα
Κρότση.
Την ευθύνη για την υλοποίηση των αθλοπαιδιών στους
δήμους του Νομού, έχει ο Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ηλείας κ. Γιάννης
Γεωργακόπουλος.

Εξάλλου αναφορικά με την υλοποίηση των αγώνων, ο
Δ/ντης Δ/θμιας Εκπαίδευσης και πρόεδρος της
Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Ν. Ηλείας κ. Γιώργος Φωτεινόπουλος, σε
ευχαριστήρια επιστολή προς το δήμαρχο ΑνδρίτσαιναςΚρεστένων, επισημαίνει τα εξής:
«Με την ολοκλήρωση της διεξαγωγής των Πανελλήνιων
Σχολικών Αγώνων επιθυμώ να σας απευθύνω θερμές
ευχαριστίες για την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά
μας, για την παραχώρηση του Κλειστού στην Κρέστενα
και του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Καλλίκωμο».

Δηλώσεις για τις αθλοπαιδιές
στο Κλειστό Γήπεδο Κρεστένων

Σάκης Μπαλιούκος, δήμαρχος ΑνδρίτσαιναςΚρεστένων
«Χαρήκαμε που στους αγώνες συμμετείχαν σχολεία από
πάρα πολλές περιοχές. Ο στόχος της κατασκευής και της
συντήρησης των αθλητικών μας εγκαταστάσεων είναι
ακριβώς να έρχονται σε επαφή οι νέοι του δήμου μας με
άλλες περιοχές, να συμμετέχουν στα αγωνίσματα που
προγραμματίζονται και να αποκτούν μια μεγαλύτερη

αθλητική εμπειρία, προκειμένου να λάβουν μέρος και
αυτοί στην αθλητική ανάπτυξη της περιοχής μας».

Αναστ. Καρνάρος, πρόεδρος Ν.Π. πολιτισμού,
αθλητισμού, κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης
δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων
«Ο Δήμος μας θα είναι πάντα αρωγός σε τέτοιες
προσπάθειες που έχουν στο επίκεντρο τη νεολαία μας.
Μας ζητήθηκε από την Α/θμια Εκπ/ση να διοργανωθούν
οι αθλοπαιδιές για το βόλεϊ, που είναι ένα άθλημα το
οποίο στο Δήμο το έχουμε αγκαλιάσει και κάνουμε
ενέργειες για να δημιουργηθεί ομάδα και σε επίπεδο
ακαδημιών. Αγκαλιάσαμε αυτήν την προσπάθεια και με
χαρά είδαμε πολλά παιδιά να έρχονται και να
συμμετέχουν σε αυτό το σημαντικό άθλημα» .

Γιάννης Γεωργακόπουλος, Υπεύθυνος Φυσικής
Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ηλείας
«Θέλω κατ’ αρχήν να τονίσω την άψογη συνεργασία
με τους υπεύθυνους του Δήμου ΑνδρίτσαιναςΚρεστένων, όσον αφορά την προετοιμασία και την
καθαριότητα του γηπέδου. Συγχαρητήρια επίσης θέλω να
απευθύνω στους Διευθυντές και στους Καθηγητές
Φυσικής Αγωγής των σχολείων που υποστήριξαν τη
συμμετοχή των μαθητών. Συγχαρητήρια και στους
συνοδούς των ομάδων που άντεξαν την όλη διαδικασία

αν και δεν είναι συνηθισμένοι. Θέλω ακόμα να
ευχαριστήσω τους διαιτητές συναδέλφους μου κ.κ. Παν.
Φρεζάδο, Νικολέτα Ζώη, Δημ. Αλεξόπουλο και
Μαριέττα Γεωργακοπούλου, που διεύθυναν τη ροή των
αγών ώστε τα παιδιά από τις 9:00 έως τις 12:30 να
μπορέσουν να παίξουν πολλούς αγώνες. Ελπίζουμε του
χρόνου από την αρχή της σχολικής χρονιάς να έχουμε
έγκαιρα την εντολή του υπουργείου ώστε να μπορέσουμε
να πραγματοποιήσουμε επιπλέον αγώνες, όχι μόνο στην
πετοσφαίριση αλλά και σε άλλα αθλήματα».

Νικολέτα Ζώη, γυμνάστρια της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ηλείας, προπονήτρια και διαιτητής στο βόλεϊ και beach
volley
«Η προσπάθεια αυτή είναι κάτι που βοηθάει τα παιδιά
και το άθλημα ταυτόχρονα και το είχαν ανάγκη οι
μαθητές, αφού προωθεί ην ομαδικότητα και τη
συμμετοχή σε τέτοιου είδους αγώνες. Οι διαιτητές δεν
είναι πάρα πολλοί στη χώρα και στην περιοχή και
θεωρώ ότι θα πρέπει να ασχοληθούν με το αντικείμενο
οι νέοι γιατί είναι κάτι που προσφέρει ένα εξτρά κέρδος
για κάποιους ενώ για κάποιους άλλους είναι και ένα
πολύ ωραίο χόμπι».

Παναγιώτης Φρεζάδος , γυμναστής φυσικής αγωγής
και επίσημος διαιτητής βόλεϊ σε τοπικά πρωταθλήματα

«Το βόλεϊ είναι ένα άθλημα που σου καλλιεργεί
δεξιότητες, όχι μόνο αθλητικές αλλά και δεξιότητες
ζωής. Είναι μια περίοδος μετά από δύο χρόνια
πανδημίας, όπου αποφασίσαμε να γίνει το βόλεϊ γιατί τα
παιδιά δεν κινήθηκαν πάρα πολύ, να μπορέσουν δηλαδή
να συμμετάσχουν, αφού λ.χ. στο ποδόσφαιρο θέλει
καλύτερη φυσική κατάσταση και έχει επαφή με τον
αντίπαλο».

