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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ.

Ο Δήμος Αμαλιάδας περιλαμβάνει την πόλη της 
Αμαλιάδας και 19 πρώην κοινότητες σύμφωνα με το Ν. 

2539/1997 "σχέδιο Ιωάννης Καποδίστριας".

 Είναι ο πρώτος σε έκταση (256.988 στρ.) και ο δεύτερος 

σε πληθυσμό (32.090 κάτοικοι), σύμφωνα με την 
απογραφή του 2001, δήμος του Νομού Ηλείας.

 Από πλευράς πληθυσμού είτε σαν καποδιστριακός 

δήμος, είτε σαν πόλη, η Αμαλιάδα καταλαμβάνει την 4η 
θέση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά την 

Πάτρα, το Αγρίνιο και τον Πύργο.



~ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
Στο σύγχρονο αθλητικό κέντρο του Δημοτικού 
Σταδίου Αμαλιάδας φιλοξενήθηκαν σπουδαίες 
αθλητικές διοργανώσεις παγκόσμιου ενδιαφέροντος, 
όπως :

 Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Γυναικών 
2003

 Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Παίδων 
2005

 Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Εφήβων 
2006

 Final Eight Κυπέλλου Ελλάδας Βόλεϊ Ανδρών 2006



ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
συμπεριλαμβάνουν:

 Δυο σύγχρονα κλειστά γήπεδα.

 Ένα σύγχρονο γήπεδο ποδοσφαίρου με χόρτο και 
εξέδρα.

 Δύο βοηθητικά γήπεδα ποδοσφαίρου με χόρτο.

 Διαδρομές για στίβο με ταρτάν,σκάματα,στρώματα
και βαλβίδες ρίψεων.

 Κολυμβητήριο ολυμπιακών προδιαγραφών.

 Αίθουσα με βάρη.

 Αποδυτήρια και ντούζ.









Αθλητισμός Υψηλού Επιπέδου στην 
Αμαλιάδα.
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 Το Αθλημα (Βόλευ)
Από τα σημαντικότερα αθλήματα 

παγκοσμίως κυριολεκτικά παίζεται σε 
όλο τον πλανήτη,με μεγάλη 

παράδοση σε ανατολικές χώρες.



ΤΟ ΒΟΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Μεγάλες επιτυχίες μέσω του συλλόγου του Κοροίβου 
έχει το άθλημα στην πόλη μας , με συμμετοχές στην 
Α’2 και παραλίγο στην Α’1 (χάσαμε στα μπαράζ από 
τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης την άνοδο).

Αυτές τις ημέρες ή ομάδα δίνει αγώνες για την άνοδο 
στην Α’2 κατηγορία.



 Το Βόλευ στην Ελλάδα

Σαν άθλημα βρίσκεται σε καλό επίπεδο 
στην Ελλάδα αν και τα τελευταία 

χρόνια λόγω της κρίσης το άθλημα 
δεν διάγει τις καλύτερες μέρες του.



ΕΡΕΥΝΑ

Αποφασίσαμε να ερευνήσουμε το επίπεδο του 
αθλήματος στην πόλη μας με την μέθοδο της 
συνέντευξης προσώπων σχετικών με το Βόλευ. 
(Αθλητές- προπονητές)

Παράλληλα επισκεφτήκαμε τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του συλλόγου.



 Σωτηρόπουλο Γιώργο

 Παναγιωτάρα Φώτη

 Παπαδημητρίου Αχιλλέα 



 Ο Γιώργος Σωτηρόπουλος είναι βοηθός προπονητή 
της ομάδας,πρώην παίχτης και γενικά πολύ 
σημαντικό στέλεχος της ομάδας.
Είναι γέννημα-θρέμμα Αμαλιαδίτης και είναι στο 
σύλλογο από την πρώτη μέρα της ίδρυσης του.



 Ο Φώτης Παναγιωτάρας είναι απο τους καλύτερους 
παίκτες της νέας γενιάς του Κοροίβου και συνδυάζει 
άριστα αθλητισμό και πανεπιστήμιο (αφού είναι 
φοιτητής στο 4ο έτος)



 Ο Αχιλλέας Παπαδημητρίου είναι ο μεγαλύτερος 
αθλητής Βόλευ που έχει αναδείξει η πόλη μας.

Έχει αγωνιστεί,εκτός από τον Κόροιβο,στις
μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας(Ολυμπιακό -
Παναθηναικό),είναι διεθνής και αυτή την στιγμή 
αγωνίζεται σε ομάδα του εξωτερικού(Μποβέ
Γαλλίας)κάνοντας παράλληλα και μεταπτυχιακό.
Μιλήσαμε μαζί του μέσω skype αφού είναι πλέον 
κάτοικος Γαλλίας.



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



1. Σύντομο βιογραφικό (που γεννηθήκατε; που μένατε 
και που μεγαλώσατε; )

2. Πως ξεκινήσατε τον αθλητισμό; Τι σας επηρέασε 
να επιλέξετε τον αθλητισμό; 

3. Συνδυάζετε αθλητισμός με το σχολείο; 

4.Συναισθήματα κατά την διάρκεια του αγώνα!

5.Stress - Αντιμετώπιση

6.Απολαβές αθλητή; (Οικονομικά)

7.Κίνητρο. Ποιο είναι το κίνητρό σας;

8.Αναβολικά. Έχετε πάρει ποτέ αναβολικά ή το έχετε 
επιχειρήσει; Έχετε δει κάποιον από τους παίχτες 
σας;



9.Περιγράψτε μας μια μέρα μας.

10.Ποιοι σας βοήθησαν στις καριέρα σας;

11.Τι θυσίες έχετε κάνει για τον αθλητισμό;

12.Έχετε εντοπίσει διαφορές σε άτομα που αθλούνται 
σε σχέση με αυτά που δεν αθλούνται;
13.Τί κερδίσατε από την ενασχόλησή σας με τον 
αθλητισμό;
14.Μετανιώσατε που γίνατε αθλητής;Και αν ναι 
γιατί;
15.Μετά την καριέρα σας,τι κάνετε τώρα;
Προπονητής; ή εκτός αθλητισμού;
16.Ταλέντο ή προπόνηση;

17.Μπορεί να υπάρξει αθλητισμός υψηλών 
προδιαγραφών στην πόλη σας;



Και οι τρεις ομιλητές μας συμφωνούν:
~Ξεκίνησαν από πολύ μικρά των αθλητισμό με την 
παρότρυνση της οικογένειας και των φίλων τους.

~Συνδυάζεται πολύ καλά αθλητισμός και σχολείο.

~Πληθώρα συναισθημάτων κατά την διάρκεια του 
αγώνα.
~Μαθαίνουν να ζούν με το Stress.
~Ασήμαντες οικονομικές απολαβές.
~Η αγάπη για τον αθλητισμό είναι το κίνητρό τους.
~ΠΟΤΕ δεν πήραν αναβολικά και είναι κατά των 
αναβολικών γενικά.



~Η μέρα τους περιστρέφετε γύρω από τον αθλητισμό.
~Σημαντική η βοήθεια της οικογένειας και τον 
προπονητών τους για την αθλητική τους εξέλιξη.
~Πολλές ώρες προπόνησης,όλα τα σαββατοκύριακα 
αφιερωμένα στον αθλητισμό,όχι διακοπές και άλλα 
πολλά θυσιάζουν για τον αθλητισμό.
~Τα άτομα που αθλούνται υπερέχουν σωματικά και 
ψυχολογικά,από άτομα που δεν αθλούνται.
~Φίλους,αναγνωρισιμότητα,ταξίδια και άλλα πολλά 
είναι τα κέρδη του αθλητισμού.
~ΚΑΝΕΙΣ δεν μετάνιωσε που ασχολήθηκε με τον 
αθλητισμό.



~Όλοι θέλουν να παραμείνουν στον 
αθλητισμό όσο το δυνατόν 
περισσότερο.
~ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ. Το ταλέντο μόνο 
του δεν φτάνει.
~Μπορεί με προϋποθέσεις να 
υπάρξει αθλητισμός ή υψηλών 
προδιαγραφών στην πόλη μας.


