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Το Άθλημα γενικά

 Η Καλαθοσφαίριση είναι ολυμπιακό 
άθλημα με μεγάλη απήχηση παγκοσμίως.

 Το υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος το 
συναντάμε στις Η.Π.Α. όπου το NBA 
συναρπάζει τα πλήθη 



Η Καλαθοσφαίριση
στην Ελλάδα

 Η Καλαθοσφαίριση είναι σε πάρα πολύ καλό 
επίπεδο.

 Ομάδες μας έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα 
συλλόγων της Ευρώπης (ΕΥΡΟΛΙΓΚΑ) 6 φορές ο 
Παναθηναϊκός και 3 φορές ο Ολυμπιακός .

 Η Εθνική Ελλάδος έχει στεφθεί 2 φορές 
πρωταθλήτρια Ευρώπης και πολλές συμμετοχές 
σε ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ και ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ 



 Το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Κοροίβου 
είναι ένα από τα παλαιότερα του συλλόγου 
και φέτος κατάφερε να ανέβει  από την Α2 
στην Α1 εθνική κατηγορία , ένα επίτευγμα 
που φάνταζε όνειρο πριν από κάποια 
χρόνια.

 Στην πόλη μας οι σύλλογοι που 
καλλιεργούν το μπάσκετ είναι ο Κόροιβος 
και ο Υπερίωνας.

Καλαθοσφαίριση(basket)



Έρευνα

 Αποφασίσαμε  να ερευνήσουμε το επίπεδο 
του αθλήματος στην πόλη μας με την 
μέθοδο της συνέντευξης  προσώπων 
σχετικών με το basket (αθλητές και 
προπονητές).

 Παράλληλα επισκεφθήκαμε τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις. 



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

 Νηπεργιάλης Βασίλης ( προπονητής Κοροίβου )

Ο προπονητής της ομάδας ξεκίνησε το μπάσκετ, ως 
αθλητής στο Κόροιβο και μετά από μια μεγάλη καριέρα, 
είναι πάλι στην ομάδα της καρδιάς του ως προπονητής. 
Θεωρείται ένας από τους καλυτέρους προπονητές της 
νέας γενιάς στην Ελλάδα  

 Καρύδας Σάκης (παίκτης Κοροίβου)

Ο αρχηγός της ομάδας, με μεγάλη καριέρα σε πολλές 
ομάδες της Α1 και της Α2. Καθοριστικό το καλάθι τριών  
πόντων στην εκπνοή του αγώνα με την Καβάλα που 
έδωσε την άνοδο στο σύλλογο.



Ερωτηματολόγιο
 1. Σύντομο βιογραφικό
 2. Πως ξεκινήσατε τον αθλητισμό; Τι σας επηρέασε να επιλέξετε τον 

αθλητισμό;
 3. Συνδυάζετε αθλητισμός με σχολείο;
 4. Συναισθήματα κατά την διάρκεια του αγώνα!
 5. stress-Αντιμετώπιση
 6. Απολαβές αθλητή;
 7. Κίνητρο. Ποιο είναι το κίνητρο σας;
 8. Αναβολικά. Έχετε πάρει ποτέ αναβολικά ή το έχετε επιχειρήσει; Έχετε δει 

κάποιον από τους συμπαίχτες σας;
 9. Περιγράψτε μια μέρα σας!
 10. Ποιοι σας βοήθησαν στην 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. Τι κερδίσατε από την ενασχόληση σας με τον αθλητισμό;
 14. Μετανιώσατε που γίνατε αθλητής;
 15.Μετά την καριέρα σας, τι κάνετε τώρα; Προπονητής; Ή εκτός αθλητής
 16. Ταλέντο ή Προπόνηση;
 17. Μπορεί να υπάρξει αθλητισμός υψηλών προδιαγραφών στην πόλη μας



Βασίλης Νηπεργιάλης 

 Γέννημα-Θρέμμα 
Αμαλιαδαίος ο 
προπονητής της ομάδας 
μας έδωσε μια πολύ καλή 
εικόνα του συλλόγου και 
τόνισε ότι λειτουργούν 
σαν οικογένεια, 
εργάζονται σκληρά και 
απολαμβάνουν το ότι 
ασχολούνται με τον 
αθλητισμό 



ΣΑΚΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ

 Ο αρχηγός της ομάδας 
μας είπε ότι απολαμβάνει 
το μπάσκετ στην 
Αμαλιάδα, οι συνθήκες 
είναι ιδανικές για έναν 
αθλητή, η χημεία της 
ομάδας είναι μοναδική και 
ότι σκέφτεται να μείνει 
για αρκετά χρόνια στην 
πόλη μας



ΜΑΘΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ:
 Ξεκίνησαν από πολύ μικρή ηλικία το μπάσκετ. 
 Με την στήριξη της οικογένειας. 
 Συνδύασαν άψογα αθλητισμό και σχολείο. 
 Πολλά και διαφορετικά τα συναισθήματα ενός αγώνα. 
 Έχουν μάθει να ζουν με το στρες. 
 Καλές οι οικονομικές απολαβές αλλά δεν είναι το πρωτεύον.
 Κίνητρο τους η αγάπη για το άθλημα 
 Είναι και οι δυο ξεκάθαρα κατά τον αναβολικών 
 Όλη τους η μέρα περιστρέφετε γύρο από το μπάσκετ .
 Έχουν θυσιάσει πολλές ημέρες, σαββατοκύριακα, διακοπές, για τον 
αθλητισμό. 
 Κοινή είναι η πεποίθηση ότι τα άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό 
υπερέχουν και σωματικά και ψυχολογικά από τα άτομα που δεν αθλούνται.
 Οι καλεσμένοι προτρέπουν όλα τα παιδιά να ασχοληθούν με τον 
αθλητισμό   
 Μπορούμε να έχουμε αθλητισμό υψηλών προδιαγραφών στην 
Αμαλιάδα-η φετινή πορεία της ομάδας το αποδεικνύει


