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ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Ερευνήσαμε τη πορεία στο χρόνο της ομάδας
μπάσκετ του Κοροίβου Αμαλιάδας, που
κατάφερε ξεκινώντας από την χαμηλότερη
κατηγορία να καθιερωθεί στις καλύτερες
ομάδες της χώρας.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Η εντυπωσιακή φετινή πορεία της ομάδας
μπάσκετ του Κοροίβου, το γεγονός ότι
εκπροσωπεί την πόλη μας και ότι όλοι στην
πόλη ασχολούνται με αυτό το θέμα μας
ώθησε ώστε να ψάξουμε στο παρελθόν, να
δούμε πως ξεκίνησε ο σύλλογος και πως
φτάσαμε στο τώρα. Μάθαμε πολύ
ενδιαφέροντα πράγματα που ούτε καν
φανταζόμασταν σε διαφορετικές και πιο
δύσκολες συνθήκες και είδαμε τα
αποτελέσματα μιας συντονισμένης ομαδικής
προσπάθειας.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Μέσω αναζήτησης στο Διαδίκτυο βρήκαμε
πολλά στοιχεία για το Κόροιβο αλλά και
για το μπάσκετ γενικά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ
Με τη μέθοδο της συνέντευξης βρήκαμε τα
στοιχεία που θέλαμε. Επισκέφθηκαν το
σχολείο μας και απάντησαν πρόθυμα σε ότι
τους ρωτήσαμε οι:
-Χάρης Μαρκόπουλος(προπονητής Κοροίβου)
-Γιώργος Ανδριόπουλος(παλιός αθλητής του
συλλόγου)
-Δημήτρης Γιαννόπουλος(παλιός αθλητής του
συλλόγου)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Το μπάσκετ στην Ελλάδα
Το μπάσκετ είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
Ομάδες μας έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα
συλλόγων της Ευρώπης (ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ) 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.

Ο Κόροιβος ιδρύθηκε το 1982 και το 1983
δημιουργήθηκε το τμήμα
καλαθοσφαίρισης με πρωτοβουλία του
καθηγητή φυσικής, Μάρκου
Μπεμπλιδάκη, παρέα με κάποιους φίλους
του, που οραματίστηκαν το πρώτο μη
ποδοσφαιρικό σωματείο. Ο
Μπεμπλιδάκης ήταν ο πρώτος
προπονητής και παράλληλα παίκτης της
ομάδας, που ξεκίνησε από την τότε Β΄
ΕΣΚΑΗ.

Η εξέλιξη ήταν διαρκής και μέσα σε μια
τετραετία η ομάδα βρέθηκε στην πρώτη
τη τάξει κατηγορία της ΕΣΚΑΗ, ενώ
ακολούθησαν τέσσερις άνοδοι στη Γ'
Εθνική, χωρίς να καταφέρει να
σταθεροποιηθεί.











Το 2008 έμελλε να είναι η χρονιά που θα καθιέρωνε τον Κόροιβο στις
εθνικές κατηγορίες, μετά από την κατάκτηση της Α1 ΕΣΚΑΗ με μόλις μία
ήττα. Το 2009 κατετάγη δεύτερος στον 1ο Νότου της Γ' Εθνικής και κέρδισε
την άνοδο στην Β', όμως προτίμησε να εξαγοράσει τη θέση της Ξάνθης και
να αγωνιστεί στην Α2.
Η χρονιά ήταν διδακτική και έφερε τον υποβιβασμό στην Β' Εθνική, ωστόσο
η ομάδα έδειξε ισχυρό χαρακτήρα και επανήλθε την επόμενη σεζόν στην Α2.
Μάλιστα, πραγματοποίησε μια φανταστική πορεία, τερματίζοντας στην
τέταρτη θέση, για να ακολουθήσει η περσινή ανεπανάληπτη επιτυχία με την
άνοδο στην Α1 Εθνική Κατηγορία.
Όλα αυτά τα χρόνια είναι εμφανές πως ο Κόροιβος δρα βάσει καλά
οργανωμένου πλάνου, που τον έφερε ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις του
ελληνικού μπάσκετ. Ο κόσμος της Ηλείας αποτελεί τη μεγάλη δύναμή του
και το μοντέλο της λαϊκής βάσης λειτουργεί εξαιρετικά. Εξάλλου, δεν είναι
τυχαίο πως οι 100.000 της εγγυητικής για τα μεγάλα σαλόνια καλύφθηκαν
από 300 διαφορετικούς μετόχους του συλλόγου.
~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
Η Καλαθοσφαίριση είναι ολυμπιακό άθλημα με μεγάλη απήχηση παγκοσμίως.
Το υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος τον συναντάμε στις Η.Π.Α. όπου το
NBA συναρπάζει τα πλήθη

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
-Πείτε μας λίγα λόγια για σας και τη καριέρα σας.
-Πως επιλέξατε να έρθετε εδώ, ποιό το κίνητρό σας;
-Μπορεί μια μικρή πόλη σαν την Αμαλιάδα να κρατήσει μία ομάδα στην Α'1;
-Μετά από μισό χρόνο, τα πράγματα εδώ είναι έτσι όπως τα περιμένατε; καλύτερα ή
χειρότερα;
-Γνωρίζατε την Αμαλιάδα και την ομάδα μας πρίν έρθετε εδώ;
-Ποιές οι διαφορές Κοροίβου Αμαλιάδας με τις άλλες ομάδες που δουλεύατε;
-Μπορεί ο Κόροιβος να στεριώσει στην Α'1;
-Βλέπετε κάποιο ταλαντούχο παίκτη που έχει μέλλον;
-Σας αρέσει ο τρόπος που λειτουργεί ο σύλλογος;
-Πως βλέπετε το μέλλον στην Αμαλιάδα για σας;
-Περιγράψτε μας μία μέρα προπόνησης.
-Περιγράψτε μας μία μέρα αγώνα. (συναισθήματα)
-Τα μικρά συμβόλαια παικτών στο μπάσκετ δυσκολεύουν τη δουλειά σας;
-Πως νιώσατε όταν ήρθατε αντίπαλος με τον πατέρα σας και ποιά η σχέση μεταξύ
σας;
-Είναι κάποιοι παίκτες σας μαθητές; Συνδυάζεται το μπάσκετ με το σχολείο;
-Συναισθήματα μετά από νίκη ή ήττα.
-Είναι ο Κόροιβος σκαλοπάτι για το μέλλον σας;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ
κυρ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
(παλαίμαχους παίκτες της ομάδας)
-Περιγράψτε μας εκείνη την εποχή;
-Πως νιώθετε τώρα που η ομάδα είναι τόσο ψηλά;
-Όταν ξεκινούσατε τα πρώτα χρόνια, φανταζόσασταν ότι θα
φτάσουμε μέχρι εδώ;
-Ποιά η διαφορά του τότε με το τώρα;
-Πως νιώθετε που εσείς παίζατε δωρεάν ενώ τώρα όλοι είναι
επαγγελματίες;
-Από εκείνη τη γενιά που ξεκίνησε τότε υπάρχουν κάποιοι από
αυτούς που ασχολούνται ακόμα με το μπάσκετ;
-Νιώθετε μέλος της ομάδας αυτή τη στιγμή;
-Θεωρείται ότι έχετε συμβάλει κι εσείς στη σημερινή ομάδα;
-Αν τώρα ήσασταν 20 χρονών θα θέλατε να παίζατε στην ομάδα
του Κοροίβου;

Συνέντευξη κ. Χάρη Μαρκόπουλου
Ο προπονητής Χάρης Μαρκόπουλος επισκέφθηκε το σχολείο
μας και μας μίλησε. Αρχικά, το κίνητρο που του δόθηκε
για να ασχοληθεί με το Μπάσκετ,προέρχεται από την
οικογένεια του. Ένας τραυματισμός όμως τον έκανε να
σταματήσει να παίζει και έτσι ξεκίνησε να ασχολείται με
τη προπονητική. Γενικά, πιστεύει πως πρέπει να υπάρχει
ένα πλάνο με μακροπρόθεσμους στόχους οι οποίοι σιγάσιγά να υλοποιούνται. Ακόμα, μας είπε επίσης πως πρέπει
να αφιερώνεις χρόνο σε κάτι για να βελτιωθείς, αλλά όχι
να αφιερώνεσαι ολοκληρωτικά σε αυτό. Προσπαθούμε να
ζήσουμε το σήμερα κι όχι το αύριο. Προτιμάει να ζει και
να απολαμβάνει τη ζωή του,να αντιμετωπίζει τις
δύσκολες στιγμές. «Τα λίγα πράγματα μπορεί να είναι πιο
σημαντικά κι από τις μεγάλες επιτυχίες" μας πρόσθεσε
επίσης. Γενικότερα, υπάρχει και ατομική και ομαδική
προσπάθεια που καταβάλλεται από τον κάθε παίκτη της
ομάδας.Κατά τη γνώμη του, η Α'1 είναι ένας καθρέφτης
ενός κοινωνικού συστήματος. Τέλος, πιστεύει στην
ομάδα μας διότι μπορεί να είναι μικρή, αλλά ήδη έχει
φτάσει σε υψηλό επίπεδο και μπορεί να φτάσει ακόμα πιο
ψηλά.

Μας είπαν οι κ. Ανδριόπουλος
και Γιαννόπουλος
Τα πάντα ξεκινούσαν από τους σχολικούς αγώνες εκεί ήταν η
βάση που ξεκίνησε η ομάδα. Οι αγώνες γίνονταν σε ανοιχτά
γήπεδα, δεν υπήρχαν τότε κλειστά. Το 1983 ήρθε ένας
καθηγητής από την Κρήτη ο Μάρκος Μπεμπλιδάκης από τα
Χανιά , ήταν ο πρώτος που δούλεψε την ομάδα και την
ανέβασε σε ένα άλλο επίπεδο. Ο βασικός στόχος ήταν να
φτιάξουν μια ομάδα που θα έπαιρνε μέρος στα
πρωταθλήματα. Από το 1984 η ομάδα άρχιζε να ανεβαίνει
επίπεδα.. για το τότε ήταν μια μεγάλη διαφήμιση για την
πόλη μας. Ο Κόροιβος είναι ΕΝΑ, πρώην και νυν παίκτες. Το
ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Υπάρχουν
ακόμα παλιοί παίκτες μέχρι και σήμερα διπλά στην ομάδα.
Πολύ θα θέλαμε να είμασταν 20 χρονών και να παίζαμε κι
εμείς Μπάσκετ σε αυτή την ομάδα, είμαστε πάντα κοντά
στην ομάδα με άλλο τρόπο βέβαια. Εκείνες τις μέρες
(δεκαετία 80’) το EUROBASKET 87 έδωσε τεράστια ώθηση
στο άθλημα. Όλοι ήθελαν να παίζουν Μπάσκετ. Δεν υπήρξε
ποτέ στην ομάδα ένας μεγάλος χρηματοδότης , όλα έγιναν με
ομαδική προσπάθεια. Θεωρούμε ότι και εμείς έχουμε βάλει
ένα λιθαράκι στο σημερινό οικοδόμημα που όλοι θαυμάζουν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ








Η ομαδική και συντονισμένη προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα.
Όποιος βάζει στόχους και επιμένει, μακροπρόθεσμα δικαιώνεται.
Όσον αφορά την πόλη μας, η Αμαλιάδα μέσω του μπάσκετ ακούγεται και
προβάλλεται παντού.
Η αναγνωρισιμότητά της ενισχύει τον τουρισμό της περιοχής.
Επιπλέον, υπάρχουν άμεσα οικονομικά οφέλη αφού πολλοί άνθρωποι
μετακινούνται είτε για να παίξουν είτε για να δουν μπάσκετ δημιουργώντας έτσι
οικονομική δραστηριότητα.
Ενισχύεται γενικά ο αθλητισμός της πόλης μας αφού οι αθλητές πάντα
λειτουργούν ως πρότυπα στη νεολαία.

Μάθαμε πάρα πολλά σ’ αυτό το ενδιαφέρον ταξίδι στο χρόνο που δεν τα είχαμε καν
φανταστεί. Η ομάδα ξεκίνησε από μία παρέα μαθητών και κατόρθωσε βήμα βήμα
να γίνει μία απ’ τις καλύτερες ομάδες της χώρας. Κατανοήσαμε ότι αυτό δεν είναι
τυχαίο, έγινε συντονισμένα και με προγραμματισμό και σωστές κινήσεις. Δεν
υπήρχε κάποιος παράγοντας με πολλά χρήματα, ότι έγινε έγινε μεθοδευμένα με
πολύ μεράκι και κόπο και με καλή οργάνωση.
Επίσης, μας εντυπωσίασε το δέσιμο και η αγάπη των «παλαιμάχων» για την ομάδα
όπως και ο επαγγελματισμός και η κατάρτιση του νυν προπονητή κ. Χάρη
Μαρκόπουλου. Οπότε θεωρούμε ότι το ταξίδι αυτό θα έχει συνέχεια….

ΚΟΡΟΙΒΟΣ
Το ιστορικό τρίποντο του Καρύδα! που
έστειλε την ομάδα της Αμαλιάδας στην Α1

