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Κείμενο της Βανέσσας Παρίσσου

Με ενθουσιασμό και ανυπομονησία συμμετείχαν, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 
φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά μας, στην Ημερίδα Αθλητικών Παιχνιδιών που 
πραγματοποιήθηκε στον Αγρίλη στις 17 Αυγούστου 2013. 

Στα πλαίσια του ρόλου μου ως μέλος του ΟΦΑ (Όμιλος Φίλων Αγρίλη), το καλοκαίρι 
του ‘12 έλαβα την πρωτοβουλία να εισηγηθώ και την ικανοποίηση να εργαστώ για την
οργάνωση των εκδηλώσεων αυτών.

Μετά την περσινή πειραματική προσπάθεια, οργανώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά η Αθλητική ημερίδα, η οποία στέφθηκε με πραγματική επιτυχία, οφειλόμενη 
στη μεγάλη συμμετοχή των παιδιών, στον ενθουσιασμό τους κατά την διάρκεια των 
αγωνιστικών αθλητικών παιχνιδιών και την υπερηφάνειά τους όταν έλαβαν τα 
διπλώματα και τα μετάλλια διάκρισης και συμμετοχής. 

Λίγα λόγια για την ιστορία

Οι Αγριλιώτες έχουμε παράδοση σε αντίστοιχες διοργανώσεις, που γινόντουσαν τα 
καλοκαίρια κοντά στο 15Αύγουστο. Δεν θα ξεχάσουμε τον τρίαθλο (τρέξιμο, κολύμπι, 
ποδήλατο), τους αγώνες κολύμβησης, πόλο ακόμα και ιστιοσανίδας που κατά 
καιρούς έχουν χρωματίσει τις διακοπές μας και έχουν γίνει αναμνήσεις αξέχαστες 
από την παιδική μας ηλικία. Αυτές τις κοινές αναμνήσεις μας μοιραζόμασταν ξανά ένα
χειμωνιάτικο απόγευμα με τη Νίκη Σπανού και η πρώτη ιδέα για μια αντίστοιχη 
διοργάνωση για τη νέα γενιά της περιοχής μας, άρχισε να παίρνει μορφή. Και το ένα 
έφερε το άλλο….. Η εισήγηση στον ΟΦΑ, έγινε αμέσως δεκτή και όλα τα μέλη του 
προθυμοποιήθηκαν να στηρίξουν την διαδικασία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
1η Ημερίδα Αθλητικών Παιχνιδιών το καλοκαίρι του ‘12 . Η Βάσω Μπακούρου ως 
πρόεδρος ενθάρρυνε όλες τις προσπάθειες και ήταν ανά πάσα στιγμή παρούσα σε 
ότι χρειάστηκε. Η Δήμητρα Λαγού συμμετείχε με κέφι και φαντασία στην δημιουργία 
του έντυπου υλικού. Ο Νίκος Αραούζος αποτέλεσε βασικό συνεργάτη στο «στήσιμο» 
των παιχνιδιών και στην υποστήριξη κατά τη διεξαγωγή τους. 

Πολύτιμη και αναντικατάστατη ήταν η συνδρομή του Δημήτρη Κερερέ, που αφού με 
τις γνώσεις και την εμπειρία του βοήθησε ουσιαστικά στην επιλογή των αθλημάτων 
και την κατανομή τους για την σύνταξη του Προγράμματος, έδωσε το παρόν καθ΄ όλη
τη διάρκεια τη ημερίδας, αναλαμβάνοντας με μοναδική επιτυχία το δύσκολο έργο του 
συντονισμού των «αθλητών» και των αθλημάτων. 

Την πρώτη αυτή χρονιά συμμετείχαν 70 παιδιά στην ημερίδα μας και η απόφαση 
ήταν ομόφωνη: Τα Αθλητικά Παιχνίδια στον Αγρίλη έπρεπε να γίνουν θεσμός!

Τα παιδιά μας όλο το Χειμώνα αναπολούσαν το γεγονός και ανυπομονούσαν να έρθει
το επόμενο καλοκαίρι για να διασκεδάσουν και να δοκιμάσουν και πάλι τις δυνάμεις 
τους…… Έτσι και έγινε.



Τρέξιμο 1klm - Αφετηρία

Το πρόγραμμα 

Η ημερίδα ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΙΛΗ 2013, εξελίχθηκε σε δύο ενότητες, 
σε πρωινά και σε απογευματινά αγωνίσματα. 

Τα πρωινά αγωνίσματα, για παιδιά από 12 έως 16 ετών, περιλάμβαναν: 

• Τρέξιμο, με αφετηρία την εκκλησία, διαδρομή μέχρι το κάστρο των 

παραμυθιών από τον επαρχιακό δρόμο και επιστροφή από το παραλιακό 
μονοπάτι με τερματισμό στο Μόλο (περίπου 1 klm)

• Κολύμβηση σε στυλ ελεύθερο, με διαδρομή ανάμεσα στους δύο 

λιμενοβραχίονες του λιμανιού
• Κολύμβηση σε στυλ πρόσθιο
• Διαγωνισμό βουτιάς!!!



Κολύμβηση

Τα απογευματινά αγωνίσματα, για παιδιά από 5 έως 11 ετών, περιλάμβαναν: 

• Ποδηλατοδρομία για παιδιά από 5 έως 8 ετών, με αφετηρία την εκκλησία και 

τερματισμό στον Μύλο
• Τρέξιμο 300m με αφετηρία την εκκλησία και τερματισμό στον Μύλο
• Τρέξιμο 100m 



• Σκυταλοδρομία 
• Άλμα εις μήκος
• Τσουβαλοδρομία 

Να σημειωθεί ότι στα απογευματινά αγωνίσματα τα παιδιά μας χωρίστηκαν σε τρία 
group αγοριών και τρία κοριτσιών ανάλογα με την ηλικία τους, προκειμένου να είναι 
δίκαιος ο συναγωνισμός…!





Οι συντελεστές και η συμμετοχή των παιδιών

Η αγωνία για την επιτυχία της προσπάθειας ήταν μεγάλη. Οι ανάγκες πολλές για την 
υποστήριξη της οργάνωσης, και η επιστράτευση εθελοντών απαραίτητη! Δεν ξεχνώ 
το Βασίλη Ι. Βαρβέρη (τον μεσαίο), που ευρηματικός και αεικίνητος ήταν πανταχού 
παρών για την προετοιμασία των αγωνισμάτων και την υποστήριξη της διεξαγωγής 
τους∙ τη Μαρία Θεοδωροπούλου και την Αθηνά Κωτσάκη που ανέλαβαν τις εγγραφές
των μικρών μας αθλητών και την συμπλήρωση των διπλωμάτων∙ την Γιούλα Παυλή 
και την Ιωάννα Πατάπη που έκαναν την καταγραφή των νικητών ανά αγώνισμα 
προκειμένου να γίνουν οι απονομές μεταλλίων∙ τη Νίκη Σπανού, το Διονύση 
Κορωναίο, και το Γιώργο Λυμπερόπουλο που απετέλεσαν την κριτική επιτροπή του 
διαγωνισμού βουτιάς∙ το Γιάννη Ανάργυρο, τον Αλέξη Σπανό, τον Κώστα Κορωναίο, 
το Γιάννη Τσίγκανο τον Αλέξη Προβατά, την Έρικκα Τσάφου, τη Λόρη Τσίγκανου τον 
Ηλία Θεοδωρόπουλο , το Θοδωρή Γαραντζιώτη που βοήθησαν σε κάθε στάδιο για 
την επιτυχή εξέλιξη των αγωνισμάτων.

Ο Δημήτρης Κερερές πρωτοστάτησε και πάλι αναλαμβάνοντας πλήρως τη διεύθυνση
της διεξαγωγής όλων των αθλημάτων και με την χαρακτηριστική παρουσία του 
επέβαλε ανά πάσα στιγμή την τάξη στην πολυπληθή ομήγυρη των ασυγκράτητων 
αθλητών, παρουσία πραγματικά απαραίτητη σε κάθε μελλοντική διοργάνωση.

Στην ημερίδα των αγωνιστικών αθλητικών παιχνιδιών του Αγρίλη μας, αυτό το 
καλοκαίρι συμμετείχαν 90 μικροί αθλητές που με το κέφι και την ενθουσιώδη 
συμμετοχή τους, έδωσαν στην προσπάθεια που κάναμε συναρπαστικές αποχρώσεις 
με τον αυθορμητισμό της παιδικής τους ηλικίας. Θα μας μείνει αξέχαστη η 
ανυπομονησία και η αγωνία τους πριν την έναρξη του κάθε αγωνίσματος και η 
συγκέντρωσή τους κατά τη διάρκεια, η ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή, η 
περηφάνια τους για το αποτέλεσμα και τελικά η μεγάλη τους χαρά που ήταν αυτή τη 
μέρα ΕΚΕΙ! 

Αυτή η διάχυτη χαρά, η αφιλτράριστη, η τόσο έντονα εκδηλωμένη, ήταν που 
παρέσυρε και όλους τους παρευρισκόμενους, θεατές, συγγενείς και φίλους, να 
νοιώσουν πάλι παιδιά.



Έκπληξη της ημέρας ήταν οι μαμάδες, μπαμπάδες, θείοι και θείες των μικρών 
αθλητών, που δεν κρατήθηκαν και εντυπωσίασαν με τις επιδόσεις τους σε “of the 
record” αγώνες, κολύμβησης, βουτιάς και ….τσουβαλοδρομίας! Μετά βίας 
κρατήθηκαν (για φέτος τουλάχιστον) οι παππούδες και οι γιαγιάδες!

Η ημερίδα των αθλητικών παιχνιδιών του Αγρίλη τον Αύγουστο του 2013, 
ολοκληρώθηκε με την απονομή μεταλλίων και διπλωμάτων σε όλους, ώστε να 
διακρίνονται οι νικητές και να επιβραβεύονται όλοι οι συμμετέχοντες.



Αισθάνομαι πραγματική ικανοποίηση και πιστεύω ότι πετύχαμε ιδιαίτερο όφελος για 
τον τόπο μας από τη συνεργασία όλων των ηλικιών σε μια κοινή προσπάθεια, τη 
δημιουργία σημείων αναφοράς και αναμνήσεων που συνδέουν διαχρονικά τους 
συμμετέχοντες, ιδιαίτερα τους πιτσιρικάδες, ενισχύοντας τις προσωπικές 
διασυνδέσεις και την κοινωνική συνοχή και υπόσχονται ανάλογες πρωτοβουλίες και 
στο μέλλον, απλές, ερασιτεχνικές, αλλά πάντα ενθουσιώδεις και εντυπωσιακές.

Γράφοντας το κείμενο αυτό, προσπάθησα να θυμηθώ πολλούς από τους 
συντελεστές που συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή της αθλητικής ημερίδας του 
Αγρίλη και μένω με την ελπίδα να με συγχωρήσουν όσοι φίλοι μου δεν αναφέρθηκαν 
ονομαστικά. 

Σας ευχαριστώ όλους για την προθυμία με την οποία βοηθήσατε σε ό,τι χρειάστηκε, 
για τις ιδέες σας και το κέφι σας. 

Ευχαριστώ τον ΟΦΑ για την πολύτιμη υποστήριξη και διαρκή συνεργασία. 

Και του χρόνου…


