– Οι νέοι ανακαλύπτουν τα «υδάτινα μονοπάτια» και μαθαίνουν για την Ιστορία και τον
Πολιτισμό του αθλήματος της Κωπηλασίας
– Μια πρωτοβουλία του Ομίλου Ερετών για τον ΝαυτΑθλητισμό και τις Αξίες του

Πειραιάς 17 Νοεμβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΡΕΤΩΝ
Ο Όμιλος Ερετών το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο της Ελλάδας, που φέτος συμπλήρωσε 137 χρόνια
ζωής, ανοίγει τις πόρτες του σε μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Πειραιά, προσκαλώντας τους σε ένα
συναρπαστικό ταξίδι γνώσης των αξιών του «ΝαυτΑθλητισμού» και του Ολυμπισμού, μέσω της «ζωντανής»
δράσης, αλλά και της ιστορίας και του πολιτισμού της Κωπηλασίας.
Το πρότυπο αθλητικό εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Υδάτινα μονοπάτια - Ιστορία και Πολιτισμός του
αθλήματος της Κωπηλασίας» που θέτει από σήμερα σε εφαρμογή ο Όμιλος Ερετών, ειδικότερα, έχει ως
στόχο να καταδείξει στη νέα γενιά τα πλεονεκτήματα του «αθλητισμού του νερού» και της σωματικής
άσκησης μέσα από το άθλημα της Κωπηλασίας, που έχει αναδείξει 23 Ολυμπιονίκες και πολλούς
παγκόσμιους πρωταθλητές για τη χώρα μας.
Στο πλαίσιο του πρότυπου αυτού Προγράμματος, εκτός των άλλων, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν από κοντά κι ένα σημαντικό πολιτιστικό κεφάλαιο της αθλητικής ιστορίας της σύγχρονης
Ελλάδας, τον πρώτο οργανωμένο χώρο άθλησης, τις Ιστορικές και Διατηρητέες εγκαταστάσεις του
Ομίλου Ερετών, που φιλοξενεί ιστορικά κειμήλεια & μοναδικά ξύλινα σκάφη, τα οποία χρονολογούνται
από το 1885 ως και τις αρχές του 20ού αιώνα.
«Συνεπιβάτες» σε αυτό το μοναδικό ταξίδι κωπηλασίας στα «Υδάτινα Μονοπάτια» του Αθλητισμού,
είναι το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, το οποίο επίσης θα επισκεφτούν οι μαθητές που θα
συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, και θα γνωρίσουν τα κωπήλατα σκάφη της αρχαίας Ελλάδος, η
Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.) και ο ΟΠΑΝ του Δήμου Πειραιά.
Το άθλημα της κωπηλασίας είναι Ολυμπιακό και χαρακτηρίζεται ως άθλημα εθνικής προτεραιότητας, λόγω
του υψηλού επιπέδου διακρίσεων που έχουν κατακτήσει αθλητές και αθλήτριες σε διεθνείς αγώνες. Η
κωπηλασία εντάσσεται στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και διεξάγεται σε υδάτινους στίβους με σκάφη όπου
οι αθλητές – αθλήτριες κωπηλατούν με την πλάτη προς την κατεύθυνση του τερματισμού. Επίσης, σήμερα,
η κωπηλασία μπορεί πλέον να διεξαχθεί, ως προσομοίωση, με ειδικά εργόμετρα –
κωπηλατοεργόμετρα, αλλά και σε ειδικές δεξαμενές – κωπηλατήρια.
Το Πρόγραμμα που έχει την έγκριση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά του Υπουργείου
Παιδείας, θα ξεκινήσει στις 24 Νοεμβρίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί καθ'όλη τη διάρκεια του σχολικού
έτους (2022-2023). Ειδικότερα, απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε ́ και ΣΤ ́ τάξης των Δημοτικών
Σχολείων Πειραιά και θα υλοποιείται από την επιστημονική ομάδα - καθηγητές Φυσικής Αγωγής του
Ομίλου Ερετών, Χαράλαμπο Βλάχο, Ελευθερία Βασιώτη, Αθανάσιο Μπουκουβάλα, Νικόλαο
Κουτσομπίνα, Δημοσθένη Κούβαρη και με τη συμβολή διακεκριμένων αθλητών του Ομίλου Ερετών &
Ολυμπιονικών. Η συμμετοχή των μαθητών - μαθητριών είναι άνευ οικονομικής επιβάρυνσης.
Στο πλαίσιο της γνωριμίας τους με τον «ΝαυτΑθλητισμό», μέσω του αθλήματος της κωπηλασίας, οι
μαθητές θα δουν από κοντά το κωπηλατήριο ανοικτού χώρου, αγωνιστικά σκάφη και κουπιά, ενώ θα έχουν
τη δυνατότητα και να κωπηλατήσουν στα κωπηλατοεργόμετρα . Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να
βρεθούν δίπλα σε Έλληνες Ολυμπιονίκες κωπηλάτες και να συνομιλήσουν μαζί τους.
Ακόμα, θα ενημερωθούν για την ανάγκη προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος και της θάλασσας, για τη
σημασία της άθλησης και της σωματικής αγωγής, καθώς και για τις αξίες του αθλητικού πνεύματος και του

Ολυμπισμού. Επιπλέον, θα μάθουν για την ιστορικότητα του κτιρίου του Ομίλου Ερετών και θα «αγγίξουν»
βαρύτιμα Έπαθλα, Μετάλλια, αλλά και ιστορικά κωπηλατικά σκάφη που χρονολογούνται από τα τέλη του
19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, τα οποία φυλάσσονται στο μουσείο του Ομίλου των Ερετών. Στη λήξη
του προγράμματος προγραμματίζεται μεγάλη αθλητική εκδήλωση με τη συμμετοχή όλων των σχολείων
που θα λάβουν μέρος σε αυτό.
Κατά την έναρξη του Προγράμματος «Υδάτινα μονοπάτια - Ιστορία και Πολιτισμός του αθλήματος της
Κωπηλασίας», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022, ο Πρόεδρος του Ομίλου
Ερετών, κ. Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος, επισήμανε ότι «πρωταγωνιστές αυτού του προγράμματος, θα
είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων του Πειραιά, που με την υποστήριξη της Εθνικής
Ολυμπιακής Ακαδημίας, του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος και του ΟΠΑΝ του Δήμου Πειραιά, θα
ανακαλύψουν τα “Υδάτινα Μονοπάτια”, έχοντας στο πλάι τους καταξιωμένους κωπηλάτες που έχουν
κατακτήσει Ολυμπιακά και Παγκόσμια μετάλλια».
Από την πλευρά της, η υπεύθυνη του Προγράμματος, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και υποψήφια
διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Ελευθερία Βασιώτη, τόνισε: «Η Ακαδημία Αθηνών, τον
Δεκέμβριο του 1948, απένειμε μετάλλια στον Όμιλο Ερετών και σε άλλα τρία σωματεία (Πανελλήνιο
Γυμναστικό Σύλλογο, Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο & εν Λεμεσού και στον Κυπριακό Σύλλογο “Oλύμπια”)
για τη συμβολή τους στην οργάνωση της σωματικής αγωγής, την αναζωογόνηση του ελληνικού φίλαθλου
πνεύματος και την αγωνιστική τους δράση. Συνεχίζουμε στο πνεύμα αυτό, ακολουθώντας την αθλητική
παιδεία των τότε δασκάλων – “ιεραποστόλων” της Γυμναστικής, Ι. Φωκιανού και Ι. Χρυσάφη. Ως σύγχρονη
γενιά καθηγητών Φυσικής Αγωγής, έχουμε χρέος να συμβάλλουμε στην οργάνωση της σωματικής αγωγής,
του αθλητισμού και του ναυταθλητισμού, διδάσκοντας την ελληνική «Τέχνη της Άθλησης” ως θεραπεία του
σώματος και του πνεύματος…».
Συνδετικός κρίκος με την εκπαιδευτική κοινότητα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πειραιά και
συνδιαμορφωτής του Προγράμματος, είναι ο Γενικός Έφορος του Ομίλου Ερετών και Διευθυντής του
26ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, καθηγητής Φυσικής Αγωγής, κ. Χαράλαμπος Βλάχος.
Μάλιστα, στην παρουσίαση του Προγράμματος, εκπροσωπήθηκε σύσσωμη η Εκπαιδευτική Κοινότητα. Η
διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, κ. Αναστασία Μεϊντάση εξέφρασε τον ενθουσιασμό
της τόσο για το Πρόγραμμα, όσο και για τον ιστορικό χώρο που στεγάζεται ο Όμιλος Ερετών.
Επίσης, ο υπεύθυνος Εκπαιδευτικών θεμάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, κ. Ιωάννης
Σακκιώτης, βασικός υποστηρικτής του Προγράμματος, από την πρώτη ημέρα της υποβολής του, εξέφρασε
τη συγκίνησή του για τα σπουδαία τεκμήρια που φιλοξενούνται στον ιστορικό χώρο του Ομίλου.
Από την πλευρά της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά, παρέστη ο
εκπαιδευτικός κ. Χρήστος Μακρής, ο οποίος εξήρε τη σπουδαιότητα του Προγράμματος, κρίνοντάς το από
τη σκοπιά τόσο του εκπαιδευτικού, όσο και του φίλαθλου.
Η διευθύντρια της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝ.Ο.Α), καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, κ. Διονυσία
(Ντενίζ) Παναγοπούλου, ανέφερε ότι «μέσα από το πρόγραμμα “Υδάτινα μονοπάτια”, οι μαθητές μπορούν
να γνωρίσουν την κωπηλασία, τη διάδοση των Ολυμπιακών αξιών και των αξιών του ναυταθλητισμού, το
σεβασμό στο υδάτινο περιβάλλον και τη θάλασσα και να ευαισθητοποιηθούν, ώστε να αλλάξουν στάση ζωής,
νοοτροπία και φιλοσοφία».
Από το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος στην παρουσίαση του Προγράμματος συμμετείχαν η πρόεδρος κ.
Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη και η υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, κ. Ιωάννα
Μπερμπίλη. Η Πρόεδρος κ. Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη , δήλωσε ότι στο πλαίσιο της
πρωτότυπης εκπαιδευτικής δράσης «Υδάτινα Μονοπάτια» του Ομίλου Ερετών, το Ναυτικό Μουσείο της
Ελλάδος συνεργάζεται με ιδιαίτερη χαρά, καθώς το έργο του συνδυάζεται αρμονικά με το ναυταθλητισμό, ο
οποίος μέσω της καλλιέργειας των ναυτικών δεξιοτήτων, προωθεί τη ναυτοσύνη ως στοιχείο της
πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων.

Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΝ του Δήμου Πειραιά, κ. Ιωσήφ Βουράκης, τόνισε ότι ο Δήμος Πειραιά στηρίζει το
Πρόγραμμα και θα συμβάλλει στην επιτυχία του. «Ένα πρόγραμμα που έχει τόσους Φορείς, υποστηρικτές,
έχει βάλει ήδη τα θεμέλια για την επιτυχία του», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Εκ μέρους της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας (ΕΚΟΦΝΣ) παραβρέθηκε ο Έφορος εθνικών
ομάδων και Ολυμπιονίκης Βασίλης Πολύμερος, τονίζοντας τη σπουδαιότητα της πρωτοβουλίας του
Ομίλου Ερετών, προς την οποία η ΕΚΟΦΝΣ θα σταθεί αρωγός.
Την έναρξη του Προγράμματος, τίμησαν με την παρουσία τους και τα μέλη-υποστηρικτές του Ομίλου
Ερετών, κυρία Τσαβλίρη και κ. Τσαβδαρίδης.
** Ο Όμιλος Ερετών
Ο Όμιλος Ερετών ιδρύθηκε στις αρχές του 1885, έχοντας αρχικά ως έδρα το Νέο Φάληρο. Ο Παύλος
Δαμαλάς, όπου μετέπειτα πήρε το αξίωμα του Δημάρχου Πειραιά, και άλλες 51 προσωπικότητες της
εποχής, ήταν οι εμπνευστές του πρώτου οργανωμένου χώρου άθλησης στην Ελλάδα. Την 15η Ιουνίου
1885, ο Όμιλος αναγνωρίστηκε επίσημα με βασιλικό διάταγμα, ενώ το 1888 μετέφερε την έδρα του στον
Πειραιά, όπου στεγάζεται έως και σήμερα. Ο πρώτος αγωνιστικός σταθμός στα 137 χρόνια λειτουργίας του
Ομίλου ήταν το 1886, όταν διοργάνωσε τους πρώτους στην ιστορία του νεώτερου ελληνισμού επίσημους
αθλητικούς αγώνες και ο δεύτερος το 1888, όταν διοργάνωσε τους πρώτους διεθνείς αγώνες. Ο Π.
Δαμαλάς, ο Θ. Ρετσίνας και άλλα μέλη του Ομίλου Ερετών, προσωπικότητες με υψηλό αίσθημα φίλαθλου
πνεύματος, θα συμβάλουν και θα πρωτοστατήσουν στη διοργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών
Αγώνων στην Αθήνα, το 1896.

