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Από τη μία είναι η γνωριμία με την Παμβώτιδα και το οικοσύστημά της και από την άλλη η
επαφή με την Κωπηλασία, ένα άθλημα συνυφασμένο με τη λίμνη που έχει γράψει μία
λαμπρή ιστορία στα Γιάννενα.

Αυτοί είναι οι δύο στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Το σπίτι της
Κωπηλασίας» που ξεκίνησε και θα ξεδιπλωθεί σε τρεις φάσεις με τη συμμετοχή σχολείων
της πόλης όλων των βαθμίδων. Tο πρόγραμμα διεξάγεται με αφορμή το Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Νέων 2019 που θα γίνει στα Γιάννενα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και με
πρωτοβουλία της Οργανωτικής του Επιτροπής. Τελεί δε υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας
Κωπηλατικής Ομοσπονδίας (ΕΚΦΟΝΣ). Σ' αυτό συμμετέχουν ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων,
το ΠΕΑΚΙ, ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, το Κέντρο Πρόληψης των
Εξαρτήσεων «Σχεδία» και η Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η έναρξη του προγράμματος έγινε με το Μουσικό Λύκειο Ιωαννίνων. Μετά την ξενάγηση των
μαθητών στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Ι. όπου γνώρισαν από κοντά το άθλημα της
Κωπηλασίας, στους χώρους του σχολείου έγινε ενημέρωση για τη λίμνη από τον Φορέα
Διαχείρισης, ακολούθησε παρέμβαση από τη «Σχεδία» με τη συμμετοχή των Ολυμπιονικών
της Κωπηλασίας Γιάννη Τσίλη και Γιώργου Τζιάλλα και τέλος, φοιτητές της Σχολής Καλών
Τεχνών παρακίνησαν τα παιδιά να αποτυπώσουν εικαστικά την εμπειρία τους.
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Οι δηλώσεις

*Με την τριπλή της ιδιότητα ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος Κωπηλασίας Νέων, ως μέλος της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ και ως
υποδιευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων μίλησε η Χαρά Δούκα. Όπως είπε, «στο
πλαίσιο της προσπάθειας αυτής και για να προσελκύσουμε όσο περισσότερους μαθητές
μπορούμε προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν και να βοηθήσουν εθελοντικά στους αγώνες,
διοργανώνουμε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει φυσικά και
το Μουσικό Σχολείο».

Η κ. Δούκα μίλησε για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚΙ στον οποίο έχει
προχωρήσει η Επιτροπή Διοίκησης, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να έρθουν στην πόλη
σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις όπως το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας
αλλά και το Πανευρωπαϊκό Τεχνικής Κολύμβησης, καθώς και το Πανελλήνιο Σχολικό
Πρωτάθλημα. «Όλοι μαζί όταν συνεργαζόμαστε έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα κι αυτό
φαίνεται», σημείωσε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενη στις παρεμβάσεις που θα γίνουν στις
αθλητικές εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ για το Πανευρωπαϊκό Κωπηλασίας, τόνισε ότι έχουν
εξασφαλιστεί χρήματα κι έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για τον στίβο της λίμνης. «Η
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η Περιφέρεια, ο Δήμος, όλοι βοηθούν ώστε να είναι έτοιμες
οι εγκαταστάσεις τον Σεπτέμβριο που είναι οι αγώνες. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο
αυτό, πολλά θέματα τρέχουν παράλληλα. Θέλουμε όμως να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο,
οι αγώνες αυτοί να μείνουν αξέχαστοι στην πόλη μας, αλλά και να έρθουν αργότερα κι
άλλες μεγάλες διοργανώσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

*Ο Ολυμπιονίκης της Κωπηλασίας Γιάννης Τσίλης χαρακτήρισε το Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Νέων ως μία πολύ σημαντική διοργάνωση , επισημαίνοντας ότι «θα θέλαμε
όλη η πόλη να αγκαλιάσει την προσπάθεια ώστε να βγει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, γιατί
στο μέλλον μπορούμε να διεκδικήσουμε κι ακόμα μεγαλύτερες διοργανώσεις. Στόχος μας
μέσω του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος στο οποίο συμμετέχουμε είναι να
ενημερώσουμε τα νέα παιδιά για το Πρωτάθλημα αλλά και για να στραφούν ακόμα πιο
πολλοί στο άθλημα της Κωπηλασίας, γιατί αξίζει να το γνωρίσουν».
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*Ο έτερος Ολυμπιονίκης του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων Γιώργος Τζιάλλας δήλωσε πολύ
χαρούμενος που συμμετέχει στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα χαρακτηρίζοντας πολύ
μεγάλη διοργάνωση για τα Γιάννενα το Πανευρωπαϊκό Νέων. «Αποτελεί μία πολύ καλή
ευκαιρία για να δείξουμε το άθλημα της Κωπηλασίας με τις τόσο μεγάλες επιτυχίες σ'
όλους τους Γιαννιώτες αλλά και για να προβληθεί η πόλη μας διεθνώς», τόνισε
χαρακτηριστικά, προσθέτοντας κι αυτός με τη σειρά του πως «χρειαζόμαστε ακόμα πιο
πολλούς νέους ανθρώπους στον αθλητισμό, από τον οποίο έχουν οφέλη όχι μόνο οι ίδιοι
αλλά και η κοινωνία μας ευρύτερα».

*Ο Βασίλης Κούτρας, επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων Ν.
Ιωαννίνων «Σχεδία» ευχαρίστησε την οργανωτική Επιτροπή του Πανευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος Νέων 2019 για την πρόσκληση κάνοντας λόγο για μία πολύ σημαντική
εκπαιδευτική δράση η οποία γίνεται με τη συνεργασία πολλών διαφορετικών φορέων.
Όπως είπε, «αυτό που λείπει συχνά από τα παιδιά είναι να τους προβάλλουμε τα πρότυπα
που πρέπει να ακολουθούν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τον αθλητισμό, ο
οποίος εκτός των άλλων, είναι πολύ σημαντικός και από άποψη ψυχικής υγείας, καθώς
αποτελεί το καλύτερο φυσικό αντι – στρες. Δεύτερος παράγοντας της εκδήλωσης είναι το
περιβάλλον και η ανάγκη προστασίας του. Εμείς συνεργαζόμαστε εδώ με αθλητές της
Κωπηλασίας προκειμένου να δείξουμε στα παιδιά ποια χαρακτηριστικά και ποια στάση
ζωής είχαν που τους έκαναν να πετύχουν, ώστε ο καθένας να σχηματίσει μία δική του
αντίληψη για το τι πρέπει να κάνει στη ζωή του αν θέλει να πετύχει κάτι σημαντικό».

*Από την πλευρά της, τέλος, η υπάλληλος του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας
Βάντα Νούτσου σημείωσε πως «είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες δράσεις στην
περιοχή μας. Είναι σημαντικό τα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό και πόσο μάλλον
όταν αυτός τα φέρνει κοντά στη φύση. Ως Φορέας προσπαθούμε να τους δείξουμε την αξία
που έχει η λίμνη για τον άνθρωπο και ειδικότερα για τον αθλητισμό, ώστε να καταλάβουν
και για ποιο λόγο θα πρέπει να την προστατεύσουμε ως κοινωνία. Η Παμβώτιδα βρίσκεται
σε επαφή με έναν μεγάλο αστικό ιστό όπου υπάρχουν έντονες ανθρώπινες πιέσεις. Δεν
είμαστε αντίθετοι στο να γίνονται πράγματα σ' αυτήν, όμως θα πρέπει όλοι να
καταλάβουμε ότι πρέπει να ζούμε αρμονικά με τη λίμνη για να απολαμβάνουμε όσα μας
δίνει».
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