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ΑΚΗΗ ΚΑΙ ΦΤΗ 



 

 

Αγαπθτζ αναγνϊςτθ 

   

  Σθ ςχολικι χρονιά που πζραςε και ςτα πλαίςια του μακιματοσ Άςκθςθ και 

Φφςθ, αναηθτιςαμε τισ δυνατότθτεσ άκλθςθσ και φυςικισ δραςτθριότθτασ 

γενικά ςτο νθςί μασ. Σισ ςυγκεντρϊςαμε και ςου τισ προςφζρουμε ς’ αυτό  το 

ενθμερωτικό  φυλλάδιο που κρατάσ ςτα χζρια ςου . 

Εργαςτικαμε ςε ομάδεσ και ψάξαμε τισ δυνατότθτεσ που ζχει ο κάτοικοσ ι ο 

επιςκζπτθσ τθσ Αντιπάρου για να ακλθκεί 

 τθ ςτεριά  

 τθ κάλαςςα 

 ε οργανωμζνουσ ι λιγότερο οργανωμζνουσ χϊρουσ  

       Σα αποτελζςματα αυτισ μασ τθσ αναηιτθςθσ, ςου τα παρακζτουμε 

ςυνοπτικά εδϊ και ςε ζνα χάρτθ τθσ Αντιπάρου με ςθμεία ακλθτικοφ 

ενδιαφζροντοσ που ανεβάςαμε  ςτο site του ςχολείου μασ.  

 

 

 

                                            

                                                                         Καλι ακλθτικι ενθμζρωςθ … 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Αναλυτικά λοιπόν ζχουμε : 

 Πεηοπορία  

Πάρα πολλζσ διαδρομζσ μικρισ ι μζτριασ δυςκολίασ ςε όλο το μικοσ του 

νθςιοφ (ενδεικτικά θ διαδρομι, είςοδοσ  camping – παραλία ιφνζικου) . 

 Joking 

 Εφκολεσ διαδρομζσ γφρω από τον οικιςμό τθσ Αντιπάρου. 

Πιο δφςκολεσ ( με ανθφόρεσ και κατθφόρεσ ) ακολουκϊντασ το οδικό δίκτυο 

μζχρι τον Άγιο Γεϊργιο ςτα νότια του νθςιοφ και όχι μόνο… 

 Αγωνιςτικό τρζξιμο αντοχισ 

Διοργανϊνονται ςε τακτικά χρονικά διαςτιματα αγϊνεσ μαρακωνίου και 

υπερμαρακωνίου  δρόμου από τον ςφλλογο Αντιπάρου ϋϋεν πλωϋϋ  ςτουσ 

οποίουσ μποροφμε να ςυμμετάςχουμε είτε ςαν ακλθτζσ είτε ςαν εκελοντζσ. 

Είναι αγϊνεσ με απιχθςθ κακιερωμζνοι και με πολλζσ ςυμμετοχζσ. 

 Ποδθλαςία 

Εφκολεσ ποδθλατικζσ διαδρομζσ γφρω από τον οικιςμό, θ κζα κα αποηθμιϊςει 

κάκε ποδθλάτθ. 

 Mountain biking  

Με εξοπλιςμό, ζνα ποδιλατο και μια παρζα !!! Ποδθλαςία βουνοφ ςε 

διαδρομζσ μζτριασ δυςκολίασ ςτο αγροτικό οδικό δίκτυο του νθςιοφ.  

Πάντα με προςοχι ακολουκϊντασ τουσ κανόνεσ οδικισ κυκλοφορίασ όταν 

ποδθλατοφμε ςτον κεντρικό δρόμο. 

 Κολφμβθςθ  

τισ πολλζσ και μαγευτικζσ ( καλά δεν παίηονται λζμε ) παραλίεσ του νθςιοφ 

μασ. 

 Ιςτιοπλοΐα 

τον Ναυτικό μασ όμιλο με κατθγορίεσ optimist και laser  



 Αγωνιςτικι κολφμβθςθ  

   Σουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ ο Ν.Ο.Α διοργανϊνει : 

 Αγϊνεσ  κολφμβθςθσ  

 Ποδθλατικοφσ αγϊνεσ  (δρόμου και mountain biking ) 

 Ετιςιο αγϊνα  κολφμβθςθσ  « διάπλουσ  Πάρου -  Αντιπάρου ». 

 

 Ιςτιοςανίδα (wind surfing ) 

τθν παράλια τθσ ψαραλυκισ   

 

 Kite surfing   

Ακριβϊσ απζναντί  μασ  ςτθν Ποφντα Πάρου.  

 

 Ελεφκερεσ βουτιζσ  

το  «βράχο » φυςικά !!! 

 

 Ποδόςφαιρο  

το  γιπεδό μασ κοντά ςτθν  «ψαραλυκι» ,ςε αλάνεσ και ςτο ςχολείο 

μασ 5χ5 (διακζτουμε και εςτίεσ ) 

 

 Χειροςφαίριςθ  ( Χάντμπολ )  

το ςχολείο μασ …. 

 

 Πετοςφαίριςθ   ( Βόλεχ ) 

Επίςθσ ςτο ςχολείο μασ…. 

 τίβοσ  

το ιφνζικο γυαλό (ςυγκεκριμζνα ςτθν διπλανι αλάνα), όπου κάναμε 

και αγϊνεσ ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ (1θ Ωλιαριάδα) με δρόμουσ(ταχφτθτασ 

και θμιαντοχισ), ρίψεισ (ακόντιο, ςφαίρα, δίςκο) και άλμα ςε μικοσ.   

 

 Street Hokey  

το ςχολείο μασ … ( με το νεοαποκτθκζντα εξοπλιςμό μασ )  

 

 

 



 Καλακοςφαίριςθ (μπάςκετ) 

 Επίςθσ ςτο ςχολείο μασ 

 Γυμναςτιριο 

 τον οικιςμό λειτουργεί ιδιωτικό γυμναςτιριο με ςφγχρονα πολυόργανα 

και εξοπλιςμό κακϊσ και αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων. 

 Χορόσ, αεροβικι γυμναςτικι 

 τθν αίκουςα «Καλουδά». 

 Scuba diving (υποβρφχια κατάδυςθ) 

 τθν παραλία του «ωροφ». 

 

 

                                  «κ ε ρ θ τ ί η ε ι ν» 

 

 

 Σο site του ςχολείου μασ:  gym-antip.kyk.sch.gr.   ι απλά googlάρουμε 

“Γυμνάςιο Αντιπάρου”. Εκεί κα βρείτε το χάρτθ μασ με τα ςθμεία ακλθτικοφ 

ενδιαφζροντοσ. 

 

 



 

 Επιτραπζηια Αντιςφαίριςθ  ( πίνγκ-πόνγκ)  

το ςχολείο μασ και ςτθ αίκουςα «Καλουδά».   

 

 Σοξοβολία  

Από τον φλλογο ¨εν πλω ¨ςτο κερινό ςινεμά  

 

 Sand Boarding  

Εεε; ! τι είναι αυτό ;!... Με μια ειδικά διαμορφωμζνθ ςανίδα κατεβαίνεισ 

ζναν αμμόλοφο με μια ςχετικι κλίςθ .Ζχουμε ζνα  τζτοιο ςθμείο ςτθν 

Αντίπαρο, βρίςκεται ςτθν παραλία των «Λιβαδιϊν» και  επειδι μασ 

αρζςει λζμε να το οργανϊςουμε.    

  

                                     Αυτά… 

 

Εμείσ πάντωσ αποφαςίςαμε πωσ ςτο νθςί μασ ζχουμε  πολλοφσ λόγουσ 

για να μθν κακόμαςτε ςτον καναπζ μασ ...ΑΛΛΟ !!! 

                             

                                                                              ΕΤ ;! 

 

Απόκοτοσ Νικόλαοσ                                  Μαριάνοσ Ανδρζασ 

Βαςιλοποφλου Ελζνθ                               Οικονόμου Μαρία 

Καποφτςου Νικολία                                 Σριανταφφλλου άρα  

Καλαργφρου Μαρία                                 Σριαντάφυλλοσ Χαρίτοσ  

Κλζιτον Κοϊτάρι                                         Φαροφποσ Δθμιτρθσ  

 

                                                 Επιμζλεια – υντονιςμόσ 

                                     Σςιρϊνθσ Ευκφμιοσ ΠΕ11 

 

 

                    Κ Α Λ Ο  Μ Α   Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι !!! 
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