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                                                           ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

 
Ο  Παγκρήτιος  Αθλητικός  Σύλλογος  ατόµων  µε  κινητικές   αναπηρίες,  ξεκίνησε 

την  πορεία  του  το  έτος  1991,   σαν   παράρτηµα  του  Αθλητικού  Συλλόγου  των 

ΑΕΤΩΝ  Αθηνών,   και   το   επόµενο   έτος    έγινε  ανεξάρτητο  Σωµατείο   µε  την 

Επωνυµία  ΑΕΤΟΙ – ΚΡΗΤΗΣ.    

Αναγνωρισµένο   Αθλητικό   Σωµατείο   από την  Γενική Γραµµατεία  Αθλητισµού       

και   καταστατικό   σύµφωνα   µε   τον   Αθλητικό   Νόµο,   Πρωτοδικείο   Χανίων. 

Αρχικό  µας  άθληµα  η  κολύµβηση  µε  µόλις  4 αθλητές, οι  οποίοι  λειτούργησαν 

σαν  απόστολοι  του  ειδικού   αθλητισµού  στην  Κρήτη   και   ειδικά   στα   Χανιά 

όπου βρίσκετε  και  η   έδρα  µας.  Έκτοτε  οι  αθλητές  µας  αυξήθηκαν  και κατά 

συνέπεια   αυξήθηκαν   και   τα  αθλήµατα.  Το  1995  δηµιουργήσαµε  το  µπάσκετ 

µε   αµαξίδιο   και   ακολούθησαν   τα   αθλήµατα  στίβου ( σφαίρα, δίσκο, ακόντιο 

δρόµου   100µ.  200µ.   ποδηλασίας   πίστας -  δρόµου,   και   καθιστό   βόλεϊ.   

Αθλητές  του  Συλλόγου  έχουν  πολλές  διακρίσεις   και  µετάλλια  σε πανελλήνια 

Πρωταθλήµατα  αλλά  και σε Πανευρωπαϊκά  και Παγκόσµια,  µε  αποκορύφωµα 

την  συµµετοχή  τεσσάρων  αθλητών  µας στην Εθνική  Ελλάδος  καθιστού Βόλεϊ 

στην  παραολυµπιάδα  το  2004,  κατακτώντας  την  8
η
 θέση. 

Το  σύνολο  των  αθλητών  που  πλαισιώνουν  το  Σύλλογο  είναι  25  σύµφωνα  µε 

τα  αθλητικά  ∆ελτία  που  έχουν  εκδοθεί  από  τις  Αθλητικές  Οµοσπονδίες,  και 

µέλη  του  Συλλόγου   75.   

∆υστυχώς   και  λόγω οικονοµικής κρίσης, το κράτος µας έχει εγκαταλείψει στην  

στην τύχη µας,  διότι  τώρα  και τρία χρόνια, ενώ εκδίδουν χαρτιά για τις ετήσιες 

έπιχορηγήσεις που δικαιούµαστε, ποτέ δεν έχουν υλοποιηθεί στην πράξη.  

Αποτέλεσµα  να  προσπαθούµε  µε  δικά  µας έξοδα, απλά επιβιώσουµε και να µην 



διαλυθούµε.  Και ενώ φέτος  µας ήρθε  έγγραφο  επιχορήγησης  και διαβεβαίωση 

ότι θα υλοποιούνταν, αξίας 8000  ευρώ, κόλλησε και είναι άγνωστο το πότε και το  

άν  τελικά θα υλοποιηθεί. 

Εµείς  όµως  πιστεύοντας  σε  αυτό  προχωρήσαµε  σε 2 µεταγραφές  παιχτών στο  

µπάσκετ, για την προώθηση του αθλήµατος,  και  πιστεύοµε  ότι  θα  πάµε  φέτος  

πολύ καλά έως άριστα, µε αποτέλεσµα, ο σύλλογος  να µείνει  ξεκρέµαστος  αφού  

τα έξοδα, ( ενοίκιο  και  βενζίνες  αθλητών )  τρέχουν,  και  αδυνατούµε  να  καλύ- 

-ψουµε ακόµα και τα λειτουργικά έξοδα. 

Για  όλους  τους  ανωτέρω  λόγους  ζητούµε χορηγούς  που θα µας βοηθήσουν, µε 

αντάλλαγµα την  διαφήµιση  τους   και  εντός  των  γηπέδων  που   αγωνιζόµαστε  

άλλά και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης όποτε δίνοµε συνεντεύξεις.  

Αγωνιζόµαστε  στην  Α΄ Εθνική κατηγορία,  και οι αγώνες γίνονται πανελλαδικά.   

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων &είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε 

∆ιευκρίνιση χρειαστείτε.                                                                    
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