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Η υγεία και η ευεξία,
η άθληση σε εξωτερικούς
χώρους κοντά στη φύση,
η σωστή διατροφή
αναδεικνύεται ως
κυρίαρχη ανάγκη, µια
νέα καθηµερινότητα

”
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ούµε µια παρένθεση ή αυτή είναι η νέα πραγµα-
τικότητα; Η κατάσταση που βιώνουµε µας ωθεί σε
αλλαγή, σε µετάβαση από το υλικό στο πνευµα-
τικό, γεγονός που απαιτεί να κάνουµε νέο mind-
set, να δοµήσουµε αλλιώς την καθηµερινότητά

µας, να φροντίσουµε το σώµα µας ολιστικά. Η υγεία και η
ευεξία, η άθληση σε εξωτερικούς χώρους κοντά στη φύση, η
σωστή διατροφή αναδεικνύεται ως κυρίαρχη ανάγκη, µια νέα
καθηµερινότητα, η οποία θα µας βοηθήσει να διαχειριστούµε
τους φόβους και τις αγωνίες µας και θα ενδυναµώσει τον
οργανισµό µας απέναντι στην πανδηµία.

Η αλλαγή του τρόπου σκέψης, στάσης και συµπεριφορών, θα
βελτιώσει τους εαυτούς µας, προκαλώντας τα θετικά συναι-
σθήµατα, ενεργοποιώντας ακόµα και αυτούς που δεν έχουν
προσπαθήσει ακόµα και διστάζουν να πειραµατιστούν. Κάθε
ηµέρα είναι µια καινούργια ηµέρα η οποία, εν πολλοίς δια-
µορφώνεται από τη θετική διάθεση των πρωταγωνιστών. Η
άσκηση και η διατροφή παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρ-
φωση, ενός διαφορετικού λειτουργικού σώµατος και ενός αν-
θεκτικού θυµικού το οποίο, θα εξοστρακίζει τους δαίµονες της
καθηµερινότητας.

Οι αλλαγές αυτές επείγουν, αφορούν όλους και ανήκουν σε

όλους, στα παιδιά ενός µικρού και αποµονωµένου νησιού αλλά
και στον ταλαιπωρηµένο από τις σύγχρονες ασθένειες ενή-
λικα στα µεγάλα αστικά κέντρα. Η ιατρική επιστήµη και η
έρευνα αναδεικνύει την άσκηση ως θεραπευτικό µέσο. Ξαφ-
νικά η ασφαλής άσκηση διεκδικεί τον ελεύθερο µας χρόνο,
για να µας προφυλάξει, να µας επιστρέψει σωµατική και πνευ-
µατική ευεξία, να µας διασκεδάσει, να µας φέρει πιο κοντά
στη φύση, να µας δώσει υγεία. Σύµβολα στην προσπάθεια
αυτή ας είναι αυτοί που δεν λύγισαν µπροστά στα άσχηµα γε-
γονότα της ζωής και αυτοί που έχουν βάλει στόχους για µε-
γάλες διακρίσεις και οι οποίοι, φωτίζουν τον δρόµο των
υπολοίπων.

Ο πολυδιάστατος ρόλος του Sports Excellence και η θέση του
στην κοινωνία, µας επιβάλλει να έχουµε ευήκοα ώτα και γρή-
γορα αντανακλαστικά, µεταφράζοντας τα απαισιόδοξα µηνύ-
µατα των καιρών σε κατευθυνόµενες υγιείς δράσεις οι οποίες
θα ενεργοποιούν τις δηµιουργικές δυνάµεις των νέων σε νέες
διεξόδους.

Για να αλλάξουµε τον φαινότυπο του σώµατος µας θα πρέπει
να πειράξουµε το λογισµικό του νου, άλλωστε γνωρίζουµε
καλά ότι οι µεγαλύτερες επιδόσεις έγιναν όταν υπερβατικά η
ψυχή ενίσχυσε το σώµα.

Ζ
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Το Sports Excellence στα χρόνια
της κοινωνικής πανδηµίας

Χάρης Τσολάκης,
∆ιευθυντής Προγραµµάτων Sports Excellence
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ο πρόγραµµα των Αθλητικών Μονοπατιών Χειµώνας (ΑΜΧ) 2019-
2020 διεξήχθη για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, παράλληλα σε 5
νησιά και είχε διάρκεια 10 µηνών (Οκτώβριος – Ιούλιος).

Στα ΑΜΧ πραγµατοποιούνται σε καθηµερινή βάση, αθλητικά προ-
γράµµατα για παιδιά και ενήλικες ενώ σε όλα τα νησιά πραγµα-

τοποιήθηκαν ποικίλες εκδηλώσεις και συµπορεύτηκαν µε τις τοπικές
δράσεις. Τα Αθλητικά Μονοπάτια αποτελούν ένα πρόγραµµα απόλυτα εν-
ταγµένο στην τοπική κοινωνία που φιλοδοξεί να εµπνεύσει για δράση.

Τ

Ελένη Κόλια,
Υπεύθυνη Προγράµµατος "Αθλητικά Μονοπάτια" Α&Π

Αθλητικά Μονοπάτια

����
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Τα νησιά που συµµετείχαν ήταν: Αγ. Ευστράτιος, Κάσσος,
Καστελόριζο, Λειψοί, Τήλος και οι συµµετοχές των παι-
διών και ενηλίκων ανήλθαν στις 470.

Το πρόγραµµα διεξήχθη σε χώρους που παραχωρήθηκαν
από τους δήµους, δηλαδή σε σχολεία ή σε άλλα δηµόσια
κτήρια. Όλος ο εξοπλισµός του προγράµµατος δωρίστηκε
στους ∆ήµους των νησιών προς ιδίαν χρήση.

Καθηγητές φυσικής αγωγής, εκπαιδευµένοι στις πιο πρό-
σφατες και καινοτόµους µεθόδους βελτίωσης φυσικών
δεξιοτήτων, διεξήγαγαν το πρόγραµµα, καθηµερινά, στα
νησιά για 10 µήνες, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρε-

σίες εκγύµνασης, διαφοροποιηµένες µε βάση την
ηλικιακή οµάδα, αλλά και τις διαφορετικές

εκάστοτε ανάγκες του πληθυσµού.

Το πρόγραµµα περιλάµβανε ποικιλία δράσεων, καινο-
τόµα και σύγχρονα προγράµµατα αθλητικών δραστη-
ριοτήτων, γνωριµία και επαφή µε πολλά αθλήµατα,
µεταξύ των οποίων ξιφασκία, badminton, petanque,
χάντµπολ, ενηµέρωση και καθοδήγηση σχετικά µε τη
σωστή διατροφή αλλά και εκµάθηση σκάκι. 

Για πρώτη φορά φέτος σχεδιάστηκε πρόγραµµα θε-
ραπευτικής άσκησης µε συγκεκριµένα πρωτόκολλα.
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα πρόληψης και αποκατά-
στασης µέσω άσκησης απευθυνόµενο σε ασθενείς µε
χρόνιες παθήσεις και άτοµα τρίτης ηλικίας.

Οι αθλητικές δραστηριότητες λάµβαναν χώρα σε κα-
θηµερινή βάση µετά το τέλος  του σχολικού ωραρίου.
Στο πρόγραµµα συµµετείχαν παιδιά 4 έως 18 ετών και
ενήλικες µε σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστα-
σης και ευεξίας τους.

����

5νησιά

Αγ. Ευστράτιος

Κάσσος

Λειψοί

Τήλος

Καστελόριζο

470
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Τον Μάρτιο ακολούθησε µία µεγάλη αλλαγή µε το lock
down να είναι προ των πυλών. Το πρόγραµµα χρειάστηκε
να προσαρµοστεί άµεσα στα νέα δεδοµένα. Οι συνερ-
γάτες παρέµειναν στα νησιά  µαζί µε τους κατοίκους που
αγωνιούσαν, νιώθοντας συχνά ευάλωτοι, σε πιθανό κρού-
σµα. Χαρακτηριστικά τα λόγια της Προέδρου του Συλλό-
γου Γονέων του Άγιου Ευστρατίου: «Βιώνοντας αυτή την
τόσο πρωτόγνωρη  καθηµερινότητα και πραγµατικότητα,
είχαµε την ανάγκη από κάποιον να µας καθησυχάσει, ότι
όλα θα πάνε καλά και ότι θα το περάσουµε µαζί. Αυτό το
µήνυµα πέρασαν στους γονείς και τα παιδία οι άνθρωποι
από τα Αθλητικά Μονοπάτια. Ευχαριστούµε  από καρδιάς
για την  συντροφιά και την αγκαλιά σας σε αυτή τη δύ-
σκολη περίοδο, µας διδάξατε  ότι µε αισιοδοξία, χαµό-
γελα και υποµονή  µπορούµε να τα καταφέρουµε και να
έρθουµε κοντά όπου και αν βρισκόµαστε.»

Το κάθε νησί εκµεταλλεύτηκε τα επικοινωνιακά κανάλια
που προ�πήρχαν, ενώ παράλληλα δηµιουργήθηκαν νέα
κανάλια επικοινωνίας µέσω zoom που µας επέτρεψαν να
κάνουµε κοινές δράσεις για τα νησιά φέρνοντάς τα σε
επαφή.  

Ο απολογισµός του lock down ήταν: 10 διανησιωτικές
online συναντήσεις για παιχνίδι και αθλητισµό για 130

παιδιά από τον Άγιο Ευστράτιο, Καστελόριζο, Τήλο, Κάσο
και Λειψούς.

108 live καθηµερινά µαθήµατα γυµναστικής και παιχνιδιού
µε 740 συµµετοχές από τα 5 νησιά & δηµιουργία 48
Video που µοιράστηκαν µε τις διαδικτυακές οµάδες.

Tο τέλος του lock down συνέπεσε µε την προετοιµασία
του καλοκαιρινού προγράµµατος και τα 5 νησιά ξεκίνησαν
σε τµήµατα των 2-3 ατόµων τα µαθήµατα κολύµβησης
από τις αρχές Ιουνίου.

Τα Αθλητικά Μονοπάτια την περίοδο του lock down
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Τα Αθλητικά Μονοπάτια επέστρεψαν για άλλο ένα καλο-
καίρι στα αποµακρυσµένα νησιά µας. Με την εµπειρία
των προηγούµενων χρόνων, την επαγρύπνηση του σήµερα
αλλά και την ελπίδα για ένα αισιόδοξο µέλλον δηµιουρ-
γήθηκε για άλλη µία χρονιά µία ισχυρή δράση.

Το πρόγραµµα αθλητικών δραστηριοτήτων διεξήχθη πα-
ράλληλα για τρεις εβδοµάδες, από την 1η Ιουλίου έως
τις 21 Ιουλίου, σε 13 αποµακρυσµένα νησιά του Αιγαίου:
Άγιο Ευστράτιο, Αµοργό, Αστυπάλαια, Κάσσο, Καστελό-
ριζο, Κίµωλο, Λειψοί, Νίσυρο, Σαµοθράκη, Τήλο, Φολέ-
γανδρο, Φούρνοι και Ψαρά. 

Για την υλοποίηση του προγράµµατος είχε επιστρατευτεί
ένα δίκτυο έµπειρων καθηγητών Φυσικής Αγωγής, 49
στον αριθµό, το οποίο έχει επιλεγεί µε αυστηρά κριτήρια.
Εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα, προκειµένου να φανούν αντά-
ξιοι των καιρών που βιώνουµε, συµβάλλοντας µε αυτό
τον τρόπο στην ασφαλή και οµαλή διεξαγωγή της δράσης. 
Το πρόγραµµα στοχεύει κυρίως στα παιδιά δηµοτικού και
νηπιαγωγείου, ηλικίας 5 έως 12 ετών. Το καλοκαιρινό
camp είναι δωρεάν και περιλαµβάνει εκµάθηση κολύµβη-
σης, ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες, επαφή µε λιγό-
τερο δηµοφιλή αθλήµατα, µουσικοκινητικά & κιναισθητικά
παιχνίδια, δηµιουργική απασχόληση, ενηµέρωση και ευαι-

σθητοποίηση µέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων που
αφορούν στη διατροφή, το περιβάλλον και στη «συνάν-
τηση» - επαφή ατόµων µε αναπηρία, προκειµένου να κα-
τανοήσουν πως το διαφορετικό είναι µέρος της ίδιας της
ζωής. 

Οι στόχοι του προγράµµατος είναι: η βελτίωση των κινη-
τικών δεξιοτήτων, η ψυχική ευεξία, η κοινωνικοποίηση και
η εκµάθηση νέων αθληµάτων. Επιπλέον, κύριο µέληµά µας
είναι η ασφάλεια των παιδιών και η διατήρηση υψηλού
παρεχόµενου επιπέδου υπηρεσιών. 

Η οµάδα της «Αναγέννηση και Πρόοδος» λειτούργησε µε
ευελιξία και εφευρετικότητα. ∆ηµιουργήθηκε µε µεράκι και
φαντασία ένα πρόγραµµα αθλητικών δραστηριοτήτων και
δηµιουργικής απασχόλησης σύµφωνα µε τα νέα δεδο-
µένα και τις οδηγίες για την προστασία της υγείας, χρη-
σιµοποιώντας τον ελάχιστο το δυνατόν εξοπλισµό. 

Αθλητικά Μονοπάτια Καλοκαίρι 2020 

Το φετινό πρόγραµµα, αν

και διαφορετικό από τα

προηγούµενα µε έντονο το

στοιχείο της καινοτοµίας,

ξεπέρασε τις προσδοκίες

µας, φέρνοντας τα 580

παιδιά που συµµετείχαν

σε αυτό κοντά, κρατώντας 

τις απαραίτητες 

αποστάσεις!

”
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Σηµασία αξιολογήσεων
στο ποδόσφαιρο

Χάρης Τσολάκης, 
∆ιευθυντής Προγραµµάτων Sports Excellence

ε την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου πο-
δοσφαίρου τρείς οµάδες ποδοσφαίρου αξιο-
λογήθηκαν στο εργαστήριο του SE. Ο
Αστέρας Βάρης, ο Άτταλός Ν. Φιλαδελφείας
και η οµάδα fοοtsal του ∆ΑΙΣ. Εδώ και πολλά

χρόνια γνωρίζουµε ότι σχεδόν όλες οι οµάδες υποβάλλον-
ται σε ελέγχους 2-3 φορές τον χρόνο, κυρίως όµως στην
αρχή και στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Τι γίνεται όµως
σε ένα εργοµετρικό έλεγχο και για ποιο λόγο είναι απαραί-
τητος. 

ε την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου πο-
δοσφαίρου τρείς οµάδες ποδοσφαίρου αξιο-
λογήθηκαν στο εργαστήριο του SE. Ο
Αστέρας Βάρης, ο Άτταλός Ν. Φιλαδελφείας
και η οµάδα fοοtsal του ∆ΑΙΣ. Εδώ και πολλά

χρόνια γνωρίζουµε ότι σχεδόν όλες οι οµάδες υποβάλλον-
ται σε ελέγχους 2-3 φορές τον χρόνο, κυρίως όµως στην
αρχή και στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Τι γίνεται όµως
σε ένα εργοµετρικό έλεγχο και για ποιο λόγο είναι απαραί-
τητος. 

����

Μ
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Η Εργοµετρία είναι µια επιστήµη η οποία ασχολείται µε την
καταγραφή των χαρακτηριστικών της φυσικής κατάστασης
των αθλητών. 

Μέσω των δοκιµασιών προσπαθούµε:
να διατηρήσουµε την υγεία των αθλητών 
να δηµιουργήσουµε εργαλεία προπόνησης και 
ελέγχου
να καθορίσουµε τα όρια της προπόνησης σε σχέση
µε την ηλικία τους
να φτιάξουµε ένα αθλητικό µονοπάτι που δεν θα στη-
ρίζεται στο τυχαίο, στο αυθαίρετο και στο ένστικτο

Για κάθε άθληµα, εκτός από τις βασικές αξίες της αερό-
βιας ικανότητας, της ταχύτητας, της δύναµης και της ευ-
λυγισίας, υπάρχουν, πλέον, πολλά παράγωγα µεγέθη τα
οποία συνδέονται µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
αθλήµατος. Η εξέλιξη της αθλητικής επιστήµης και η στενή
της σχέση µε την ιατρική, την ψυχολογία, τα µαθηµατικά,
τη φυσική µας προσφέρουν εξελιγµένες πληροφορίες,
για να βελτιώσουµε την απόδοση των αθλητών.

Το ποδόσφαιρο είναι ένα απαιτητικό άθληµα, το οποίο
απαιτεί την συνύπαρξη πολλών ικανοτήτων. Αντοχή για να
υποστηρίζεις τις προσπάθειες επί 90 min, εκρηκτικότητα,

ευκινησία, αναερόβια αντοχή και ταχύτητα για τις σύντο-
µες αλλά πολύ έντονες δροµικές προσπάθειες, που συ-
νοδεύονται µε αλλαγές κατεύθυνσης, δύναµη η οποία
συνδέεται µε την ταχύτητα, την ισχύ, την αλτικότητα, και
ευλυγισία για την αποφυγή τραυµατισµών και την ορθή
εκτέλεση των κινητικών προτύπων. 

Τι πρέπει να περιλαµβάνει ένας εργοµετρικός – αθλητια-
τρικός έλεγχος στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου:

Καρδιολογικός έλεγχος
Ανθρωποµετρικός έλεγχος και σύσταση σώµατος
Αερόβια εργαστηριακή ή γηπεδική δοκιµασία
Αλµατικές δοκιµασίες
∆οκιµασίες ταχύτητας σε διάφορες αποστάσεις
∆οκιµασίες δύναµης σε βασικές θέσεις του σώµατος
Αναερόβιες δοκιµασίες
Ευλυγισία

Οι δείκτες αυτοί επαναλαµβάνονται κατά τη διάρκεια της
αγωνιστικής περιόδου και δείχνουν την πρόοδο ή σηµεία
κόπωσης σε διαφορετικές φάσεις του περιοδισµού. Κατά
τον τρόπο αυτό οι προπονητές και η ιατρική οµάδα µπο-
ρεί να επανασχεδιάζει το προπονητικό πρόγραµµα προς
όφελος της υγείας και της απόδοσης των αθλητών.
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εκινώντας από το γκρι ταρτάν του Στίβου µετα-
φερόµαστε τρέχοντας στο κανάλι  του Πάρκου
και από εκεί αντικρίζοντας την Εσπλανάδα, το
κτήριο της Ελληνικής Λυρικής Σκηνής και της Ελ-
ληνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος. Από το κανάλι

οδηγούµαστε στον ποδηλατόδροµο, για να φτάσουµε
µέχρι τα υπαίθρια όργανα. Τι λέτε και για ένα παιχνίδι
Πινγκ Πονγκ; Ίσως, να µεταφερθούµε στο χώρο Υπαί-
θριων Αθλοπαιδιών, για να απολαύσουµε οµαδικά αθλή-
µατα µπάλα για παιδιά µε και χωρίς αναπηρίες. Και γιατί
όχι στο καταπράσινο Ξέφωτο; Γιόγκα, Πιλάτες, Ταί τσι,
Τσιγκονγκ, Παιχνίδια για Οικογένειες και δραστηριότη

τες για παιδιά αποτελούν µερικές από τις επιλογές. Το κα-
λύτερο; Το καλύτερο για το τέλος. Μία επίσκεψη στο πιο
ψηλό σηµείο του Πάρκου, στο Φάρο, ένα σηµείο µε καλλι
– θέα! Τόσο προς τη θάλασσα όσο και προς την Αθήνα,
µε συντροφιά το µοναδικό αεράκι αλλά και το ηχητικό
άκουσµα των πιδάκων! 

Στις 16 Αυγούστου του 2016 το ΚΠΙΣΝ άνοιξε τις πόρτες του
για το κοινό. Εκείνη την καλοκαιρινή ηµέρα ξεκίνησε και η
Α&Π να υλοποιεί αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
για τους επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ για όλες τις ηλικίες µε ελεύ-
θερη είσοδο χάρις σε αποκλειστική δωρεά από το ΙΣΝ.

Θεόδωρος ∆αβιώτης, 
Υπεύθυνος των Αθλητικών Προγραµµάτων

Μαζικού Αθλητισµού Α&Π 

Ξ

����

4 χρόνια αθλητισµός
στο ΚΠΙΣΝ
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Η δράση της Α&Π στο ΚΠΙΣΝ, αυτά τα 4χρόνια, είναι γε-
µάτη από εµπειρίες, δηµιουργία και πραγµατοποίηση ξε-
χωριστών εκδηλώσεων που µόνο σε ένα τόσο µοναδικό
χώρο µε ξεχωριστούς ανθρώπους θα µπορούσαν να πά-
ρουν ζωή. 

Η αγάπη µας για τον αθλητισµό και η αποδοχή του κό-
σµου είναι η µεγαλύτερη επιβράβευση και ταυτόχρονα το
κίνητρο της συνέχειας. 

365 ηµέρες το χρόνο µε όλα τα καιρικά φαινόµενα για
συντροφιά τα υπαίθρια προγράµµατα άθλησης βρίσκουν
πάντα τρόπο να µοιράζουν ξεχωριστές εµπειρίες στους
ασκούµενους. Το Πάρκο, αποτελεί µία όαση για τους πο-
λίτες. Θα µπορούσε να χαρακτηριστεί, επίσης, και ως το
πάρκο των αισθήσεων και των συναισθηµάτων, καθώς οι
δραστηριότητες, τα χρώµατα και οι φωνές ενεργοποιούν
όλο το φάσµα των αισθήσεων και κάνουν τον επισκέπτη
κοινωνό της προσπάθειας µας.

Ευχαριστούµε θερµά το ΚΠΙΣΝ και το ΙΣΝ για την εµπι-
στοσύνη τους όλα αυτά τα χρόνια.

365 ηµέρες το χρόνο 
µε όλα τα καιρικά 
φαινόµενα για συντροφιά
τα υπαίθρια προγράµµατα
άθλησης βρίσκουν πάντα
τρόπο να µοιράζουν 
ξεχωριστές εµπειρίες
στους ασκούµενους.

”
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     ίγα λόγια για τη δραστηριότητα «Ανίχνευση
ταλέντων», η οποία απευθύνεται σε παιδιά
ηλικίας 6-12 ετών, πραγµατοποιήθηκε µε τις
αξιολογήσεις Alpha FIT για παιδιά. Η δρα-
στηριότητα έλαβε χώρα στο Στίβο του Κέν-

τρου Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος µε συχνότητα
4 φορές την εβδοµάδα και απευθύνονταν σε ηλικίες 6-8
ετών & 9-12 ετών αντίστοιχα. Πιο συγκεκριµένα, ο στό-
χος του προγράµµατος ήταν να αξιολογήσει τα παιδιά
αυτής της ηλικίας σε συγκεκριµένες δοκιµασίες φυσικής
κατάστασης και να τους κατευθύνει στο να αναπτύξουν
τις δεξιότητες τους, συµµετέχοντας σε αθλήµατα κατάλ-
ληλα για την ηλικία τους. Επιπλέον, δόθηκε καθοδήγηση
στους συνοδούς των παιδιών σχετικά µε την ανάγκη για
σωµατική δραστηριότητα, την επιλογή του κατάλληλου

αθλήµατος και τη δηµιουργία ενός ευνο�κού περιβάλλον-
τος το οποίο θα συνδυάζει άσκηση κ σχολείο. Τα αποτε-
λέσµατα των αξιολογήσεων µας βοήθησαν να επι-
βεβαιώσουµε τις παρατηρήσεις µας και να προχωρή-
σουµε σε αξιόπιστα συµπεράσµατα. 

Οι δοκιµασίες που ακολουθήθηκαν ήταν: α) το οριζόντιο
άλµα χωρίς φόρα, το οποίο αξιολογεί την εκτίµηση της
ισχύος του κάτω µέρους του σώµατος, β) το παλίνδροµο
τεστ ταχύτητας, 10 x 5 µέτρα το οποίο αξιολογεί τη τα-
χύτητα και την ευκινησία και γ) τη δίπλωση από εδραία
θέση (κοιλιακοί) για εκτίµηση της µυ�κής αντοχής του κορ-
µού. Τα παιδιά που αξιολογήθηκαν συνολικά ήταν 114 στο
σύνολο εκ των οποίων τα 66 ήταν αγόρια και τα 48 κο-
ρίτσια.

Λ

Ανακάλυψε το Ταλέντο σου 
στον αθλητισµό

Άννα Μιλκονίδου,
MSc Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, 

επιστηµονική συνεργάτης Sports Excellence

Ιούνιος /

Ιούλιος  

2020
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Συνολικά φάνηκε ότι από τις ηλικίες 6-12 ετών, στη δοκι-
µασία άλµατος τα παιδιά είχαν επίδοση που αντιστοιχούσε
στο 37% του προβλεπόµενου στο άλµα, το 12% στους
κοιλιακούς και το 27% στη ταχύτητα σύµφωνα µε τις νόρ-
µες της ηλικίας και του φύλου τους. Πιο συγκεκριµένα, οι
επιδόσεις των αγοριών αντιστοιχούσαν στο  34% του προ-
βλεπόµενου στο άλµα, 30% στη ταχύτητα και 12% στου
κοιλιακούς. Από την άλλη τα κορίτσια, έφτασαν στο 42%
του προβλεπόµενου στη δοκιµασία του άλµατος, 13%
στους κοιλιακούς και 23% στη ταχύτητα. Αντίθετα τα πο-
σοστά που αφορούσαν επιδόσεις µεγαλύτερες του 75%
ήταν πολύ µικρά κ επιβεβαιώνουν ότι ο εντοπισµός και η
παρακολούθηση των παιδιών µε κλίση επιδόσεων είναι
µια πολυπαραγοντική διαδικασία η οποία συνδυάζει την
βιολογική προδιάθεση, το σωστό προπονητικό φορτίο και
την τεχνική. Οι µετρήσεις αυτές θα πρέπει να επαναλαµ-
βάνονται ανά τρίµηνο ώστε να καταγράφονται µε ακρί-
βεια οι αλλαγές της ανάπτυξης, της ωρίµανσης κ της
προπόνησης.

����

Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα αναδει-
κνύουν τα υψηλά και πολύ επικινδυνά, χα-
µηλά ποσοστά που εµφάνισαν, ένα µη
ικανοποιητικό επίπεδο σωµατικής δραστη-
ριότητας στα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Τα
αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε συµφωνία
µε πρόσφατες µελέτες σε ελληνόπουλα που
έχουν συσχετίσει τέτοιου είδους χαµηλά
υψηλά επίπεδα καθιστικής ζωής, έλλειψη
φυσικής δραστηριότητας και υψηλά ποσο-
στά υπέρβαρου και παχυσαρκίας. 

Η αξιολόγηση αυτών των δοκιµασιών σχε-
τίζεται µε τη βασική και υγιή ανάπτυξη των
παιδιών. 

Αξιολογήσεις:
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∆ύναµη και υγιή ανάπτυξη παιδιών:

Πιο συγκεκριµένα, η δοκιµασία άλµατος η οποία συ-
σχετίζεται µε την αξιολόγηση εκρηκτικότητας και η
δοκιµασία κοιλιακών που αξιολογεί τη µυZκή αν-
τοχή είναι µεγίστης σηµασίας καθώς  σηµαντικός
αριθµός ερευνητικών µελετών δείχνουν ότι οι ασκή-
σεις δύναµης θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στο
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα των παιδιών αφού απο-
δεικνύεται ότι µπορούν να βελτιώσουν τη σύσταση
του σώµατος (2) την καρδιαγγειακή λειτουργία σε
υπέρβαρα παιδιά (3), την οστική πυκνότητα δυναµώ-
νοντας τον σκελετό (4) προφυλάσσοντας τα από
τραυµατισµούς (5). Επιπλέον, οι µελέτες των τελευ-
ταίων ετών δείχνουν ότι η µυ�κή δύναµη των παι-
διών µειώνεται µε ραγδαίους ρυθµούς και για τον
λόγο αυτό οι φορείς υγείας συστήνουν την εφαρ-
µογή προγραµµάτων δύναµης από την παιδική ηλι-
κία (1). Ταχύτητα και υγιής ανάπτυξη παιδιών:

Ανατροφοδότηση σε γονείς και κηδεµόνες:

Το µεγαλύτερο ποσοστό των γονέων είχε τη διά-
θεση να ενηµερωθεί σχετικά µε τις επιδόσεις των
παιδιών και να ακούσει τη καθοδήγηση σχετικά µε
τη φυσική δραστηριότητα και φυσική κατάσταση του
παιδιού. Οι περισσότεροι και αφού λάµβαναν σαν
ανατροφοδότηση ότι υπάρχουν αρκετές δυνατότη-
τες και περιθώρια βελτίωσης, ισχυριζόταν τη παν-
τελή έλλειψη φυσικής δραστηριότητας όπως και την
αύξηση της διατροφικής πρόσληψης των παιδιών
κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων µηνών λόγω
εγκλεισµού ( λόγω COVID-19). Όλα τα παιδιά απεί-
χαν από προγράµµατα οργανωµένης άσκησης και
αυτό αναπόφευκτα επηρέασε ένα σηµαντικό ποσο-
στό στις επιδόσεις τους. 

∆ραστηριότητες και παιδιά:

Ένα ποσοστό περίπου 65% των παιδιών δήλωσε ότι
συµµετέχει σε οργανωµένο πρόγραµµα άσκησης
για τουλάχιστον 2 φορές την εβδοµάδα.  

Ταλαντούχα παιδιά:

Ως προς την ανίχνευση ταλαντούχων παιδιών αυτό
που φάνηκε ήταν στις δοκιµασίες άλµα και ταχύτητα
υπήρξαν κάποια µικρά ποσοστά παιδιών που ξεπέ-
ρασαν το 75% του προβλεπόµενου σύµφωνα µε την
ηλικία και το φύλο. 

Πιο συγκεκριµένα τα αποτελέσµατα εµφανίζονται
στο πίνακα παρακάτω: 

Ταχύτητα και υγιής ανάπτυξη παιδιών:

Η ταχύτητα και ευκινησία η οποία αξιολογήθηκε µε
το τεστ παλινδρόµησης κίνησης 10x5 µέτρα, φαί-
νεται ότι είναι µια από τις ικανότητες της φυσικής
κατάστασης που συνδέεται άµεσα κυρίως µε τη σω-
µατική και κινητική απόδοση των παιδιών και όχι
τόσο µε την υγεία τους [6,7]. Σύµφωνα µε έρευνες,
µε την πρόοδο της ηλικίας παρατηρείται τόσο σε
αγόρια όσο και σε κορίτσια αύξηση της ταχύτητας,
µετά την εφαρµογή  µακροχρόνιων  προγραµµάτων
άσκησης που έχει παρατηρηθεί βελτίωσή της τόσο
στην παιδική όσο και στην εφηβική ηλικία [8, 9].   Η
ανάπτυξη ταχύτητας και της ευκινησίας παρουσιάζει
ευνο�κές συνθήκες ανάπτυξης στην παιδική ηλικία
και τα πρώτα χρόνια της εφηβείας [10].

Ποσοστό % 
παιδιών Ηλικία ∆οκιµασία Ποσοστό % 

επιτυχίας
2/29 (7%) 6 ετών Άλµα 90%

1/13(7,7%) 7 ετών Άλµα 90%

3/17 (17,6%) 9 ετών Άλµα 75%

1/17 (5,8%) 9 ετών Ταχύτητα 75%

3/17 (17,6%) 10 ετών Άλµα 75%

2/11 (18,2%) 11 ετών Άλµα 75%

1/11 (9,1%) 11 ετών Ταχύτητα 75%

1/4 (25%) 12 ετών Ταχύτητα 75%

Υψηλές/ Εξαιρετικές

ΑΓΟΡΙΑ / 8-12 Ν=

%

182 59 52 1

Σ.11. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

41/18.6%

Χαμηλές/ Ανεπαρκείς

74/33.5%
Καλές/ Αποδεκτές

106/48.0%

70

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΥΠΕΡΒΑΡΑ ΝΟΡΜΟΒΑΡΗ ΛΙΠΟΒΑΡΗ

32.42 28.57 0.5538.46

ΚΟΡΙΤΣΙΑ / 8-12 Ν=

%

215 48 69 395

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΥΠΕΡΒΑΡΑ ΝΟΡΜΟΒΑΡΗ ΛΙΠΟΒΑΡΗ

22.33 32.09 1.4044.19
Υψηλές/ Εξαιρετικές

ΑΓΟΡΙΑ / 8-12 Ν=

%

182 59 52 1

Σ.11. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

41/18.6%

Χαμηλές/ Ανεπαρκείς

74/33.5%
Καλές/ Αποδεκτές

106/48.0%

70

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΥΠΕΡΒΑΡΑ ΝΟΡΜΟΒΑΡΗ ΛΙΠΟΒΑΡΗ

32.42 28.57 0.5538.46

ΚΟΡΙΤΣΙΑ / 8-12 Ν=

%

215 48 69 395

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΥΠΕΡΒΑΡΑ ΝΟΡΜΟΒΑΡΗ ΛΙΠΟΒΑΡΗ

22.33 32.09 1.4044.19
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Συµπερασµατικά αυτό που φαίνεται από τα αποτελέσµατα
στις δοκιµασίες φυσικής κατάστασης είναι ότι οι µέσες
τιµές των παιδιών ηλικίας 6 -12 ετών τόσο τα αγόρια όσο
και τα κορίτσια έχουν επιδόσεις και ικανότητες οι οποίες
αξιολογούνται κάτω από 50%, (ποσοστά εξαιρετικά χα-
µηλά), σε κάθε µια από τις δοκιµασίες που αξιολογεί την
ισχύ, την εκρηκτική δύναµη και τη ταχύτητα. Τα αποτελέ-
σµατα είναι άκρως ανησυχητικά καθώς τα ελληνόπουλα
δείχνουν να µην ακολουθούν τις συστάσεις σωµατικής
άσκησης και δραστηριότητας τα οποία προτείνονται από το
Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας και άλλους φορείς µε
στόχο την υγεία τους και τη σωστή ανάπτυξη τους. 

Όσον αφορά τα ποσοστά των παιδιών που εντοπίστηκαν
µε κινητική ετοιµότητα (περίπου 20% στο σύνολο), δείχνει
την έλλειψη ενός συστήµατος άσκησης από την πολύ
µικρή ηλικία το οποίο θα έδινε σε περισσότερο παιδικό
πληθυσµό να ανακαλύψει τις κρυµµένες του ικανότητες κ
να γευτεί τις χαρές του ευ αγωνίζεσθε συµµετέχοντας σε
ανταγωνιστικά αθλητικά προγράµµατα. Τα αποτέλεσµα
αυτά καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ανάλογων προ-
γραµµάτων τα οποία θα δώσουν µετρήσιµα και συγκρί-
σιµα αποτελέσµατα σε παιδιά και συνοδούς για την
αναγκαιότητα και τα σηµαντικά οφέλη της άσκησης στην
υγεία.

Τέλος, το συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι το
µόνο που µπορεί να καταγράψει τιµές και
να δώσει µια αντικειµενικότερη, µετρήσιµη
και επιστηµονική ανατροφοδότηση σε συγ-
κεκριµένο πλαίσιο. Τέτοιου είδους προ-
γράµµατα µπορούν να κατευθύνουν πολύ
πιο συγκεκριµένα την οικογένεια και το
παιδί στο τρόπο που µπορεί να βελτίωση
την υγεία και την ανάπτυξη του. 
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Άννα Μιλκονίδου,
MSc Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, 

επιστηµονική συνεργάτης Sports Excellence

Άσκηση είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της
καλής υγείας των ατόµων µε χρόνιες ασθέ-
νειες καθώς και για τα άτοµα τρίτης ηλικίας.
Η επιστηµονική κοινότητα υποστηρίζει την ανα-
γκαιότητα µετρήσιµων αποτελεσµάτων σε

απλές δοκιµασίες φυσικής κατάστασης µε σκοπό να
υπάρχει σηµείο αναφοράς και ενδείξεις για την διαµόρ-
φωση και τους στόχους του προγράµµατος. Πιο συγκε-
κριµένα, υπάρχει συγκεκριµένη δέσµη αξιολογήσεων στη
βιβλιογραφία (σύµφωνα µε το ASCM), η οποία απευθύ-
νεται σε αυτές τις οµάδες µε σκοπό να αξιολογήσει τα
επίπεδα της φυσικής τους κατάστασης και να τους κατα-
τάξει στις αντίστοιχες κατηγορίες σύµφωνα µε την ηλικία
και το φύλο τους.  

Άσκηση και Τρίτη ηλικία είναι η σχεδιασµένη δραστηριό-
τητα που υλοποιείται στους χώρους του ΚΠΙΣΝ για άτοµα
άνω των 60 ετών αλλά και νεότερης ηλικίας που υποφέ-
ρουν από χρόνιες παθήσεις. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει
ασκήσεις ενδυνάµωσης, ισορροπίας καθώς επίσης και
αερόβιες ασκήσεις ειδικά διαµορφωµένες και προσαρ-
µοσµένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της οµά-
δας ασκούµενων. 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να συµβάλει στην υγεία
αυτών των ατόµων τόσο ως µέσο πρόληψης όσο και θε-
ραπευτικά σε σωµατικές και  ψυχολογικές παραµέτρους. 
Αξιολόγηση Ασκούµενων στη δραστηριότητα του ΚΠΙΣΝ: 

Λίγα λόγια για την σηµασία
της άσκησης σε άτοµα 
τρίτης Ηλικίας

Οκτώβριος
2018 / 

Αύγουστος
2020

Η

Άσκηση και 
Τρίτη ηλικία  
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Η δραστηριότητα «Άσκηση και Τρίτη ηλικία» για τη χρο-
νιά 2019 - 2020 ξεκίνησε µε µια αρχική αξιολόγηση στα
µέσα Σεπτεµβρίου 2019, µε 16 συµµετέχοντες τότε να
πραγµατοποιούν δοκιµασίες πεδίου αξιολογώντας την αε-
ρόβια ικανότητα τους, τη δύναµη, την ευλυγισία και την
κινιτικότητητα τους. Επίσης, συµπληρώθηκαν ερωτηµατο-
λόγια µε σκοπό να αξιολογηθεί η ποιότητα ζωής τους και
η ποιότητα ύπνου τους. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως:

Όλοι οι συµµετέχοντες 100% παρουσίασαν χαµηλό-
τερα ποσοστά του φυσιολογικού στην αξιολόγηση 
δύναµης σύµφωνα µε την ηλικία και το φύλο τους. 
Επίσης το 50% αυτών εµφάνισε αερόβια ικανότητα 
χαµηλότερη του φυσιολογικού, 
Το 40% αυτών έδειξε χαµηλότερα ποσοστά του φυ-
σιολογικού σε ευλυγισία.
Το 50% των συµµετεχόντων παρουσίασε δείκτη
µάζας σώµατός σε επίπεδο υπέρβαρου. 

Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται να συµφωνήσουν µε την
πρόσφατη βιβλιογραφία που αναδεικνύει τα χαµηλά ποσοστά
ενδυνάµωσης και ισορροπίας σε αυτές τις ηλικιακές οµάδες
τα οποία συσχετίζονται µε οστεοπόρωση, µεταβολικές και
καρδιαγγειακές ασθένειες (ASCM 10TH  EDITION).  

Οι συµµετέχοντες το διάστηµα Σεπτέµβριο 2019 -  Μάρ-
τιο του 2020 είχαν µια αυξητική τάση µε µέσο όρο συµ-
µετεχόντων τα 10 άτοµα ανά συνεδρία άσκησης και
συχνότητα 3 φορές την εβδοµάδα. Ένα συνολικός κύ-
κλος 50 διαφορετικών ατόµων πέρασε από τη δραστη-
ριότητα τουλάχιστον 2 φορές την εβδοµάδα για 7 µήνες.
Οι συµµετέχοντες που πήρανε µέρος στην αρχική διαδι-
κασία αξιολόγησης έλαβαν µια εξατοµικευµένη αναφορά
σχετικά µε τα αποτελέσµατα των επιδόσεων, τους τρό-
πους ανάπτυξης και βελτίωσης της κάθε κατάστασης στην
οποία αξιολογήθηκαν και τα οφέλη που έχει στην υγεία
κάθε ένα από αυτά. 

Πέρα από τις προσαρµογές της άσκησης στο σώµα όλο το
διάστηµα, υπήρχαν σχόλια ότι νιώθουν καλύτερα το σώµα
τους, σηµεία πόνου όπως τα γόνατα και η µέση έχουν
βελτίωση κ.α. 

Οι συµµετέχοντες έδειχναν να είναι περισσότερο χαρού-
µενοι, να κοινωνικοποιούνται µεταξύ τους και δεν ήταν
λίγες οι φορές που παραδεχόταν πόσο καλό τους κάνει
το γεγονός ότι είχαν µια αφορµή, ένα κίνητρο, µια υπο-
χρέωση να βγουν από το σπίτι και την ρουτινιασµένη και
πολλές φορές µοναχική ζωή για να έρθουν στη δραστη-
ριότητα.

Αξιολόγηση Ασκούµενων στη δραστηριότητα του ΚΠΙΣΝ: 

∆ραστηριότητες στο ΚΠΙΣΝ
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ο πρόγραµµα «Άσκηση & Μνήµη» είναι ένα
συνδυαστικό πρόγραµµα σωµατικής και νοητι-
κής άσκησης που απευθύνεται σε ηλικιωµένους
και ενήλικες, οι οποίοι αντιµετωπίζουν διαταρα-
χές µνήµης και γνωστικών λειτουργιών.

Το πρόγραµµα λειτουργεί ως αντιµετώπιση (βελτίωση και
επιβράδυνση) των επικείµενων διαταραχών στα άτοµα που
εµφανίζουν ήπια έως µέτρια νοητική διαταραχή και ως
πρόληψη στα άτοµα της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας που
απλά θέλουν να εξασκήσουν το νοητικό και γνωστικό τους
επίπεδο.

Στη δραστηριότητα πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα δρα-
στηριότητες κινητικές και νοητικές, οι οποίες έχουν στόχο
να βελτιώσουν τόσο την κινητική ικανότητα των συµµετε-
χόντων όσο και τη νοητική. Οι ασκήσεις που πραγµατο-
ποιούνται έχουν να κάνουν µε την καθηµερινή
λειτουργικότητα των ατόµων όπως βάδιση, ισορροπία, δύ-
ναµη άνω και κάτω άκρων, ενίσχυση της µνήµης, ταχύτερη
επεξεργασία πληροφοριών, ενίσχυση της προσοχής, της
αντίληψης και του λόγου.

Σκέψεις για µια νέα προσπάθεια προσφοράς 

Βασισµένοι σε καταγεγραµµένα συµπεράσµατα η δραστηριότητα «Άσκηση και Τρίτη ηλικία» έχει ένα ιδιαίτερο χαρα-
κτήρα. Αφενός γιατί αυτές οι ηλικίες έχουν αρκετά σωµατικά προβλήµατα µε το πέρασµα των χρόνων και τη καταπό-
νηση του σώµατος και χρειάζονται σωµατική άσκηση και κινητικότητα, αφετέρου για να τους δοθεί µια ελπίδα, µια θετική
και υποστηρικτική αίσθηση καθώς νιώθουν πιο ευάλωτοι από ποτέ. ∆εν είναι λίγοι οι ηλικιωµένοι που ζούνε µοναχικά
και χωρίς καµία διέξοδο. Μια δραστηριότητα τέτοιου είδους µπορεί να τους κοινωνικοποιήσει, να τους δώσει κίνη-
τρο για ζωή, να τους γεµίσει ενέργεια και να τους ανακουφίσει. 

Α) ο αγώνας «Βάδην 2 km» που πραγµατοποιήθηκε στα
τέλη Οκτώβρη στο ΚΠΙΣΝ µε µια οµάδα 28 ατόµων από
το πρόγραµµα «Άσκηση και Τρίτη ηλικία» να δίνουν το
παρόν και να βγαίνουν νικητές. Στη διαδικασία πριν και
µετά έγιναν βασικές µετρήσεις Αρτηριακής Πίεσης (ΑΥ),
Καρδιακής Συχνότητας (KΣ) και ένα σύντοµο ιστορικό. Επι-
πλέον, δόθηκαν Καρδιοσυχνόµετρα σε άτοµα µε προ-
βλήµατα υγείας στη καρδιά για καλύτερο έλεγχο από τον
επιστήµονα άσκησης και µεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη
διαδικασία. Όλοι οι συµµετέχοντες τερµάτισαν υγιέστατοι
και έδωσαν ραντεβού για τον επόµενο αγώνα. 

Β) Digital Πρόγραµµα άσκησης:

Κατά τη διάρκεια του Covid-19, σε µια αρκετά δύσκολη
συνθήκη για τους ίδιους η τεχνολογία κατάφερε να φέρει
τους πιο εξοικειωµένους κοντά και να καταφέρουν να γυ-
µναστούν από το σπίτι. Σε µια ιδιαίτερη συνθήκη, αρκετοί
από τους ασκούµενους της δραστηριότητας ήταν παρόν-
τες σε zoom & YouTube για να αποδείξουν άλλη µια
φορά πόσο ανάγκη έχουν να κάνουν κάτι για τον εαυτό
τους, την υγεία τους,  τη ψυχολογία τους. Στη νέα αυτή
προσέγγιση δόθηκε η ευκαιρία και σε νέα άτοµα που δε
µπορούν να παρακολουθούν τα µαθήµατα δια ζώσης να
γυµναστούν και να γίνουν µέρος µιας µεγάλης οµάδας.
Ενώ τα διαδικτυακά µαθήµατα σταµάτησαν πολλοί από
τους µαθητές θέλησαν να συνεχίσουν, καθώς ο φόβος
και η δυσκολία των περιστάσεων τους δυσκολεύει σε δια
ζώσης παρακολούθηση. 

Μαρή Μπαρδοπούλου,
MSc Καθ. Ειδικής Φυσικής Αγωγής,

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής, 
Εισηγήτρια του «Άσκηση & Μνήµη»

Παράλληλα στο πλαίσιο της προβολής της
δραστηριότητας, υλοποιήθηκαν και άλλες
δράσεις όπως:

Λίγα λόγια για τη σηµασία της άσκησης
σε άτοµα µε ήπια η βαριά άνοια

Τ

Οκτώβριος
2018 / 

Αύγουστος
2020Άσκηση και Μνήµη  
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Οι κινητικές δραστηριότητες έχουν τη µορφή παιχνιδιού
µε χρήση εξοπλισµού όπως στεφάνια, κρίκους, κώνους,
εµπόδια, κορδόνια, στόχους οι οποίες βελτιώνουν τις κι-
νητικές ελλείψεις που µπορεί να παρουσιάζουν οι συµ-
µετέχοντες. Ταυτόχρονα µε το κινητικό κοµµάτι γίνεται και
η νοητική ενδυνάµωση µε τη χρήση καρτών οι οποίες
έχουν γράµµατα, λέξεις, εικόνες, χρώµατα.

Το συνδυαστικό αυτό πρόγραµµα έχει στόχο µε την ταυ-
τόχρονη σωµατική άσκηση να βελτιωθεί όσο το δυνατόν
περισσότερο η νοητική και γνωστική ικανότητα των συµ-
µετεχόντων.

Τα τµήµατα πλαισιώνουν άτοµα µε διαφορετικό επίπεδο
κινητικών, νοητικών και γνωστικών λειτουργιών παρόλα
αυτά το κάθε µάθηµα πραγµατοποιείται ταυτόχρονα για
όλους και ξεχωριστά για τον καθένα ανάλογα µε την πε-
ρίπτωση.

Στην αρχή της χρονιάς που διανύουµε πραγµατοποιήθηκε
µερική αξιολόγηση στις κινητικές και γνωστικές λειτουρ-
γίες κάποιων συµµετεχόντων για να µπορέσουµε να
έχουµε µια εικόνα για το πώς λειτουργεί το πρόγραµµα
και σε ποιες δεξιότητες έχουν βελτιωθεί.

Αξιολόγηση συµµετεχόντων προγράµµατος

Οι συµµετέχοντες αξιολογήθηκαν στη δύναµη µε χειρο-
δυναµόµετρο (Hand Grip), τη δύναµη κάτω άκρων / ισορ-
ροπία µε εκτέλεση 5 άρσεων από καρέκλα (CST), την
αερόβια ικανότητα µε 6’ δοκιµασία κόπωσης (6’WT), τη
λειτουργική ικανότητα µε άρση από τη καρέκλα - εκτέλεση
απόστασης 3 µέτρων και επιστροφή στη καρέκλα (TUG),
την ευλυγισία, το δείκτη µάζας σώµατος (BMI), την ποι-
ότητα ύπνου και τη γνωστική ικανότητα µε την κλίµακα
MoCa.

Συµπερασµατικά τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπάρχει πε-
ριθώριο βελτίωσης στις κινητικές δεξιότητες αλλά και στη
γνωστική λειτουργία των συµµετεχόντων.

Παρόλο που δεν υπήρξε επανεκτίµηση των ικανοτήτων
µετά το τέλος του προγράµµατος, οι ίδιοι οι συµµετέ-
χοντες καθώς και οι συνοδοί αυτών, δηλώνουν ότι το
πρόγραµµα «Άσκηση & Μνήµη» τους έχει βοηθήσει αρ-
κετά στην καθηµερινότητα τους, τόσο στο κινητικό-λει-
τουργικό όσο και στο γνωστικό κοµµάτι.

Λόγω της κατάστασης του COVID-19 υπήρξε µια αρκετά
µεγάλη παύση στο πρόγραµµα, η οποία έφερε στασιµό-
τητα και επιδείνωση στις κινητικές και γνωστικές λειτουρ-
γίες των συµµετεχόντων (αναφορά των ιδίων και των
συνοδών).

Λαµβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ορίζουµε ως στόχο:
Την ανάπτυξη του προγράµµατος «Άσκηση & Μνήµη»
Τον εµπλουτισµό του προγράµµατος µε νέες επιστηµονικά τεκµηριωµένες ασκήσεις
Η συµµετοχή των ατόµων στη δραστηριότητα θα συνοδεύεται µε την αρχική αξιολόγηση 
πριν την έναρξη της νέας σεζόν και την επαναξιολόγησή τους ανά κάθε τρίµηνο
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yoga είναι µια αρχαία φιλοσοφία για τη ζωή,
όπως επίσης και ένα σύστηµα εξάσκησης,
που ενθαρρύνει και ενδυναµώνει την ένωση
του σώµατος, του νου και του πνεύµατος.
Αυτό θα µπορούσε να είναι ένας πολύ
σύντοµος ορισµός του τι είναι η yoga.

Η πρακτική της yoga προσφέρει πολλά οφέλη, τόσο για
ψυχική όσο και για σωµατική υγεία, µε τα περισσότερα
από αυτά να έχουν αποδειχτεί και από την επιστήµη.

Μερικά από αυτά:

Μειώνει το άγχος

Η yoga είναι γνωστή για την ικανότητα της να αποβάλλει
το stress και να προάγει τη χαλάρωση. Είναι αποδεδειγ-
µένα ένας ισχυρός τρόπος για να κρατάτε το άγχος υπό
έλεγχο. Ο συνδυασµός της µε τον διαλογισµό και άλλες
µορφές άσκησης είναι ευεργετικός για την ψυχική και σω-
µατική υγεία.

Η

Yoga στο ΚΠΙΣΝ

1

Μαλαµατένια Καρασταµάτη, 
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής 
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Βελτιώνει την ποιότητα ζωής

Η yoga µπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας
του ύπνου, να ενισχύσει την πνευµατική ευεξία και να µει-
ώσει τα συµπτώµατα της κατάθλιψης.

Βοηθάει στο να αποκτήσουµε υγιεινές
διατροφικές συνήθειες

Η yoga προάγει τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες που
βοηθούν στον έλεγχο του σακχάρου στο αίµα, αυξάνουν
την απώλεια βάρους και µειώνει την κακή διατροφή. Η
ενσωµάτωση της στη καθηµερινότητα, συµβάλει στην ενί-
σχυση στης υγείας, στην αύξηση της δύναµης και της ευε-
λιξίας και στη µείωση συµπτωµάτων stress, κατάθλιψης
και άγχους.

Μαθαίνοντας σωστή αναπνοή, µέσω της γιόγκα, πετυ-
χαίνουµε καλύτερη οξυγόνωση του οργανισµού. Έτσι, γί-
νεται σωστή αιµάτωση στα όργανα, τους µυς και τις
λειτουργίες τους µε τέτοιον τρόπο ώστε να αποβάλλον-
ται οι τοξίνες που το σύστηµά µας µαζεύει καθηµερινά
από τροφές, από χαµηλά επίπεδα ενέργειας, χαµηλή ή
καθόλου αναπνευστική λειτουργία και κακή ψυχολογία. Σε
συνδυασµό µε τις σωµατικές στάσεις (asanas) που το
σώµα εξασκεί για ενδυνάµωση, ευλυγισία, ευκαµψία
αλλά και για να βελτιώσει τυχόν µυοσκελετικές παθήσεις,
πετυχαίνουµε τελικά τη συνολική ενίσχυση της άµυνας του
οργανισµού µας.

Το πρόγραµµα της yoga λειτουργεί ανελλιπώς τα 4 τε-
λευταία χρόνια στο ΚΠΙΣΝ σε εξωτερικό χώρο και µε
όλες τις καιρικές συνθήκες. Υπάρχουν αρκετοί αθλού-
µενοι που δεν χάνουν µάθηµα, είτε βρέχει, είτε έχει πα-
γωνιά ή καύσωνα, είναι τόσο αφοσιωµένοι σε αυτό,
βλέπουν τις αλλαγές στο σώµα τους και τα οφέλη στην
ψυχική τους υγεία, που αψηφούν οποιεσδήποτε καιρικές
συνθήκες.

Υπάρχουν πρωινά και απογευµατινά τµήµατα για την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση όλων. Κάθε ∆ευτέρα και Παρασκευή
τα µαθήµατα γίνονται 19:00-20:30 (ενώ τους χειµερι-
νούς µήνες πηγαίνουµε µια ώρα πίσω 18:00-19:30),
Τρίτη και Πέµπτη τα µαθήµατα πραγµατοποιούνται 08:00-
09:30. Ο τόπος διεξαγωγής των µαθηµάτων αλλάζει
σύµφωνα µε τις καιρικές συνθήκες πάντα προς το κα-
λύτερο και πάντα σκεπτόµενοι την ασφάλεια και την
άνεση των αθλουµένων µας.

Υπάρχουν µήνες όπου η επισκεψιµότητα και η συµµε-
τοχή είναι µεγαλύτερη από κάποιους άλλους. Οι ανοι-
ξιάτικοι µήνες που όλο το πάρκο ανθίζει η φύση
ξαναγεννιέται και ο τόπος µοσχοβολάει από τα διάφορα
βότανα που υπάρχουν, ο κόσµος και η συµµετοχή είναι
πολύ µεγαλύτερη σε σχέση µε τους χειµερινούς µήνες
όπου το κρύο και βροχή µας δυσκολεύουν αρκετά στο
να ολοκληρώσουµε το µάθηµα µε ασφάλεια. Αλλά µε
την καλή θέληση την επιµονή και την προσπάθεια όλων
έχουµε βγάλει τέσσερις χειµώνες χωρίς κανέναν τραυ-
µατισµό.

«Νιώθω πολύ µεγάλη
ικανοποίηση βλέποντας
αυτή την οµάδα να
µεγαλώνει, να αγαπά τη
yoga, να συνεχίζει µε ζήλο
και προσπάθεια όλο αυτό το
δηµιούργηµα που ξεκίνησε,
στηρίζει και είναι πάντα
δίπλα µας η Αναγέννηση
και πρόοδος.»

”
Η εισηγήτρια

Τα κυρία οφέλη από την ενασχόληση µε την yoga είναι:

Ορθοσωµία

Ενισχυµένη αίσθηση ισορροπίας

Μεγαλύτερο εύρος κίνησης στις αρθρώσεις

Ποιοτική συνειδητή αναπνοή

Ηρεµία, καθαρό µυαλό, αταραξία

Αυξηµένη ικανότητα εστίασης της προσοχής

Ποιοτικός ύπνος

Τόνωση και εξισορρόπηση λειτουργίας

ενδοκρινών αδένων

Βελτίωση στην ικανότητα της µνήµης

Εύρυθµη ανεµπόδιστη λειτουργία του

πεπτικού συστήµατος.

2

3
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Μέρες ποδοσφαίρου:
Ένα παιχνίδι για όλους

πό τις 24 έως τις 27 Σεπτεµβρίου το ΚΠΙΣΝ
µεταµορφώνεται σε έναν τόπο παιχνιδιού,
καθώς φιλοξενεί µία σειρά δράσεων µε επί-
κεντρο ένα από τα πιο δηµοφιλή αθλήµατα,
το ποδόσφαιρο. Μικροί και µεγάλοι συµµε-

τέχουν σε προπονήσεις και αγώνες, µαθαίνουν τεχνικές
µε µπάλα, παίρνουν µέρος σε βιωµατικά παιχνίδια που
προάγουν τις αξίες της προσπάθειας, του σεβασµού και
της συνεργασίας, και απολαµβάνουν κινηµατογραφικές
προβολές στο Ξέφωτο: Καταραµένη Οµάδα (2009), Η
Μεγάλη Απόδραση των 11 (1981) και Αναζητώντας τον
Έρικ (2009). Τρεις ταινίες µε πρωταγωνιστές µύθους του
ποδοσφαίρου, ανάµεσα στους οποίους ο Pelé και ο Eric
Cantona, αλλά και αστέρες του Χόλυγουντ της εποχής,
όπως ο Sir Michael Caine. Τέλος, µέσα από τη συζήτηση
«Αθλητισµός: Παιδί & Ποδόσφαιρο», οι συµµετέχοντες/
-ουσες κατανοούν τη σηµασία του ποδοσφαίρου στην
ανάπτυξη του παιδιού.

Αν ο αθλητισµός έχει τη δύναµη να αλλάξει τον κόσµο,
όπως σθεναρά υποστήριζε ο Νέλσον Μαντέλα, τότε το
ποδόσφαιρο, ως το πιο δηµοφιλές όλων των αθληµά-
των, µπορεί να διαδραµατίσει καταλυτικό ρόλο σε αυτή
την προσπάθεια.

Στη συζήτηση «Αθλητισµός: Παιδί και Ποδόσφαιρο», δια-
κεκριµένοι επιστήµονες από τοv χώρο της Ιατρικής, του
Αθλητισµού, της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας θα
αναπτύξουν διεξοδικά τη σηµασία του ποδοσφαίρου στην
ανάπτυξη του παιδιού, προβάλλοντας τη σπουδαιότητα της
συµµετοχής, του σεβασµού του αθλητικού πλουραλισµού
και του ευ αγωνίζεσθαι. Παράλληλα, αναγνωρισµένοι
αθλητές θα αναδείξουν, µέσα από την εµπειρία και το
παράδειγµά τους, πλευρές που χρήζουν προσοχής τόσο
για τους γονείς όσο και για τα παιδιά.

Α Συζήτηση | Αθλητισμός:
Παιδί και Ποδόσφαιρο

����

Πέτρα Καλαµπόκα,
Υπεύθυνη τµήµατος Επικοινωνίας
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Η συζήτηση πραγµατοποιείται από το Τµήµα Αθλητικής Αρι-
στείας - Sports Excellence, υπό την επιστηµονική επίβλεψη
της Ά Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, µε τη διοργανωτική
επίβλεψη της ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος» και µε απο-
κλειστική δωρεά από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος.

Λόγω των µέτρων για τη δηµόσια υγεία η συζήτηση 
θα γίνει µέσω live streaming.

Ακολουθούν οι σύνδεσµοι:
https://www.snfcc.org/ekdiloseis/imerida-athlitismos-paidi-kai-podosfairo/7906
https://www.facebook.com/SNFCC
https://www.youtube.com/channel/UCdGYlPM8Do38i0u5tt56ZrQ

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 
17.00 - 20.00 | Φάρος/ΚΠΙΣΝ

ΩΡΑ /HOUR ΤΙΤΛΟΣ /TITLE ΟΜΙΛΗΤΗΣ /SPEAKER

17:00

17:15

Υποδοχή προσκεκλημένων και ομιλητών / Welcome

18:45 – 19:00 Διάλειμμα / Short Break

20:00-20:15 

Συντονιστής: 
Τσολάκης Χάρης

Συντονιστής: 
Κουλουβάρης Παναγιώτης

Προπόνηση στα αναπτυξιακά 
στάδια / Training during 
developmental stages

Μπογδάνης Γρηγόρης
Καθηγητής Κλασικού Αθλητισµού, ΣΕΦΑΑ,
ΕΚΠΑ

19:00 O αθλητισμός ως εμπειρία ανάπτυξης
ηγετικών ικανοτήτων / Sports as an 
experience of developing leadership skills

Μπουραντάς Δημήτρης
Καθηγητής Ηγεσίας, Πρύτανης
New York College

Η εμπειρία μου / My experience Μαρτίνς Πέδρο
Προπονητής ποδοσφαίρου Ο.Σ.Φ.Π

Τραυματισμοί στην αναπτυξιακή 
φάση / Football injuries in childhood 

Θέος Χρήστος
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, ∆ιευθυντής στην 
Ορθοπαιδική Κλινική του Metropolitan 
Hospital και επικεφαλής του ιατρικού team 
της οµάδας ποδοσφαίρου Ολυµπιακού Πει-
ραιώς

Ποδόσφαιρο: Το κυνήγι μίας 
ουτοπίας / Football: chasing a
utopia 

Ψυχουντάκη Μαρία
Καθηγήτρια Ψυχολογίας – Αθλητικής 
Ψυχολογίας, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ

Επαγγελματισμός και εφηβεία /
Professionalism and adolescence 

Νίνης Σωτήρης
Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής της Ν.Π.Σ
Βόλου

Κλείσιμο Συζήτησης / Closing Remarks

Ηµερίδα στο ΚΠΙΣΝ Πρόγραμμα 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παπαγγελόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής – Διευθυντής 
Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»,  ΕΚΠΑ
Κουλουβάρης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, 
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Α΄Ορθοπαιδικής Κλινικής, ΕΚΠΑ,
Επιστημονικά Υπεύθυνος Sports Excellence (SE)
Τσολάκης Χάρης, Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, Διευθυντής 
προγραμμάτων SE
Μαυρογένης Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Α΄Ορθοπαιδικής Κλινικής ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ε.Κ.Π.Α
Σαββίδου Όλγα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Α΄Ορθοπαιδικής Κλινικής ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ε.Κ.Π.Α
Παπαγιάννης Γιώργος, Φυσικοθεραπευτής MSc,PhD , 
Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Α  ́Ορθοπαιδικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α
Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Φυσικοθεραπευτής MSc. PhDc,
Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α
Χερουβείµ Ευγενία, Εργοφυσιολόγος PhD, ∆ιευθύντρια 
Εργαστηρίου Sports Excellence

https://www.snfcc.org/ekdiloseis/imerida-athlitismos-paidi-kai-podosfairo/7906
https://www.facebook.com/SNFCC
https://www.youtube.com/channel/UCdGYlPM8Do38i0u5tt56ZrQ


Μάθε περισσότερα:

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Μέρες ποδοσφαίρου
Ένα παιχνίδι για όλους

Πέμπτη 24/09, 17.00-20.00, ΦΑΡΟΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Αθλητισμός: Παιδί και Ποδόσφαιρο

Η συζήτηση θα γίνει μέσω live streaming.
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παιδική παχυσαρκία, είναι µια σύγχρονη µά-
στιγα, η οποία περιορίζει τη φυσική κατάσταση
των παιδιών και επηρεάζει την υγεία τους. Η
παιδική παχυσαρκία γνωρίζαµε, ότι εµφανίζεται
σε υψηλότερες τιµές στις αστικές περιοχές,

ενώ από τα αποτελέσµατα της µελέτης του Sports Excel-
lence σε 463 παιδιά ∆ηµοτικού Σχολείου σε 18 ακριτικά
νησιά της Ελλάδος διαπιστώθηκε, ότι η παχυσαρκία είναι
επίσης εµφανής και µάλιστα είχε παρόµοιες τιµές µε αυτές
των αστικών περιοχών. Αποτέλεσµα αυτών των παρατηρή-
σεων ήταν ότι το 50-75% των παιδιών είχαν µειωµένη από-
δοση σε δοκιµασίες φυσικής κατάστασης των παιδιών
σύµφωνα µε τις νόρµες της µελέτης του Ευ ζην. Οι πε-
ριοχές αυτές χρήζουν ενηµέρωσης και παρεµβάσεων
άσκησης και διατροφής όχι µόνο στο περιβάλλον του σχο-
λείου αλλά και στις εξωσχολικές ώρες ώστε να αντιστρα-
φεί η σηµερινή εικόνα και να υπάρξει µακροπρόθεσµη
βελτίωση της υγείας των παιδιών.

Obesity has become one of the major health risks in child-
hood, significantly affecting children's health and physical
fitness. Although the marked increase of obesity in urban
areas is well established, evidence is limited in remote and
isolated areas with adverse socioeconomic features. The
aim of this study was to examine the prevalence of obesity
and its association with physical performance indices in
young school-aged children living in 18 remote and isolated
Greek islands.

https://www.rrh.org.au/journal/article/4425

Koulouvaris P, Tsolakis C, Tsekouras YE, Donti O, 
Papagelopoulos PJ.

_Rural Remote Health_. 2018;18(2):4425. 
doi:10.22605/RRH4425

Methods: Four hundred and sixty-three children
(244 boys, 219 girls), aged 5-12 years underwent a
series of physical fitness tests including 20 m sprint,
standing long jump, 1 kg medicine ball throw, agility
T-test and sit-and-reach test. Age and gender BMI
cut-off points were determined according to World
Health Organisation (WHO) norms.

Results: The prevalence of obesity was 23.8% and
13.2% for boys and girls, respectively. A negative
body mass index (BMI) main effect was observed for
weight-bearing activities, such as 20 m sprint (F=6.21,
_p=_0.000, η2=0.041) and standing long jump
(F=11.369, _p=_0.000, η2=0.074), while medicine
ball throw was positively correlated with BMI in chil-
dren aged 9-12 years.

Conclusion: The results of this study confirmed pre-
vious findings on obesity prevalence in Greece. A
negative association was also found between BMI
and physical fitness indices and, in particular, in
weight-bearing activities. It is critical to establish
physical education interventions and physical fitness
programs at schools, aiming to increase motivation
for physical activity participation.

Η

Obesity and Physical Fitness  
Obesity and physical fitness indices of children aged 5-12 years 

living on remote and isolated islands. 
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ι εφαρµοστικοί κανόνες για την Αθλητική
ασφάλεια - Sports Safety του Tµήµατος
Αθλητικής Αριστείας της Ά Ορθοπαιδικής
κλινικής του ΕΚΠΑ, δηµιουργήθηκαν µε
σκοπό να αναδείξουν τα οφέλη και τους

πιθανούς κινδύνους της συµµετοχής των παιδιών ηλικίας
έως 16 ετών σε οποιοδήποτε άθληµα. 

Η σωµατική δραστηριότητα και τα επίπεδα φυσικής κατά-
στασης είναι ζωτικής σηµασίας για τους νέους και είναι
απαραίτητα στη καθηµερινή πρακτική. Οι κατευθυντήριες
οδηγίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) συ-
στήνουν τουλάχιστον 60 min άσκησης ανά ηµέρα µε
σκοπό να αποφευχθεί η αδράνεια, η οποία συµβάλλει
στην εµφάνιση καρδιακών παθήσεων, διαβήτη, διαφόρων
µορφών καρκίνου, υψηλής αρτηριακής πίεσης και πολ-
λών ακόµη ασθενειών. 

Το πρόγραµµα 
“Sports Safety” 

Άννα Μιλκονίδου,
MSc Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, 

επιστηµονική συνεργάτης Sports Excellence

Ο
����
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Σύµφωνα µε το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης ασθενειών
των ΗΠΑ (CDC), πάνω από 2,6 εκατοµµύρια παιδιά ηλικίας
0-19 ετών αντιµετωπίζονται κάθε χρόνο στο τµήµα έκτα-
κτης ανάγκης για τραυµατισµούς που σχετίζονται µε τον
αθλητισµό και την αναψυχή. Πολλοί από αυτούς τους
τραυµατισµούς µπορούν να αποφευχθούν µε σωστή
χρήση εργαλείων ασφάλειας και αλλαγές στο περιβάλ-
λον άσκησης. Ακολουθώντας τους αθλητικούς κανόνες
µπορούν επίσης να αποτραπούν τραυµατισµοί οι οποίοι
σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να αποδειχθούν αρκετά
σοβαροί για την υγεία των νεαρών αθλητών.

Κάποιοι από αυτούς τους τραυµατισµούς αφορούν σε
τραυµατισµούς εγκεφάλου, καρδιακή ανακοπή, εγκεφα-
λικό επεισόδιο, εξάντληση του αθλητή, κατάγµατα και
άλλοι οι οποίοι µπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά και απει-
λητικά για τη ζωή προβλήµατα. 

Η πλειοψηφία των τραυµατισµών βασίζεται σε 3 βασικές
κατηγορίες: τα καρδιακά συµβάντα και τα νευρολογικά
τραύµατα, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και το προπονη-
τικό φορτίο και οι αιτίες που συµβαίνουν αποδίδονται σε:

Ελλιπή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των αρµοδίων
σχετικά µε τις προφυλάξεις ασφαλείας και τον πιθανό
τραυµατισµό

Ακατάλληλο ή/και µη επαρκή εξοπλισµού

Κακή κατάσταση παικτών 

Σε πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα φάνηκε ότι 7 από 10
προπονητές παιδιών και νέων δεν είναι εκπαιδευµένοι
στις βασικές έξι ικανότητες που εκτιµάται ότι απαιτούνται
για να είναι ειδικευµένοι προπονητές και ικανοί να απο-
τρέψουν τέτοιου είδους περιστατικά. Αυτές οι ικανότητες
είναι η γενική ασφάλεια και πρόληψη τραυµατισµών, απο-
τελεσµατικές κινητικές τεχνικές, καρδιοπνευµονική ανά-
νηψη (CPR) και βασικές πρώτες βοήθειες, διαχείριση
διάσεισης και ειδικές δεξιότητες και τακτική. 

Οι γενικές προφυλάξεις ασφαλείας για την πρόληψη των
αθλητικών τραυµατισµών εµπεριέχουν µεταξύ άλλων τη
χρήση σωστού εξοπλισµού, το προσεγµένο και ελεγµένο
περιβάλλον άσκησης, την επιβολή συγκεκριµένων κανό-
νων ασφαλείας βασισµένοι στις εκάστοτε εγκαταστάσεις,
τη σωστή ενυδάτωση και λήψη τροφής  πριν και κατά τη
διάρκεια της άσκησης, σωστός προγραµµατισµός προ-
πόνησης µε επιπλέον διαλείµµατα όταν κρίνεται απαραί-
τητο. 

Το πρόγραµµα αθλητικής Ασφάλειας – Sports Safety έχει
σκοπό να προσφέρει στους εµπλεκόµενους τα κατάλληλα
εργαλεία µε σκοπό την εξάλειψη ή/και ελαχιστοποίηση
των κινδύνων και τις δυσµενείς συνέπειες αυτών σε νέους
έως 16 ετών. Τα εργαλεία αυτά προσφέρουν τις κατάλ-
ληλες κατευθύνσεις για ασφαλές περιβάλλον, ασφαλή έν-
ταξη των ασκούµενων σωµατικά και ψυχικά σε αθλητικά
προγράµµατα τόσο στο στάδιο πρόληψης όσο και στο
στάδιο θεραπείας. 

Το πρόγραµµα 
αθλητικής Ασφάλειας –
Sports Safety έχει
σκοπό να προσφέρει
στους εµπλεκόµενους τα
κατάλληλα εργαλεία µε
σκοπό την εξάλειψη των
κινδύνων

”
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ετά από µια απαιτητική περίοδο και µε
όλους τους αθλητές να είναι στο πάγκο
για καιρό… λόγω του COVID, όλοι νιώ-
θουν την ανάγκη να ορµίσουν στα γή-
πεδα και να επανέλθουν στην αθλητική
τους καθηµερινότητα. 

Όµως, οι γονείς ανησυχούν για την επιστροφή των παι-
διών στο παιχνίδι και αναρωτούνται µε ποιο τρόπο πρέπει
να επιστρέψουν τα παιδιά στα γήπεδα. Μήπως ο ιδρώτας,
οι επιφάνειες, ο αθλητικός εξοπλισµός, οι επαφές των
αθλητών καθιστούν το παιχνίδι πολύ επικίνδυνο κατά τη
διάρκεια των ηµερών του COVID;

«Εξαρτάται από το άθληµα και τον τρόπο που παίζεται».
Τον Μάιο, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων
των ΗΠΑ, (CDC) εξέδωσε νέες κατευθυντήριες οδηγίες
για αθλητικούς οργανισµούς τις οποίες πρέπει να λάβουν
υπόψη τους κατά την επανέναρξη µε βάση την κατάταξη να
διαδώσουν τον κορωνο�ό.

«Το χαµηλότερο επίπεδο κινδύνου στα αθλήµατα για νέους
θα ήταν η άσκηση στο σπίτι, εκτελώντας προγράµµατα σε
ατοµικό επίπεδο.»

«Το πιο ριψοκίνδυνο φαίνεται να είναι ο πλήρης ανταγω-
νισµός, χωρίς αλλαγές και στρατηγικές ελέγχου, αντιµε-
τωπίζοντας οµάδες από διαφορετικές περιοχές σε
περιβάλλον πολλών µετακινήσεων».

Άννα Μιλκονίδου,
MSc Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, 

επιστηµονική συνεργάτης Sports Excellence

Μ

Η ασφάλεια των
αθληµάτων στην
εποχή του COVID
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Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την επικινδυνότητα ανά άθληµα
ως προς την αθλητική εγκατάσταση, το χώρο προπόνησης, τον
αγωνιστικό χώρο και την επικινδυνότητα της εγκατάστασης για
το κοινό. 

����

Υψηλότερος κίνδυνος:

Περιλαµβάνονται τα αθλήµατα µε στενή και συνεχή
επαφή µε άλλους χωρίς κάποιο
προστατευτικό.

• Χορός
• Ποδόσφαιρο
• Πάλη
• Τae 

Xαµηλότερος κίνδυνος:

Περιλαµβάνονται αθλήµατα µε δυνατότητα 
διατήρησης των αποστάσεων και χωρίς κοινή 
χρήση εξοπλισµού.

• Σκι
• Τρέξιµο (µε σταδιακές εκκινήσεις)
• Γκολφ
• Ατοµική κολύµβηση
• Αγώνες δρόµου
• Αθλήµατα µε ρίψεις (ακόντιο, δίσκος κ.α)
• Άρση βαρών

Μέτριος κίνδυνος:

Περιλαµβάνονται αθλήµατα µε στενή, παρατεταµένη
επαφή µε προστατευτικό εξοπλισµό ή διαλλειµατική
στενή επαφή ή οµαδικό άθληµα ή εξοπλισµό που 
δεν µπορεί να καθαριστεί µεταξύ των συµµετεχόντων.

• Μπάσκετ
• Ενόργανη
• Ποδόσφαιρο
• Κολύµπι
• Τένις (µπορεί να είναι χαµηλότερου κινδύνου µε 

κατάλληλο καθαρισµό εξοπλισµού και χρήση µάσκας)
• Βόλε�
• Υδατοσφαίριση

Επικινδυνότητα
εγκατάστασης

και κοινού
Αθλητική 

εγκατάσταση

Βόλε�

Ράγκµπι

Μπάσκετ

Τζούντο

Πυγµαχία

Ποδηλασία

Ποδόσφαιρο

Κωπηλασία

Κολύµβηση

Ξιφασκία

Στίβος

Γκολφ

Αλπικό σκι

Γυµναστική

Τένις

2,9

2,6

2,1

1,7

1,3

-

1,4

1,1

1

1,25

-

0,5

0,5

-

0,1

3

2,85

2,1

2

1,2

0,6

1,25

1,25

0,85

1,1

0,5

0,5

0,4

-

0,1

3,25

2,6

2,25

2,3

2

2,25

1,25

1,25

1,5

1,4

2,25

0,6

0,6

0,25

0,1

3,25

2,7

2,25

1,3

2

-

1,25

-

1,4

1

1

1,1

0,6

-

0,1

3,1

2,7

2,2

1,8

1,6

1,4

1,3

1,2

1,2

1,2

0,9

0,7

0,5

0,1

0,1

Χώρος 
Προπόνησης

Χώρος 
Προπόνησης

ΜΟ

Οι Συστάσεις της Αθλητιατρικής Εταιρείας των Ηνω-

µένων Πολιτειών οι οποία παρ
ακολουθεί την 

Ολυµ-

πιακή και Παραολυµπιακή οµ
άδα - κατατάσ

σουν το

ποδόσφαιρο και τη πάλη ω
ς τα πιο επικίν

δυνα αθλή-

µατα, ενώ το γκολφ και το τρέξιµο είναι µερικά από

τα ασφαλέστερα, όσον αφορά τη προστασία από

COVID.
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Πριν ξεκινήσετε:

Για την ασφάλεια σας είναι καλό

να γνωρίζετε τις τοπικές κατευ-

θυντήριες οδηγίες και να αναρω-

τηθείτε µερικές βασικέςερωτήσεις

σχετικά µε το COVID-19.

Ο κίνδυνος σοβαρής λοίµωξης από το COVID-19

αυξάνεται µε την ηλικία και ορισµένες ιατρικές παθή-

σεις.

Ακολουθείστε µε προσήλωση τις βασικές προστατευ-

τικές οδηγίες για την πρόληψη της λοίµωξης, όπως

η χρήση µάσκας και το πλύσιµο των χεριών;

Η δραστηριότητα θα σας φέρει σε στενή επαφή µε

άλλους; Εάν ναι, µπορείτε να διατηρήσετε 1,5 µέτρο

απόστασης µε φυσιολογικό τρόπο;

Πόσο συχνά οι παίκτες αγγίζουν και µοιράζονται ερ-

γαλεία και εξοπλισµό; Όσο είναι δυνατό µη µοιρά-

ζεστε αντικείµενα. Αλλά αν πρέπει, είστε

διατεθειµένοι να τα καθαρίσετε και να τα απολυµά-

νετε µεταξύ κάθε χρήσης;

Ποιο είναι το τρέχον επίπεδο εξάπλωσης του

COVID-19 στην κοινότητά σας; «Όσο χαµηλότερο

είναι το επίπεδο µετάδοσης της κοινότητας, τόσο

ασφαλέστερο είναι να βγεις έξω» 

∆εν είστε σίγουροι ποιο άθληµα να επιλέξετε; Προ-

τιµήστε τα υπαίθρια αθλήµατα σε σχέση µε το παι-

χνίδι εσωτερικού χώρου όσο το δυνατόν

περισσότερο.

«Γνωρίζουµε, ότι το να είσαι έξω θα µειώσει τον

κίνδυνο εµφάνισης COVID επειδή είναι καλό για

το ανοσοποιητικό σου σύστηµα». «Ο ιός θα είναι

λιγότερο πιθανό να εξαπλωθεί έξω από ό, τι σε

κλειστούς εσωτερικούς χώρους. Η θερµότητα και

η υγρασία έχουν αποδειχθεί ότι µειώνουν το

χρόνο ζωής του ιού. "

Είστε έτοιµοι να παίξετε; Φυσικά χρησι-
µοποιείστε απολυµαντικό, αλλά παρα-
λείψτε τη µάσκα.

«∆εν συνιστάται» τα παιδιά να φορούν µάσκες κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού και της προπόνησης, αλλά προπο-
νητές, προσωπικό, διαιτητές, γονείς και θεατές θα πρέπει
να φορούν µάσκες όσο το δυνατόν περισσότερο, σύµ-
φωνα µε τις συστάσεις του CDC.

Οι µάσκες δεν είναι η µόνη αλλαγή που θα δείτε στο παι-
χνίδι κατά τη διάρκεια αυτής της νέας εποχής στον αθλη-
τισµό. Αφήνουµε πίσω τις µέρες των χειραψιών, των
«κόλλα το», των αγκαλιών και των γροθιών. Πλέον, οι
αθλητικοί οργανισµοί ζητούν από τους παίκτες και τους
προπονητές να αποφύγουν αυτές τις πανηγυρικές κινήσεις,
επειδή µια τέτοια επαφή θα µπορούσε να επιβαρύνει στην
εξάπλωση µικρόβιων  COVID. Επίσης, καλό είναι να απο-
φεύγεται ο συνωστισµός παιδιών στο πάγκο για να εν-
θαρρύνουν τους συµπαίκτες τους. Οι παίκτες που δεν
συµµετέχουν ενεργά στο παιχνίδι θα πρέπει να βρίσκον-
ται σε απόσταση 6 µέτρων µακριά από τους άλλους ανά
πάσα στιγµή.

«Η ατοµική ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι µια νέα πρακτική»

Μικρότερες οµάδες, κλιµακωτά προγράµµατα πρακτικής,
έλεγχοι θερµοκρασίας για παίκτες, όρια στον αριθµό των

θεατών και, ενδεχοµένως, ακύρωση
ταξιδιών είναι η νέα πραγµατικότητα.
Επίσης, πιθανότατα θα σας ζητηθεί
να υπογράψετε υπεύθυνη δήλωση ότι
γνωρίζετε ότι η εγγραφή σε οµα-
δικό άθληµα µπορεί να αυξήσει τον
κίνδυνο του COVID του παιδιού σας.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης

����
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Όλα τα αθλήµατα διατρέχουν κάποιο κίνδυνο για µόλυνση µε COVID ή οποιαδήποτε άλλη ασθένεια. Κάποιες συµ-
βουλές για την αποτροπή της εξάπλωσης του Κορωναίου κατά τη διάρκεια της άσκησης είναι: 

Βιβλιογραφία:
1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/playing-sports.html
2. Grant Baldwin, PhD, co-leader, CDC’s Community Interventions and At Risk Task Force, COVID-19 Response.
3. Jerome Adams, MD, U.S. surgeon general.
4. CDC: “Considerations for Youth Sports.” 
5. Aspen Institute Project Play: “Coronavirus and Youth Sports.”
6. National Federation of State High School Associations: “Guidance for Opening Up High School Athletics and Activities.”
7. Office of Pennsylvania Gov. Tom Wolf: “Guidance for All Sports Permitted to Operate During the COVID-19 Disaster Emergency   

to Ensure the Safety and Health of Employees, Athletes and the Public.”
8. Minnesota Department of Health: “Guidance for Social Distancing in Youth Sports.” 
9. National Council of Youth Sports: “Return to Play Considerations.”

Μην έρχεστε σε προπόνηση ή στο παιχνίδι εάν είστε
άρρωστοι ή έχετε βρεθεί κοντά σε κάποιον που έχει
θετικά αποτελέσµατα για το COVID-19.

Προµηθευτείτε για το αθλητικό σας σακίδιο τα απα-
ραίτητα: απολυµαντικά χεριών, ατοµικό µπουκάλι νερό,
πετσέτα και αντισηπτικά µαντηλάκια µιας χρήσης.

Βάλτε σηµάδι σε οτιδήποτε χρησιµοποιείτε ατοµικά. Για
παράδειγµα, αν χρησιµοποιείται τη δική σας µπάλα
µπάσκετ σε όλη τη διάρκεια της προπόνησης. Κρατήστε
τα αντικείµενα σε κάδους, άλλα δοχεία ή περιοχές µα-
κριά από άλλους συµπαίκτες.

Να είστε στο χώρο έγκαιρα αλλά όχι νωρίς. Αυτό
ίσως δηµιουργήσει επιπλέον συνωστισµό. 

Οι παίκτες δεν πρέπει να µασούν τσίχλα και να απο-
φεύγουν το φτύσιµο. Ένα άτοµο µπορεί να κολλήσει
COVID εάν έρθει σε επαφή µε σάλιο από µολυσµένο
άτοµο.

Οι παίκτες πρέπει να κρατούν όσο γίνεται περισσό-
τερο τις αποστάσεις ασφάλειας. 

Πανηγυρίστε µε ένα γρήγορο και απαλό χτύπηµα αγ-
κώνα. Αποφύγετε γροθιές, χτυπήµατα στο στήθος, αγ-
καλιές κ.α 

Μετά το παιχνίδι

Αµέσως µετά το παιχνίδι, πλύνετε τα χέρια σας µε σα-
πούνι και νερό για 20 δευτερόλεπτα ή χρησιµοποιήστε
απολυµαντικό χεριών που περιέχει τουλάχιστον 60% αλ-
κοόλ. Καθαρίστε και απολυµάνετε όλο τον εξοπλισµό,
µπάλες, κράνη, καρέκλες, παπούτσια και άλλα εργαλεία
που έχετε µαζί σας. Πλύνετε τα ρούχα που χρησιµοποι-
ήσατε µόλις φτάσετε στο σπίτι.
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όσο σίγουροι είµαστε ότι θα έχουµε κα-
τορθώσει να ελέγξουµε την πανδηµία µέσα
σε ένα χρόνο; Αυτό το ερώτηµα επαναλαµ-
βάνεται συχνά από το αθλητικό κίνηµα και
τις κυβερνήσεις, διαπιστώνοντας, ότι υπάρ-

χει ακόµα πολύς δρόµος. Πολεµάµε έναν αόρατο εχθρό.
Οι ιθύνοντες έχουν ήδη απαντήσει: …σκεφτόµαστε τόσο
τους αθλητές όσο και τα προβλήµατα που δηµιουργούν-
ται για την οργάνωση, είναι πρακτικά δύσκολο να ανα-
βληθούν οι αγώνες για δύο χρόνια…. 

Η αναβολή των αγώνων επέφερε οικονοµικές ζηµίες για
τους διοργανωτές και συνεπάγεται σηµαντικές πρόσθετες
δαπάνες, οι οποίες σε µεγάλο βαθµό οι διοργανωτές
εκτιµούν, ότι θα καλυφθούν από την ∆ΟΕ.  

Τι σηµαίνει όµως η παράταση για ένα χρόνο ενός αθλη-
τικού προγραµµατισµού ο οποίος ξεκίνησε πριν από 4
χρόνια και είχε στόχο την κορύφωση το καλοκαίρι που
µας πέρασε; Η αγωνιστική χρονιά ουσιαστικά χάθηκε, η
προπόνηση ήταν ελάχιστη και µερικές φορές καθόλου για
µεγάλο διάστηµα, οι αγώνες άλλαξαν ηµεροµηνίες και
πολλοί αθλητές νόσησαν και επανήλθαν σε µια  νέα πραγ-
µατικότητα. Οι προσαρµογές είναι αναγκαστικές πολλές
φορές επιβάλλονται, δηµιουργώντας µια νέα τάξη πραγ-
µάτων στον αθλητισµό. 

Οι µεταβολές της αντοχής, της δύναµης, της ισχύος είναι
σηµαντικές, όταν ο όγκος και η ένταση της προπόνησης ξαφ-
νικά µειώνεται, και φυσικά χρειάζεται αρκετός χρόνος και
στοχευµένοι αγώνες για να επανέλθει ο αθλητής στην κανο-
νικότητα χωρίς να πέσει στην παγίδα της υπερκόπωσης. 

Π

Οι συνέπειες της ακύρωσης των 
Ολυµπιακών αγώνων και η 
επαναφορά στην πραγµατικότητα 

����

Χάρης Τσολάκης, 
∆ιευθυντής Προγραµµάτων 

Sports Excellence
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Για πολλούς αθλητές οι Ολυµπιακοί αγώνες αποτελούν
την υπέρτατη επιδίωξη ακόµα και εάν δεν έχουν δυνατό-
τητα να διεκδικήσουν ένα µετάλλιο. Η συµµετοχή και µόνο
σε κάνει “Olympian” ένα τίτλο ιδιαίτερα τιµητικό για έναν
αθλητή. Άλλοι,  βρίσκονται στη δύση της καριέρας τους
και αισθάνονται ότι θα πρέπει να αντέξουν ψυχολογικά
µια νέα κορύφωση, υποβάλλοντας το σώµα τους σε νέες
καταπονήσεις. 

Τι θα µπορούσαµε να προτείνουµε σε αυτή την περίπτωση;
Οι αθλητές υψηλού επιπέδου είναι συνηθισµένοι να συµ-
µετέχουν σε µεγάλους αγώνες σχεδόν κάθε χρόνο µε
πολλαπλές περιόδους φορµαρίσµατος αφού υπάρχουν
αρκετά πλέον οικονοµικά κίνητρα για τις πρώτες θέσεις.
Κατά συνέπεια µια αναπροσαρµογή στόχων και µια προ-
σήλωση στα νέα δεδοµένα θα πρέπει να διαχειριστούν

ως νέα πρόκληση για κάτι πολύ µεγάλο. Άλλωστε αυτό
αφορά και συνέβη σε όλους. Πρέπει να δουν θετικά τη
διακοπή και να τη χρησιµοποιήσουν ως µια µεγάλη µετα-
βατική περίοδο όπου έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν
κενά φυσικής κατάστασης και τεχνικής τα οποία λόγω των
πολλών συµµετοχών σε αγώνες σε κάθε άλλη περίπτωση
δεν θα είχαν πολλά περιθώρια παρεµβάσεων. Η περίο-
δος αυτή θα πρέπει να λειτουργήσει θετικά επαναφέρον-
τας την φυσιολογική και νοητική ηρεµία στον αθλητή.

Ο διακεκριµένος αθλητής είναι πρότυπο, στησυγκεκριµένη
περίπτωση είναι “olympian” και έχει υποχρέωση  να ανα-
λάβει στην περίοδο αυτή την προώθηση των αξιών στους
νέους που θα συµβάλλουν στην δηµιουργία κοινωνιών
σωµατικού κάλους και ηθικής ακεραιότητας. 

Οι µεταβολές της 
αντοχής, της δύναµης,
της ισχύος είναι 
σηµαντικές, όταν ο
όγκος και η ένταση της
προπόνησης ξαφνικά
µειώνεται

”
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Συνέντευξη της 
∆ώρας Γκουντουρά

Το διάστηµα της καραντίνας επέφερε επιπτώσεις στην αθλητική σου ρουτίνα;
Πως το διαχειρίστηκες;

Το διάστηµα της καραντίνας δεν έφερε απλά εκπτώσεις στην ρουτίνα µου, έτρεφε µια άλλη
πραγµατικότητα διαφορετική απ’ ότι είχαµε ζήσει ως σήµερα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να
προσαρµοστούµε στα νέα δεδοµένα, αλλά προείχε και προέχει η ασφάλεια και η υγεία,
γεγονός που αποτελεί προτεραιότητα µου. Επειδή, όµως, το να κάνεις πρωταθλητισµό
σηµαίνει να µην αφήνεις ούτε µια µέρα ανεκµετάλλευτη µε την καθοδήγηση του προπονητή
µου Θανάση ∆ελενίκας βρήκαµε τρόπους για εξάσκηση από το σπίτι µε ό,τι µέσα είχαµε.

1
����
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Πως ήταν η επάνοδος σου στις προπονήσεις και στο γήπεδο;

Ήταν δύσκολες ως προς το κοµµάτι της προσοχής, γιατί πλέον πρέπει
να είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ανυποµονούσα να γυρίσω σύντοµα
στις πίστες και να πιάσω πάλι δουλειά.3

2
Στις 24 Μαρτίου ανακοινώθηκε επίσηµα η ανα-
βολή Ολυµπιακών Αγώνων. Ποιες ήταν οι θετι-
κές και ποιες οι αρνητικές επιδράσεις στην
προετοιµασία σου;

Το θετικό σε όλο αυτό είναι ο πρόσθετος χρόνος, που
έχουµε µπροστά µας, ώστε να προετοιµαστούµε καλύ-
τερα. Oι αρνητικές επιδράσεις ήταν ότι είχαµε µόλις
πάλι ρυθµό από έναν πάρα πολύ καλό αγώνα. Ήµασταν
έτοιµοι να πάµε να «κλειδώσουµε» την πρόκριση (επι-
πλέον όλη η δουλειά και προσπάθεια των προηγούµενη
µηνών).
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Από τον πρωταθλητισµό στα µονοπάτια της προ-
σφοράς µε το πρόγραµµα Rush Out. Μίλησε µας
γι’ αυτό. Πως δηµιουργήθηκε αυτή η ιδέα; Ποιος ο
στόχος;

Μετά από το τροχαίο µου στα 17 µου έπρεπε να πάρω µια
απόφαση. Το δίλληµα ήταν: «Επίθεση η άµυνα;» Τελικά,
και σε αυτό το κοµµάτι η επίθεση είναι ο µόνος τρόπος,
για να κερδίσεις και ας ξεκινάς από τα αποδυτήρια, έχον-
τας φάει ήδη αρκετά γκολ.  Ως µη ανάπηρος, αλλά και
µετά την αναπηρία µου η όρεξη µου για ταξίδια και αθλή-
µατα κάθε λογής συνέχισε να είναι η ίδια. Το µόνο που
άλλαξε ήταν ο τρόπος. Όλα αυτά σας τα λέω, γιατί κάνο-
ντας ταξίδια και αθλήµατα αναγκαστικά βρίσκεσαι αρκε-
τές φορές σε καταστάσεις που πρέπει να ξεπεράσεις.
Βάζεις το µυαλό σου να σκεφτεί και να µπει σε δηµιουρ-
γία πατέντας και µεγάλης προσπάθειας, ώστε να τα κάνεις
όλα αυτόνοµα. Ό,τι δηλαδή συµβαίνει σε όλους τους αν-
θρώπους που είναι ανεξάρτητοι και αυτόνοµοι. Σίγουρα η
καλή ψυχολογία και το χαµόγελο αφού τα κατάφερες
έστω και µε δύσκολο τρόπο. Έτσι, λοιπόν, µετά από το
1994 όπου και έµεινα ανάπηρος καθηµερινά µάθαινα
νέους τρόπους ή δηµιουργούσα πατέντες, ώστε να χαµο-
γελάω κάνοντας αυτά που µε κάνουν χαρούµενο. Αυτό,
όµως, που έκανα δεν είναι και αυτονόητο. Ούτε σηµαίνει
πως και άλλοι συν ανάπηροι έχουν τις δυνατότητες να το
πετύχουν. Χρειάζεται µια αλυσίδα συνθηκών, ώστε να
είναι όπως είπαµε ανεξάρτητοι και αυτόνοµοι-µάγκες.
Έτσι, λοιπόν, αποφάσισα, ότι αφού εγώ είµαι ικανοποι-
ηµένος από τα χρόνια της αναπηρίας µου, ας ξεκινήσω
να µοιράζοµαι τις γνώσεις µου και ίσως να βοηθήσω κά-
ποιους, που θέλουν να µάθουν ότι τελικά ΓΊΝΕΤΑΙ να είσαι
µάγκας και σε αναπηρικό αµαξίδιο και να περνάς τέλεια
σε όλους τους τοµείς. Rush out, λοιπόν, θα πω απλά. Η
λέξη τα λέει όλα.

Συνέντευξη του 
Μάκη Καλαρά

1

Πέτρα Καλαµπόκα,
Υπεύθυνη τµήµατος Επικοινωνίας
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Περιέγραψε µας µία δυνατή στιγµή. Tί έχεις παρα-
τηρήσει αυτό το διάστηµα που έρχεσαι σε επαφή
µε όλους αυτούς τους ανθρώπους; Πώς βιώνουν
την «αναγέννηση»;

Είµαι σκληρός και πεισµατάρης. Αυτό κάνει τους ανθρώ-
πους που εκπαιδεύω να περνάνε δύσκολα τις πρώτες
µέρες.  Στην αρχή σίγουρα δεν µε γουστάρουν για πολ-
λούς λόγους θα έλεγα. Ξέρω έναν (σίγουρα θα ναι κι
άλλοι αλλά οκ - γέλια). Κυρίως γιατί δεν τους χαρίζω δι-
καιολογίες. Αφού το έκανα εγώ, σηµαίνει πως γίνεται. Το
παροτρύνω να αφήσουν το παρελθόν σε µία γωνιά και να
εστιάσουν στο παρόν και στο µέλλον. Στεναχωριούνται
στην αρχή, αλλά στο τέλος µαζεύω λαµπάδες. Ο στόχος
µου/µας πετυχαίνει και αυτό είναι µία νίκη απέναντι σε
φόβους, ανασφάλειες, συνήθειες, δύσκολες µνήµες και
στερεότυπα.

Έχουµε τη χαρά να σε έχουµε µαζί µας στα πλαί-
σια του προγράµµατος «Αθλητικά Μονοπάτια» στα
νησιά της άγονης γραµµής. Πώς είναι αυτή η συ-
νύπαρξη και τι προσκοµίζουν τα παιδία από αυτή
την επαφή;

Το πρόγραµµα αυτό πραγµατικά είναι πολύ αξιόλογο. Νο-
µίζω, λίγοι γνωρίζουν ότι τα παιδία σε αυτά τα νησιά που
επισκεπτόµαστε δεν έχουν γνωρίσει βασικά αθλήµατα. Ει-
δικά, για µένα που πονάω και «γουστάρω» την άθληση µε
σοκάρει πολύ αυτή η έλλειψη. 
Τι να πούµε λοιπόν αφού λείπουν τα βασικά για τα παιδιά
εκεί στα νησιά.  Εγώ είµαι το κερασάκι στην τούρτα, αφού
όχι µόνο βλέπουν πως υπάρχουν δυνατότητες αθληµάτων
παντού και µάλιστα τα κάνει ακόµα και ένας ανάπηρος.
Πρέπει να είναι σχεδόν σοκ η άδικο θα σκέφτονται. Ε όχι
ρε παιδιά αυτός έχει ταξιδέψει παντού και κάνει πρωτα-
θλητισµό και περνάει τέλεια στην ζωή του. (θα λένε κά-
ποιοι) µην γελάτε αλήθεια λέω.  
Σίγουρα απολαµβάνουν τη συζήτηση µας και µπορώ να
πω, πως στο τέλος γινόµαστε και φίλοι, αφού εκτός του
σχολείου µε βλέπουν και µε χαιρετούν µε χαµόγελο.
Μόλις µερικές ώρες πριν γνώρισαν έναν ανάπηρο άν-
θρωπο που τελικά δεν είναι ανάπηρος, ή τουλάχιστον όχι
τόσο όσο πίστευαν στην αρχή. Εδώ στην Αθήνα δεν βλέ-
πεις πολλούς, φαντάσου στα νησιά αυτά. Έτσι, διδάσκον-
ται και µε µέσα από συζήτηση και δηµιουργικό παιχνίδι
ανακαλύπτουν, πως η αναπηρία δεν είναι εµπόδιο ώστε
να περνάς καλά και να αθλείσαι. 

Ποια είναι τα σχέδια σου για τον χειµώνα;

Ο χειµώνας είναι η εποχή που αγαπάω. Χιόνια και σκι.
Φέτος όλα θα είναι άγνωστα για όλους λόγω covid, αλλά
όπως έχουµε µάθει µια ζωή να εκλογικεύουµε τις κατα-
στάσεις, ας το πράξουµε για άλλη µια φορά. Εξάλλου, η
αναπηρία όπως είπαµε και πριν είναι για τα δύσκολα.

Αναπηρία είναι……
Το 2020 µε αναπηρία σαν τη δική µου, πρέπει να θες να
σαι  ανάπηρος, για να είσαι. Γενικά, όµως, υπάρχουν λύ-
σεις. ∆εν είναι και το τέλος για κάποιον που αποκτά η έχει
µια µορφή αναπηρίας. Θα έλεγα µε βεβαιότητα πως είναι
η αρχή για να καταλάβεις πολλά και σηµαντικά . 

2

3

4

5
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ρχές του χρόνου ένας νέος ιός που προκα-
λεί σοβαρή πνευµονική λοίµωξη εντοπίστηκε
στην πόλη Wuhan της Κίνας. Του δόθηκε το
όνοµα 2019-nCoV και ανήκει στην οικογέ-
νεια των κορονο�ών που είναι υπόλογοι για
µια σειρά ζωονόσων. Τα πρώτα στοιχεία

που δόθηκαν στην δηµοσιότητα από τις Κινεζικές Υγει-
ονοµικές Αρχές περιέγραφαν µια αυξηµένη θνητότητα και
νοσηρότητα σε µεγαλύτερης ηλικίας άτοµα και σε εκείνους
που έπασχαν από χρόνια υποκείµενα νοσήµατα. 

Όταν 2 µήνες αργότερα ο ιός έφτασε στην Ευρώπη και
στην Αµερική τα πρώιµα στοιχεία έδειξαν ότι η νόσος στο
δυτικό ηµισφαίριο παρουσίαζε υψηλότερη επίπτωση και βα-
ρύτερη εξέλιξη σε παχύσαρκα και διαβητικά άτοµα. Για τον
Ελληνικό χώρο τα µόνα διαθέσιµα στοιχεία προέρχονταν
από τις ανακοινώσεις του ΕΟ∆Υ και δεν µπορούσαν να
καλύψουν πολλά από τα κλινικά ερωτήµατα της επιστηµο-
νικής κοινότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτε-
ρικό. Υπήρχε µια αναγκαιότητα να γνωρίσουµε τα ιδιαίτερα 

Α

Τα επιδηµιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά βαρέως 
πασχόντων απο κορονοmό. 

Η επιβάρυνση του σακχαρώδη 
διαβήτη και της παχυσαρκίας 
στην έκβαση του νοσήµατος

Παναγιώτης Χαλβατσιώτης,
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-∆ιαβήτη

Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο "Αττικόν"
& Επιστηµονικός Υπεύθυνος Θεραπευτικής Άσκησης 
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χαρακτηριστικά των νοσούντων στην Ελλάδα όπου η νόσος
δεν επιβάρυνε τον πληθυσµό στον ίδιο βαθµό όπως για
παράδειγµα στην Ιταλία ή και σε άλλες Χώρες στην Ευ-
ρωπα�κή Ένωση. Σχεδιάσαµε λοιπόν µια µελέτη που είχε
σαν σκοπό την καταγραφή των επιδηµιολογικών στοιχείων
και της κλινικής εικόνας ασθενών µε βαριά πνευµονία από
κορωνο�ό που απαιτήθηκε να νοσηλευτούν σε µονάδες εν-
τατικής θεραπείας. Καταγράφηκε η ηλικία, το φύλο, ο σω-
µατότυπος, τα υποκείµενα νοσήµατα, η παρουσία
παχυσαρκίας, η βαρύτητα της αναπνευστικής τους ανε-
πάρκειας, τα συµπτώµατα και η διάρκεια τους πριν την ει-
σαγωγή, τα ευρήµατα από τις αιµατολογικές, βιοχηµικές
και ακτινολογικές τους εξετάσεις και βέβαια έγιναν στατι-
στικές αναλύσεις αξιολογώντας συσχετίσεις όλων των
προαναφερθέντων µε την τελική έκβαση της νόσησης. Στη
µελέτη αυτή συµµετείχαν παρέχοντας ανώνυµα στοιχεία
από τους ιατρικούς φακέλους 90 ασθενών τους οι Εντατι-
κές Μονάδες των Νοσοκοµείων ΑΧΕΠΑ, Γ.Παπανικολάου
και Άγιος ∆ηµήτριος Θεσσαλονίκης αλλά και των Νοσο-
κοµείων Λάρισας, Ρίου-Πάτρας, της Ελευσίνας, του Ευαγ-
γελισµού και του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Αττικόν
που ανέλαβε και τον συντονιστικό ρόλο. Στη µελέτη διε-
ρευνήθηκαν τα στοιχεία 90  ασθενών και αν σκεφτεί κα-

νείς ότι µέχρι και σήµερα ο συνολικός αριθµός των ασθε-
νών που νοσηλεύτηκαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
δεν έχουν ακόµη ξεπεράσει τους 190, τα αποτελέσµατα
της µελέτης µπορεί να θεωρηθούν απολύτως αντιπροσω-
πευτικά για τον Ελληνικό Χώρο γιατί και ο αριθµός τους
ήταν στατιστικά επαρκής αλλά είχε και την απαραίτητη γε-
ωγραφική κατανοµή.  

Από τα αποτελέσµατα της µελέτης φάνηκε ότι ο βαρέως
πάσχων από κορωνο�ό στην Ελλάδα µε απόλυτη υπεροχή
στους άνδρες σε ποσοστό 85%, έχει µια ενδιάµεση ηλι-
κία 65-66 ετών µε τον µεγαλύτερο να ευρίσκεται στην ηλ
κία των 86 ετών και τον νεότερο στα 42 έτη. Οι µεγαλύ-
τεροι των 65 ετών αποτελούσαν το 50% των πασχόντων,
ενώ οι νεότεροι των 55 ετών το 23,3% οι οποίοι όµως
ήταν και οι πλέον υπέρβαροι. Τα εργαστηριακά τους ευρή-
µατα ήταν τα ίδια που έχουν καταγραφεί διεθνώς χωρίς
ηλικιακές διαφοροποιήσεις. Ενώ στις µεγαλύτερες ηλικίες
που είχαν και τα περισσότερα υποκείµενα νοσήµατα εί-
χαµε βαρύτερη κλινική εικόνα στην αναπνευστική τους λει-
τουργία κατά την εισαγωγή, τουναντίον παρουσίαζαν
βελτίωση κατά την νοσηλεία τους σε σύγκριση µε την επι-
δείνωση που εµφάνιζαν οι νεότεροι. 

����
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Η στατιστική επεξεργασία ανέδειξε ότι η ταυτόχρονη πα-
ρουσία πολλών προ�παρχόντων χρόνιων νοσηµάτων επι-
βάρυνε την έκβαση, τα καρδιαγγειακά όµως που τόσο
έχουν ενοχοποιηθεί αλλά και η µεγάλη ηλικία, χωρίς άλλα
σοβαρά νοσήµατα, δεν αποτελούσαν αιτία θανάτου. Η πα-
χυσαρκία όµως και ο διαβήτης ήταν αιτίες θανάτου ακόµα
και στις νεότερες ηλικίες χωρίς την παρουσία άλλου χρό-
νιου νοσήµατος. Σηµειώνουµε ότι η µέση ηλικία εκείνων
που επιβίωσαν χωρίς παχυσαρκία ήταν σηµαντικά υψηλό-
τερη από τους παχύσαρκους που τελικά νίκησαν τον θά-
νατο. Επίσης από τους ασθενείς που επιβίωσαν κατά τη
µελέτη κανένας δεν είχε διαβήτη, ενώ από εκείνους που
τελικά δεν τα κατάφεραν είχε ο 1 στους 3.  Τέλος, ο δια-
βήτης αποτελούσε σταθερό εύρηµα ως ανεξάρτητη αιτία
θανάτου σε όλες τις ηλικιακές οµάδες. 
Τα αποτελέσµατα αυτά της µελέτης µας µπορεί να απο-
δέχονται κάποιους περιορισµούς γιατί δεν είχαµε χιλιάδες
συµµετέχοντες όπως σε άλλες Χώρες, όπως επίσης και
γιατί έγινε ένας αναδροµικός έλεγχος των στοιχείων ενώ
δεν γνωρίζουµε και την τελική έκβαση της υγείας των
ασθενών που δεν είχαν καταλήξει αλλά νοσηλεύονταν
ακόµη όταν "κλείδωσε" η συλλογή των στοιχείων των

ασθενών την 13η Απριλίου 2020. Εν τούτοις όµως είναι
ενδεικτικά, έχουν αναλυθεί σε βάθος στατιστικά και απο-
τελούν τα µόνα που έχουν µέχρι και σήµερα δηµοσιευτεί
σε διεθνές επιστηµονικό περιοδικό για την Ελλάδα µετά
από κρίση. Σηµειώνεται ότι το Diabetes Research and Clin-
ical Practice όπου δηµοσιεύτηκε η µελέτη είναι το επίσηµο
όργανο της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας ∆ιαβήτη (Interna-
tional Diabetes Federation) που συµµετέχουν από τη Χώρα
µας η Ελληνική ∆ιαβητολογική Εταιρεία, η Συνοµοσπονδία
∆ιαβητικών ασθενών αλλά και το Υπουργείο Υγείας. 

Η Ελλάδα έχει πάνω από ένα εκατοµµύριο διαβητικούς, τα
ποσοστά παχυσαρκίας των ενηλίκων είναι από τα υψηλό-
τερα στην Ευρώπη,  ενώ κατέχουµε και τα πρωτεία στην
παιδική παχυσαρκία. Τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να µας
οδηγούν µόνο σε ζοφερές σκέψεις αλλά σε µια αδήριτη
ανάγκη να καταπολεµήσουµε τόσο σε ατοµικό επίπεδο
όσο και µε προγράµµατα πρόληψης από την Πολιτεία την
παχυσαρκία και το διαβήτη που δεν αποτελούν πλέον κρυ-
φούς κινδύνους της υγείας µας µόνο σε µια µακροπρό-
θεσµη θεώρηση αλλά δυστυχώς και για το άµεσο µέλλον
µας. 

Η Ελλάδα έχει πάνω
από ένα εκατοµµύριο
διαβητικούς, τα 
ποσοστά παχυσαρκίας
των ενηλίκων είναι από
τα υψηλότερα στην 
Ευρώπη, ενώ κατέχουµε
και τα πρωτεία στην 
παιδική παχυσαρκία.

”
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Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης «Π. Ν. Σουκάκος»

Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο "ΑΤΤΙΚΟΝ" 

Ρίµινι 1, ΧαHδάρι, Αθήνα 12462, Ελλάδα

email: se@randp.gr

web: www.sportsexcellence.gr sportsexcellence.gr sports_excellence_gr channel/UCOc_fnQjvHmUwenzggEEp3g

https://sportsexcellence.gr/
https://www.instagram.com/sports_excellence_gr/?hl=el
https://www.youtube.com/channel/UCOc_fnQjvHmUwenzggEEp3g

