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Όλοι εκεί, από κοντά
και με ασφάλεια
Ύστερα από μια περίοδο 18 μηνών με απομονώσεις και καραντίνες, χάρη στην επιστήμη με τη χρήση των εμβολίων,
αυτό το καλοκαίρι δειλά – δειλά προσπαθήσαμε να επαναφέρουμε έναν ρυθμό κανονικότητας στη ζωή μας.
Το φεστιβάλ SNF Nostos 2021 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) αποδείχθηκε μεγάλη ευκαιρία για να
αναπτυχθούν σπουδαίες συνεργασίες και για άλλη μία φορά να φανούν τα αποτελέσματα της σύμπραξης δημόσιου
με ιδιωτικού φορέα. Οι συνεργασίες αυτές ήταν μεταξύ του ΙΣΝ και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
της ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος» και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», όσον αφορά
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης για τη διενέργεια Rapid Test σε όλους τους πολίτες που ήθελαν να
παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις στο ΚΠΙΣΝ. Πάνω από 120 νοσηλευτές, μικροβιολόγοι και διοικητικοί υπάλληλοι
εργάστηκαν από τις 07:30 έως τις 12:00 για 5 ημέρες διενεργώντας 6.000 τεστ και μετατρέποντας έτσι το ΚΠΙΣΝ σε
έναν ασφαλή χώρο όπου περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας απόλαυσαν τις εκδηλώσεις του φετινού SNF
Nostos.
Επίσης, ένα άλλο μεγάλο γεγονός που υλοποιήθηκε στις 25 Αυγούστου –την πρώτη μέρα του SNF Nostos– ήταν ο
SNF Nostos Run που σηματοδοτούσε την επιστροφή στην κανονικότητα, έστω και με τροποποιήσεις στην εκκίνηση.
Είχαμε λοιπόν 2.021 δρομείς, σημαδιακός αριθμός σε μία αρκετά σημαδιακή χρονιά, χωρισμένους σε μπλοκ που
έτρεξαν τη γνώριμη και αγαπημένη διαδρομή από το Παναθηναϊκό Στάδιο στο ΚΠΙΣΝ. Ο αγώνας αυτός ήταν και ο
πρώτος αγώνας τρεξίματος πανελλαδικά μετά την καραντίνα.
Δύο σπουδαία γεγονότα για τα οποία δούλεψαν εντατικά πολλές και διάφορες ομάδες με άριστη επικοινωνία και
που όπως αποδείχθηκε είχαν τεράστια επιτυχία.
Στο τεύχος περιγράφεται και η έναρξη των χειμερινών «Αθλητικών Μονοπατιών» σε 8 άγονα νησιά με πολλές και
νέες δραστηριότητες για τα παιδιά, όχι μόνο αθλητικές αλλά και εκπαιδευτικές.
Eπίσης, γίνεται αναφορά της νέας δράσης του Τμήματος Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence (SE) που είναι
η θεραπευτική άσκηση σε ασθενείς με καρκίνο, μία από τις κύριες δράσεις του SE πέρα από τη συνεργασία με τις
Εθνικές Ομάδες Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης και Χειροσφαίρισης. Σκοπός μας είναι να αναδειχθεί η θεραπευτική
επίδραση της άσκησης όχι μόνο στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του καρκινοπαθούς ασθενούς αλλά και στη
μείωση του ίδιου του όγκου.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Κουλουβάρης MD, PhD
Πρόεδρος «Αναγέννηση & Πρόοδος»
Διευθυντής Sports Excellence – Κινητών Ιατρικών Μονάδων
Επίκουρος Καθηγητής Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
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Υπό την επιστημονική επίβλεψη
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Με αποκλειστική δωρεά

Οι απόψεις των συντακτών,
οι οποίες διατυπώνονται στην
παρούσα ηλεκτρονική έκδοση,
δεν αντικατοπτρίζουν υποχρεωτικά
τις επίσημες θέσεις της ΑΜΚΕ
«Αναγέννηση & Πρόοδος».
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ

Δείτε το 25λεπτο αφιέρωμα για τα 25 χρόνια παρουσίας και δράσης του ΙΣΝ εδώ.
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ΥΓΕΙΑ

Κινητές Ιατρικές
Μονάδες
Αποστολές παντού στην Ελλάδα
Έ λ λ η Κ υ ρ ίτ ση | Συντονίστρια Κινητών Ιατρικών Μονάδων

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας –
Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ) συνεχίζει για 8o χρόνο τις
αποστολές παντού στην Ελλάδα, παραμένοντας αρωγός
στη σπουδαία προσπάθεια να διατηρούνται υγιείς όλοι οι
πολίτες.
Οι ΚΙΜ πραγματοποιούν 3 αποστολές κάθε μήνα με
στόχο να ανταποκριθούν στη βασική ανάγκη για ισότιμη
πρόσβαση όλων των κατοίκων της χώρας σε δωρεάν
και υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας
με τη χρήση εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού.
Προορισμός αποτελεί κάθε απομακρυσμένη γωνιά της
Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας. Κάθε αποστολή
είναι ξεχωριστή και «εξατομικευμένη» στις ιδιαίτερες
ιατρικές ανάγκες της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας.
Τον Ιούλιο οι ΚΙΜ ταξίδεψαν 958 ναυτικά μίλια για να
βρεθούν στη συστάδα νήσων Φούρνοι Κορσέων του
Ανατολικού Αιγαίου και στην Ηρωική Νήσο Ψαρών
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενώ τον Αύγουστο
διένυσαν οδικώς 1.144 χιλιόμετρα για την αποστολή στο
Επταχώρι Καστοριάς. Τον Σεπτέμβριο ακολουθήσαν οι
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αποστολές στη μακρινή Ανάφη, στο Μαντούδι Ευβοίας και
στη Φολέγανδρο των Δυτικών Κυκλάδων.
Ιδιαίτερη μνεία θα θέλαμε να κάνουμε στην αποστολή
μας στο Μαντούδι, κωμόπολη του Νομού Ευβοίας
και έδρα του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας
Άννας. Η περιοχή φέτος το καλοκαίρι δοκιμάστηκε
από τα πολλαπλά μέτωπα φωτιάς και ο απολογισμός
ήταν θλιβερός. Έχοντας ως επίκεντρο τον άνθρωπο,
συναισθανθήκαμε την αγωνία τους για την επόμενη μέρα
και το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτή
την κρίσιμη συγκυρία ήταν να βρεθούμε δίπλα τους,
προσφέροντας ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες μας.
Παράλληλα, και έχοντας χτίσει μια σχέση αμοιβαίας
εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης από το 2014 έως σήμερα,
μας γεμίζει χαρά, αισιοδοξία και αποτελεί κινητήριος
δύναμη για εμάς όταν βλέπουμε τα χαμογελαστά πρόσωπα
των κατοίκων, όπως της κυρίας Γεωργίας από τη
Φολέγανδρο, η οποία μας επισκέπτεται πάντα, όχι μόνο για
τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο αλλά για να μας δει και να
μας αγκαλιάσει, αφού πλέον μας θεωρεί οικογένειά της.

ΥΓΕΙΑ
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Μείζονος σημασίας είναι και η συμμετοχή στις αποστολές
των ΚΙΜ της ομάδας από την Πανεπιστημιακή Κλινική
Αιμοδοσίας του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» με σκοπό την
εθελοντική αιμοδοσία και τη δημιουργία τράπεζας
αίματος για τους κατοίκους της εκάστοτε περιοχής.
Για τον Οκτώβριο προγραμματίζονται 3 αποστολές.
Αρχικά θα βρεθούμε στην Αλόννησο από τις 7 έως τις
10 Οκτωβρίου, θα ακολουθήσει η Ιστιαία στη Β. Εύβοια,
15-18 Οκτωβρίου, και ο μήνας θα κλείσει με την 100ή
αποστολή των ΚΙΜ στη Δεσκάτη Γρεβενών, από τις 29
Οκτωβρίου έως και τις 3 Νοεμβρίου.
Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες (KIM) έχουν
πραγματοποιήσει από το 2014 ενενήντα επτά (97)
δωρεάν αποστολές σε νησιά της άγονης γραμμής και
απομακρυσμένες περιοχές σε όλη την Ελλάδα.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από την ΑΜΚΕ Αναγέννηση
και Πρόοδος σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία
Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), υπό την επιστημονική
επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής
ΕΚΠΑ, με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά από το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 | EMAG NO 12
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

TraumaΕdu:

Επανέναρξη των εκπαιδευτικών
σεμιναρίων για το τραύμα!
Ύστερα από 7 μήνες αναβολής λόγω της πανδημίας COVID-19, ο Ιούλιος σηματοδότησε την επανέναρξη των
επιδοτούμενων σεμιναρίων για το τραύμα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται σύμφωνα με τον Ν. 4702/2020 με
αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία. Συνεργαζόμενοι
φορείς αποτελούν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., το Υπουργείο Υγείας και η
Αναγέννηση & Πρόοδος ως διαχειριστής έργου.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από τον Ιούλιο μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου έχουν διεξαχθεί τα
παρακάτω σεμινάρια:
PHTLS (Prehospital Trauma Life Support)
3-4 Ιουλίου | Εκπαιδευτικό Κέντρο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΟΚΕΕ
Π. Ν. Σουκάκος
11-12 Σεπτεμβρίου | Εκπαιδευτικό Κέντρο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΟΚΕΕ Π. Ν. Σουκάκος
9-10 Οκτωβρίου | Εκπαιδευτικό Κέντρο Π.Γ.Ν. Πατρών &
ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
16-17 Οκτωβρίου | Εκπαιδευτικό Κέντρο Κρήτης ΙΤΕ
ATLS (Advanced Trauma Life Support)
8-9 Ιουλίου | Εκπαιδευτικό Κέντρο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΟΚΕΕ
Π. Ν. Σουκάκος
12-13 Ιουλίου | Εκπαιδευτικό Κέντρο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΟΚΕΕ Π. Ν. Σουκάκος
20-21 Ιουλίου | Εκπαιδευτικό Κέντρο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΟΚΕΕ Π. Ν. Σουκάκος
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30-31 Ιουλίου | Εκπαιδευτικό Κέντρο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΟΚΕΕ Π. Ν. Σουκάκος
17-18 Σεπτεμβρίου | Εκπαιδευτικό Κέντρο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
18-19 Σεπτεμβρίου | Εκπαιδευτικό Κέντρο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΟΚΕΕ Π. Ν. Σουκάκος
24-25 Σεπτεμβρίου | Εκπαιδευτικό Κέντρο Π.Γ.Ν. Πατρών
29-30 Σεπτεμβρίου | Εκπαιδευτικό Κέντρο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΟΚΕΕ Π. Ν. Σουκάκος
Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για το γεγονός ότι στο
Εκπαιδευτικό Κέντρο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΟΚΕΕ Π. Ν.
Σουκάκος πραγματοποιήθηκαν το συγκεκριμένο διάστημα
8 διαφορετικά επιδοτούμενα σεμινάρια, σημειώνοντας,
μάλιστα, πανελλαδικό ρεκόρ διεξαγωγής 4 σεμιναρίων
ATLS σε έναν μήνα! Συνολικά, 226 συμμετέχοντες από
όλη την Ελλάδα, εν ενεργεία διασώστες, νοσηλευτές &
ιατροί, παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα,
λαμβάνοντας εξειδικευμένη γνώση ύψιστης κοινωνικής
σημασίας στην αντιμετώπιση του πολυτραυματία.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μετά από μεγάλες προσπάθειες των τελευταίων ετών,
ξεκίνησε ξανά τη λειτουργία του το Εκπαιδευτικό Κέντρο
ATLS του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με αποκλειστική
δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
Με αυστηρή τήρηση όλων των υγειονομικών
πρωτοκόλλων και όλων των διατάξεων των ΚΥΑ,
και υπό την αιγίδα του Αμερικανικού Κολλεγίου των
Χειρουργών και του Εθνικού μας Κέντρου, ξεκινήσαμε
την εκπαίδευση τελειόφοιτων Ιατρικής Σχολής με τη
διεξαγωγή του επιδοτούμενου σεμιναρίου ATLS, χάρη
στην αποκλειστική δωρεά του ΙΣΝ σύμφωνα με τον Ν.
4702/2020, αλλά και την εκπαίδευση νέων ιατρών.
Το σεμινάριο Advanced Trauma Life Support®
(ATLS®) προσφέρει μια συνοπτική εκπαίδευση για την
πρώιμη αντιμετώπιση του πολυτραυματία. Παρέχει
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 | EMAG NO 12

τις γνώσεις εκείνες που μπορούν να σώσουν ζωές σε
κρίσιμες καταστάσεις. Εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες
να εκτιμήσουν την κατάσταση του ασθενούς, να τον
αναζωογονήσουν και να τον σταθεροποιήσουν, να
ορίσουν εάν οι ανάγκες του ξεπερνούν τις επιτόπιες
δυνατότητες του συγκεκριμένου υγειονομικού
κλιμακίου, να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα για την
ταχεία διακομιδή και εξασφάλιση της οριστικής
θεραπείας του, να εξασφαλίσουν την παροχή της
καλύτερης δυνατής φροντίδας. Αποτελεί τελικά έναν
αποτελεσματικό κώδικα επικοινωνίας, μια κοινή
αποτελεσματική προσέγγιση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Το ATLS είναι ένα πολύ εντατικό πρόγραμμα, για το οποίο
απαιτείται άριστη προετοιμασία και μελέτη, ώστε να
είναι δυνατή η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων.
Απευθύνεται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων που
αντιμετωπίζουν τον τραυματία και δεν έχουν την
απαιτούμενη εμπειρία. Ειδικά για τους φοιτητές του
Πανεπιστημίου μας που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα,
είναι μια σημαντική βοήθεια ώστε να τους προετοιμάσει
για τα πρώτα βήματά τους με τη λήψη του πτυχίου και να
τους θωρακίσει με γνώσεις και κυρίως με δεξιότητες που
ίσως αποβούν σωτήριες.
Κ ω νστ α ντ ί νος Β λά χο ς MD , PhD , FA CS

Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: SNF NOSTOS

SNF
Nostos Run
Πιστοί στο ραντεβού
και πιο δυνατοί από ποτέ!

Την έναρξη του SNF Nostos 2021 σηματοδότησε και φέτος
ο αγώνας δρόμου SNF Nostos Run, που διεξάχθηκε την
πρώτη μέρα του φεστιβάλ στις 25 Αυγούστου 2021. Μια
δύσκολη αλλά σημαδιακή χρονιά, εν μέσω πανδημίας, δεν
στάθηκε εμπόδιο για τους 2.021 δρομείς που μας τίμησαν με
τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη τους, αποδεικνύοντας για
ακόμα μία φορά πως όπου υπάρχει θέληση πάντα υπάρχει
και τρόπος!
Ο φετινός SNF Nostos Run ήταν ξεχωριστός, χωρίς νικητές,
χωρίς απονομές, με μέγιστο έπαθλο τη συμμετοχή και
τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφιερωμένος στη μνήμη
των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την
πανδημία.
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Ο αγώνας είχε ως σημείο εκκίνησης το Παναθηναϊκό Στάδιο,
όπου συγκεντρώθηκαν οι δρομείς τηρώντας, φυσικά, όλα
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς της
COVID-19. Εκεί τους υποδέχθηκε ο θρύλος του μπάσκετ
Παναγιώτης Γιαννάκης, και CEO του Γηπέδου Ζωής,
ενθαρρύνοντας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο κάθε
δρομέα στο στάδιο!
Οι δρομείς συμμετείχαν σε δύο διαδρομές, 6 και 10 χλμ.,
με κοινό σημείο τερματισμού το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).
Άξια αναφοράς η συμμετοχή των αθλητών των Special
Olympics οι οποίοι δεν σταματούν ποτέ να αποτελούν
έμπνευση και παράδειγμα για όλους, με την επιμονή και το
θάρρος τους.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: SNF NOSTOS

Oι συμμετέχοντες –με την προαιρετική συνεισφορά
τους– κατάφεραν να συγκεντρώσουν 10.000€, τα οποία
ύστερα από τη γενναιόδωρη συνδρομή του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) τριπλασιάστηκαν, με αποτέλεσμα
να διατεθούν συνολικά 30.000€ στους μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς ARTOGETHER – Τέχνη Ατόμων Με και Χωρίς
Αναπηρία και Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά
και Νέους – Σ.Κ.Ε.Π. Οι δύο μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
αφιερώνουν το έργο τους στην υποστήριξη ανθρώπων με
και χωρίς αναπηρία μέσω της τέχνης και της καλλιτεχνικής
δημιουργίας. 2.021 δρομείς ένωσαν τις δυνάμεις τους,
έγιναν μια ομάδα, απέδειξαν ότι κάθε συνεισφορά μικρή ή
μεγάλη έχει αντίκτυπο μετατρέποντας τη θέλησή τους.
Ο αγώνας SNF Nostos Run πραγματοποιείται με
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αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
(ΙΣΝ), στο πλαίσιο του SNF Nostos, σε συνεργασία με την
Αναγέννηση & Πρόοδος.
Ευχαριστούμε για τη συνδρομή και τη συνεργασία:
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), Δήμος Αθηναίων,
Δήμος Καλλιθέας, Ελληνική Αστυνομία, ΕΚΑΒ, Δημοτική
Αστυνομία Δήμου Αθηναίων, Πυροσβεστική Υπηρεσία,
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ),
Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε., Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.,
ΟΑΣΑ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας), Special
Olympics Ηellas, ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Πατήστε εδώ και παρακολουθήστε το βίντεο
με στιγμιότυπα από τον SNF Nostos Run!
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Rapid
Stations
στο
φετινό
SNF
Nostos
Έχοντας ως στόχο τη διοργάνωση
μιας ασφαλούς και παράλληλα
απολαυστικής γιορτής, το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) παρείχε τη
δωρεάν διεξαγωγή τεστ ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου για τη νόσο
COVID-19 στους μη εμβολιασμένους
επισκέπτες του φετινού SNF Nostos.
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι
που ανταποκριθήκαμε με όλες
μας τις δυνάμεις στην υλοποίηση
του αιτήματος του ΙΣΝ, μέσω της
πολύτιμης συνεργασίας μας με το
ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» και το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Συνολικά, 124 άτομα έφεραν εις πέρας
αυτό το εγχείρημα, αναλαμβάνοντας
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τη λήψη δειγμάτων, τη σωστή και
ακριβή καταγραφή των δεδομένων, τη
διενέργεια των τεστ σε σύντομο χρόνο
αλλά και την ενημέρωση του κόσμου.
Συγκεκριμένα, από τις 24 έως
τις 29 Αυγούστου 2021, σε
προκαθορισμένα σημεία εισόδου στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στήθηκαν ειδικοί
σταθμοί (Rapid Stations), όπου
εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό
και διοικητικό προσωπικό του
ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» διεξήγαγε τα τεστ,
υπό την επιστημονική επίβλεψη
του Εργαστηρίου Κλινικής
Μικροβιολογίας του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
και σε συνεργασία με τη Νοσηλευτική

και Διοικητική Υπηρεσία του ΠΓΝ
«ΑΤΤΙΚΟΝ». Οι επισκέπτες έπειτα
λάμβαναν στο κινητό τους γραπτό
μήνυμα (SMS), μέσω του οποίου
ενημερώνονταν για το αποτέλεσμα,
και στη συνέχεια μπορούσαν να
εισέρθουν στο ΚΠΙΣΝ, έχοντας την
ευκαιρία να απολαύσουν το πλούσιο
πρόγραμμα δραστηριοτήτων του
φετινού SNF Nostos από κοντά, αλλά
πάνω από όλα με ασφάλεια!
Πατήστε εδώ και παρακολουθήστε
το σχετικό βίντεο!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: SNF NOSTOS
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Δραστηριότητες
για παιδιά & οικογένειες
5 ημέρες χαράς και απόλυτης διασκέδασης
για μικρούς & μεγάλους!
Θ ε όδω ρ ο ς Δ αβ ι ώτ ης | Υπ ε ύ θυν ος Προγραμμάτω ν Μαζικού Αθλητισμού Α&Π
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Το SNF Nostos 2021 ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία
και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ύστερα από πολύ
καιρό ξαναβρεθήκαμε από κοντά και μοιραστήκαμε μαζί
σας, πάντα με ασφάλεια, 5 ημέρες γεμάτες χαρά, άθληση και
εκπαίδευση!
Η ομάδα μας υλοποίησε 27 διαφορετικές αθλητικές &
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά και οικογένειες,
δίνοντας δυναμικά το «παρών» όλες τις ημέρες του SNF
Nostos. Οι δραστηριότητες που σχεδιάσαμε σε συνεργασία
με το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence
έδωσαν για ακόμα μία χρονιά χρώμα και ζωντάνια
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ),
συμπληρώνοντας τις 4.780 συμμετοχές!

17

Ευχόμαστε αυτές οι 5 ξεχωριστές ημέρες να γίνουν η αρχή
ώστε να επιστρέψουμε σταδιακά στην κανονικότητα που μας
έχει λείψει τόσο πολύ…
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας ξεχωριστά, δίνουμε
ραντεβού για το επόμενο SNF Nostos!
Πατήστε εδώ και δείτε το βίντεο με στιγμιότυπα από τις
δραστηριότητες του SNF Nostos!
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Δρ
Παναγιώτα
Κλέντρου
Καθηγήτρια Κινησιολογίας | Brock University

Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της
έρευνάς σας;
Ξεκίνησα με τη φυσιολογία της αθλητικής επίδοσης, στη
συνέχεια όμως φάνηκε ότι δεν υπήρχε χρηματοδότηση
για μελέτες υψηλής απόδοσης και αθλητική φυσιολογία,
οπότε στράφηκα στην προληπτική ιατρική, εξετάζοντας
πώς η άσκηση συντελεί στη φυσική κατάσταση του γενικού
πληθυσμού. Στην έρευνά μου επικεντρώθηκα σε ηλικιακά
χαμηλές ηλικίες. Ήταν και θέμα συγκυριών, μεταξύ
άλλων έπαιξε ρόλο και πώς στελεχώθηκε το εργαστήριό
μας, κυρίως όταν ήρθε η Dr. Bareket Falk, πολύ γνωστή
ερευνήτρια στην παιδιατρική φυσιολογία. Εγώ ήμουν
από τους πρώτους φυσιολόγους στο Brock, που λάμβανε
μεγάλη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα της φυσικής
αγωγής –αργότερα μετονομαζόμενο «κινησιολογία» σε
όλον τον Καναδά–, οπότε μέχρι πρόσφατα ήμασταν το
μεγαλύτερο τμήμα κινησιολογίας της χώρας, έχοντας μια
πολύ δυνατή ομάδα με εξειδίκευση στα παιδιατρικά. Πλέον
ασχολούμαι κυρίως με τη σκελετική ανάπτυξη και τη
συσσώρευση οστικής μάζας. Με λίγα λόγια, προσπαθούμε
να εντοπίσουμε τους κυτταρικούς μηχανισμούς που
εξηγούν πώς η άσκηση και οι διατροφικές επιλογές κατά
την παιδική και εφηβική ηλικία επηρεάζουν την ανάπτυξη
και τη διά βίου υγεία των οστών.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 | EMAG NO 12

Πρώην αθλήτρια της
ρυθμικής γυμναστικής,
διακεκριμένη
καθηγήτρια
κινησιολογίας
στο Πανεπιστήμιο
Brock του Καναδά,
πρώην και μέλλουσα
πρόεδρος του
ομώνυμου τμήματος
(2006-2011 & 20222025) και απερχόμενη
αναπληρωτής
κοσμήτορας έρευνας
και μεταπτυχιακών
σπουδών της Σχολής
Εφαρμοσμένων
Επιστημών Υγείας
(2011-2020), η δρ
Κλέντρου διαθέτει
πολυετή και
ευρεία ερευνητική
δραστηριότητα, με
περισσότερες από
120 επιστημονικές
εργασίες και 4.000
παραπομπές.
Στέ λλα Τσ ικ ρικ ά
Υπεύθυνη Επικοινωνίας Α&Π
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Η έρευνά μου επίσης μελετά τις
επιπτώσεις της άσκησης και της
διαθεσιμότητας ενέργειας στην
υγεία και την απόδοση κυρίως
νεαρών αθλητριών. Και επειδή
έχω συνεργαστεί με τη Διεθνή
Ομοσπονδία Γυμναστικής, προφανώς
η ερευνητική μου προσοχή στρέφεται
και εκεί, όπως και στον σχεδιασμό,
στην αποτελεσματικότητα και στην
ασφάλεια νέων προπονητικών
πρακτικών σε παιδιά υγιή και
νέους με κινητικά προβλήματα. Στο
παρελθόν έχω κάνει έρευνα σε παιδιά
με εγκεφαλική παράλυση, αλλά τώρα
επικεντρωνόμαστε σε ένα μεγάλο
ερευνητικό πρόγραμμα για παιδιά και
εφήβους με σκολίωση.

Πάντα πίστευα ότι η άσκηση έχει
ευεργετική αλλά και θεραπευτική
αξία. Οι τραυματισμοί και οι
παθολογικές περιπτώσεις
βελτιώνονται ή διορθώνονται τελείως
με το κατάλληλο ασκησιολόγιο.
Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί
σε χρόνιες μυοσκελετικές και
μεταβολικές παθήσεις όπως η
οστεοπόρωση και ο διαβήτης, όπου
η θετική επίδραση της άσκησης είναι
εξίσου σημαντική με τη φαρμακευτική
αγωγή, αρκεί να ακολουθείται το
πρωτόκολλο με την καθοδήγηση
ενός επιστήμονα της φυσικής αγωγής
ή κινησιολόγο. Και στη σκολίωση
μπορούμε να δούμε βελτίωση με
προσαρμοσμένα ασκησιολόγια.

Θεραπευτική
άσκηση σε ειδικές
πληθυσμιακές ομάδες
και προσαρμοσμένα
αθλητικά πρωτόκολλα.
Ποια η επίδρασή τους;

Φυσικά, μεγάλη είναι και η συμβολή
των προσαρμοσμένων πρωτοκόλλων
στην ποιότητα ζωής ειδικών
πληθυσμιακών ομάδων. Ευρύ και
αγαπημένο για μένα πεδίο, και θεωρώ
ότι η επιστήμη μας έχει βελτιώσει την
καθημερινότητα αρκετών ανθρώπων.
Πιστεύω επίσης ότι θα δούμε πολλούς
νέους ερευνητές να αφιερώνονται
στις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, οι
οποίες χρειάζεται να έρθουν σε επαφή
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με τον αθλητισμό, την άσκηση.
Επίσης, τα κατάλληλα πρωτόκολλα
φέρνουν και καλύτερα αποτελέσματα
στην αθλητική απόδοση. Αυτή
άλλωστε είναι και η διαφορά ενός
αποτελεσματικού προπονητή, πόσο
δηλαδή μπορεί να προσαρμοστεί στις
ανάγκες αλλά και ιδιαιτερότητες κάθε
αθλητή. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει
να παρακολουθεί τις επιστημονικές
εξελίξεις και να μη χρησιμοποιεί τις
ίδιες μεθόδους σε όλους τους αθλητές
του.

Ποιες είναι οι προκλήσεις
αλλά και τα εφόδια της
νέας γενιάς ερευνητών;
Μία από τις προκλήσεις είναι ότι θα
πρέπει να δουν την καριέρα τους
έξω από το πανεπιστήμιο. Έχουν
αυξηθεί οι φοιτητές που φτάνουν
μέχρι το διδακτορικό. Ευθυνόμαστε
και εμείς, γιατί για να συνεχιστεί η
έρευνα θέλουμε να επανδρώσουμε
τα εργαστήρια με νέους καλά
καταρτισμένους. Όταν όμως
ολοκληρώνουν τις σπουδές τους,
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προφανώς είναι περισσότεροι από ό,τι
είναι οι ακαδημαϊκές θέσεις.
Αυτή είναι η πραγματικότητα, και
οι νέοι επιστήμονες οφείλουν να
εστιάσουν στην κρατική ή στην
ιδιωτική έρευνα εκτός πανεπιστημίου.
Είναι εύκολο αυτό; Όχι. Γιατί όταν
κάποιος κάνει διδακτορικό ταυτίζεται
με τους δασκάλους του, είναι λοιπόν
μια ψυχολογική προκατάληψη που
πρέπει να ξεπεράσουν. Γενικά πάντως
πιστεύω στη νέα γενιά, ίσως επειδή
έζησα πολλά χρόνια μαζί τους στο
εργαστήριο και εξακολουθώ να ζω.
Πιστεύω στους νέους, πιστεύω ότι
είναι καλύτεροι και πιο μορφωμένοι
από εμάς. Επίσης πιστεύω ότι θέλουν
να προσφέρουν στην κοινωνία και
οφείλουμε να τους ενθαρρύνουμε.
Πάντως, πρέπει να είναι λιγότερο
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ευαίσθητοι στην κριτική και να τη
χρησιμοποιούν προς όφελός τους,
ακόμα και αν σε πρώτη φάση τούς
φαίνεται κάπως επώδυνη. Εγώ
για να φτάσω εκεί όπου έφτασα,
πήρα απίστευτες απορρίψεις, είναι
η ζωή ενός ερευνητή αυτή, ενός
πανεπιστημιακού, η απόρριψη είναι
καθημερινότητα.
Επίσης, να προσαρμόσουν την
ταχύτητά τους, γιατί επειδή έχουν
μεγαλώσει με άμεση πρόσβαση
στην πληροφορία, εκδηλώνουν μια
ανυπομονησία, και η ποιοτική έρευνα
δεν πηγαίνει με την ανυπομονησία
αλλά με την υπομονή. Οι μεγάλες ιδέες
χρειάζονται υπομονή, η ανυπομονησία
οδηγεί σε λάθη, σε αβέβαια
συμπεράσματα, γιατί κάτι έχουμε

ξεχάσει, κάτι έχουμε παραλείψει
επειδή δεν μας βόλευε, λοιπόν, όλο
αυτό δεν συμβαδίζει με την καλή
έρευνα.

Ποιες αλλαγές επιθυμείτε
να δείτε στις ελληνικές
ομοσπονδίες;
Οι ομοσπονδίες πρέπει να ανοίξουν, να
συνεργαστούν με νέους ανθρώπους,
να σεβαστούν τους παλαιούς αθλητές
και να τους φέρουν να «τρέξουν»
το άθλημα που αγάπησαν. Να
αλλάξουν οι διοικήσεις, να υπάρχει
ισορροπία μεταξύ αντρών-γυναικών,
μεγαλύτερων-μικρότερων, αθλητώνδιοικητικών, δηλαδή να επικρατεί
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Τον Σεπτέμβριο ξεκίνησε η συνεργασία του Sports Excellence με
το Brock University σχετικά με μελέτη της οστικής πυκνότητας σε
αθλητές νεαρής ηλικίας με διαφορετική εξειδίκευση.
πολυφωνία και συλλογικότητα. Θα
μου πεις πόση συλλογικότητα θα
φέρει η πολυφωνία; Με ανοιχτές και
ειλικρινείς απόψεις και διαδικασίες
οι οποίες θα ακολουθούν κανόνες.
Και τους κανόνες δεν τους αλλάζουμε
ανάλογα με όποιον έχουμε απέναντί
μας, κρατάμε τους κανόνες, άρα
λοιπόν θα γίνονται τα συμβούλια με
έναν τρόπο συγκεκριμένο, δεν έχει
σημασία ποιοι θα τα απαρτίζουν, αν
δούμε λάθη τα λέμε, όταν τα λέμε
ξεκινά μια διαδικασία διερεύνησης
από ανεξάρτητο φορέα, κ.ο.κ.
Υπάρχουν αντίστοιχα μοντέλα
διαχείρισης σε άλλες χώρες,
πετυχημένα και αποτυχημένα. Κάθε
ομοσπονδία έχει τη δική της ιστορία.
Στη Γυμναστική στο Οντάριο του

Καναδά υπάρχει η Επιτροπή Ηθικής
Δεοντολογίας, όπου μπορούν να
παραπονεθούν αθλητές και αθλήτριες,
προπονητές και προπονήτριες.
Δούλεψε αυτό, γιατί και εκεί υπήρχαν
περιστατικά, ειδικά φυσικής βίας.
Τα παιδιά πλέον πρέπει να αισθανθούν
ότι έχουν εξουσία στο σώμα τους,
στις αποφάσεις τους. Οπότε, πρέπει
να δημιουργηθεί ένας σκελετός
στις ομοσπονδίες που να φαίνεται
ακέραιος, όχι μόνο να είναι, γιατί
αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Να φαίνεται
προς τους αθλητές, τους προπονητές
και τους γονείς, και όλους όσοι
συμμετέχουν, ότι οι ομοσπονδίες είναι
αδιάβλητες, ανανεώνονται συνεχώς.
Οι ομοσπονδίες δεν ανήκουν στη
διοίκησή τους, ανήκουν στους αθλητές

κυρίως.
Επίσης, θέλω να σταθώ σε κάτι που
με θλίβει αρκετά, ότι στις ελληνικές
ομοσπονδίες δεν υπάρχουν
συνάδελφοί μας, άνθρωποι ερευνητές
και γυμναστές, άνθρωποι με πτυχία,
δηλαδή βγάζουν τόσους πτυχιούχους
φυσικής αγωγής τα πανεπιστήμια και
δεν τους βλέπεις στις ομοσπονδίες!
Νομίζω, λοιπόν, ότι αυτή είναι η λύση,
να εμπιστευτούν τους ανθρώπους που
το ίδιο το κράτος έχει μορφώσει ή τους
αθλητές, που εξάλλου μπαίνουν στα
πανεπιστήμια με ειδική βαθμολογία.
Σιγά σιγά, μικρά βήματα. Και να
μην ξεχνάμε ότι ο αθλητισμός είναι
ενωτικός.
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ReStart – Νέοι στρατηγικοί
στόχοι για το Sports Excellence!

Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες – Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
Η συνεργασία του Τμήματος Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence (SE) με τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες βρίσκεται
στο στάδιο των τελικών επαφών όσον αφορά τον καθορισμό των χρονοδιαγραμμάτων συνεργασίας. Τα ομαδικά αθλήματα
(χειροσφαίριση, πετοσφαίριση & υδατοσφαίριση) έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη νέα δέσμη αξιολογήσεων με τη χρήση
προηγμένης τεχνολογίας (heart rate variability, υπολογισμός φορτίου μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, ύπνος και μελέτη
νευρομυϊκών μεταβλητών), οι οποίες θα εφαρμοστούν στις ηλικιακές ομάδες που θα επιλεγούν για τους μελλοντικούς στόχους
κάθε Ομοσπονδίας. Παράλληλα, θα ξεκινήσει πανελλαδική καταγραφή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για τη δημιουργία τιμών
αναφοράς και ορίων επιλογής. Η συνεργασία θα ξεκινήσει με την υπογραφή μνημονίων μεταξύ Ομοσπονδιών και SE.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), το SE έχει καταθέσει πλήρη φάκελο ο οποίος θα αφορά
σε αθλητές της πετυχημένης δράσης «Υιοθέτησε έναν Αθλητή», μέσω της οποίας η ΕΟΕ εξασφαλίζει χορηγούς στους κορυφαίους
Έλληνες αθλητές.
Χ α ρ ί λ α ος Τσ ο λά κης

Διευθυντής Αθλητικών Προγραμμάτων Τμήματος Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence (SE)
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«Θεραπευτική Άσκηση»
για καρκινοπαθείς

Άσκηση σε ασθενείς
με κάταγμα ισχίου

Οι ασθενείς με καρκίνο υποφέρουν συνήθως από αλλαγές
στις παραμέτρους της σύστασης του σώματος (π.χ. απώλεια
βάρους) ενώ πολύ συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν
και τη σαρκοπενία. Η σαρκοπενία του καρκίνου είναι ένα
πολυδιάστατο σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από ακούσια
απώλεια τόσο του λιπώδους ιστού όσο και της άλιπης μυϊκής
μάζας και συνοδεύεται από δυσμενείς επιπλοκές. Εκτιμάται
ότι η σοβαρότερη μορφή σαρκοπενίας, η καχεξία, είναι η
κύρια αιτία θανάτου στο 30-50% των ασθενών με καρκίνο.
Επιπλέον, οι σαρκοπενικοί ασθενείς τείνουν να έχουν
χαμηλότερα επίπεδα φυσικής λειτουργικότητας, μειωμένη
ανθεκτικότητα στη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία
και γενικά χειρότερη πρόγνωση, σε σύγκριση με αυτούς
που έχουν σταθερό βάρος. Ωστόσο, άλλες παράμετροι
της σύστασης του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της
ποσότητας και της πυκνότητας των μυών, έχουν γίνει
πρόσφατα αντικείμενο έρευνας στον τομέα της πρόγνωσης
του καρκίνου.
Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης επί του θέματος της
σαρκοπενίας, το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports
Excellence, της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής
ΕΚΠΑ, πρόκειται να ξεκινήσει μία νέα δράση, το πρόγραμμα
«Θεραπευτική Άσκηση» για ασθενείς με καρκίνο. Στη
συγκεκριμένη δράση μπορούν να συμμετάσχουν ασθενείς
με καρκίνο του μαστού, του πνεύμονα, του ήπατος,
του προστάτη ή των ωοθηκών. Οι συμμετέχοντες θα
μπορούν να αθληθούν σε ειδικό χώρο, με συγκεκριμένα
προγράμματα άσκησης. Επίσης θα μπορούν, εάν επιθυμούν,
να συμμετάσχουν και στο ερευνητικό κομμάτι της δράσης.
Σε αυτό, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε 3 ομάδες και
θα ακολουθήσουν διαφορετικά πρωτόκολλα άσκησης
(αερόβια προπόνηση, προπόνηση αντιστάσεων, συνδυαστική
προπόνηση), ενώ θα υπάρχει και ομάδα ελέγχου.
Συνολικά η παρέμβαση θα διαρκέσει 12 εβδομάδες και
στις δύο περιπτώσεις. Για τον έλεγχο της επίδρασης των
προγραμμάτων, οι συμμετέχοντες θα υποβληθούν στην ίδια
αξιολόγηση πριν, ενδιάμεσα και στο τέλος της παρέμβασης.
Μετά το τέλος της παρέμβασης, θα δοθούν οδηγίες για
άσκηση στο σπίτι και οι συμμετέχοντες θα επαναξιολογηθούν
ύστερα από 3, 6 και 9 μήνες. Ελπίζουμε η παρούσα δράση
μαζί με το ερευνητικό πρωτόκολλο να προσδώσουν νέα
δεδομένα σχετικά με την επίδραση των διαφορετικών
τύπων άσκησης στην υγεία των καρκινοπαθών. Η επιπλέον
γνώση που θα προκύψει θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη
αποτελεσματικών σχεδιασμών και στρατηγικών, ώστε να
βελτιωθεί η φυσιολογική και ψυχοκοινωνική υγεία των
ασθενών με καρκίνο, εν γένει.

Το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence είναι
έτοιμο να εφαρμόσει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα
άσκησης σε ασθενείς με κάταγμα ισχίου. Το πρόγραμμα
αφορά ασθενείς με κάταγμα ισχίου που θα νοσηλευτούν
στην Α΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ στο Π.Γ.Ν.
«ΑΤΤΙΚΟΝ». Κάθε ασθενής μπορεί να συμμετάσχει από την
πρώτη κιόλας ημέρα νοσηλείας του ενώ μετά το εξιτήριο
θα συνεχίζει να ασκείται στο σπίτι του με τη χρήση ενός
φορητού ποδηλάτου άνω άκρων έως και 8 εβδομάδες, υπό
την επίβλεψη φυσικοθεραπευτή. Καθ’ όλη τη διάρκεια του
προγράμματος θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα υγειονομικά
μέτρα προστασίας από μεταδοτικές ασθένειες, όπως ο νέος
κορωνοϊός SARS-CoV-2, καθώς επίσης όλοι οι συντελεστές
της θεραπευτικής ομάδας είναι ήδη πλήρως εμβολιασμένοι
κατά της νόσου COVID-19.
Το ερευνητικό μας πρωτόκολλο εγκρίθηκε από το
Επιστημονικό Συμβούλιο του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», ύστερα
από την απόφαση της Επιτροπής Βιοηθικής Δεοντολογίας.
Αυτή η απόφαση καταδεικνύει ότι το πρωτόκολλο που
θα εφαρμοστεί στους ασθενείς πληροί όλα τα απαραίτητα
κριτήρια που έχει θέσει το νοσοκομείο για τις κλινικές
μελέτες. Επιπλέον, το πρωτόκολλο καταχωρήθηκε και
αναμένεται να συμπεριληφθεί στο μητρώο κλινικών δοκιμών
“ClinicalTrials.gov”. Το ClinicalTrials.gov διοικείται από
την Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής (NLM) των Ηνωμένων
Πολιτειών και είναι η μεγαλύτερη βάση δεδομένων κλινικών
δοκιμών, προωθώντας τη διαφάνεια και εκπληρώνοντας
ηθικές υποχρεώσεις προς τους συμμετέχοντες και τη διεθνή
ερευνητική κοινότητα, ωφελώντας εν τέλει τους ίδιους τους
ασθενείς, το ευρύ κοινό και την επιστημονική κοινότητα.
Απ όσ τολος- Ζα χα ρία ς Σκ ού ρα ς

Φυσικοθεραπευτής SE

Θ ε οχ ά ρ ης Σ υμ εωνί δ ης

Φυσικοθεραπευτής SE
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

Καλοκαιρινές αναμνήσεις Χειμερινές προσδοκίες
Ε λ έ νη Κ ό λι α | Υπ ε ύ θυν η Έργου «Αθλητικά Μονοπάτια»

Τρεις
εβδομάδες
γεμάτες
καλοκαιρινά
χαμόγελα!
Τα «Αθλητικά Μονοπάτια» ταξίδεψαν
από την 1η έως και τις 21 Ιουλίου
σε 11 απομακρυσμένα νησιά του
Αιγαίου: Άγιος Ευστράτιος, Αμοργός
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 | EMAG NO 12

(Αιγιάλη & Κατάπολα), Αστυπάλαια,
Κάσος, Καστελλόριζο, Κίμωλος,
Νίσυρος, Τήλος, Φολέγανδρος,
Φούρνοι και Ψαρά, δίνοντας την
ευκαιρία σε 454 παιδιά Δημοτικού
& Νηπιαγωγείου να ζήσουν ένα
καλοκαίρι γεμάτο χαρά, άθληση
και εκπαίδευση με 40 διαφορετικές
δραστηριότητες! Στόχος του
προγράμματος η εκμάθηση
ασφαλούς κολύμβησης, η βελτίωση
των κινητικών δεξιοτήτων, η
ψυχική ευεξία, η κοινωνικοποίηση,
η εκμάθηση νέων αθλημάτων και
δραστηριοτήτων.

Φέτος είχαμε τη χαρά να εντάξουμε
δύο ιδιαίτερες συνεργασίες, με το
εργαστήρι μαθηματικών WhyMath
και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό
Safe Water Sports. Μέσω του
WhyMath, ένα καινοτόμο εργαστήρι
εκμάθησης μαθηματικών που
βασίζεται σε σύγχρονες γνωστικές
θεωρίες μάθησης, τα παιδιά
γνώρισαν αφηρημένες μαθηματικές
έννοιες με βιωματικό τρόπο, με
απώτερο στόχο την καλλιέργεια
της χωροταξικής τους αντίληψης.
Παράλληλα, οι εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και τα παιχνίδια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

του Safe Water Sports είχαν ως
στόχο την ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση σε σχέση με την
ασφάλεια στη θάλασσα, στο νερό,

Ανυπομονούμε
για την έναρξη
του χειμερινού
προγράμματος!
Για 4η συνεχή χρονιά τα «Αθλητικά
Μονοπάτια» συνεχίζουν και
τον χειμώνα το ταξίδι τους στα
απομακρυσμένα νησιά
του Αιγαίου.

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε
πως είμαστε ανάμεσα στα 8 νησιά
που επιλέχθηκαν για το χειμερινό
πρόγραμμα των «Αθλητικών
Μονοπατιών»!
Είναι σημαντικό να υλοποιούνται
τέτοιες δράσεις σε μικρά, ακριτικά
νησιά, όπως είναι η Νίσυρος, όπου
τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα

στα θαλάσσια σπορ αλλά και την
προστασία του περιβάλλοντος. Το
πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό του Safe
Water Sports άρεσε ιδιαίτερα στα παιδιά!

Όπως κάθε χρόνο, στόχος μας ο
εμπλουτισμός του προγράμματος,
ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του
εκάστοτε πληθυσμού.
Μεταφέρουμε στα νησιά όλα τα
καινοτόμα προγράμματα που
εφαρμόζονται τόσο στο εξωτερικό
όσο και στο Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ),
σε συνεργασία με κορυφαία
εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Τα πεδία που θα καλυφθούν μέσα από
το πρόγραμμα:

να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά
είδη αθλητικών δραστηριοτήτων.
Παιδιά και γονείς αγκαλιάζουν πάντα
με αγάπη τέτοιου είδους προγράμματα,
γιατί γνωρίζουν πως αποσκοπούν,
πέρα από την εκμάθηση νέων
αθλημάτων, στη βελτίωση διαφόρων
δεξιοτήτων καθώς και τη μάθηση
μέσω πρωτότυπων προσεγγίσεων.
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Πατήστε εδώ και
απολαύστε στιγμιότυπα
από τα «Αθλητικά
Μονοπάτια»!

Αυτή τη χρονιά ευελπιστούμε να
δημιουργήσουμε την τεχνολογική
βάση που θα μας επιτρέψει μια
ακόμα καλύτερη αμφίδρομη και
δυναμική επικοινωνία μέσω της
νέας μας ψηφιακής πλατφόρμας! Τα
παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθούν μεμονωμένα και
σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα
ποικίλων ενδιαφερόντων για τα οποία
θα λαμβάνουν πιστοποίηση με την
επιτυχή ολοκλήρωσή τους.
Τα «Αθλητικά Μονοπάτια»
διοργανώνονται από το Τμήμα
Αθλητικής Αριστείας – Sports
Excellence, που λειτουργεί υπό την
επιστημονική επίβλεψη της Α΄
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής
Κλινικής ΕΚΠΑ, και υλοποιούνται
από την «Αναγέννηση & Πρόοδος»,
με αποκλειστική δωρεά από το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Ένα
δίκτυο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
όπως η Ιατρική Σχολή, τα ΣΕΦΑΑ,
το Παιδαγωγικό Τμήμα του
Πανεπιστήμιου Κρήτης, το Ερευνητικό
Εργαστήριο «Προηγμένων
Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και
Εφαρμογών Κινητών Συσκευών»
του Τμήματος Πληροφορικής
του Διεθνούς Πανεπιστημίου
Ελλάδος, οργανισμοί και κορυφαίοι
επιστήμονες, υποστηρίζουν τις
δράσεις μας χαράσσοντας τα
μελλοντικά μονοπάτια μας!

Περιμένουμε με ανυπομονησία
την έναρξη του προγράμματος
και ευχόμαστε να είναι ένας
διαφορετικός χειμώνας, πιο
δημιουργικός και πιο δραστήριος.
Πράγμα που το έχουμε όλοι, μικροί &
μεγάλοι, πολύ μεγάλη ανάγκη!
Δήμητρα Καφετζηδάκη
Εκπαιδευτικός
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Νίκος Μπαλής
Kαθηγητής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Η δουλειά του προπονητή
φυσικής κατάστασης
στο ποδόσφαιρο είναι
ιδιαίτερα απαιτητική, διότι
καλούμαστε να έχουμε
τους ποδοσφαιριστές
προπονημένους και
ταυτόχρονα «φρέσκους».

Ως επαγγελματίας καθηγητής φυσικής αγωγής και αθλητισμού ξεκίνησα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία –αρχικά σε
ερασιτεχνικό επίπεδο– ως προπονητής φυσικής κατάστασης. Η πρώτη πρόταση να εργαστώ σε ομάδα ποδοσφαίρου, σχεδόν
επαγγελματική, ήρθε τον Οκτώβριο του 2017, από την ομάδα του ΑΠΣ Ζάκυνθος της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας. Η εμπειρία αυτή ήταν
βαρύτατης σημασίας, έχοντας την ευκαιρία να εργαστώ με αθλητές υψηλού επιπέδου και να αποκομίσω τις σχετικές εμπειρίες.

Με τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018, ήρθε και η
λήξη της συνεργασίας μου με την ομάδα του ΑΠΣ Ζάκυνθος.
Γυρνώντας πλέον πάλι μόνιμα στην Αθήνα, είχα κατανοήσει
ότι ο ρόλος μου σε μία ομάδα ποδοσφαίρου είναι να
μεγιστοποιώ την απόδοση των αθλητών. Μπορώ να πω ότι τα
ΤΕΦΑΑ και η προσωπική μου ενασχόληση μου είχαν δώσει
τα απαραίτητα εφόδια για να προχωρήσω επαγγελματικά,
όμως ένοιωθα ότι χρειαζόμουν συνεχώς ανανέωση των
γνώσεων έτσι ώστε να γίνω ακόμα πιο εξειδικευμένος σε
αυτό που κάνω. Συνεπώς, άρχισα να ενδιαφέρομαι και
να αναζητώ μεταπτυχιακά τα οποία θα μου δώσουν νέα
εφόδια και θα με βοηθήσουν να αναδειχθώ επαγγελματικά.
Ταυτόχρονα ξεκίνησα να εργάζομαι και στην ομάδα ΓΣ
ΜΑΡΚΟ από το Μαρκόπουλο, η οποία αγωνιζόταν στην Α΄
Ερασιτεχνική Κατηγορία Ανατολικής Αττικής, έχοντας θέσει
ως στόχο να κερδίσει το πρωτάθλημα και εν συνεχεία να
ανεβεί στις επαγγελματικές κατηγορίες.
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Ύστερα από εκτενή έρευνα, βρήκα το μεταπτυχιακό που
με ενδιέφερε και αυτό ήταν στην Ιατρική Αθηνών με
τίτλο «Άθληση & Υγεία». Ο λόγος που το διάλεξα ήταν
γιατί είχε μαθήματα στη μεγιστοποίηση της απόδοσής elite
αθλητών και ήταν και στην Ιατρική Αθηνών. Η πρώτη μου
χρονιά στο μεταπτυχιακό με βοήθησε αρκετά, γιατί είδαμε
πράγματα τα οποία είχαμε κάνει και στα ΤΕΦΑΑ, αλλά στο
μεταπτυχιακό επίπεδο όλα ήταν εις βάθος. Παραδείγματος
χάριν, παρακολουθήσαμε ξανά Ανατομία, αλλά το γεγονός
ότι τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στην Ιατρική Σχολή
Αθηνών μάς έδωσε τη δυνατότητα να δούμε και να κάνουμε
τα μαθήματα βλέποντας από κοντά αληθινούς σορούς και
κατανοώντας πιο πρακτικά τη λειτουργία του ανθρώπινου
σώματος. Ταυτόχρονα κερδίσαμε και το πρωτάθλημα με τον
ΓΣ ΜΑΡΚΟ, οπότε ήταν μία χρονιά που αποδείχθηκε άκρως
επιτυχημένη.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Η δεύτερη χρονιά μου στο μεταπτυχιακό ήταν ακόμα πιο
ενδιαφέρουσα, διότι κάθε φοιτητής μπορεί να διαλέξει
μαθήματα της επιλογής του. Εγώ λοιπόν επέλεξα μαθήματα
που είχαν σχέση με μεγιστοποίηση απόδοσης, εργομετρικές
αξιολογήσεις και με Εργοφυσιολογία. Στο σημείο αυτό
να τονίσω ότι το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό διαθέτει
ένα υπερσύγχρονο κέντρο εργομετρικής αξιολόγησης,
όπου οποιαδήποτε ώρα της ημέρας μπορεί ο φοιτητής να
παρακολουθήσει αλλά και να συμμετέχει σε μετρήσεις.
Εκείνη τη χρονιά ξεκίνησα να εργάζομαι πάλι στην Γ΄
Εθνική Κατηγορία για την ομάδα του Αστέρα Βάρης. Το
γεγονός ότι δούλευα πάλι σε ομάδα εθνικής κατηγορίας
και ταυτόχρονα ήμουν στο 2ο έτος του μεταπτυχιακού με
βοήθησε πολύ, καθώς όλα τα μαθήματα ήταν δικής μου
επιλογής και σχετικά με το αντικείμενό μου. Επίσης, τα
μαθήματα πραγματοποιούνταν με εργασίες. Έτσι το μάθημα
γίνεται εντελώς πρακτικό, διότι κινητοποιεί τον φοιτητή και
εργαζόμενο να ψάξει και έτσι να μάθει περισσότερα.
Επιπλέον, η στενή συνεργασία και επικοινωνία μου με τους
καθηγητές μού έδωσε επιπλέον καθοδήγηση και βοήθεια
στη δουλειά μου.
Τώρα πλέον, τελειώνοντας και τη μεταπτυχιακή μου μελέτη
η οποία είναι πάνω στο ποδόσφαιρο, μπορώ να πω ότι το
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μεταπτυχιακό «Αθλητισμός & Υγεία» μού έδωσε τα επιπλέον
εφόδια που αναζητούσα για να βελτιωθώ στο επάγγελμά
μου. Επίσης, με βοήθησε να καταλάβω πόσο ενδιαφέρον
είναι ένα ακόμα πεδίο της επιστήμης μας, αυτό της έρευνας
πάνω στο ποδόσφαιρο, και αυτό το οφείλω σε μεγάλο βαθμό
στον υπεύθυνο καθηγητή μου, κ. Κουλουβάρη, αλλά και
στον καθηγητή που επιβλέπει και συντονίζει τη συγκεκριμένη
μελέτη, τον κ. Τσολάκη.
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