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Τ

Το Τµήµα Αθλητικής Αριστείας –Sports Excellence
της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, υλοποιείται
µε αποκλειστική δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος
Νιάρχος και τον Οκτώβριο του 2019 έκλεισε αισίως τα δύο χρόνια λειτουργίας του.
Στα δύο αυτά χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά και σπουδαία
έργα τα οποία δεν είναι επι του παρόντος να αναλυθούν. Πρέπει όµως να αναφερθούν δύο σπουδαία γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στο πρόσφατο Παγκόσµιο Συνέδριο των
Κέντρων Υψηλού Αθλητισµού στην Βαρκελώνη 0408/10/2019 όπου το Κέντρο µας είχε συµµετοχή. Το πρώτο
είναι ότι έχουµε αναπτύξει τέσσερις µοναδικές δράσεις που
µας καθιστούν πρωτοπόρους και ιδιαίτερα καινοτόµους:
1. Παρακολούθηση του προπονητικού φορτίου µέσω του Athlete Monitoring
2. Παρακολούθηση του νοητικού φορτίου µέσω του Owiwi
3. ∆ηµιουργία προγράµµατος καταγραφής - άθλησης για παιδιά µε παχυσαρκία αλλά και παιδιά µε υποκινησία σε σχολεία
της υποβαθµισµένης ∆υτικής Αττικής
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αθλητισµό – πρωταθλητισµό στην χώρα µας. Φιλοδοξία µας το
SPORTS EXCELLENCE να είναι το Κέντρο Αναφοράς για κάθε
αθλητή, κάθε προπονητή και κάθε γονέα.
Σχεδιάζουµε και εξατοµικεύουµε µαζί µε τους προπονητές
την στοχοθεσία του κάθε αθλητή στηρίζουµε την επιβράβευση
και αναγνώριση του, συνδέεουµε την επιτυχία του όχι µε την
επίδοση αλλά µε την προσπάθεια. Χρησιµοποιούµε τις γνώσεις µας µε τέτοιο τρόπο ώστε ο αθλητής µε τις δικές του
ικανότητες να αισθάνεται δηµιουργικός και µε την δική του παρόρµηση, σκέψη και δράση να εξελίσσεται όχι µόνο σαν
αθλητής αλλά και σαν άνθρωπος.
Τελειώνοντας θα ήθελα να µοιραστώ µαζί σας την άποψη του
Νέλσον Μαντέλα για τον αθλητισµό:
«Ο αθλητισµός έχει την δύναµη να αλλάξει τον κόσµο. Έχει
την δύναµη να εµπνεύσει. Έχει την δύναµη να ενώσει τους ανθρώπους όσο τίποτε άλλο. Ό αθλητισµός µπορεί να αφυπνίσει την ελπίδα εκεί που υπάρχει απελπισία»
Σας ευχόµαστε Καλές Γιορτές και Ευτυχισµένη και ∆ηµιουργική Νέα Χρονιά!

4. ∆ηµιουργία προγράµµατος άθλησης σε ασθενείς µε χρόνιες
παθήσεις όπως Καρδιακή Ανεπάρκεια, ∆ιαβήτη, Καρκίνο..
Τόσο τα δύο πρώτα όσο και το «άνοιγµα» στην κοινωνία µε
Ελίτ προγράµµατα για όλους αποτελούν καινοτόµες ενέργειες
που όλα τα κέντρα αποδέχονται µε ενθουσιασµό και σκοπεύουν να τα υιοθετήσουν και αυτά. Όλα τα προγράµµατα µας
είναι στην διάθεση σας.
Το δεύτερο γεγονός είναι ότι η αντιπροσωπεία της Αυστραλίας µας παρατείνει την αναγνώριση τους ως Κέντρο αναφοράς - για τις Εθνικές Οµάδες της Αυστραλίας όταν είναι στην
Ευρώπη – έως το 2024 ενώ ήταν έως και το 2020.
Όσον αφορά τους στόχους για το 2020 παραµένουν οι ίδιοι,
µπορούµε να αλλάζουµε απόψεις για τον σχεδιασµό πολλών
Εθνικών Οµάδων όµως οι αρχές µας παραµένουν ίδιες.
Μέσα από την εργασία µας µε συνεχή µελέτη, υποµονή, έντονη ανησυχία, αφοσίωση, και νέες συνεργασίες µε επιστήµονες από όλο τον κόσµο προσπαθούµε να ορίσουµε τον

www.SportsExcellence.gr

Με εκτίµηση
Παναγιώτης Κουλουβάρης
Sports Excellence, Επιστηµονικός Υπεύθυνος
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SNF-RUN:
Τρέχοντας προς την νέα δεκατία

Φ

έτος, την Πρωτοχρονιά, δεν αλλάζουµε
απλώς χρόνο, αλλάζουµε δεκαετία! Και για
αυτό και µόνο, αξίζει να γιορτάσετε µε έναν
τρόπο που θα θυµάστε για καιρό (µέχρι και
την επόµενη δεκαετία τουλάχιστον). Πώς; Τρέχοντας στον αγώνα δρόµου SNF RUN: 2020 FIRST RUN, γύρω
από τον Χριστουγεννιάτικο Κόσµο του Κέντρου Πολιτισµού
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)!
Για τέταρτη συνεχή Παραµονή Πρωτοχρονιάς το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σας καλεί να φορέσετε τα καλά σας...
αθλητικά παπούτσια και να τρέξετε στον SNF RUN: 2020 FIRST
RUN, ανεβάζοντας τον ρυθµό για το νέο έτος!
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για όλους, καθώς η διαδροµή καλύπτει µια απόσταση µόλις 4χλµ γύρω από το στολισµένο
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ΚΠΙΣΝ. Και βεβαίως µετά σας περιµένει το µεγάλο πάρτι στην
Αγορά του ΚΠΙΣΝ.
Επιπλέον, και φέτος, µε τη συµµετοχή σας στον SNF RUN µπορείτε να υποστηρίξετε το έργο µη κερδοσκοπικών οργανώσεων προσφέροντας ένα διαφορετικό Χριστουγεννιάτικο
δώρο. Συγκεκριµένα, στη φετινή διοργάνωση συµµετέχουν: Τα
Παιδιά της Άνοιξης, Οι Άγγελοι της Χαράς και η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά «Ο Καλός Ποιµήν» -όλες τους µικρές µεν οργανώσεις, µε µεγάλο ωστόσο έργο στην
προστασία ευάλωτων παιδιών. Με την επιπλέον συνεισφορά
του ΙΣΝ, το ποσό που θα συγκεντρωθεί από το συµβολικό κόστος συµµετοχής θα τριπλασιαστεί, µεγαλώνοντας το δώρο
που οι ίδιοι οι δροµείς έχουν προσφέρει.
Η εκκίνηση θα δοθεί στις 00:04, την Τετάρτη 1 Ιανουαρίου

www.SportsExcellence.gr

∆ραστηριότητες στο ΚΠΙΣΝ

2020, αµέσως µετά την αλλαγή του χρόνου! Τον αγώνα θα
παρουσιάσει η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος του iMEdD, Εκτελεστική
∆ιευθύντρια των ∆ΙΑΛΟΓΩΝ του ΙΣΝ και ∆ηµοσιογράφος,
Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου.
Όπως κάθε χρόνο, στις 31 ∆εκεµβρίου, ο Χριστουγεννιάτικος
Κόσµος του ΚΠΙΣΝ φτάνει στο απόγειο της λάµψης και της
ζωντάνιας του µε την περίφηµη πια Παραµονή Πρωτοχρονιάς
του ΚΠΙΣΝ, που τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως το
πρωτοχρονιάτικο ραντεβού χιλιάδων επισκεπτών κάθε ηλικίας,
εντός και εκτός Αττικής. Επιπλέον του SNF RUN, το πρόγραµµα
της ηµέρας περιλαµβάνει πατινάζ στο Κανάλι µέχρι αργά,
Φωτεινές Εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, ένα
επικό DJ Party στην Αγορά µε τον θρυλικό mod master Eddie
Piller και, βέβαια, τα καθιερωµένα εντυπωσιακά πυροτεχνήµατα!

www.SportsExcellence.gr
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Ο SNF RUN: 2020 FIRST RUN πραγµατοποιείται µε αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), η οποία
καλύπτει όλα τα έξοδα παραγωγής του αγώνα. Τη διοργανωτική επίβλεψη του αγώνα έχει η ΑMKE «Αναγέννηση & Πρόοδος» και το Τµήµα Αθλητικής Αριστείας (Sports Excellence)
της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο αγώνας πραγµατοποιείται σε συνεργασία
µε το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).
Ελάχιστο προτεινόµενο ποσό συνεισφοράς: €5
Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 2020
Αναλυτικές πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής στο
www.SNF.org
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∆ραστηριότητες στο ΚΠΙΣΝ
Άγγελοι της Χαράς
Οι «Άγγελοι της Χαράς» προσφέρουν ψυχοκοινωνική
στήριξη µέσω της τέχνης σε παιδιά που νοσηλεύονται ή
που φιλοξενούνται σε ιδρύµατα, σε ηλικιωµένους και
σε άτοµα µε αναπηρίες. Ειδικά εκπαιδευµένοι καλλιτέχνες-παιδαγωγοί και µουσικοθεραπευτές υλοποιούν σε
εβδοµαδιαία βάση καλλιτεχνικά προγράµµατα και εµψυχωτικές µουσικοθεατρικές παραστάσεις σε όλα τα
Νοσοκοµεία Παίδων της Αττικής, Μονάδες Φροντίδας
Ηλικιωµένων, καθώς και Ιδρύµατα Παιδικής Προστασίας και Φορείς Ειδικής Αγωγής.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Τα Παιδιά της Άνοιξης
Το Μικτό Κέντρο ∆ιηµέρευσης – Ηµερήσιας Φροντίδας
Απασχόλησης & Κατάρτισης ΑµεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης», φιλοξενεί 67 ενήλικες, µε νοητική υστέρηση, αυτισµό, σύνδροµο Down και σπαστική τετραπληγία. Ένας
βασικός στόχος του Κέντρου είναι η επαγγελµατική κατάρτιση των ατόµων που φοιτούν σε αυτό, η βελτίωση
της ποιότητας της ζωής των ωφελουµένων, ο περιορισµός του κοινωνικού αποκλεισµού τους και η παροχή
ίσων ευκαιριών στην καθηµερινότητά τους. Στην προσπάθεια αυτή συµβάλλει το άριστα καταρτισµένο προσωπικό και οι εθελοντές του Κέντρου, προσφέροντας
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Με το δώρο των δροµέων και την περαιτέρω ενίσχυση
του ΙΣΝ, το Κέντρο σκοπεύει να καλύψει την προµήθεια
του απαραίτητου και κατάλληλου εξοπλισµού των αιθουσών φυσικοθεραπείας και φυσικής εκπαίδευσης, για την
καλύτερη θεραπεία και άσκηση των ωφελούµενων.
Το Κέντρο λειτουργεί από το 1990 και στεγάζεται στην
Αλεξάνδρεια του Ν. Ηµαθίας.

Με το δώρο των δροµέων, και την περαιτέρω ενίσχυση
του ΙΣΝ, θα ενισχυθούν τα καλλιτεχνικά και θεραπευτικά
προγράµµατα στην εντατική νεογνών και τα ογκολογικά
τµήµατα των Νοσοκοµείων Παίδων της Αθήνας που
δραστηριοποιείται ο οργανισµός. Οι «Άγγελοι της
Χαράς» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που
ιδρύθηκε το 2014.

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά
«Ο Καλός Ποιµήν»
Η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά «Ο Καλός
Ποιµήν» υποδέχεται παιδιά από την ηλικία των 4 ετών, τα
οποία τελούν κάτω από δυσµενείς κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες ή και ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, ύστερα από σχετική εντολή του Εισαγγελέα
Ανηλίκων, ή αίτηση των γονέων τους, ή κατόπιν δικαστικής απόφασης. Ο οργανισµός σήµερα φιλοξενεί 27
παιδιά και µεριµνά για τις καθηµερινές δραστηριότητες
φροντίδας των ανηλίκων, παρέχοντας τροφή, στέγη, ένδυση, ιατρική περίθαλψη. Επίσης, διοργανώνει δράσεις
που στοχεύον στην υγιή ψυχοπνευµατική ανάπτυξη των
παιδιών και την οµαλή ενσωµάτωσή τους στην κοινωνία.
Το δώρο των δροµέων, µε την περαιτέρω ενίσχυση του
ΙΣΝ, θα συµβάλει στην προµήθεια απαραίτητων ιατρικών
µηχανηµάτων για τον εξοπλισµό του ιατρείου της δοµής.
Συγκεκριµένα, προτεραιότητα αποτελεί η προµήθεια
ενός ηλεκτρονικού πιεσόµετρου, ενός ηλεκτρονικού φορητού καρδιογράφου και ενός διπλού διαφανοσκόπιου.
Η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά «Ο Καλός
Ποιµήν» ιδρύθηκε το 1955 µε έδρα τα Καµίνια στον Πειραιά, µε σκοπό την παροχή προστασίας σε ανηλίκους
που την έχουν ανάγκη.
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Christmas Games
Το βράδυ που ο Άγιος Βασίλης κοιμόταν, τα ξωτικά
άφησαν τις δουλειές τους και στήσανε παιχνίδια
στην αυλή. Από τα πολλά γέλια ο Άγιος Βασίλης
ξύπνησε να δει τι γίνεται…και τι να δει;
Όλα τα ξωτικά παίζανε μαζί. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Βασίλης
προβληματίστηκε και αναρωτήθηκε μήπως τα ατομικά δώρα δεν
δίνουν τη χαρά που βρίσκεται στα ομαδικά παιχνίδια.
Έτσι λοιπόν, παρέα με τα ξωτικά έρχεται στο Ξέφωτο του Πάρκου
Σταύρος Νιάρχος και στήνια πολλά ομαδικά παιχνίδια για τα παιδιά.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ι∆ΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Το Ημερολόγιο του άι Βασίλη
Οι γιορτές πλησιάζουν και πριν μοιράσει τα δώρα
του ο Άγιος Βασίλης επιλέγει έναν τόπο για να
παίξει με τα παιδιά.
Έτσι, έρχεται και φέτος στο ΚΠΙΣΝ για να μετρήσει αντίστροφα
μαζί τους για την Πρωτοχρονιά! Τα παιδιά προετοιμάζονται να
υποδεχθούν το 2020, μέσα από μια σειρά ομαδικών παιχνιδών,
εμπνευσμένων από το ημερολόγιο, τους μήνες και τις εποχές,
κάνοντας ένα νοητό ταξίδι στη νέα χρονιά.
Σας περιμένουμε για παιχνίδια στο έλκηθρο (23/12), για μια
συναρπαστική περιπέτεια στην Αλάσκα (24/12) και φυσικά για
παιχνίδια με τον Άγιο Βασίλη (29/12)!

Σάββατο 21,28/12
Παρασκευή 3/1
12:00 – 14:00
Χώρος: ΞΕΦΩΤΟ

Για παιδιά 6-12 ετών
(με σειρά προτεραιότητας)
Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Αναγέννηση & Πρόοδος

Χριστουγεννιάτικες
οικογενειακές αποστολές
Τα παιδιά αυτά τα Χριστούγεννα έχουν μια
αποστολή… Να πάρουν τους γονείς τους και να
έρθουν για ένα οικογενειακό αθλητικό παιχνίδι
στον Υπαίθριο Χώρο Αθλοπαιδιών του ΚΠΙΣΝ.
Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, χειροσφαίριση και πολλή
διασκέδαση μας περιμένουν για να ξεφαντώσουμε στο ΚΠΙΣΝ.
Απαραίτητη προϋπόθεση, οι ομάδες να φοράνε ένα σκουφάκι του
άι Βασίλη ή του Καλικάντζαρου και να έρθουν στο ΚΠΙΣΝ με
γιορτινή διάθεση!
Δευτέρα 23,30/12
Τρίτη 24/12
Πέμπτη 26/12 &2/1
Παρασκευή 27/12 &3/1
Κυριακή 29/12
11:00 – 14:00

Δευτέρα 23/12, Τρίτη 24/12 &Κυριακή 29/12
11:30 – 13:30

Χώρος: ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ

Χώρος: ΣΤΙΒΟΣ
Για παιδιά 6-12 ετών
(με σειρά προτεραιότητας)

Για παιδιά 6-12 ετών και τους/τις συνόδους τους
(έως δυο οικογένειες των τεσσάρων μελών ανά 15 λεπτά, με
προεγγραφή στο SNFCC.org)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

www.SportsExcellence.gr
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Παναγιώτης Χαλβατσιώτης:
Η επίδραση της άσκησης στην τρίτη ηλικία
1. Είναι γνωστά τα οφέλη της άσκησης για το ανθρώπινο σώµα. Γιατί όµως είναι επιτακτική η
ανάγκη να ασκούµαστε;
Οι σύγχρονες περιβαλλοντικές επιδράσεις και ο νέος τρόπος
ζωής έχουν εξωθήσει το ανθρώπινο σώµα σε λειτουργικές
συνθήκες πολύ διαφορετικές από εκείνες που συντονίζεται
εποικοδοµητικά από το γενετικό µας υλικό. Ο άνθρωπος στην
παλαιολιθική εποχή που ήταν τροφοσυλλέκτης µε διαιτολόγιο
χαµηλό σε προσλαµβανόµενες θερµίδες και ευρισκόµενος σε
συνεχή κίνηση είτε για αναζήτηση τροφής ή για την προστασία
του, είχε τα ίδια ακριβώς γονίδια µε τον σύγχρονο άνθρωπο.
Αυτό το γενετικό υλικό λοιπόν, εκείνη την εποχή µε τις τότε
διατροφικές καθηµερινές συνθήκες, καθιστούσε αδύνατη την
ανάπτυξη των σύγχρονων χρόνιων µη µεταδιδόµενων νοσηµάτων όπως ο διαβήτης, οι καρδιοπάθειες, ο καρκίνος ή η
νόσος του Alzheimer. Οι σηµερινές όµως υγειινοδιαιτητικές

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 / Νο 5 / E-MAG SPORTS EXCELLENCE

συνθήκες µε την τροφική αφθονία και τους αυτοµατισµούς που
ενσωµατώθηκαν στην καθηµερινότητα µας, αποδιοργανώνουν
την λειτουργία των ίδιων γονιδίων και οδηγούν σε αυξηµένη
νοσηρότητα και θνητότητα τον άνθρωπο. Σήµερα στη γη συµβαίνει το τραγελαφικό να πεθαίνουν από την παχυσαρκία και
τις σχετιζόµενες νοσογόνες καταστάσεις περισσότεροι συνάνθρωποί µας, από εκείνους που διαβιούν σε φτωχές χώρες
και λιµοκτονούν από έλλειψη τροφής. Έχουµε λοιπόν οδηγηθεί σε λάθος διαδροµές και πρέπει άµεσα να αντιδράσουµε,
υιοθετώντας τις αρχές της υγιεινής για το σώµα µας διατροφής και την αυξηµένη φυσική δραστηριότητα.

2. Είναι τα αντιοξειδωτικά η λύση για την γήρανση;
Τα αντιοξειδωτικά είναι βιολογικά δραστικές ουσίες που στα
πειραµατικά εργαστήρια αποδείχθηκε ότι αντιµετωπίζουν επιτυχώς και καταστρέφουν τις επιβλαβείς για τους ιστούς ελεύwww.SportsExcellence.gr

Συνέντευξη
θερες οξειδωτικές ρίζες. Θεωρητικά εφόσον η γήρανση και η
εµφάνιση όλων των χρόνιων νοσηµάτων, όπως ο καρκίνος τα
καρδιαγγειακά νοσήµατα, οι ηπατοπάθειες και πολλά άλλα,
έχουν σαν βασική αιτία την µη ελεγχόµενη παραγωγή οξειδωτικών ριζών που καταστρέφουν σιγά-σιγά το γενετικό µας
υλικό και όχι µόνο, τότε η πρόσληψη αντιοξειδωτικών θα µας
χάριζε την αιωνιότητα. Εντούτοις καµία µελέτη µέχρι σήµερα
δεν έχει αποδείξει ότι η πρόσληψη συνθετικών αντιοξειδωτικών
προφυλάσσει την υγεία µας. Τα φυσικά αντιοξειδωτικά ανιχνεύονται σε διάφορα τρόφιµα σχεδόν αποκλειστικά φυτικής
προέλευσης ή παρασκευάζονται από τα κύτταρα µας. Εποµένως µια ισορροπηµένη µεσογειακή διατροφή πλούσια σε
όσπρια, δηµητριακά, λαχανικά και φρούτα, που αποτελούν τη
βάση της Μεσογειακής διατροφής και όπως έχει δειχθεί συνιστάται για την πρόληψη και διαχείριση χρόνιων νοσηµάτων, µπορεί
να µας παρέχει καθηµερινά σηµαντικά επίπεδα αντιοξειδωτικών.

µατική υγεία βοηθώντας µας να καταπολεµήσουµε το stress
που κυριαρχεί στη ζωή µας. Για όλους αυτούς τους λόγους
είναι αδήριτη ανάγκη να ασκούµαστε ανεξάρτητα σε ποιά ηλικία βρισκόµαστε. Μην ξεχνάµε ότι η άσκηση αποτελεί από
µόνη της ένα καταπληκτικό εργαλείο για να καθυστερήσουµε
τη γήρανση του οργανισµού µας.
'Νους υγιής εν σώµατι υγιή' έλεγαν οι πρόγονοί µας και αυτό
αποδεικνύεται ότι τα δραστήρια παιδιά µε συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, έχουν καλύτερη απόδοση στο σχολείο
και στην απορρόφηση της γνώσης. Στις µεγαλύτερες "εύθραυστες" ηλικίες εκτός από την διατήρηση των ανώτερων
γνωστικών λειτουργιών και τη βελτίωση του θυµικού, η άσκηση
χαρίζει το αίσθηµα της ισορροπίας προάγοντας την ευστάθεια
και εποµένως προφυλάσσοντας από πτώσεις που αποτελούν την αιτία καταγµάτων µε
οδυνηρές πολλές φορές συνέπειες για την υγεία.

'Νους υγιής εν σώµατι υγιή'
έλεγαν οι πρόγονοί µας και
αυτό αποδεικνύεται ότι τα
δραστήρια παιδιά µε
συµµετοχή σε αθλητικές
δραστηριότητες, έχουν
καλύτερη απόδοση στο
σχολείο και στην
απορρόφηση της
γνώσης.

Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι
διεθνείς οργανισµοί συστήνουν ότι
η πρόσληψη αντιοξειδωτικών, όπως
η β-καρωτίνη, σε υψηλά επίπεδα
µπορεί να αυξήσουν το κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου του πνεύµονα σε
καπνιστές και η πρόσληψη σηµαντικών δόσεων βιταµίνης Ε µπορεί να
αυξήσει τον κίνδυνο εµφάνισης
προστατικού καρκίνου και αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου. Οι υψηλές
επίσης συγκεντρώσεις βιταµίνης Ε
στο αίµα µετά από λήψη σχετικών
συµπληρωµάτων διατροφής µπορεί να αυξήσουν δραµατικά
την ισχύ των αντιπηκτικών φαρµάκων σε ασθενείς που τα λαµβάνουν και να τους οδηγήσουν σε επικίνδυνες για τη ζωή αιµορραγίες. Αντίθετα, οι συγκεντρώσεις αυτών των ουσιών στα
τρόφιµα είναι σε πολύ χαµηλά επίπεδα οπότε ο κίνδυνος αυξηµένης τους πρόσληψης µέσω των γευµάτων είναι σχεδόν
ανύπαρκτος.

3. Αρκεί να ασκούµαστε µόνο στα νεότερα χρόνια
µας; Πόσο πρέπει να ασκούµαστε;
Η συµµετοχή µας σε προγράµµατα άσκησης δεν είναι ευεργετική γιατί απλά βελτιώνει την φυσική µας κατάσταση, αλλά
επειδή βοηθά στην πρόληψη ποικίλων χρόνιων νοσηµάτων µε
δυσµενές εξελίξεις για την υγεία µας όπως ο διαβήτης τα
καρδιαγγειακά νοσήµατα ή ο καρκίνος και γιατί χαρίζει πνευwww.SportsExcellence.gr
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Στην παιδική και εφηβική ηλικία συνιστάται η συµµετοχή σε
προγράµµατα άσκησης τουλάχιστον για 1 ώρα ηµερησίως.
Για τους ενήλικες είναι απαραίτητη µιας µέτριας βαρύτητας άσκηση για 150 λεπτά ή
έντονης για 75 λεπτά την
εβδοµάδα.

”

Το πρόγραµµα πρέπει να περιλαµβάνει αεροβική δραστηριότητα, δηλαδή γρήγορο περπάτηµα, τρέξιµο, ποδηλασία,
κολύµβηση ή κωπηλασία. Επίσης θα πρέπει να έχει και ασκήσεις αντίστασης για την ενδυνάµωση των µυκών µας οµάδων µε βάρη και όργανα. Μπορούµε όµως χρησιµοποιώντας
το βάρος από το ίδιο το σώµα µας να ασκηθούµε σε αναερόβιο πρόγραµµα µε τη γυµναστική των κοιλιακών µυών, τα
επαναλαµβανόµενα ηµικαθίσµατα, µε τα push-ups αλλά και µε
άλλες σχετικές δραστηριότητες που θα µας υποδείξουν οι ειδικοί. Το γρήγορο περπάτηµα, το τρέξιµο και τα άλµατα θα
βοηθήσουν επίσης την υγεία των οστών µας. Μέτρια θεωρείται η άσκηση που µπορείς να συνοµιλείς κατά τη διάρκειά της,
ενώ η έντονη προκαλεί ταχυκαρδία, ταχύπνοια και αν προσπαθήσεις να µιλήσεις διακόπτεις το λόγο σου για να πάρεις
ανάσα.
Πριν την έναρξη συµµετοχής σε προγράµµατα αυξηµένης φυσικής δραστηριότητας θα πρέπει να συµβουλευόµαστε τον προ-

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 / Νο 5 / E-MAG SPORTS EXCELLENCE

12

Συνέντευξη

σωπικό µας γιατρό για να διαγνώσει αν υπάρχουν συνθήκες
που θα υπαγορεύσουν συγκεκριµένες οδηγίες για την άσκηση
εξατοµικευµένα.
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι δεν συναντάς συχνά άτοµα µεγαλύτερα των 65 ετών να αθλούνται και οι διεθνείς στατιστικές
καταγράφουν ότι µόνο το 15% κατά µέσο όρο των ηλικιών
αυτών ακολουθούν τακτικά προγράµµατα αυξηµένης φυσικής
δραστηριότητας.
∆υστυχώς στη χώρα µας το Ευρωβαρόµετρο της τελευταίας
χρονιάς κατέταξε τη χώρα µας στη τελευταία θέση όσον
αφορά τη συµµετοχή των πολιτών σε άσκηση, αφού σε ετήσια
βάση το 68% του πληθυσµού δεν συµµετείχε σε καµία αθλητική δραστηριότητα ούτε µια
φορά το χρόνο. Αφού στην
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση υπάρχει το
υποχρεωτικό µάθηµα της γυµναστικής, είναι εύκολο να συνάγουµε ότι η αρνητική αυτή
τάση αφορά κύρια τους ενήλικες και αναµένεται να έχουν
µηδαµινή συµµετοχή οι µεγαλύτερες ηλικίες. Η κυριότερη
αιτία όπως έχει καταγραφεί
είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος και η άγνοια του ότι η
άσκηση µπορεί µε άµεσο και
έµµεσο τρόπο να αυξήσει το
προσδόκιµο της επιβίωσης.
Επειδή λοιπόν η άσκηση δεν
προσθέτει απλά χρόνια στη
ζωή µας αλλά ζωή στα χρόνια µας, θεωρείται ότι ποτέ δεν
είναι αργά, µαζί µε τους φίλους µας, ανεξάρτητα από την ηλικία µας εδώ και τώρα να ξεκινήσουµε προγράµµατα άσκησης
σχεδιασµένα για τις ανάγκες µας και την ηλικία µας.

ιδιαιτερότητές στους στην ευζωία. Κάθε γονίδιο που είναι υπεύθυνο για µια λειτουργία του οργανισµού δεν είναι ακριβώς
ίδιο σε όλους µας, γιατί πρέπει να υπάρχει "πολυµορφία" στο
ανθρώπινο είδος. Όπως δεν φοράµε όλοι το ίδιο νούµερο
παπούτσια, έτσι υπάρχουν για παράδειγµα και πολυµορφισµοί
στο γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τον µεταβολισµό των λιπιδίων. Έτσι άλλοι µε τον "κακό" πολυµορφισµό θα οδηγηθούν
γρήγορα ανάπτυξη ενός εµφράγµατος του µυοκαρδίου και
άλλοι όπως οι κάτοικοι της επαρχίας του Μυλοποτάµου της
Κρήτης που οι περισσότεροι κληρονοµούν ένα προστατευτικό
πολυµορφισµό του γονιδίου δύσκολα θα πάθουν αθηρωµάτωση. Αντίστοιχα, υπάρχουν άλλοι πολυµορφισµοί σε ογκογονίδια που όταν ενεργοποιηθούν θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη
κακοηθειών σαν τα γονίδια BRCA1-BRCA2 για τον καρκίνο του
µαστού που κληρονοµούνται και που
µπορεί να βάλουν τη ζωή µας σε
περιπέτειες.

Οι πληθυσµοί του ορεινού
Καυκάσου που θεωρούνται
παραδείγµατα µακροζωίας
έχουν αυξηµένη φυσική
δραστηριότητα λόγω του
ορεινού περιβάλλοντος,
διαβιούν µε τη ηρεµία του
µαγευτικού φυσικού τοπίου
ως αντίδοτο στο
stress

4. Είναι το γενετικό υλικό µας καθοριστικός παράγοντας για την γήρανση του οργανισµού µας;
Στο DNA µας είναι καταγεγραµµένες πολλές περισσότερες
πληροφορίες για µας που ακόµα δεν γνωρίζουµε αλλά και
δεν φαίνονται στο σώµα µας. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι κάποιοι κρυφοί ακόµα για µας γενετικοί κώδικές κρατούν επτασφράγιστο το µυστικό για το πόσο αλλά και το πώς θα
ζήσουµε. Υπάρχει µια σειρά συγκεκριµένων γονιδίων που
ελέγχουν λειτουργίες του οργανισµού που συµβάλλουν µε τις
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 / Νο 5 / E-MAG SPORTS EXCELLENCE

Παράλληλα περιβαλλοντικές επιδράσεις, όπως τοξικά προόντα ή
επιβλαβείς ακτινοβολίες, είναι δυνατόν να προκαλέσουν µόνιµες αλλαγές στο DNA µας µε µεταλλάξεις
που ξαφνικά ενεργοποιούν παθολογικές εκφράσεις. Έτσι η υπέρµετρη
έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία
µπορεί να προκαλέσει µεταλλάξεις
στο γενετικό µας υλικό και να οδηγήσει στην ανάπτυξη κακόηθους µελανώµατος.

”

Η παρουσία επίσης επαρκών ποσοτήτων αρχέγονων βλαστοκυττάρων
στο σώµα µας αυξάνει την αναγεννητικότητα των ιστών µας και
επιδιορθώνει βλάβες σε όργανα του οργανισµού µας όπως τα
αγγεία το δέρµα, την καρδιά και εποµένως χαρίζει µακροηµέρευση. Αυτοί λοιπόν που διαθέτουν γονίδια που υπερεκφράζουν τη δηµιουργία επαρκών ποσοτήτων βλαστοκυττάρων,
θα έχουν και την δυνατότητα γρηγορότερης και σίγουρης επούλωσης βλαβών σε ποικίλους ιστούς του οργανισµού µας.
Επίσης έχουν εντοπισθεί τα γονίδια που ελέγχουν την έκφραση
των σιρτουνών. Η παρουσία των καλοδεχούµενων πολυµορφισµών τους, συνδέεται µε αυξηµένο προσδόκιµο επιβίωσης
και πολλές ερευνητικές προσπάθειες ενεργοποίησής τους σε
πειραµατόζωα είχαν σαν αποτέλεσµα έως και διπλασιασµό
του χρόνου ζωής τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι από τους πρωτοπόρους στο πεδίο αυτό ήταν επιστηµονικές οµάδες από το
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Ηράκλειο της Κρήτης µε µελέτες σε σκουλήκια.
Τέλος τα τελοµερή είναι οι απολήξεις των χρωµατοσωµάτων
µας, δηλαδή των σχηµατισµών του γενετικού υλικού στο πυρήνα των κυττάρων µας, που το µήκος τους είναι ευθέως ανάλογο του προσδιορισµένου για µας χρόνου ζωής. Εποµένως
αυτοί που είναι υπεραιωνόβιοι γεννιούνται µε πολύ µακριά τελοµερή. Ενώ λοιπόν κληρονοµούµε "µακριά ζωή", οι καθηµερινές µας συνήθειες είναι δυνατόν να τροποποιήσουν αυτές τις
γενετικές πληροφορίες και ίσως ακόµη και να τις ακυρώσουν.
Πολλές ανθυγιεινές διατροφικά καθηµερινές συνήθειες µπορεί να κοντύνουν πρόωρα το µήκος τους, ενώ η αεροβική
όµως άσκηση τα επιµηκύνει. Κάθε φαρµακευτική προσπάθεια
επιµήκυνσης των τελοµερών οδήγησε σε ανάπτυξη καρκίνων.
Έτσι αποδεικνύεται ότι το µυστικό της ζωής που µπορεί να κρύβεται στο γενετικό µας κώδικα, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί
αρνητικά µε επιβλαβείς για την υγεία µας καθηµερινές συνήθεις και αντίθετα να ευοδωθεί µόνο µε την αυξηµένη φυσική
δραστηριότητα και την άσκηση.
Η υγιεινή λοιπόν διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά µε
συνοδεία ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, που είναι πλούσιο σε ρεσβερατρόλη που ενεργοποιεί τις σιρτουνες του οργανισµού
µας, µαζί µε την τακτική άσκηση προστατεύουν και επάγουν
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την υγεία µας διαφυλάττοντας την γονιδιακή µας κληρονοµιά.
Επίσης διάφορα δραστικά µέτρα αντιµετώπισης του stress, και
η αποφυγή καρκινογόνων όπως το κάπνισµα και η υπερέκθεση
στον ήλιο συµβάλλουν στην ευζωία µας. Η µείωση των προσλαµβανόµενων θερµίδων βοηθά και στην απώλεια υπερβάλλοντος σωµατικού βάρους αλλά και στην σωστή λειτουργία
των κυτταρικών µας µηχανισµών µε µειωµένη παραγωγή οξειδωτικών σωµάτων.
Οι πληθυσµοί του ορεινού Καυκάσου που θεωρούνται παραδείγµατα µακροζωίας έχουν αυξηµένη φυσική δραστηριότητα
λόγω του ορεινού περιβάλλοντος, διαβιούν µε τη ηρεµία του
µαγευτικού φυσικού τοπίου ως αντίδοτο στο stress, και έχουν
υιοθετήσει στην καθηµερινότητά τους την πατροπαράδοτη υγιεινή τους διατροφή µε τοπικά προόντα της µάνας γης. Όλα
αυτά µαζί συµβάλλουν δηµιουργικά στην ευζωία τους. Αντίστοιχα, πληθυσµοί των Ιαπωνικών νήσων που χαρακτηρίζονται
επίσης µε µακροβιότητα, έχουν σαν βασική διατροφική πηγή τη
θάλασσα µε διάφορα είδη από φύκια και ιχθυοειδή, που δεν
περιέχου κεκορεσµένα λιπαρά αλλά αγγειοπροστατευτικά ω-3
λιπαρά οξέα. Αντίθετα εµείς που ζούµε στην πανέµορφη Ελλάδα µας πολιορκούµαστε καθηµερινά από προσφορές µε delivery όλων των ανθυγιεινών διατροφικών συνδυασµών,
υιοθετούµε την πρόοδο της τεχνολογίας και των αυτοµατισµών
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14 Συνέντευξη
ξοδεύοντας τον περισσότερο χρόνο µας µπροστά σε οθόνες,
ενώ το άγχος και το stress του αύριο µας καταβάλει καθηµερινά.
Η θεωρία µε τα γονίδια και την ευζωία µοιάζει σαν να µας χαρίσανε ένα ακριβό αυτοκίνητο που στους τροχούς του φορά τα
τελειότερα λάστιχα και αντί να το οδηγήσουµε σε πίστες υψηλών ταχυτήτων να αποδώσει τον δυναµισµό του, το χρησιµοποιούµε σαν γεωργικό εργαλείο σε αγροτικούς
ανασκαµµένους χωµατόδροµους.

5. Συµπληρώµατα διατροφής µε υψηλή αντιοξειδωτική δράση µπορούν να προσφέρουν οφέλη αντίστοιχα της άσκησης;
Το οξειδωτικό stress παίζει
σηµαντικό ρόλο στην παθογένεια και στην εξέλιξη σχεδόν όλων των νοσηµάτων.
Τα ενδογενή οξειδωτικά σώµατα παράγονται κύρια κατά
την διαδικασία παραγωγής
ενέργειας από τα κύτταρά
µας στα µιτοχόνδρια αλλά
και από άλλες κυτταρικές
δυσλειτουργίες. Τα εξωγενή
προσλαµβάνονται από την
τροφή ή είναι αποτέλεσµα
εξωγενών περιβαλλοντικών
βλαπτικών παραγόντων. Η
αυξηµένη παρουσία τόσο
των ενδογενών όσο και των εξωγενών οξειδωτικών σωµάτων, µε παράλληλη έκπτωση των αντιοξειδωτικών συστηµάτων
του σώµατός µας, οδηγούν σε πυροδότηση µιας σειράς µοριακών µηχανισµών που αφενός επιτείνουν την παραγωγή και
άλλων οξειδωτικών σωµάτων και αφετέρου την έναρξη της
διαδικασίας φλεγµονής. Η τελευταία επισηµαίνει την έναρξη
κάθε παθολογικής έκφρασης. Η άσκηση έχει δειχθεί ότι ενεργοποιεί όλους τους αντιοξειδωτικούς µηχανισµούς του σώµατος µας, που σαν µετρήσιµο αποτέλεσµα έχουµε την
καταστολή της φλεγµονής µε την παραγωγή και αντιφλεγµονωδών παραγόντων.

ξειδωτικών από τα κύτταρά µας και σε συνδυασµό µε την υγιεινή διατροφή καθιστά περιττή κάθε σκέψη για χορήγηση συµπληρωµάτων µε αντιοξειδωτικά. Τέλος δεν υπάρχει καµιά
µελέτη που να στηρίζει την θεωρία ότι τα συµπληρώµατα θα αυξήσουν την παραγωγή οξειδωτικών από την άσκηση ή θα προφυλάξουν τον αθλούµενο από κακώσεις.

6. Τι θα συµβουλεύατε όλους όσους ξεκινάνε να
ασκούνται στην τρίτη ηλικία;
∆εν υπάρχει καµία πλέον αµφιβολία ότι η αυξηµένη φυσική
δραστηριότητα και η συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης θα
πρέπει να ενσωµατωθούν στην καθηµερινότητα κάθε ατόµου
ακόµα και σε συµπολίτες µας µεγαλύτερης ηλικίας. Ιδιαίτερα λοιπόν οι
ηλικιακές οµάδες µεγαλύτερες των
60 ετών που έχουν πιο εύθραυστη
υγεία, επειδή έχουν να κερδίσουν σηµαντικά οφέλη από την άσκηση πρέπει να παραµείνουν όσο πιο
δραστήριοι γίνεται. Η άσκηση έχει
αποδειχθεί ότι επιµηκύνει το προσδόκιµο επιβίωσης, επειδή βοηθά σηµαντικά στην πρόληψη χρόνιων
νοσογόνων καταστάσεων όπως για
παράδειγµα ο διαβήτης, η οστεοπόρωση, η νόσος του Alzheimer ή ο
καρκίνος. Συνεισφέρει επίσης στην
βελτίωση της υγείας σε παρουσία παθολογικών καταστάσεων από το καρδιοαναπνευστικό
και
επιπλέον
ενδυναµώνει την αυτοεκτίµηση και την ενεργητικότητά µας καταπολεµώντας καταθλιπτικού τύπου επιβαρύνσεις ή αγχώδεις
συνδροµές.

Η άσκηση βελτιώνει
επίσης τη φυσική κατάσταση
ενός χρόνιου πάσχοντα,
βοηθώντας τον να
αυτοεξυπηρετείται ώστε
να ανεξαρτητοποιηθεί
από την ανάγκη συνεχούς
φροντίδας.

∆εν υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι η τακτική άσκηση ενεργοποιεί λοιπόν την παραγωγή των πολύτιµων ενδογενών αντιο-
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”

Η άσκηση βελτιώνει επίσης τη φυσική κατάσταση ενός χρόνιου πάσχοντα, βοηθώντας τον να αυτοεξυπηρετείται ώστε να
ανεξαρτητοποιηθεί από την ανάγκη συνεχούς φροντίδας. Του
ενδυναµώνει την αίσθηση ισορροπίας και αντίληψης της θέσης
του σώµατος προφυλάσσοντας τον από πτώσεις που συχνά
οδηγούν σε οδυνηρές ενίοτε κακώσεις όπως τα κατάγµατα
ισχίου που υποβαθµίζουν σηµαντικά την υγεία των ηλικιωµένων ατόµων.
Είναι απολύτως ασφαλές για κάθε ηλικιωµένο άτοµο να γυ-

www.SportsExcellence.gr

Συνέντευξη
µνάζεται αφού έχει συνεννοηθεί από πριν µε τον προσωπικό
του γιατρό για να συζητηθεί αφενός αν απαιτείται ιδιαίτερος
έλεγχος πριν την έναρξη και αφετέρου για να σχεδιασθεί ένα
εξατοµικευµένο πρόγραµµα άσκησης, µε µια πιθανή αποφυγή
συγκεκριµένου τύπου ασκήσεων. Η τυχόν παρουσία των παραπάνω αναφερθέντων παθολογικών καταστάσεων ή η παρου-
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σία αρθρίτιδας όχι µόνο λοιπόν δεν θα καταστήσουν απαγορευτική την συµµετοχή του εξεταζόµενου σε προγράµµατα αυξηµένης φυσικής δραστηριότητας αλλά τουναντίον θα την
επιβάλουν ως µια επιτακτική ανάγκη σαν επιπλέον µέσο θεραπείας και αποκατάστασης.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ
Επίκουρος καθηγητής Παθολογίας – ∆ιαβήτη, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Πρόκειται για έναν διακεκριµένο γιατρό που το ερευνητικό του έργο είναι σηµαντικό και πρωτοποριακό µε αρκετά βραβεία. ∆ιετέλεσε fellow στην Ενδοκρινολογία στη Mayo Clinic, του Rochester στη Minnesota των ΗΠΑ. Απέκτησε το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1986. Στη συνέχεια έλαβε υποτροφία από την Ιατρική Σχολή του
Mount Sinai στην Ν. Υόρκη των ΗΠΑ, όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Ανακηρύχθηκε ∆ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ως υπότροφος του Ωνασείου Ιδρύµατος, µε θέµα διατριβής “Αξιολόγηση νεότερων διαγνωστικών µεθόδων στην διερεύνηση περιπτώσεων υποφυσιογενούς νανισµού”. Εκλέχτηκε Λέκτορας και στην συνέχεια Επίκουρος
Καθηγητής Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και εργάζεται στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ». Τον Νοέµβριο του 2011, το ερευνητικό του πρόγραµµα αξιολογήθηκε σαν ένα από τα 6 καλύτερα σε παγκόσµιο συνέδριο στο Los Angeles των ΗΠΑ. Επίσης, ήταν µέλος της ∆ιεθνούς Κριτικής Επιτροπής των
ερευνητικών χορηγήσεων της Κυβέρνησης της ∆ανίας για το 2011.

www.SportsExcellence.gr

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 / Νο 5 / E-MAG SPORTS EXCELLENCE

16

Αθλητική Επιστήµη

Βαρκελώνη: Το Sports Excellence
επεκτείνει τους ορίζοντές του

Σ

τις 8-12.10.2019 ο επιστηµονικός υπεύθυνος της
‘’Αναγέννηση & Πρόοδος’’, κος. Κουλουβάρης Παναγιώτης, ο εκτελεστικός διευθυντής, κος. Μπόγλου Σταύρος, ο διευθυντής προγραµµάτων
Sports Excellence, κος. Τσολάκης Χαρίλαος και ο
συντονιστής αθλητικών δραστηριοτήτων, κος. ∆αβιώτης Θεόδωρος παρευρέθηκαν στην γενική συνέλευση της ASPC, της
Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Αθλητικών Κέντρων.
Παρακάτω παρατίθενται οι εντυπώσεις τους.

H εκπαιδευτική και διερευνητική µας επίσκεψη στη Βαρκελώνη
8-12.10.2019, βοήθησε σε πολλαπλούς τοµείς για την πορεία
του SE, και πως αντιλαµβανόµαστε τα κέντρα υψηλού αθλητισµού.
Την πρώτη µέρα, στην διετή γενική συνέλευση της ASPC (παγκόσµια οµοσπονδία αθλητικών κέντρων), είχαµε την ευκαιρία
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να γνωρίσουµε µέλη από όλο τον κόσµο και να ενηµερωθούµε
για τα κοινά της οµοσπονδίας και κάποιες λειτουργίες της. Η
Γερµανία ανέλαβε τον συντονισµό της Ευρώπης για τα επόµενα 2-έτη και εµείς αδράξαµε την ευκαιρία να αιτηθούµε και
να λάβουµε την πανευρωπακή συνέλευση για τέλη Οκτωβρίου
του 2020. Η θεµατολογία έχει ξεκινήσει ήδη να διερευνάτε
από όλες τις πλευρές.
Η συνέλευση φιλοξενούταν στο CAR (Centre d’Alt Rendinment),
κέντρο υψηλού αθλητισµού στην Βαρκελώνη, όπου είχαµε την
ευκαιρία να µας ξεναγήσουν στις εγκαταστάσεις και να συζητήσουµε µε τον Guillermo Perez Recio, Assistant Director του
CAR, µε πολυετή εµπειρία στον χώρο του αθλητισµού και 25ετη στο κέντρο.
Οι εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου µας εξέπληξαν, µε
εξαιρετικούς χώρους προπόνησης και άθλησης για τους 250
εσώκλειστους elite αθλητές αλλά και τους 100+ elite αθλητές

www.SportsExcellence.gr

Αθλητική Επιστήµη
της γύρω περιοχής οι οποίοι µετακινούνται καθηµερινά. Υπήρχε
σχολείο, χώροι διαµονής, εστιατόριο, γυµναστήρια, γήπεδα
και πισίνες και φυσικά όλη η επιστηµονική παρακολούθηση που
χρειαζόταν ο αθλητής και έκρινε ο προπονητής του. Το κέντρο
επισκεπτόντουσαν αθλητές και οµάδες από το εξωτερικό από
διαφορετικά αθλήµατα, για να υλοποιήσουν στάδια της προετοιµασίας τους, επί πληρωµή. Είχανε ένα πολύ ωραίο κλιµατικό δωµάτιο, στο οποίο µε προσαρµογή της πυκνότητας
οξυγόνου στον αέρα κάνανε και προπόνηση υψόµετρου.
Σε µία πολύ ανοιχτή συζήτηση µε τον Guillermo, µας ανέφερε
ότι το κέντρο και οι υπηρεσίες του είναι χτισµένες γύρω από
τον αθλητή και τον προπονητή του. Κυρίως τον προπονητή ο
οποίος θεωρητικά, γνωρίζει το καλύτερο για τον αθλητή του,
«coach requests and we provide and not vise versa”. Το κέντρο λειτουργεί κυρίως ως προπονητικό κέντρο και εξειδικεύετε
επιστηµονικά σε κάποια αθλήµατα.
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Psychology of excellence and high performance is more than
mental coaching: η ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη του
αθλητή αλλά και του προπονητή και της οικογένειας. Έχουν
δώσει µεγάλη βαρύτητα στην ψυχολογική υποστήριξη του
αθλητή, του προπονητή και της οικογένειας, και από αυτό προκύπτουν οι διαφορετικοί συνεργάτες για µία πλήρη κάλυψη του
αθλητή (Lifestyle coach, Sport Psychologist, Health Psychologist, Clinical Psychologist, Psychiater for advanced problems)
Τα πανεπιστήµια και τα κέντρα υψηλού αθλητισµού συντελούν
στο efficiency των αθλητών, αλλά το ζητούµενο για τη διάκριση
είναι το effectiveness.
Νέες τεχνολογίες δια δραστικής προβολής των σπορ, για να
προσελκύσουν τον τηλεθεατή, δίνουν νέα εργαλεία στους προπονητές και επιστήµονες για καλύτερη ανάλυση και εξέλιξη των
αθλητών. Το ποδόσφαιρο σε κάποιες χώρες αναλύεται live,
λες και παίζεις Playstation Pro. Στατιστικά, ανάλυση δεδοµένων
(ταχύτητα, διανυθέντα µέτρα, επίδοση, σουτ, κεφαλιές, τρέξιµο,

ATHLETE
PHYSICAL
TRAINING

COACHING

FAMILY

CAR center
ADMINISTRATION
+ ACCOMODATION

MEDICAL

PSYCHOLOGY

Τις επόµενες 2 ηµέρες παρακολουθήσαµε το συνέδριο που
συνδιοργάνωσε η ASPC και το BARCA Innovation hub, στο
Camp Nou. Αναφέρθηκε από πολλούς η έννοια του TUTOR,
lifestyle coach στην αλυσίδα του αθλητή, ο οποίος αναλαµβάνει ενεργό ρόλο, µεταξύ αθλητή/οικογένειας και προπονητή.

www.SportsExcellence.gr

EDUCATION

PHYSIOLOGY

περπάτηµα, γωνίες, επιταχύνσεις, σωστές µπαλιές κλπ) εντυπωσιακά πράγµατα, τα οποία αυξάνουν τα έσοδα τηλεθέασης
και οι οµάδες έχουν µεγαλύτερα κέρδη, µαζί µε τα κανάλια.
Τα συστήµατα είναι στηµένα πάνω σε Artificial Intelligence και
υπολογιστικής δύναµης.
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Ενδιαφέρουσες αναφορές:
Routine is boring, monotone and catastrophic.
Great athletes are unique, different and gifted.
Safe sterilized environments, not always the best for an
athlete
Understanding the athlete and their needs.
Embrace, educate and support athletes beyond sport.
New approaches based on Psychology, dialogue,
support and personality development
High performance centers need to cooperate with
Universities. Research and Development.
Sport connects people
Έχουµε ήδη στρέψει το ενδιαφέρον σε µεγάλο αριθµό ενεργών ατόµων (παιδιά και ηλικιωµένους) και όχι απαραίτητα
κορυφαίων αθλητών, επιπλέον
των elite αθλητών, έχοντας καταλάβει γρήγορα τις τάσεις της
άσκησης που θα επιβληθούν τα
επόµενα χρόνια, υποστηρίζοντας
προγράµµατα πρόληψης και ευεξίας για όλους.
Τα πιο πολλά κέντρα είναι πολλά
χρόνια εν ενεργεία και έχουν
αλλάξει πολλές στρατηγικές και
η δική µας είναι πολύ κοντά στις
τωρινές τους.Τα κέντρα έχουν
πάρα πολλούς συνεργάτες από
πολλές ειδικότητες να εργάζονται για τον αθλητή και την ανάπτυξη του κέντρου τους. Το
παράδειγµα του CAR: µε 350 αθλητές, εργάζονται περίπου 250
επαγγελµατίες. Οι αριθµοί είναι τεράστιοι, αλλά µάλλον αυτό
βοηθάει για να γυρίσεις σπίτι µε µετάλλια.
Κλείνοντας δύο ατάκες από τον Ισπανό Προπονητή του handball της Barcelona:
•“The attitude is not negotiable, success is!”
•“If you play well, you have more chances to win!”
Τσολάκης
Σας καταθέτω σύντοµη αναφορά επιστηµονικών πεπραγµένων
κατά την επίσκεψη στο κέντρο υψηλού αθλητισµού CAR και εντυπώσεις απο το συνέδριο ASPC στη Βαρκελώνη από τις 8
έως τις 12.10.2019.
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Στο συνέδριο των κέντρων υψηλού αθλητισµού, η υποψηφιότητα του κ. Κουλουβάρη µας έδωσε την ευκαιρία να έρθουµε
σε επαφή µε τα lobby του φορέα και να βελτιώσουµε την επικοινωνία µεταξύ του SE και των υπολοίπων κέντρων. Ως αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος ήταν η αποδοχή της
υποψηφιότητας µας για διοργάνωση του εποµένου Ευρωπαικού Συνεδρίου στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2020, µε θεµατολογία που θα προτείνουµε έγκαιρα στο συµβούλιο των
Ευρωπαικων Επιτροπών. Οι περισσότερες οµιλίες είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κάλυψαν πολλά πεδία (οργανωτικά, οικονοµικής υποστήριξης, προπόνησης γυναικών, ψυχολογία των
κορυφαίων αθλητών, µοντέλα προπόνησης αθλητών υψηλών
διακρίσεων, στρατηγικές των κέντρων, νέες τάσεις κλπ). Με
τον τρόπο αυτό παρουσιάζεται έµµεσα η λειτουργία και τα συστήµατα που ακολουθούνται σε
διαφορετικές χώρες του κόσµου.
Η οµάδα µας έκανε αισθητή την
παρουσία της µε ερωτήσεις και
τοποθετήσεις στους οµιλητές. Κάνοντας αυτοκριτική διαπιστώνουµε ότι δεν υπολειπόµαστε σε
τίποτε από τα κέντρα άλλων
χωρών. Το οργανωτικό είναι κάτι
που χρειάζεται βελτίωση. Η κατανοµή των ρόλων και η ανάληψη
πρωτοβουλιών από διαφορετικά
άτοµα θα µπορούσε να βοηθήσει.
Αναδεικνύονται επίσης νέες
ανάγκες (marketing, designing,
επικοινωνίας) οι οποίες δεν θα
τις βρούµε νοµίζω σε άτοµα που
έχουν µάθει να προπονούν, να
διδάσκουν ή να κάνουν εργαστήριο. Θα τολµήσω να πώ ότι είµαστε πιο µπροστά έχοντας καταλάβει γρηγορότερα απο πολλούς τις τάσεις της άσκησης που θα επιβληθούν τα επόµενα
χρόνια, στρέφοντας το ενδιαφέρον σε µεγάλο αριθµό ενεργών ατόµων και όχι απαραίτητα κορυφαίων αθλητών, υποστηρίζοντας προγράµµατα πρόληψης και ευεξίας για όλους.
Ειδικά εµείς έχοντας τις ιδέες σχεδόν έτοιµες θα πρέπει να
τις περάσουµε σε κρατικούς λειτουργούς συνδυάζοντας την
σύµπραξη ιδιωτών και δηµοσίου. Εάν πράγµατι θέλουµε να
πάµε προς το µέλλον µε εφόδιο τον υψηλό αθλητισµό, θα πρέπει διατηρώντας επιλεκτικά ότι έχουµε πετύχει ως τώρα να το
διατηρήσουµε, ενώ ταυτόχρονα θα αναπτύξουµε ολοκληρωµένα και κατευθυνόµενα προγράµµατα άσκησης που θα απευθύνονται σε άλλες οµάδες.
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Οι εγκαταστάσεις του
αθλητικού κέντρου µας
εξέπληξαν, µε εξαιρετικούς
χώρους προπόνησης και
άθλησης για τους 250
εσώκλειστους elite αθλητές
αλλά και τους 100+ elite
αθλητές της γύρω περιοχής
οι οποίοι µετακινούνται
καθηµερινά

”
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∆ηµήτρης Βλαχόπουλος:
Έλληνες επιστήµονες του εξωτερικού

Ο

∆ηµήτρης Βλαχόπουλος είναι Λέκτορας στο
τµήµα Αθλητισµού και Επιστηµών Υγείας. Έχει
συµµετάσχει στο Κέντρο Ελέγχου Υγείας και
Άσκησης Παιδιών (CHERC) το 2012 για να ολοκληρώσει το MSc στην παιδική άσκηση και υγεία.
Η έρευνά του επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του µυοσκελετικού
συστήµατος και στην άσκηση κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.
Ολοκλήρωσε την Εκπαίδευση Μετρήσεων Φυσικής ∆ραστηριότητας στη Μονάδα Επιδηµιολογίας του MRC στο Πανεπιστήµιο
του Cambridge και το Εθνικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης, για την
Οστική Ογκοµετρία της Εθνικής Οµοσπονδία Οστεοπόρωσης,
πριν αποκτήσει περαιτέρω εµπειρία ως Επίτιµος Εκπρόσωπος
της DXA στη Μονάδα Υγιεινών Οστών του Νοσοκοµείου Derriford στο Plymouth. Ολοκλήρωσε
τη διδακτορική του διατριβή
µετά τη διεξαγωγή της µελέτης PRO-BONE (επιχορήγηση Marie Curie EU), η
οποία περιλάµβανε συγχρονικές, διαχρονικές και
τυχαιοποιηµένες ελεγχόµενες δοκιµαστικές µελέτες
µε έµφαση στην οστική
µάζα, τη γεωµετρία
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των οστών και τον µεταβολισµό των οστών των εφήβων αθλητών.
Η έρευνά του δηµοσιεύεται σε διεθνώς αναγνωρισµένα περιοδικά, όπως το περιοδικό Journal of Bone and Mineral Research,
Medicine and Science in Sports και Exercise and Journal of Science and Medicine in Sport. Μία από τις έρευνες του ∆.Βλαχόπουλου στο περιοδικό Journal of Bone and Mineral Research
κατατάχθηκε στο Νο2 στις Top Attention Grabbing papers from
JBMR journal for 2017 µε 305 Altmetric score και αναφέρθηκε
σε πολλές ιστοσελίδες όπως η Royal Osteoporosis Society.
Καθ 'όλη τη διάρκεια των ετών, ο ∆ηµήτρης βραβεύθηκε µε έξι
Βραβεία Νέου / Νέου Ερευνητή από το Βρετανικό Περιοδικό
Αθλητιατρικής Ιατρικής (PhD Academy Award 2019, The Peoples’ Choice Award), Royal Osteoporosis Society (ROS), European College of Sport Science (ECSS), Bone Research Society
(BRS), International Conference of Children’s Bone Health (ICCBH)
και το ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (ICPESS). Έχει επίσης απονεµηθεί το βραβείο Neil
Mackenzie Public Engagement Award και το Barbara Mawer
travel Fellowship και τα δύο από την Bone Research Society. Εκλέχτηκε επίσης νέος εκπρόσωπος (µη κλινικός) ερευνητής της οστικής έρευνας το 2018.
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Συνέντευξη
Ερωτήσεις
1. Πως νιώθετε που κατακτήσατε το βραβείο της κατηγορίας
The Peoples’ Choice στο 3ο BJSM (British Journal of Sports
Medicine) PhD Academy Awards;
Αρχικά ήταν πολύ ωραίο να είµαι υποψήφιος στον διαγωνισµό και να µπω σε τέτοια επιλεγµένη οµάδα elite ερευνητών
για το διδακτορικό µου, ειδικά από το British Journal of Sports
Medicine. Ήταν ακόµη πιο ωραίο που µετά επιλέχθηκα για το
βραβείο αυτό και ο κόσµος διάβασε την διατριβή µου. Είναι
ωραίο που όλη η δουλειά αυτών των χρόνων δεν πήγε χαµένη
και αναγνωρίζεται µε κάποιον τρόπο.
2. Είναι γνωστό πως οι περισσότερες ψήφοι ήρθαν από την Ελλάδα. Πως αισθανθήκατε για αυτή την υποστήριξη;
Γενικά κατά την διάρκεια των σπουδών µου στην Αγγλία είχα
αποκοπεί πολύ από την Ελλάδα, ωστόσο πάντα την είχα στο
πίσω µέρος του µυαλού µου. Ήταν πολύ ωραίο να έχεις την
υποστήριξη από την χώρα που µεγάλωσες και έκανες προπτυχιακές σπουδές. Με ευχαριστεί πάρα πολύ το γεγονός και µακάρι να µπορέσω κάποια στιγµή να δώσω έργο στην Ελλάδα,
βοηθώντας ερευνητές και άλλα γκρουπ.
3. ∆ώστε µία σύντοµη περιγραφή της µελέτης σας.
Ουσιαστικά δηµιουργήσαµε ένα project αφοσιωµένο στην
οστική πυκνότητα εφήβων αθλητών. Εξετάσαµε πώς τα προπονητικά φορτία, διαφορετικών αθληµάτων, µπορούν να επηρεάσουν την οστική πυκνότητα και την οστική ανάπτυξη.
Συγκρίναµε τα τρία πιο δηµοφιλή αθλήµατα στην Μεγ.Βρετανία:
το ποδόσφαιρο, την κολύµβηση και την ποδηλασία. Αρχικά κάναµε µία µακροχρόνια έρευνα (mixed longitudinal study) µε παρεµβατικό πρόγραµµα, που ήταν και η διαφορετικότητα της
έρευνας αυτής. Μετρήσαµε διάφορους δείκτες οστικής πυκνότητας και αιµατολογικούς δείκτες. Βρήκαµε αρχικά, ότι οι ποδοσφαιριστές είχαν την υψηλότερη οστική πυκνότητα σε σχέση
µε τα άλλα δύο αθλήµατα. Αυτό ίσχυε σε baseline µέτρηση
αλλά και µετά από έναν χρόνο. Μετά το παρεµβατικό πρόγραµµα το οποίο περιείχε πλειοµετρικές ασκήσεις για εννέα
µήνες, φάνηκε πως οι αθλητές µε την στατιστικά σηµαντική
βελτίωση ήταν οι ποδηλάτες και οι κολυµβητές. Αυτό συνέβη
διότι οι παραπάνω αθλητές συµµετέχουν σε σπορ τα οποία δεν
έχουν επιβάρυνση εδάφους, µε αποτέλεσµα να µην έχουν ή
να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον σκελετό. Με το παρεµβατικό
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πρόγραµµα καταφέραµε να αντιστρέψουµε αυτή την συνθήκη
και να δώσουµε οδηγίες σε προπονητές κολύµβησης και ποδηλασίας, στην Αγγλία και στον κόσµο. Πρέπει να εµπεριέχονται πλειοµετρικές ασκήσεις µε αντιστάσεις και άλµατα στα
πλαίσια του φορτίου των ποδηλατών και των κολυµβητών µε
στόχο την υγιή ανάπτυξη του σκελετού και του µυκού συστήµατος.
4. Ποιό θεωρείτε το σηµαντικότερο εύρηµα της µελέτης σας;
Το σηµαντικότερο για εµένα ήταν να εξετάσουµε γενικά το πως
επηρεάζουν τα συγκεκριµένα αθλήµατα την οστική ανάπτυξη και
τι µπορούµε να κάνουµε για να βελτιώσουµε την επιρροή αυτή.
Βρήκαµε λοιπόν το εξής σηµαντικό: πως οι πλειοµετρικές ασκήσεις µπορούν να βελτιώσουν την οστική πυκνότητα κυρίως
στους αθλητές που χρειάζονται κάτι τέτοιο, όπως οι κολυµβητές και οι ποδηλάτες.

5. Ποιό είναι το επόµενο βήµα σας στην έρευνα;
Συνεχίζουµε να δουλεύουµε µακροχρόνιες έρευνες. Έχουµε
συνεργασία σε πέντε χώρες. Συνεργαζόµαστε µε Βραζιλία µε
την ABCD Growth Study, στην Αγγλία µε µια έρευνα για ενδοκρινολογικούς δείκτες ψάχνοντας να βρούµε τι κίνδυνος
υπάρχει για καρδιαγγειακές και µυοσκελετικές παθήσεις. Επίσης, στην Φινλανδία µε µία διδακτορική φοιτήτρια, έχουµε αρχίσει να συνδυάζουµε την φυσική δραστηριότητα µε την
διατροφή. Σκοπός είναι να φτιάξουµε προοδευτικά προγράµµατα, σε όσο γίνεται µικρότερες ηλικίες, έτσι ώστε να δηµιουργήσουµε ένα περιβάλλον για τα παιδιά που είναι δραστήριο,
θέλοντας να το κρατήσουν σαν lifestyle σε όλη την ζωή τους.
6. Σαν διδάκτορας, τι θα συµβουλεύατε έναν φοιτητή που είναι
στα πρώιµα στάδια της καριέρας του;
Το πιο σηµαντικό είναι ξέρεις ξεκάθαρα το που πηγαίνεις. Είναι
πάρα πολύ σηµαντικό να έχεις ένα ξεκάθαρο στόχο και να
µπεις σε µία οµάδα που µπορεί να σε στηρίξει σε αυτό.
Θεωρώ το οργανωτικό κοµµάτι πιο σηµαντικό από το γνωστικό, για τους ερευνητές. Γιατί η οργάνωση θα σε οδηγήσει
βήµα-βήµα σε µία καλή ρουτίνα, έτσι ώστε να βελτιώσεις κάτι
στο τέλος. Πρέπει να έχεις ένα µακροπρόθεσµο στόχο, στον
οποίο θα φτάνεις οργανωµένα, µε µικρούς βραχυπρόθεσµους
στόχους που επιτυγχάνεις. Να είσαι ξεκάθαρος και να µην
µπλέκονται πολλά πράγµατα µαζί.
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Doping ή
Ευ αγωνίζεσθαι;
Καραδενίζογλου Κατερίνα
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, B.Sc, M.Sc.

Ν

τόπινγκ είναι η χρήση από έναν αθλητή ενός
απαγορευµένου µέσου (απαγορευµένη ουσία ή
απαγορευµένη µέθοδος), µε σκοπό την βελτίωση της αγωνιστικής του ικανότητας κατά την
διάρκεια των αγώνων ή κατά το στάδιο της προετοιµασίας του.

Ο παγκόσµιος κώδικας αντιντόπινγκ (WADA), µε µία σειρά
άρθρων καθορίζει τις παραβάσεις ντόπινγκ όπως:
Η χρήση ή απόπειρα χρήσης απαγορευµένης ουσίας ή
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απαγορευµένης µεθόδου από αθλητή.
Η αποφυγή δειγµατοληψίας, ή η άρνηση, ή η µη υποβολή
σε δειγµατοληψία
Μη παροχή πληροφοριών εντοπισµού.
Παραποίηση ή απόπειρα παραποίησης οποιουδήποτε µέρους
του ελέγχου ντόπινγκ.
Κατοχή απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου
εντός ή εκτός αγώνα (για τις ουσίες που απαγορεύονται
και εκτός αγώνων) από αθλητή ή από µέλος της οµάδας
υποστήριξης του αθλητή.
∆ιακίνηση ή απόπειρα διακίνησης, οποιασδήποτε απαγορευµένης
ουσίας
ή
απαγορευµένης µεθόδου.
Η εντός αγώνα χορήγηση ή η
απόπειρα χορήγησης προς
αθλητή, οποιασδήποτε απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου,
Η συνδροµή, ενθάρρυνση,
βοήθεια, προτροπή, συνωµοσία, συγκάλυψη ή οποιαδήποτε άλλη µορφή εσκεµµένης
συνέργειας.

2009. Το 2013, προστέθηκαν αναθεωρήσεις στο ιδρυτικό
Συµβούλιο του WADA στη Ν. Αφρική. Οριστικά, ο αναθεωρηµένος κώδικας Αντιντόπινγκ, ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του
2015.
Το ντόπινγκ, θεωρείται ως ένα από τα πιο σηµαντικά και δύσκολα προβλήµατα στον σύγχρονο αθλητισµό. Μελέτες σε
εφήβους αθλητές έχουν δείξει ότι ο πειρασµός της επιτυχίας
και της διάκρισης υπερνικά τους κανόνες ηθικής όσον αφορά
στις προθέσεις τους για τη χρήση απαγορευµένων ουσιών οι
οποίες θα βελτιώσουν την αθλητική τους απόδοση. Η συµµετοχή ή και, ακόµη περισσότερο, η κατάκτηση ενός µεταλλίου σε
Ολυµπιακούς αγώνες και Παγκόσµιες διοργανώσεις θεωρείται συχνά ο υπέρτατος στόχος στη ζωή των αθλητών. Ο αθλητισµός πρέπει να πλαισιώνεται
από αξίες, όπως το δίκαιο παιχνίδι, ο θεµιτός ανταγωνισµός,
ο σεβασµός στον κανόνα και
την ακεραιότητα. Το ντόπινγκ,
θεωρείται ως µια µορφή εξαπάτησης, ακριβώς επειδή απειλεί αυτό που είναι εγγενώς
πολύτιµο για τον αθλητισµό ή τι
ο κώδικας του WADA ονοµάζει
«το πνεύµα του αθλητισµού» Η
χρήση ντόπινγκ φαίνεται να
µπαίνει από νωρίς στη ζωή των
αθλητών, πολύ πριν ο αθλητής
φτάσει στα καλύτερα χρόνια της
σταδιοδροµίας του .Συγκεκριµένα, ο επιπολασµός του ντόπινγκ, και ιδιαίτερα η χρήση
αναβολικών στεροειδών, είναι
καλά τεκµηριωµένος και µεταξύ
των εφήβων αθλητών. Τα τελευταία χρόνια οι νεότεροι αθλητές πειραµατίζονται ολοένα και
περισσότερο µε τη χρήση εργογόνων βοηθηµάτων που διατίθενται ως συµπληρώµατα διατροφής, προκειµένου να βελτιώσουν τόσο την εµφάνισή τους όσο και τις αθλητικές τους
ικανότητές. Οι αθλητές δεν έχουν καµία γνώση για τις άµεσες
αλλά και τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις του ντόπινγκ.

Στις γυναίκες, η χρήση
αναβολικών στεροειδών,
µπορεί να έχει ιδιαίτερα
ισχυρή αναβολική και
ανδρογόνο δράση
συγκριτικά µε τους άνδρες
που έχουν έως και 40
φορές περισσότερη φυσική
τεστοστερόνη.

Η σύµπραξη από έναν αθλητή
ή άλλο πρόσωπο, υποκείµενο
στη δικαιοδοσία ενός οργανισµού αντιντόπινγκ υπό την επαγγελµατική ή αθλητική του
ιδιότητα µε οποιοδήποτε µέλος προσωπικού υποστήριξης
αθλητή.

WADA (Παγκόσµιος Οργανισµός Καταπολέµησης
Ντόπινγκ)
Ο WADA συστάθηκε για την προώθηση και τον συντονισµό
της καταπολέµησης του ντόπινγκ στον αθλητισµό. Ο WADA
έχει έδρα το Montreal του Καναδά και το συµβούλιό του αποτελείται από εκπροσώπους τόσο του Ολυµπιακού κινήµατος
όσο και των κυβερνήσεων. Ο Παγκόσµιος κώδικας υιοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2003, επί Ελληνικής Προεδρίας στη
∆ανία (Κοπεγχάγη, Νοέµβριος, 2003). Τέθηκε σε ισχύ το 2004
και, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε και τέθηκε εκ νέου σε ισχύ το
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Παρενέργειες από την χρήση ντόπινγκ
Οι παρενέργειες από τη χρήση απαγορευµένων ουσιών είναι
σοβαρές και πολλές φορές µη αναστρέψιµες. Η χρόνια λήψη
για παράδειγµα ενδογενών αναβολικών ανδρογόνων στεροειδών, προκαλεί σηµαντικές δυσλειτουργίες στο ήπαρ, αφού
εκεί συντελείται η βιοµετατροπή τους. Η χρήση αναβολικών ανδρογόνων στεροειδών από εφήβους, ενδέχεται να προκαλέσει
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πρώιµη σύγκλειση των επιφύσεων, από όπου µεγαλώνουν τα
επιµήκη οστά, επειδή τα αναβολικά ανδρογόνα στεροειδή µιµούνται την φυσική δράση της τεστοστερόνης να επιταχύνει
την ωρίµανση των οστών. Το αποτέλεσµα µπορεί να οδηγήσει
σε σηµείο ώστε ο έφηβος να µην αποκτήσει το αναµενόµενο
ανάστηµα.
Στις γυναίκες, η χρήση αναβολικών στεροειδών, µπορεί να
έχει ιδιαίτερα ισχυρή αναβολική και ανδρογόνο δράση συγκριτικά µε τους άνδρες που έχουν έως και 40 φορές περισσότερη φυσική τεστοστερόνη. Το γεγονός αυτό, µπορεί να
εντείνει την γυναικεία τριάδα και να σχετιστεί µε πολλαπλές
παθολογικές καταστάσεις. Η γυναικεία τριάδα αποτελείται από
διαταραχή πρόσληψης της
τροφής, (βουλιµία, ανορεξία),
αµηνόρροια (απουσία εµµήνου
ρήσης), και οστεοπόρωση .
Επιπροσθέτως, στις γυναίκες
τα αναβολικά προκαλούν φαινόµενα «αρρενοποίησης» που
εκδηλώνονται µε αλλαγές στη
χροιά της φωνής, αύξηση τριχοφυ^ας στο σώµα, αλλά και
µείωση της τριχοφυ^ας της κεφαλής και απώλεια των µαλλιών . Οι εκδηλώσεις αυτές
είναι πιθανόν να παραµείνουν
και µετά τη διακοπή της λήψης
των συγκεκριµένων ουσιών.
Στους άνδρες παράλληλα,
µπορεί να εµφανιστεί γυναικοµαστία, λόγω της βιοµετατροπής των ανδρογόνων
στεροειδών σε οιστρογόνα,
αλλά και αλωπεκίαση. Επίσης, η χρήση συνθετικών ενδογενών
αναβολικών στεροειδών είναι δυνατόν να έχει ως αποτέλεσµα, µεταβολές στις συγκεντρώσεις των λιποπρωτενών του
ορού που περιλαµβάνουν αύξηση της LDL, ενώ παράλληλα αυξάνεται η συνολική χοληστερόλη και κατά συνέπεια, αυξάνεται
ο κίνδυνος αθηρωσκλήρυνσης.

τος τα οποία ονοµάζονται συµπληρώµατα διατροφής
Ο ετήσιος τζίρος που αφορά στα συµπληρώµατα διατροφής
στις Η.Π.Α ξεπερνά τα 60 δισεκατοµµύρια δολάρια. Στους
αθλητές δε η χρήση συµπληρωµάτων διατροφής είναι πιο διαδεδοµένη από ό,τι στον γενικό πληθυσµό. Για τους αθλητές
υψηλού επιπέδου τα συµπληρώµατα διατροφής θεωρούνται
απαραίτητα ανάλογα µε το άθληµα και το αγωνιστικό τους επίπεδο. οι αθλητές χρησιµοποιούν συµπληρώµατα διατροφής
γιατί θεωρούν ότι µε αυτό τον τρόπο µπορούν να καλύψουν
διατροφικές ανάγκες που προκύπτουν από την ενασχόλησή
τους µε τον αθλητισµό. Πιθανές ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά που θα τους παρέχουν περισσότερη ενέργεια για βέλτιστη απόδοση, ανάκαµψη από την
απαιτητική προπόνηση και γρήγορη
αποθεραπεία από πιθανούς τραυµατισµούς. Τα συµπληρώµατα διατροφής όµως δεν είναι φάρµακα,
ώστε να έχουν τις σχετικές αυστηρές προδιαγραφές παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου. Από
σχετικές έρευνες έχει βρεθεί ότι,
υπάρχει πάντα η περίπτωση µη
«καθαρών» προόντων ακόµη και
µε τους πληρέστερους ποιοτικούς
ελέγχους των συµπληρωµάτων.

Οι αθλητές που πιστεύουν
ότι µεγάλος αριθµός
αθλητών/τριών χρησιµοποιεί
απαγορευµένες ουσίες για
να βελτιώσουν την απόδοση
τους, εµφανίζουν µεγαλύτερη
πρόθεση να τις χρησιµοποιήσουν και οι ίδιοι.

Συµπληρώµατα ∆ιατροφής
Όλο και περισσότερα προόντα διατίθενται στην αγορά, ως
τρόφιµα που περιέχουν συµπυκνωµένες πηγές θρεπτικών συστατικών τα οποία έχουν επινοηθεί για να συµπληρώνουν την
πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από τη συνήθη δίαιτα και τα
οποία διατίθενται στο εµπόριο σε δοσιµετρικές µορφές, όπως,
κάψουλες, παστίλιες, δισκία, χάπια και άλλες παρόµοιες µορφές, καθώς και φακελάκια σκόνης, φύσιγγες υγρού προόν-
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Το 2011, σε έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε στο παγκόσµιο κύπελλο ποδοσφαίρου γυναικών στη
Γερµανία, 5 αθλήτριες βρέθηκαν
θετικές στη χρήση αναβολικών
ουσιών. Σε έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι είχαν
κάνει χρήση συµπληρωµάτων διατροφής, τα οποία περιείχαν
τεράστιες ποσότητες 16 διαφορετικών ενδογενών αναβολικών
ουσιών εκ των οποίων οι 9 ήταν στη λίστα του WADA για το
συγκεκριµένο έτος. Οι αθλητές πρέπει να αποφεύγουν τη
χρήση συµπληρωµάτων διατροφής ειδικά εκείνων που υπόσχονται θαύµατα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ο γιατρός
της οµάδας είναι υπεύθυνος να γνωρίζει τις ουσίες που απαγορεύονται και να ανατρέχει στον κατάλογο απαγορευµένων
ουσιών για να διασφαλίζει την ασφάλεια των αθλητών του.
Ανεπιθύµητες ενέργειες µε δυσµενή αποτελέσµατα για την
υγεία του αθλητή µπορεί να προκύψουν παράλληλα και από
κακές πρακτικές. Οι πρακτικές αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν, την αδιάλειπτη ανάµειξη πολλών προόντων όπου στο σύνολο τους να ξεπερνούν την συνιστώσα δοσολογία. Ακόµη και
τα ευρέως χρησιµοποιούµενα προόντα µπορεί να οδηγήσουν
σε αρνητικές παρενέργειες όταν χρησιµοποιούνται πέραν του

”
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Αθλητική Επιστήµη

βέλτιστου πρωτοκόλλου Η σωστή και ολοκληρωµένη αθλητική
διατροφή µπορεί να ενισχύσει την απόδοση δίχως την χρήση
συµπληρωµάτων διατροφής των οποίων η αλόγιστη και επιπόλαιη χρήση µπορεί να ενέχει κινδύνους για την υγεία.

Ντόπινγκ και Πρόθεση χρήσης
Η απόφαση από τον αθλητή να κάνει χρήση ντόπινγκ είναι
σαφώς ψυχολογική. Οι αθλητές που πιστεύουν ότι µεγάλος
αριθµός αθλητών/τριών χρησιµοποιεί απαγορευµένες ουσίες
για να βελτιώσουν την απόδοση τους, εµφανίζουν µεγαλύτερη
πρόθεση να τις χρησιµοποιήσουν και οι ίδιοι. ∆εν είναι λίγοι
οι αθλητές που διαµορφώνουν την αντίληψη ότι όλοι οι άλλοι
αθλητές, για να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να µπορούν
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να είναι ανταγωνιστικοί, είναι βέβαιο ότι κάνουν χρήση ουσιών, εποµένως γιατί όχι και αυτοί. Μερικές φορές η έλλειψη
αντικειµενικών πληροφοριών σχετικά µε το ντόπινγκ και η θετική στάση θεωρούνται ως πρόδροµοι της φαρµακοδιέγερσης
διότι προβλέπουν την πρόθεση του αθλητή για χρήση.
Το ντόπινγκ είναι ένα φαινόµενο δηµόσιας και κοινωνικής
υγείας. Η προσέγγιση για την αντιµετώπισή του πρέπει να είναι
πολυδιάστατη ολιστική και ανθρωπιστική. Για να µπορέσει ο
αθλητής να αποκτήσει πιο ανθρωποκεντρικές αξίες, θα πρέπει
να εκπαιδευτεί από νωρίς σε ορθές φυσιολογικές πρακτικές
βελτίωσης της αθλητικής απόδοσης που θα διαµορφώσουν
και θα επηρεάσουν τις αντιλήψεις και τις απόψεις του.
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Αθλητικά Μονοπάτια 2015-2020:
Νέοι τρόποι Ζωής για τα νησιά της
άγονης γραµµής
Ελένη Κόλια

Τ

α Αθλητικά Μονοπάτια είναι ένα πρόγραµµα προώθησης της αθλητικής παιδείας, µέσω δράσεων
που προάγουν την ψυχική και σωµατική υγεία. Σκοπός του είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών και ενηλίκων στα νησιά της λεγόµενης
«άγονης γραµµής». Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του προγράµµατος γίνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
«Αναγέννηση & Πρόοδος» και το Τµήµα Αθλητικής Αριστείας
«Sports Excellence» µε αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυµα
Σταύρος Νιάρχος, υπό την επιστηµονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ.

Τα Αθλητικά Μονοπάτια ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2015,
(video) ύστερα από τη διάγνωση υψηλών ποσοστών παιδικής
παχυσαρκίας από τους γιατρούς των Κινητών Μονάδων
Υγείας (ΚΙΜ) στις αποστολές που πραγµατοποίησαν στα νησιά
της άγονης γραµµής. Στο πλαίσιο αυτό, και µε γνώµονα την
κατευθυντήρια γραµµή του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας
(Π.Ο.Υ.), ότι υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους φυσικής,
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πνευµατικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλά η απουσία
ασθενειών και αναπηριών», οραµατιστήκαµε, σχεδιάσαµε και
δηµιουργήσαµε το εν λόγω Πρόγραµµα.
Η ανταπόκριση των τοπικών κοινωνιών και τα ενθαρρυντικά
αποτελέσµατα του προγράµµατος από τον πρώτο κιόλας
χρόνο, µας ώθησαν να διευρύνουµε τις µεθόδους µας τόσο
στο αθλητικό, όσο και στο πνευµατικό πεδίο. Στα περισσότερα
νησιά της άγονης γραµµής δεν υπάρχει καθόλου οργανωµένη
αθλητική δραστηριότητα ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, δεν καλύπτονται οι θέσεις των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και το
κενό αυτό έρχεται να καλύψει το πρόγραµµα ΑΜ. Μέσω των
δράσεων µας συµπληρώνονται εν πολλοίς, ελλείψεις των σχολείων των περιοχών αυτών.
Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται από το καλοκαίρι του 2015
και έως σήµερα έχουν συµµετάσχει περισσότερα από 3500
παιδιά σε 27 νησιά. Στα αποµακρυσµένα νησιά βρισκόµαστε
πλέον όλο το χρόνο δίπλα σε παιδιά και ενήλικες, ενώ τα καλοκαίρια διοργανώνονται επιπλέον καλοκαιρινά camp σε πλη-

www.SportsExcellence.gr

Κοινωνικό πρόγραµµα
θώρα νησιών της άγονης γραµµής
Το καλοκαίρι του 2019 για ακόµα ένα καλοκαίρι τα «Αθλητικά
Μονοπάτια» (video) ταξίδεψαν σε 13 αποµακρυσµένα νησιά
του Αιγαίου και για πρώτη φορά στο ορεινό χωριό Βαµβακού
της Λακωνίας, από την 1η µέχρι την 21η Ιουλίου 2019.
Για 3 εβδοµάδες, 46 γυµναστές, 13 σκακιστές και 1 δάσκαλος ροµποτικής απασχόλησαν δηµιουργικά 659 παιδιά στους
14 αυτούς προορισµούς. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να πάρουν µαθήµατα ασφαλούς κολύµβησης, να παίξουν δηµοφιλή
αλλά και πιο ιδιαίτερα αθλήµατα όπως η Ξιφασκία, αφέθηκαν
στη χαρά του ελεύθερου δηµιουργικού παιχνιδιού, φτιάχνοντας
µοναδικές και χρήσιµες αναµνήσεις.
Μάλιστα, µε αφορµή τα «Αθλητικά Μονοπάτια» το πλήρως ανακαινισµένο Σχολείο στη Βαµβακού Λακωνίας επαναλειτούργησε µετά από 11 ολόκληρα χρόνια, γεµίζοντας ξανά µε
παιδικές φωνές, παιχνίδια και πειράγµατα. Στο πλαίσιο των
«Αθλητικών Μονοπατιών», 90 παιδιά από την ευρύτερη περιοχή
του ∆ήµου Σπάρτης επισκεπτόντουσαν καθηµερινά το σχολείο
του χωριού για µαθήµατα ροµποτικής, να παίξουν σκάκι και
να κάνουν αθλοπαιδιές υπό την καθοδήγηση εξειδικευµένου
προσωπικού.
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µετοχής γνώρισε πολλά αθλήµατα, τα οποία διαφορετικά δεν
θα µπορούσε να γνωρίσει στην αποµακρυσµένη Σαµοθράκη.
Τονίζω την κολύµβηση επειδή οι ικανότητες των παιδιών δεν
είναι σε υψηλό επίπεδο παρόλο που διαµένουν σε νησί», δήλωσε γονέας µαθητή της Α΄ ∆ηµοτικού από τη Σαµοθράκη.
Βασική µας µέριµνα η ασφάλεια των παιδιών και η διατήρηση
υψηλού επιπέδου παρεχόµενων υπηρεσιών προς αυτά.
Η εκπαίδευση των επιλεγµένων, κατόπιν συνεντεύξεων, συνεργατών για τη στελέχωση των 14 προορισµών των Αθλητικών Μονοπατιών 2019 διήρκεσε 32 ώρες.
Στα νησιά στάλθηκε συµπληρωµατικός αθλητικός εξοπλισµός,
βάση των αναγκών ενώ παράλληλα δηµιουργήσαµε χρηστικό
σκακιστικό booklet, το οποίο µοιράστηκε στο σύνολο των παιδιών.

Εκτός από το ορεινό χωριό Βαµβακού Λακωνίας, τα «Αθλητικά
Μονοπάτια» έλαβαν χώρα αυτό το καλοκαίρι στα παρακάτω
νησιά του Αιγαίου: Αγαθονήσι, Άγιος Ευστράτιος, Αµοργός,
∆ονούσα, Κάσος, Καστελόριζο, Κίµωλος, Λειψοί, Νίσυρος,
Σαµοθράκη, Τήλος, Φολέγανδρος και Φούρνοι.
Το πρόγραµµα προάγει τη δηµιουργική ενασχόληση των παιδιών µέσω του αθλητισµού βάζοντας ως στόχο:
•Tην ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών
•Την βελτίωση της ψυχικής ευεξίας µέσω του ελεύθερου και
δηµιουργικού παιχνιδιού
•Τη κοινωνικοποίηση των παιδιών (συµµετοχή των παιδιών σε
οµαδικά παιχνίδια)
Βάσει της ανατροφοδότησης που είχαµε από γονείς και παιδιά
και αντικειµενικές αξιολογήσεις απόδοσης, οι στόχοι επιτεύχθηκαν σε µεγάλο βαθµό
«Μου άρεσε περισσότερο που ήµουν µε τα παιδιά και έκανα
αθλήµατα που δεν είχα κάνει ποτέ µου», δήλωσε µια µαθήτρια
της ∆΄∆ηµοτικού από την Αµοργό, η οποία συµµετείχε στο πρόγραµµα.
«Του άρεσαν όλα και ιδιαίτερα η κολύµβηση. Μέσω της συµ-
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Το 81% του συνόλου των παιδιών των νησιών που διεξήχθη το
πρόγραµµα συµµετείχαν σε αυτό. Στις δραστηριότητες του
προγράµµατος συγκαταλέγονταν: µαθήµατα ασφαλούς κολύµβησης, κιναισθητικό παιχνίδι, αθλοπαιδιές, γνωριµία µε λιγότερο δηµοφιλή αθλήµατα, θεατρικό παιχνίδι, σεµινάρια
υγιεινής διατροφής, σκάκι, αξιολόγηση φυσικών ικανοτήτων
σε καθηµερινή βάση.
Ενώ τα Σαββατοκύριακα διεξήχθησαν επιπλέον δραστηριότητες όπως: παιχνίδια θησαυρού, σκακιστικοί αγώνες, µαγειρική
για υγιεινή διατροφή, διάλεξη πρώτων βοηθειών, καθαριότητα
παραλίας και δράσεις οικολογικές. Όλα τα νησιά στο τέλος
του προγράµµατος παρουσίασαν µία γιορτή λήξης, µε αθλήµατα και χορούς, είτε στην πλατεία του χωριού είτε στο χώρο
του σχολείου. (video)
- Την Αµοργό, Βαµβακού, Σαµοθράκη και Φολέγανδρο επισκέφτηκε ο χαρισµατικός Παραολυµπιονίκης Μάκης Καλαράς. Ο αθλητής έκανε παρουσίαση και εµπνευσµένη οµιλία
στα παιδιά και στη συνέχεια ανέπτυξαν διαδραστική σχέση
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µέσω παιχνιδιού. Έπαιξε µαζί τους πινγκ πονγκ, µπάσκετ κ.α
προσφέροντας ένα ενδιαφέρον µάθηµα ζωής στα παιδιά των
περιοχών που επισκέφτηκε.
Βασικό και σηµαντικό µέρος των καλοκαιρινών Αθλητικών Μονοπατιών αποτελεί η εκµάθηση ασφαλούς κολύµβησης. Με το
αποκαρδιωτικό ποσοστό του µόλις 3% των παιδιών να γνωρίζουν να κολυµπούν µε ασφάλεια στα νησιά και την Ελλάδα να
κατέχει την πρώτη θέση πανευρωπακά σε θανάτους από πνιγµό
(ΕΛΣΤΑΤ), η ενίσχυση της κολυµβητικής παιδείας για την πρόληψη των πνιγµών στην Ελλάδα κρίνεται αναγκαία. Βασικό
µέτρο για την πρόληψη πνιγµού είναι η εκµάθηση κολύµβησης
και συγκεκριµένα η εκµάθηση που βασίζεται στα αίτια των πνιγµών. Μετά από ανάλυση 25 διδακτικών προγραµµάτων από
18 διαφορετικές χώρες προτείνονται 8 δεξιότητες που πρέπει
να διδάσκεται ένας αρχάριος κολυµβητής και σχετίζονται µε
τα αίτια του πνιγµού. (Stallman, Robert Keig; Junge, Malfrid;
and Blixt, Turid (2008) "The Teaching of Swimming Based on a
Model Derived from the Causes of Drowning," International
Journal of Aquatic Research and Education: Vol. 2: No. 4, Article 11).

διών που δεν µπορούσαν να επιπλεύσουν χωρίς βοηθητικό
µέσο, τα κατάφεραν µε πολύ µεγάλη επιτυχία καθώς τα ποσοστά έφτασαν στο 92,7%. ∆ηλαδή πάνω από 9 στα 10 παιδιά ήταν σε θέση να επιπλεύσουν µετά από τα µαθήµατα των
συνεργατών µας.
3-Περιστροφή 360ᵒ (κάθετη)
Στα ίδια περίπου ποσοστά παραµείναµε και σε αυτήν την δοκιµασία. (Πριν την εκµάθηση 73,18% και µετά την εκµάθηση
87,58%).
4-Οριζοντίωση και 25m κολύµβηση
Εδώ επαληθεύονται οι στατιστικές που αναφέρουν ότι πολύ µεγάλο ποσοστό των κατοίκων των νησιών δεν γνωρίζουν να
κολυµπούν µε ασφάλεια. Το 13,8%, λοιπόν µπορούσε να κολυµπήσει για 25µ!!. Σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα οι συνεργάτες µας κατάφεραν και ανέβασαν τα ποσοστά στο 43.3%
5-Έξοδος από το νερό

Το ερωτηµατολόγιο Κολυµβητικής αξιολόγησης που χρησιµοποιήσαµε, βασίζεται στα κριτήρια αξιολόγησης κολυµβητικής
επάρκειας, όπου το σύνολο πάνω από 40 κολυµβητικών φορέων ανά τον κόσµο, έχουν περιλάβει τις 5 ακόλουθες δραστηριότητες σαν προστασία έναντι του πνιγµού:
(1) Είσοδο στο νερό µε πλήρη κατάδυση µε το κεφάλι κάτω από
το νερό,
(2) Επαναφορά στην επιφάνεια και επίπλευση ή ποδήλατο για
τουλάχιστον 1 λεπτό (εν στάση),
(3) περιστροφή 360° γύρω από τον κάθετο άξονα και προσανατολισµός προς ένα σηµείο εξόδου από το νερό,
(4) οριζοντίωση και µετακίνηση σε πρηνή η/και ύπτια θέση για
τουλάχιστον 25 µέτρα
(5) έξοδος από το νερό, όχι µόνο από την σκάλα
Τα αποτελέσµατα που καταγράψαµε στο πρόγραµµα ΑΜ2019
είναι τα εξής:
1-Είσοδος στο νερό µε το κεφάλι µέσα
Σύµφωνα µε την ανάλυση της αξιολόγησης παρατηρούµε ότι
µόλις το 53,2% των παιδιών γνώριζαν την ορθή είσοδο στο
νερό. Μετά τα 15 µαθήµατα παρατηρούµε πολύ µεγάλη βελτίωση της τάξεως του 82.6%.

Τέλος τα ποσοστά της εξόδου από το νερό δείχνουν να ταυτίζονται µε τα ποσοστά της εισόδου. Οι αποκλίσεις που έχουµε
µπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι τα µικρότερα παιδιά
δεν έχουν αρκετή δύναµη για να εξέλθουν από το νερό. Τα
ποσοστά κυµάνθηκαν από το 38% στην αρχή έως το 78,6%
στο τέλος των µαθηµάτων.
Αξιολόγηση της απόδοσης
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της αξιολόγησης της απόδοσης
και σύστασης σώµατος, παρουσιάζεται έντονη υποκινητικότητα
και υψηλό ποσοστό παχυσαρκίας (42-54,6%). Τα δεδοµένα
αυτά δείχνουν για άλλη µία φορά την ανάγκη παρέµβασης σε
ετήσια βάση µε προγράµµατα άσκησης, διατροφής, επιµόρφωσης και εκπαίδευσης στα νησιά της άγονης γραµµής.
Tα Αθλητικά Μονοπάτια συνεχίζονται και αυτό το χειµώνα αρχικά σε 5 νησιά της άγονης γραµµής, ενώ στη συνέχεια θα
προστεθούν άλλα τόσα.

2-Επαναφορά & 1 λεπτό επίπλευση
Τα ποσοστά µας εδώ είναι αρκετά ικανοποιητικά (72,4%)
καθώς αρκετά παιδιά ήταν σε θέση να κολυµπήσουν για ένα
λεπτό. Παρόλα αυτά ακόµα και το υπόλοιπο ποσοστό των παι-
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