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o e-mag ∆εκεµβρίου είναι αφιερωµένο στην αναπηρία
και στους ανθρώπους που ζουν µε αυτή. Σε όλα εκείνα τα
άτοµα που έχουν να διηγηθούν µία ιστορία που τους
άλλαξε µία για πάντα τη ζωή. Κάποιοι αφοσιώθηκαν σε
ένα σκοπό, άλλοι είδαν τα πάντα να χάνονται σε µία

στιγµή, αλλά δεν το έβαλαν κάτω. Τι κοινό έχουν αυτοί οι
άνθρωποι: Εσωτερική δύναµη, αληθινή οµορφιά κι ένα βλέµµα
προς τη ζωή που την κάνει να υποτάσσεται. Ή τουλάχιστον έτσι
πιστεύουµε εµείς. Είναι άνθρωποι που µε το θάρρος τους ανοίγουν
δρόµους. Κάποιοι αντιµετωπίζουν προκλήσεις, που τους έκαναν να
αναθεωρήσουν τη ζωή, άλλοι σκύβουν µε φροντίδα και προσοχή
εκεί που άλλοι θα προσπερνούσαν.

Κάθε άνθρωπος αντιµετωπίζει την αναπηρία µε διαφορετικό τρόπο
και την προσεγγίζει διαφορετικά. To Sports Excellence θεωρεί
χρέος του να δηλώνει παρόν και να υποστηρίζει κάθε τέτοια προ-
σπάθεια, προσπαθώντας να δηµιουργήσει και να υλοποιήσει ενη-
µερωτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες θα αλλάξουν
την αντίληψη της κοινωνίας όχι µόνο καθιστώντας την συµπά-
σχουσα, αλλά αναλαµβάνοντας πρακτικές οι οποίες θα βοηθήσουν
να ξεπεραστούν οι λειτουργικοί περιορισµοί αυτών των ανθρώπων.
Σκοπός µας είναι να δηµιουργούµε συνθήκες για να γεννηθεί τρυ-
φερότητα και απαλότητα και δύναµη και ορµή και ισότητα και συγ-
κίνηση και αγνή οµορφιά.

Τ
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Με εκτίµηση

Πέτρα Καλαµπόκα
Υπεύθυνη τµήµατος Επικοινωνίας

Αναγέννηση & Πρόοδος

*Εικονιζόµενη εξωφύλλου: Πέτρα Καλαµπόκα

Όµορφοι άνθρωποι που βρήκαν τη θέση
τους στον κόσµο.
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ν προσπαθήσουµε να δώσουµε ένα ορισµό στο τι είναι αναπηρία θα λέγαµε ότι είναι ένα σύνολο ορ-
γανικών η περιβαλλοντολογικών αιτίων που προκαλούν σοβαρά εµπόδια στην ζωή ενός ατόµου. Εµ-
πόδια σε βασικές κοινωνικές πτυχές στη ζωή του όπως στην εκπαίδευση, στην ψυχαγωγία , στην
αυτοεξυπηρέτηση στην απασχόληση και γενικά στην κοινωνικοποίηση του.

Από τα χρόνια του Πλάτωνα υπάρχουν αναφορές σε άτοµα µε αναπηρία αλλά και στις προσπάθειες της κοινωνίας
να τα βοηθήσει. Τα άτοµα αυτά δεν είναι άτοµα µε ιδιαίτερες ικανότητες απλά κάποια από αυτά µπορεί να έχουν κά-
ποια κλίση ή ταλέντο σε κάποια δραστηριότητα όπως µπορεί να έχουν και οι υγιείς.

Εµείς αλλά και η κοινωνία πρέπει να εστιάσουµε στο να βελτιώσουµε την ζωή τους όσον αφορά την µετακίνηση τους,
την εκπαίδευση τους, την απασχόληση τους κατανοώντας την ιδιαιτερότητα της πάθησης τους, µε διακριτικότητα ώστε
να έχουν ίσες ευκαιρίες για µια αξιοπρεπή ζωή. ∆εν είναι λίγες οι φορές που η ίδια κοινωνία τους προκαλεί πε-
ρισσότερες δυσκολίες από ότι η ίδια η αναπηρία.

Α
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info@sportsexcellence.gr

Με εκτίµηση

Παναγιώτης Κουλουβάρης
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Sports Excellence

Ας έχουµε σαν σύνθηµα ότι το
δικαίωµα για µια αξιοπρεπή ζωή
είναι αδιαπραγµάτευτο για όλους
και όλες µε αναπηρία ή χωρίς ανα-
πηρία.
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Χριστίνα Μπογιατζή, Ψυχολόγος-
Λογοπαθολόγος, Υπ. ∆ιδάκτωρ ΕΚΠΑ

© Αναγέννηση & Πρόοδος (2020)

Οι απόψεις των συντακτών, οι οποίες διατυπώ-
νονται στο παρόν ηλεκτρονικό περιοδικό, πα-
ρούσα, δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις
επίσηµες θέσεις του Sports Excellence.
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Αθλητικά Μονοπάτια
& Αναπηρία

α Αθλητικά Μονοπάτια που διεξάγονται από το
2015 σε αποµακρυσµένα νησιά του Αιγαίου
προσφέρουν ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες,
µουσικοκινητικά και κιναισθητικά παιχνίδια, δη-
µιουργική απασχόληση ενηµέρωση και ευαισθη-

τοποίηση µέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων σε θέµατα
που αφορούν στη διατροφή, το περιβάλλον, στην αναπη-
ρία και στην αλληλεπίδραση µε άτοµα που ζουν µε αυτή.

Από την αρχή του προγράµµατος ενη-
µερώνουµε και ευαισθητοποιούµε τα
παιδιά στο θέµα της αναπηρίας,
παρουσιάζοντας τα Παραολυµπιακά
αθλήµατα, φέρνοντάς σε επαφή και αλ-
ληλοεπιδρώντας µε άτοµα και αθλητές
µε αναπηρία. Άτοµα του Συλλόγου Ατό-
µων µε Κινητική Αναπηρία και Φίλων Ν.
Ροδόπης «Περπατώ», ο Παραολυµπιονί-
κης δισκοβολίας Μάκης Καλαράς, η
Παραολυµπιονίκης ξιφασκίας Κέλλυ
Λουφάκη, το Αθλητικό Σωµατείο «Τυρ-
ταίος», συγκαταλέγονται στους αθλητές µε τους οποίους
έχουν έρθει σε επαφή τα παιδιά του προγράµµατος, ενώ
είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις 2 ηµερίδες

µε θέµα τον αθλητισµό και την αναπηρία που διοργανώ-
σαµε σε συνεργασία µε το ΚΠΙΣΝ. Οι στάσεις και οι αν-
τιλήψεις των παιδιών επηρεάζονται πρώτα από το
οικογενειακό, µετά από το σχολικό και φιλικό περιβάλλον
και ύστερα διαµορφώνονται από τις εµπειρίες που απο-
κτούν.

Πιστεύουµε σθεναρά ότι η ενηµέρωση και η
αλληλεπίδραση είναι ο δρόµος που θα οδη-
γήσει στην άρση της αποµόνωσης, της απόρ-
ριψης, της απαξίωσης και της λύπησης που,
συχνά, εισπράττουν τα άτοµα µε αναπηρία.
Οφείλουµε να ανοίξουµε τους δρόµους,
όπου τα παιδιά θα πορευτούν µακριά από ρα-
τσιστικές συµπεριφορές και στερεότυπα που
ανήκουν στο παρελθόν. Σκοπός των δρά-
σεων µας είναι τα παιδιά να µπορέσουν να

κατανοήσουν πως οι προκλήσεις µε τις
οποίες καλούνται να ζουν κάποιοι

συµπολίτες µας είναι µέρος της
ίδιας της ζωής, να αποδεχτούν
τα άτοµα µε αναπηρία και να
συνεισφέρουν στην εκπαιδευ-
τική και κοινωνική τους ένταξη.

Τ

Ελένη Κόλια,
Υπεύθυνη Προγράµµατος "Αθλητικά Μονοπάτια" Α&Π
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Χάρης Τσολάκης,
∆ιευθυντής Προγραµµάτων Sports ExcellenceΣυνέργεια και Αναπηρία

����

ην Πέµπτη 3 ∆εκεµβρίου στις 18.00, το Τµήµα
Αθλητικής Αριστείας - «Sports Excellence» που
λειτουργεί υπό την επιστηµονική επίβλεψη της
Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε

συνεργασία µε το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), παρουσίασε τη συζήτηση µε θέµα «Συ-
νέργεια και Αναπηρία» στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ.

Στη συζήτηση συµµετείχαν οργανισµοί που σε συνδυα-
σµό µε τη βιωµατική εµπειρία των µελών τους, επιχείρη-
σαν να προβάλλουν τον θετικό αντίκτυπο στις ζωές τους.
Φορείς, που αυτούς τους δύσκολους καιρούς, έχουν
όραµα και υποστηρίζουν τα µέλη τους στο να τολµούν,
να ορθώνουν το ανάστηµά τους σε στερεότυπα, σε δυ-
σκολίες και εµπόδια, συµβάλλοντας στο να ζουν τις ζωές
τους µε φως. Συνέργεια, λοιπόν, για έναν σκοπό που ξε-
φεύγει από το προφανές και διέπεται από αξίες, οι οποίες
αντέχουν στον χρόνο, όπως της προσφοράς και της φι-
λανθρωπίας. Παράλληλα, έγιναν συνδέσεις µε αθλητές
και καλλιτέχνες, οι οποίοι µε την πορεία τους στον αθλη-
τισµό, τις τέχνες και τον τρόπο ζωής τους εν γένει, πρε-
σβεύουν όλα τα παραπάνω.

Η συζήτηση αυτή αποτελεί ένα κάλεσµα προς τις οµάδες
που ζουν µε αναπηρία και επιθυµούν να διεκδικήσουν
έναν τρόπο ζωής µε αξιοπρέπεια, σεβασµό, ελπίδα και
χαρά.

Τη διοργανωτική επίβλεψη της εκδήλωσης έχει η ΑΜΚΕ
«Αναγέννηση & Πρόοδος», ενώ όλο το πρόγραµµα είναι
δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Η συζήτηση αυτή είναι αφιερωµένη σε όλους ανθρώπους
που ζουν µε την αναπηρία. Σε όλα εκείνα τα άτοµα που
έχουν να διηγηθούν µία ιστορία που τους άλλαξε µία για
πάντα τη ζωή. Κάποιοι αφοσιώθηκαν σε ένα σκοπό, άλλοι
είδαν τα πάντα να χάνονται σε µία στιγµή, αλλά δεν το
έβαλαν κάτω. Τι κοινό έχουν αυτοί οι άνθρωποι: Εσωτε-
ρική δύναµη, αληθινή οµορφιά κι ένα βλέµµα προς τη
ζωή που την κάνει να υποτάσσεται. Ή τουλάχιστον έτσι πι-
στεύουµε εµείς. Είναι άνθρωποι που µε το θάρρος τους
ανοίγουν δρόµους. Κάποιοι αντιµετωπίζουν προκλήσεις,
που τους έκαναν να αναθεωρήσουν τη ζωή, άλλοι σκύ-
βουν µε φροντίδα και προσοχή εκεί που άλλοι θα προ-
σπερνούσαν. Όµορφοι άνθρωποι που βρήκαν τη θέση
τους στον κόσµο.

Τ
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Αντώνης Τσαπατάκης: Αναφέρει πως δεν άφησε τίποτε
στην τύχη. Τα εµπόδια σε κάνουν να αντιληφθείς αξίες
που έχεις ξεχάσει, έτσι αντιλαµβάνεσαι ότι είσαι στην κο-
ρυφή ενός λόφου. Κινείς τα νήµατα. Έκανε τις άτυχες
στιγµές, τυχερές. Πρέπει να καλλιεργήσουµε τις κακιερ-
γηµένες πλευρές µας.

Μίνως Τηλιανάκης: Πρότυπη κλινική νοσηλείας µε σύγ-
χρονα ιατρικά εργαλεία. Η ανάπτυξη των συνεργειών µε
καθηγητές φυσικής αγωγής θα βοηθήσει στην ανάπτυξη
της αυτονοµίας τους.

Γρηγόρης Χρυσικός: «Στην πραγµατικότητα οι περισσότε-
ρες δυσκολίες ξεπερνιούνται µε σωστή εκπαίδευση, τα εµ-
πόδια που θα βρεις από εκεί και πέρα σου τα βάζει το
περιβάλλον που ζεις και η κοινωνία κι όχι η σωµατική σου
βλάβη».

Παρουσίαση της εξαιρετικής δουλειάς από την κα Βασιλική
Σάτλα, ψυχολόγου του Ενιαίου Ειδικού Γυµνασίου – Λυ-
κείου Μεσολογγίου.

Mάκης Καλαράς: Σκοπός της ζωής του να περιορίσει

τους περιορισµούς, τα αρνητικά συναισθήµατα και να

ενταχθεί αυτόνοµα στην κανονική ζωή. Στον αθλητισµό

βρήκε τις λύσεις, την αυτονοµία του, την αποδοχή, τον

εαυτό του, ακολούθησε ξανά τη ζωή του. ∆εν περιµένει να

τον βοηθήσουν, ενηµερώνοµαι και προχωράω. 

Γιάννης Χαλδαίος: Αποκαλύπτει τις σηµερινές δυνατότητες

πρόσβασης στον αθλητισµό, την ανάγκη ένταξης στα

τυπικά σχολεία.

∆ήµητρα Κοντοβά: Βοηθήθηκε πολύ από το οικογενειακό

περιβάλλον. Η ζωή στην Αθήνα τις δηµιουργούσε

ψυχολογικές µεταπτώσεις και µέσω του χορού βρήκε τη

διέξοδο της. Μπορεί να κυνηγάει τα όνειρά της.  

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση όλων των φορέων, οι

οποίοι στο σύνολο τους ανέφεραν ότι λειτουργούν µε

προσφορά για να αλλάξει η καθηµερινότητα αυτών των

ανθρώπων, να βελτιώσουν την επαγγελµατική τους

κατάσταση, να αναπτύξουν συνέργειες µε την κοινωνία,

να κάνουν περισσότερο φιλόξενο το περιβάλλον.  Ισότιµη

µεταχείριση, χωρίς εµπόδια.

Ιστορική διαδροµή από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι το
1992 όπου τα Η.Ε ανακηρύσσουν την 3η ∆εκεµβρίου
ως ηµέρα αναπηρίας.

Η κατάσταση στην Ελλάδα (Εξέλιξη της νοµοθεσίας
αλλά και στην στάση της κοινωνίας απέναντι στο πρό-
βληµα, στην δεκτικότητα, στην ιδιαιτερότητα στις µι-
κρές ηλικίες.

Υπάρχει διαφορά στην αντιµετώπιση µε ψυχοθεραπεία
εάν γεννηθείς ανάπηρος ή εάν γίνεις ανάπηρος στην
πορεία της ζωής σου.

Συναισθήµατα: Άρνηση, θυµός, θλίψη, διαπραγµά-
τευση, αποδοχή

Βιωµατική παρουσίαση ενός καθηµερινού αγώνα από
την κα Καλαµπόκα

Ενηµέρωση από τον κ.Σκορδίλη για την προσφορά του
ΣΕΦΑΑ, εκπαιδεύοντας κατάλληλα και µε ειδικότητα
οµάδες γυµναστών διαπιστευµένους να καλύψουν το
φάσµα της εφηβείας. Ανάγκη σύνδεσης της Φυσικής
αγωγής µε τις καθηµερινές ανάγκες των αναπήρων.

Το κράτος είναι 
δυσκίνητο, η κοινωνία
τρέχει πιο γρήγορα.
Μακριά από την µιζέρια
και την κατήφεια, ναι
στην εξωστρέφεια.

”
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Κύρια σηµέια:
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πρώτη  διεθνής συµµετοχή πραγµατοποιήθηκε τον
Ιούνιο του 2017 στο European Amputee Football
Cup 2017 στη Βαρσοβία της Πολωνίας, προσκε-
κληµένοι της EAFF και της Amp Futbol Polska (Πο-
λωνική Οµοσπονδία). Αγωνίστηκαν κόντρα στην
Πολωνία, την Ιαπωνία και την Γαλλία στο πιο δυ-
νατό φιλικό τουρνουά παγκοσµίως, κατακτώντας
την έκτη θέση. 

Σηµαντικότερη στιγµή, ήταν τον Οκτώβριο του
2017 όπου συµµετείχαµε στο Euro2017 το οποίο
διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν το πρώτο

επίσηµο Ευρωπα�κό Πρωτάθληµα και
αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που είχε

τόσο µεγάλη συµµετοχή, µε 12 οµά-
δες. Είχαν την ευκαιρία να δοκι-
µαστούν και πάλι σε κορυφαίο επί-
πεδο, µιας και κληρώθηκε στον
πιο δύσκολο όµιλο µε υπερδυνάµεις

Η
Amputee Football Hellas

Αθλητισµός για όλους

Μαργαρίτα ∆ιγαλέτου
Καθηγήτρια Προσαρµοσµένης

Φυσικής Αγωγής 

Θοδωρής ∆αβιώτης
Υπεύθυνος των Αθλητικών Προγραµµάτων

Μαζικού Αθλητισµού Α&Π 

Η διάθεση και οι 
προσδοκίες µας για
αυτό το πανέµορφο

άθληµα υπερνικούν τις
όποιες δυσκολίες και

µας δίνουν το 
κίνητρο να δίνουµε

και εµείς εθελοντικά
το καλύτερο µας

εαυτό

”
“

Άρης Μαυρόπουλος
Τεχνικός ∆ιευθυντής 

Amputee Football Hellas

����
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Σε αυτό το πανέµορφο άθληµα µπορούν να συµµετέ-
χουν ποδοσφαιριστές είτε µε ακρωτηριασµό είτε εκ
γενετής ανωµαλία, στο ένα κάτω άκρο χρησιµοποιών-
τας πατερίτσες (παίχτες γηπέδου) ή στο ένα άνω άκρο
(τερµατοφύλακες). Σε κάθε οµάδα αγωνίζονται 7 αθλη-
τές, ενώ η διάρκεια του αγώνα είναι 50 λεπτά. Η ανά-

πτυξη του αθλήµατος προωθείται από την Παγκόσµια
Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου Ακρωτηριασµένων WAFF
και από την Ευρωπα�κή (EAFF) σε άµεση συνεργασία µε
την UEFA. Αυτή τη στιγµή υπάρχουν περισσότερες από
40 οµάδες που καλλιεργούν το άθληµα  Παγκοσµίως,
µε την Ελλάδα να είναι ένα από τα καινούργια µέλη.

του αθλήµατος (Ρωσία, Αγγλία, Ιρλανδία). Στο ντεµπούτο
σε κορυφαία διοργάνωση και ούσα η πιο νεοσύστατη
οµάδα, πέτυχε το πρώτο  διεθνές τέρµα ενάντια στη Γερ-
µανία, ενώ κατέκτησαν τον πρώτο βαθµό απέναντι στο
Βέλγιο. 

Τον Ιούνιο του 2018, σε µία στιγµή ορόσηµο για τον ορ-
γανισµό, διεξήχθη το πρώτο φιλικό σε ελληνικό έδαφος
µε αντίπαλο τη φιναλίστ του Euro, Αγγλία, σε δύο φιλικά
παιχνίδια Κηφισιά. 

Το φθινόπωρο του ίδιου έτους, η συµµετοχή στο Amp
Football Weekend του Μπρυζ, αποτέλεσε τη µεγαλύτερη

αγωνιστική στιγµή για την οµάδα. Η εθνική ενάντια στο
Βέλγιο και την Ολλανδία/Anpfiff Hoffenheim, σηµείωσε
δύο νίκες, µία ισοπαλία και κατέκτησε την πρώτη θέση στο
τουρνουά! Η οµάδα  µέσα σε ένα διήµερο ‘’µεγάλωσε’’
αφού σηµείωσε το πρώτο γκολ, την πρώτη νίκη και την
πρώτη κατάκτηση κυπέλλου! 

Την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά, η οµάδα αγωνίστηκε
δύο φορές µε την Εθνική Βελγίου στη Ρόδο, σηµειώνον-
τας µία νίκη (3-0) και µία ισοπαλία, ενώ ακόµη πέτυχε δύο
νίκες απέναντι στο Ισραήλ (5-1, 3-0) στην ∆ράµα µπροστά
σε 2000 θεατές!

Αθλητισµός για όλους

”
����
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Ο οργανισµός αποτελεί επίσηµο µέλος τόσο της Ευρω-

πα�κής (EAFF) όσο και της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας

(WAFF) ως ο µοναδικός φορέας ανάπτυξης του αθλήµα-

τος στην Ελλάδα. 

Η προσπάθειά  για ανάπτυξη και διάδοση του αθλήµατος

στη χώρα είναι διαρκής. Τον Μάιο του 2018 διοργανώ-

θηκε ένα προπονητικό καµπ στον Βώλακα ∆ράµας µε

σκοπό να δώσουν την ευκαιρία σε αθλητές από την Βό-

ρεια Ελλάδα να συµµετέχουν. Ακόµα, τον Φεβρουάριο

του 2020 επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη ώστε να συνε-

χίσουν τη δράση στο βόρειο τµήµα της χώρας.

Ως µέλη της Ευρωπα�κής Οµοσπονδίας (EAFF) έχουν

συµµετάσχει στα τελευταία τρία συνέδρια Amputee Foot-

ball, ενώ πλέον έχουν τρεις εκπρόσωπούς  σε επιτροπές

της EAFF (Μαυρόπουλος - IPC, Καδδάς - Technical, Κα-

ρα�ωσήφ - Referee). 

Ακόµα, δόθηκε η ευκαιρία σε έναν νεαρότερο αθλητή  Κα-

ραµπέτ Τουρακιάν να λάβει µέρος στο Ευρωπα�κό Junior

Camp Ποδοσφαίρου Ακρωτηριασµένων στη Ρώµη και της

Γερµανίας, µε 70 ποδοσφαιριστές 5-16 ετών από 10 ευ-

ρωπα�κές χώρες, την Κόστα Ρίκα και το Ελ Σαλβαδόρ! 

Στα πλαίσια της ανάπτυξης έχουν ήδη δηµιουργήσει ένα

δίκτυο διαιτητών που επιµορφώνεται και συµµετέχει στους

εγχώριους αγώνες. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η σηµαντικότερη  επιδίωξη είναι να φέρουν
κοντά στο άθληµα  περισσότερα άτοµα µε
ακρωτηριασµό από όλη την Ελλάδα, µε δηµι-
ουργία δράσεων σε όλη την επικράτεια, µε
ιδιαίτερη έµφαση στις νεαρές ηλικίες. 

Η Εθνική Ελλάδος έχει ήδη προκριθεί στο
Euro 2021 στην Κρακοβία και θα αγωνιστεί
ανάµεσα σε 16 χώρες της Ευρώπης! Έχει
κληρωθεί στον Β Όµιλο µε Αγγλία, Γαλλία
και Αζερµπα�τζάν. 

Σηµαντικότερος στόχος για το αγωνιστικό
έτος 2020-2021 είναι η δηµιουργία του πρώ-
του πρωταθλήµατος Amputee Football League
και Κυπέλλου Ελλάδας µε τη συµµετοχή τριών
συλλόγων!

ΣΤΟΧΟΙ

Αθλητισµός για όλους

Τέλος, η οµάδα ακρωτηριασµού πο-
δοσφαιριστών είναι κοινωνός της
διαρκούς προσπάθειας, της θέλησης
στον αθλητισµό και στη ζωή και προ-
ωθεί µηνύµατα ισότητας και ένταξης
των ατόµων και αθλητών µε αναπη-
ρία στη χώρα µας. 

Άρης Μαυρόπουλος 
Team Manager - Amputee Football Hellas Association 

Παναγιώτης Καδδάς 
Πρόεδρος - Amputee Football Hellas Association 

Facebook: amputeefootballhellas 
Instagram: @ampfoothellas
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ιδέα της αυτόνοµης διαβίωσης (independent
living) γεννήθηκε στο Berkeley της California
το 1972 όπου δηµιουργήθηκε και το πρώτο
Κέντρο Αυτόνοµης ∆ιαβίωσης. Ο όρος αυτό-
νοµη διαβίωση συµπεριλαµβάνει οτιδήποτε
κάνει τα άτοµα µε αναπηρία να αναλαµβάνουν

τον έλεγχο της ζωής τους και να συµµετέχουν στις απο-
φάσεις που τους επηρεάζουν. Η αυτόνοµη διαβίωση απο-
τελεί το δικαίωµα δηλαδή κάθε ανθρώπου για
αυτό-διάθεση και αυτό-καθορισµό επιτυγχάνοντας τον µέ-
γιστο βαθµό αυτάρκειας. Οι βασικές αρχές της είναι αφε-
νός ο έλεγχος και αφετέρου η δυνατότητα επιλογών και
ευκαιριών στη ζωή ενός ατόµου, ώστε να µπορεί να ζήσει
τη ζωή που θέλει. Τα άτοµα µε αναπηρία διεκδικούν για
την καθηµερινότητά τους το ίδιο µε τα άτοµα που δεν
έχουν αναπηρία. Μέσω της αυτόνοµης διαβίωσης µεγι-
στοποιείται η ευκαιρία και η δυνατότητα του ατόµου για
εκπαίδευση, για εργασία και ελαχιστοποιούνται οι περιο-
ρισµοί περιβαλλοντικών παραγόντων. Τα άτοµα είναι
ικανά να ενταχθούν και να ζήσουν σε µια κοινωνία µε κα-
νόνες ισότητας και συµπερίληψης προς όλους χωρίς απο-
κλεισµούς. 

Ο αθλητισµός αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο µέσο το
οποίο ενθαρρύνει τα άτοµα µε αναπηρία και συµβάλει ου-
σιαστικά στην αύξηση της αυτοπεποίθησής τους και κατ’
επέκταση στην αυτονοµία τους. Αποδεδειγµένα η άσκηση
και γενικά οι οργανωµένες µορφές της, είναι απαραίτη-
τες για την υγεία, σωµατική και ψυχική, και την ευεξία των
ανθρώπων. Ειδικότερα η λειτουργική άσκηση αποσκοπεί
στη βελτίωση της καθηµερινότητας. Με την ένταξη σε
αθλητικούς συλλόγους επιτυγχάνεται η επικοινωνία και η
κοινωνικοποίηση, αναδεικνύοντας τον αθλητισµό ως ένα
σηµαντικό πυλώνα για την επίτευξη της αυτονοµίας του
εκάστοτε ατόµου.  

Στόχος της αυτόνοµης διαβίωσης είναι η βελτίωση της
ποιότητας της ζωής του ατόµου. Μέσα από την εφαρµογή
εξατοµικευµένων προγραµµάτων που στοχεύουν σε αυτό,
επιτυγχάνεται η αλληλο�ποστήριξη, γίνεται ανταλλαγή πλη-
ροφοριών και εµπειριών, καταργείται η αποµόνωση και ο
αποκλεισµός. Το άτοµο εκπαιδεύεται και µετατρέπεται σε
ένα παραγωγικό ον και έτσι εντάσσεται στην κοινωνία
αποφεύγοντας την πρακτική της ιδρυµατοποίησης. 

Η αναπηρία δεν είναι κάτι που κρύβεται.
Η αναπηρία κραυγάζει. Μην την αφή-
σετε ανεξέλεγκτη να κραυγάζει. Ελέγξτε
την για να σας διαφηµίσει θετικά. Και
µην ξεχνάτε πως όσο περισσότεροι
ωραίοι άνθρωποι µε αναπηρίες συγκεν-
τρώνονται τόσο περισσότερο θα αποε-
νοχοποιείται αυτή καθαυτή η αναπηρία.
∆εν είσαστε υπεύθυνοι απέναντι µόνο
στον εαυτό σας.  Είσαστε υπεύθυνοι
απέναντι σε όλους όσους ζούν κάτω
από συνθήκες αναπηρίας. Ο καθένας
από εµάς είναι πρεσβευτής της αναπη-
ρίας. Ζήστε σαν πρεσβευτές.

Ηλέκτρα Γιαννάκη
Καθηγήτρια Προσαρµοσµένης

Φυσικής Αγωγής

Η

”

“
Ο Νίκος Βουλγαρόπουλος, ένας εκ των πρώτων
και σηµαντικότερων εκφραστών της εφαρµογής
της αυτόνοµης διαβίωσης στην ελληνική κοινωνία
έχει πει: 

Αυτόνοµη 
∆ιαβίωση  
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Αθλητισµός για όλους

Αθλητισµός για όλους 
στο ΚΠΙΣΝ  

Θοδωρής ∆αβιώτης
Υπεύθυνος των Αθλητικών Προγραµµάτων
Μαζικού Αθλητισµού Α&Π 

Αναπηρία και Άσκηση

έννοια της αναπηρίας είναι πολυδιάστατη
και αντικατοπτρίζει την αλληλεπίδραση του
εκάστοτε ατόµου µε αναπηρία σε σχέση
µε την κοινωνία στην οποία ζει. Η άσκηση
σε παιδιά µε αναπηρία αποτελεί αναπό-

σπαστο κοµµάτι για τη βελτίωση τόσο των κινητικών
δεξιοτήτων, όσο και των κοινωνικών δεξιοτήτων. Αυτό
πραγµατοποιείται µέσω της ειδικής φυσικής αγωγής,
όπου απαιτείται προσαρµογή της διδασκαλίας των
ασκήσεων, ώστε να είναι κατάλληλες για το κάθε
παιδί ξεχωριστά.

Τα άτοµα µε αναπηρία ταξινοµούνται σε διάφορες
κατηγορίες. Η ταξινόµηση σχετίζεται άµεσα µε τις
προσαρµογές που καλούνται να γίνουν κάθε φορά
στο πρόγραµµα της φυσικής αγωγής. Οι απαιτούµε-
νες προσαρµογές είναι διαφορετικές ανά περίπτωση,
ακόµα και σε παιδιά της ίδια κατηγορίας, διότι το
κάθε παιδί παρουσιάζει τα δικά του χαρακτηριστικά.

Κατηγορίες:

Το πρόγραµµα «Αθλητισµός για Όλους» έχει στόχο να ενθαρρύνει και να ενι-
σχύσει τη συµµετοχή των παιδιών µε αναπηρία στον αθλητισµό και γενικότερα
στην άσκηση. Τα µέσα που χρησιµοποιούνται είναι η ειδική φυσική αγωγή (ένας
κλάδος της φυσικής αγωγής που ασχολείται µε την άθληση ατόµων µε αναπηρία)
και η ψυχοκινητική αγωγή, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του
ατόµου καθώς και στη βελτίωση των άλλων προβληµάτων του παιδιού, που προ-
κύπτουν από την αλληλεπίδρασή του µε  τον εαυτό του και το περιβάλλον. ����

Η

Αυτισµός

Κώφωση

Τύφλωση

Νοητική υστέρηση

Κινητικά προβλήµατα

Σύνδροµα

Συνδυασµός των παραπάνω
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Σκοπός- Όραµα

Σκοπός και όραµα αποτελεί η επέκταση της εν
λόγω δράσης και η διενέργεια του προγράµµατος
τόσο τις ηµέρες του Σαββατοκύριακου όσο και τις
καθηµερινές, να δηµιουργηθεί δηλαδή ένα επιπλέον
πρόγραµµα απογευµατινής παρέµβασης. Με αυτό
τον τρόπο τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να εκ-
γυµναστούν, χωρίς περιορισµούς, ακολουθώντας
και εφαρµόζοντας εξειδικευµένα ασκησιολόγια,
επιµεληµένα και ειδικά προσαρµοσµένα στις ανάγ-
κες του κάθε συµµετέχοντα.

Εξατοµικευµένο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα

Η πορεία προς τη διαµόρφωση του εξατοµικευµένου προ-
γράµµατος. Μέσα απ’ το πρόγραµµα «Αθλητισµός για Όλους»
το παιδί γνωρίζει τις εγκαταστάσεις όπου λαµβάνει χώρα η
δράση, τον εξοπλισµό που διατίθεται, τους θεραπευτές και την
ίδια την άσκηση. Παράλληλα, η δραστηριότητα λειτουργεί ως
δεξαµενή για τη διαµόρφωση των απογευµατινών τµηµάτων.
Προκειµένου να διαµορφωθούν τα τελευταία, γίνεται κατ’ αρχήν
καταγραφή της ανάγκης του κάθε παιδιού και έπειτα κατηγο-
ριοποίηση τους µε κριτήρια τη λειτουργικότητα και την αναπηρία.

Όσον αφορά τη διάγνωση της κινητικής συµπεριφοράς του παι-
διού προτείνεται να εφαρµοστούν διαφορετικές διαδικασίες,
συµπεριλαµβανοµένων τυποποιηµένων τεστ, µέσω των οποίων
τίθεται ένα όσο το δυνατό πιο αντικειµενικό µέτρο σύγκρισης
και επιτρέπεται µια ηλικιακή ταξινόµηση των αποτελεσµάτων
ενός παιδιού. Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι η διάγνωση πα-
ρέµβασης δεν συγκρίνει τις ατοµικές επιδόσεις κάθε παιδιού µε
το µέσο όρο της οµάδας, αλλά προσανατολίζεται κυρίως στην
ατοµική του εξέλιξη προσπαθώντας να περιγράψει τις αναπτυ-
ξιακές δοµές του. (Zimmer,2007, σ.88)

Αθλητισµός για όλους

”
“Το ΟΡΑΜΑ µας σχετίζεται µε το να κερδίσουµε

το στοίχηµα του κοινωνικού αποκλεισµού, 
ενδυναµώνοντας κάθε παιδί και βοηθώντας το
να αξιοποιεί σωστά τις δυνατότητες του µέσα
από µια απογευµατινή παρέµβαση και για τα
παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Στόχος του προγράµµατος είναι:

Η συµµετοχή των παιδιών σε αθλητικές 

δραστηριότητες

Η γνωριµία µε δραστηριότητες, δύσκολα 

εφαρµόσιµες σε µη οργανωµένο περιβάλλον

Η έκφραση των ατοµικών τους αναγκών

Η βελτίωση των κινητικών τους δεξιοτήτων* 

( βάδιση, τρέξιµο, ισορροπία, άλµα και ρίψη)

*προσαρµοσµένο ανάλογα µε την ειδικότερη

ανάγκη του κάθε παιδιού

Επικοινωνία και η κοινωνικοποίηση
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Γιώργος Ανυφαντής
Πανελληνιονίκης 100 µ. στίβος ΑµεΑ

Πως επηρέασε η καραντίνα τις
προπονήσεις σας;

Η καραντίνα δεν επηρέασε καθόλου
τις προπονήσεις µου, αντιθέτως
επειδή είχα περισσότερο χρόνο για
ξεκούραση µετά τις προπονήσεις,
πάει πάρα πολύ καλά η προετοιµα-
σία µου. Η έλλειψη αγώνων ήταν το
πρόβληµα για φέτος. Ελπίζω το
2021 να γίνουν όλες οι διοργανώ-
σεις.

Tι εφόδια χρειάζεται κανείς
για να γίνει πρωταθλητής;

Για να γίνει κάποιος πρωταθλητής
σίγουρα χρειάζονται σωµατικά προ-
σόντα, αλλά το σηµαντικότερο πι-
στεύω είναι η θέληση που πρέπει να
έχεις και η ψυχή που δίνεις για να
πετύχεις τους στόχους σου. Η ψυ-
χική δύναµη πρέπει να είναι µεγαλύ-
τερη από την σωµατική. Βλέπουµε
αθλητές που, ενώ έχουν πολύ καλά
σωµατικά προσόντα δεν αποδίδουν
στις προπονήσεις και στους αγώνες,
ενώ αθλητές µε λιγότερα σωµατικά
προσόντα έχουν καλύτερη εξέλιξη.
Προσωπικά εγώ τρέχω µε ένα πόδι
κυριολεκτικά µιας και ο ακρωτηρια-
σµός που έχω είναι από την µέση
του µηρού, αυτό σηµαίνει ότι µου
λείπουν δυο αρθρώσεις  και πολλές
µυMκές οµάδες άρα σίγουρα τρέχω
µε την ψυχή µου και όχι µε το πόδι
µου. Επίσης, για να γίνει κάποιος
πρωταθλητής πρέπει να έχει δίπλα
του έναν σωστό προπονητή που θα
του προσφέρει κυρίως ψυχολογική

δύναµη και θα του µάθει πως να ση-
κώνεται µετά από κάθε πτώση.
Ακούµε, συχνά, για θυσίες που κά-
νουν οι αθλητές, πιστεύω αυτό είναι
λάθος. Όποιος έχει κάνει πρωτα-
θλητισµό δεν έχει κάνει θυσίες, αλλά
επιλογές. Άρα, για να γίνεις πρωτα-
θλητής θα πρέπει να έχεις προσωπι-
κότητα και να µπορέσεις να
καλλιεργήσεις και να εξελίξεις τα
σωµατικά και πνευµατικά σου χαρί-
σµατα.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για
το επόµενο διάστηµα;

Οι στόχοι µου για το επόµενο διά-
στηµα είναι το ΠανευρωπαMκό Πρω-
τάθληµα που θα γίνει στην Πολωνία
τον Μάιο του 2021 και φυσικά οι
Ολυµπιακοί Αγώνες του Τόκιο.

Αναπηρία είναι…
Αναπηρία είναι να µην έχεις όρεξη
για ζωή.

1

2 3

4

Συνέντευξη

Πέτρα Καλαµπόκα,
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
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To ποδήλατο είναι η προέκταση του εαυτού σου.
Μίλησέ µας λίγο γι’ αυτό.

Το ποδήλατο πραγµατικά είναι αυτο το οποίο έκανε την ζωή
µου πολυ καλύτερη! Με γεµίζει µε τόσο ωραια συναισθήµατα
όταν κάνω προπόνηση µε αυτο! Νιωθω ελεύθερος και
ανίκητος! Με κάνει να ξεφεύγω από τις σκέψεις µου και τα
προβλήµατα της καθηµερινότητας! Είναι το άλλο µου µισο!

Οι στόχοι σου από εδώ και πέρα.

Ο παντοτινός  µου στοχος είναι κάθε µέρα να γίνοµαι
καλύτερος, να ξεπερνώ τον εαυτό µου και τα ορια του!
Πέρα από αυτο στοχεύω την πρόκριση µου και την διάκριση
στους Παραολυµπιακούς αγώνες του Τοκυο 2021 καθώς
και τα παγκόσµια πρωταθληµατα ∆ρόµου και Πίστας 2021!
Εκτός από το αθλητικο  τοµέα ,το πτυχιο στην σχολη των
Τεφαα Αθηνών είναι ο εποµενος στόχος!

Πως κατέκτησες την ισορροπία (κυριολεκτικά και
µεταφορικά);

Ποδήλατο έκανα από µικρός όπως όλα τα παιδιά!
Ουσιαστικά ξεκίνησα από την αρχη όπως παλιά! Με
κράταγε ο προπονητης µου µέχρι να πάρω τον «αέρα» του
ποδηλάτου! Σιγα σιγά το συνήθισα και εγινε ένα µε αυτο!
Σίγουρα δεν ήταν εύκολο! Αλλά το ποδήλατο το ειδα σαν
ευκαιρία να συνεχίσω την ζωή µου µετά το ακρωτηριασµό,
µου θυµίζει την ζωή, για να έχεις ισορροπία πρέπει να
συνεχίζεις να προχωράς! 

Πανδηµία και προπονήσεις: Σε έχουν επηρεάσει;

Η πανδηµία δεν µε έχεις επηρεάσει καθόλου στις
προπονήσεις µου! ∆εν σταµάτησα καµία στιγµή τις
προπόνησεις µου στον δρόµο πάντα τηρώντας τα µέτρα
ασφαλείας αλλά και στην πίστα που σαν µέλος την
παραολυµπιακης οµάδας έχω ειδική άδεια από την ΓΓΑ,
όπου φρόντισε οι αθλητές να µην χάνουν προπονήσεις και
µέρος της προετοιµασίας τους! Όσο δυςκολες στιγµές και
αν περνάµε οι προπονήσεις δεν σταµατάνε ποτε! Η δουλειά
πρέπει να γίνει!

Αναπηρία είναι…
Αναπηρία για µένα είναι απλά µια λέξη! Το να έχεις κάποια
αναπηρία δεν σε κάνει διαφορετικό άνθρωπο, µε
διαφορετικές ανάγκες και δικαιώµατα!  Η συγκεκριµένη
λέξη θεωρω πως είναι ταµπού στην κοινωνία µας και
κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους! Εξάλλου η αναπηρία κάνει
έναν άνθρωπο ξεχωριστό και όχι διαφορετικό!

Νίκος Παπαγγελής 
Πρωταθλητής Ποδηλασίας ΑµεΑ
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ε αφορµή την ηµέρα αναπηρίας (3 ∆ε-
κεµβρίου) το Sports Excellence κάνει ένα
αφιέρωµα σε αθλητές µε αναπηρία δια-
φόρων αθληµάτων που έχουν αξιολογη-
θεί στο εργαστήριο του Ο.Κ.Ε.Ε. «Π.Ν.
Σουκάκος». Ποδόσφαιρο, στίβος, κολύµ-
βηση, επιτραπέζια αντισφαίριση και goal-
ball ήταν τα αθλήµατα στα οποία
δραστηριοποιήθηκε η οµάδα του Sports
Excellence στο κοµµάτι της αναπηρίας.

Ξεχωρίζοντας νοητά τις αξιολογήσεις που έλαβαν χώρα,
κρίνεται θεµιτό να διαχωριστούν σε γενικές και ειδικές.
Ως γενικές χαρακτηρίζονται αυτές οι οποίες δεν επηρεά-
στηκαν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανάπηρου
αθλητή, όπως οι σωµατοµετρικές αξιολογήσεις. Ως ειδι-
κές χαρακτηρίζονται οι αξιολογήσεις αυτές που επηρεά-
ζονται από την αναπηρία του αθλητή, όπως π.χ. το άλµα

κατόπιν οπτικού ή ακουστικού ερε-
θίσµατος, βάσει της ικανότητας
όρασης, ή το διποδικό ή µονο-
ποδικό άλµα, βάσει πιθανού
ακρωτηριασµού.  

Εικόνα 1: 
Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου σε
κολοβωµατικό ασθενή µε χρήση 
κυκλοεργόµετρου Velotron

Μ

Αναπηρία δεν σηµαίνει
Ανικανότητα !

Θεοχάρης Συµεωνίδης, 
Φυσικοθεραπευτής Sports Excellence

Ευγενία Χερουβείµ, 
Εργοφυσιολόγος, PhD

����
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Εικόνα 1: 
Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου σε
κολοβωµατικό ασθενή µε χρήση 
κυκλοεργόµετρου Velotron

Εικόνα 2: Ισοµετρική αξιολόγηση κορµού σε κολοβωµα-
τικό ασθενή µε χρήση BioDex

Εικόνα 3: Σπιροµέτρηση αθλητή

Μέρος των αθλητών επίσης, αξιολογήθηκε µε ηλεκτρο-
καρδιογράφο τεσσάρων απαγωγών στα επίπεδα καρ-
διακού στρες και µεταβλητότητας καρδιακού παλµού
(CardioScan), ενώ ακόµα υποβλήθηκαν σε µέτρηση βα-
σικού µεταβολισµού (MetabolicScan)  αλλά και σύστα-
σης σώµατος µε διαφορετικό τεχνολογικό εξοπλισµό
(BodyScan)

Στο σύνολό τους, αυτές οι
αξιολογήσεις αποτελούν
ίσως τις σηµαντικότερες
στιγµές που ανέδειξαν το
σύνθηµα «Αθλητισµός Για
Όλους» και την δράση του
Sports Excellence στα πεδία
της αναπηρίας.

Όλοι οι συµµετέχοντες αθλητές και αθλήτριες, ανεξαρτή-
του αθλήµατος υποβλήθηκαν αρχικά σε έναν πλήρη αν-
θρωποµετρικό έλεγχο. Αυτός περιλάµβανε σωµατο-
µετρικά χαρακτηριστικά, όπως βάρος, ύψος, δερµατοπτυ-
χές, πλάτη και µήκη συγκεκριµένων ανατοµικών σηµείων,
ανάλυση σύστασης σώµατος µέσω βιοηλεκτρικής εµπέ-
δησης, καθώς και τιµές ηρεµίας αρτηριακής πίεσης και
καρδιακής συχνότητας. Ακόµη, οι γενικές µετρήσεις που
πραγµατοποιήθηκαν περιλάµβαναν την δοκιµασία ευλυγι-
σίας (Sit & Reach) και χειροδυναµοµέτρηση για δεξί και
αριστερό χέρι ή µονόπλευρα σε περίπτωση ακρωτηρια-
σµού. 

Σε όλους τους αθλητές πραγµατοποιήθηκε και ισοκινητική
αξιολόγηση. Οι αθλητές εκτέλεσαν κάµψη και έκταση γό-
νατος σε ισοκινητικό δυναµόµετρο (BioDex) σε δύο σετ
γωνιακών ταχυτήτων, 60 και 180°/sec. Επίσης, πραγµα-
τοποίησαν και ισοµετρική αξιολόγηση κορµού καθισµένοι
(µε κάµψη ισχίων 90°) στο κατάλληλο εξάρτηµα του δυ-
ναµόµετρου.  

ΓΕΝΙΚΕΣ

����
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Εικόνα 4: Απεικόνιση γραφήµατος ταχύτητας-απόστασης κατά την ρίψη σε αθλητή goalball µε χρήση 1080QUANTUM

GOALBALL

Το goalball είναι ένα άθληµα για αθλητές µε µειωµένη ή
καθόλου όραση. Η δηµιουργία του (1946) εξυπηρέτησε τις
ανάγκες αποκατάστασης των βετεράνων του ∆εύτερου
Παγκόσµιου Πόλεµου. Πρώτη φορά παρουσιάστηκε ως
άθληµα στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του 1976 στο
Τορόντο. Συνοπτικά, οι αθλητές αγωνίζονται σε οµάδες
των τριών ατόµων σε ένα γήπεδο διαστάσεων 18 x 9m και
στόχος είναι να προωθήσουν µία µπάλα βάρους 1,25kg,
µε ενσωµατωµένα κουδουνάκια, στο τέρµα της αντίπαλης
οµάδας. Για λόγους ισοτιµίας όλοι οι αθλητές αγωνίζον-
ται µε δεµένα µάτια. Στα πλαίσια της ειδικής αξιολόγησης
των αθλητών goalball πραγµατοποιήθηκαν στοχευµένες και
ακριβείς µετρήσεις. Συγκεκριµένα οι αθλητές υποβλήθη-
καν πέρα από τις γενικές µετρήσεις, σε ειδική αξιολόγηση
αλτικής ικανότητας και  καταγραφής κινητικού πρότυπου
ρίψης µπάλας. 

Σε ό,τι αφορά την αλτική ικανότητα οι αθλητές στέκονταν
µεταξύ δύο µπαρών (Optojump) που επικοινωνούν µε υπέ-
ρυθρες ακτίνες και υπολογίζουν τον ύψος άλµατος, κατα-
µετρώντας τον χρόνο πτήσης. Πραγµατοποιήθηκαν 3 σετ
αλµάτων: άλµα µε ηµικάθισµα και ελεύθερη χρήση χεριών
(CMJ FREE), πολλαπλά άλµατα µε τεντωµένα γόνατα (STIF)
και άλµα µε ηµικάθισµα µετά από ακουστικό ερέθισµα.
Συγκεκριµένα, για το ακουστικό ερέθισµα, από τον συν-
δεδεµένο υπολογιστή ακουγόταν ένα ηχητικό σήµα και ο
αθλητής εκτελούσε το άλµα όσο πιο εκρηκτικά και γρή-
γορα µπορούσε, στοχεύοντας στον χαµηλότερο δυνατό
χρόνο αντίδρασης. Για την αποτύπωση του κινητικού πρό-
τυπου ρίψης µπάλας, οι αθλητές χρησιµοποίησαν τον ανά-
λογο εξοπλισµό (1080QUANTUM). Κρατώντας µε το χέρι
το σχοινί του µηχανήµατος εκτέλεσαν δυναµικά και έντονα
µια ρίψη µπάλας. Από το λογισµικό προέκυψαν µέγιστες
και µέσες τιµές για την ταχύτητα, την ισχύ, την δύναµη, την
απόσταση και το έργο κάθε ρίψης.          

����

Ε Ι∆ ΙΚΕΣ
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Αθλητική Επιστήµη

Εικόνα 5: Αξιολό-
γηση αλτικής ικα-

νότητας σε 
κολοβωµατικό

αθλητή µε χρήση
optojump

ΣΤΙΒΟΣ

Στο κοµµάτι των δροµικών αθληµάτων οι συµµετέχοντες
αθλητές ήταν κολοβωµατικοί δροµείς. Εντός των ειδικών
µετρήσεων που υποβλήθηκαν, εµπεριέχονταν η αξιολόγηση
αλτικής ικανότητας µε µονοποδικά άλµατα και η αποτύ-
πωση κινητικού προτύπου 10m sprint. Οµοίως µε την προ-
αναφερθείσα διαδικασία σχετικά µε την αλτική ικανότητα,
οι δροµείς στάθηκαν εντός των δύο µπαρών και εκτέλεσαν
4 σετ µονοποδικών αλµάτων: άλµα µε ηµικάθισµα µε τα
χέρια στην µέση (CMJ), άλµα µε ηµικάθισµα µε ελεύθερη
χρήση χεριών (CMJ FREE), άλµα από θέση ηµικαθίσµατος
µε τα χέρια στην µέση (SJ) και άλµα βάθους από ύψος 40
και 20cm (DJ).  

Αναφορικά µε την αποτύπωση του κινητικού πρότυπου 10m
sprint, οι αθλητές φόρεσαν το κατάλληλο γιλέκο πάνω στο
οποίο προσαρµόστηκε το σχοινί του µηχανήµατος
(1080SPRINT). Πραγµατοποιήθηκαν 5 µέγιστες προσπά-
θειες sprint από τις οποίες καταµετρήθηκαν µέγιστες και
µέσες τιµές για την ταχύτητα, την ισχύ, την δύναµη, την
απόσταση και το έργο κάθε προσπάθειας.

����
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Εικόνα 6: Απεικόνιση γραφήµατος ταχύτητας-απόστασης για την αξιολόγηση 10m sprint µε χρήση του 1080SPRINT

Εικόνα 7: Αξιολόγηση 10m
sprint κολοβωµατικού αθλητή πο-

δοσφαίρου µε χρήση
1080SPRINT. 
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Στις αξιολογήσεις που αφορούσαν τους αθλη-
τές ποδόσφαιρου περιλαµβάνονταν όµοιες
αξιολογήσεις µε αυτές του στίβου και στην
αλτική ικανότητα αλλά και στην αποτύπωση κι-
νητικού πρότυπου 10m sprint. Επιπλέον, αυτοί
οι αθλητές υποβλήθηκαν σε µετρήσεις βασι-
κού µεταβολισµού και και ανάλυσης σύστα-
σης σώµατος µε τον τεχνολογικό εξοπλισµό
MetabolicScan και BodyScan. 

Οµοίως για την αποτύπωση του κινητικού 
πρότυπου 10m sprint,  οι  αθλητές  φόρεσαν  το 
κατάλληλο γιλέκο πάνω στο οποίο προσαρµό-
στηκε το σχοινί του µηχανήµατος (1080SPRINT).

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

����
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Εικόνα 8: Αξιολόγηση άρθρωσης ώµου σε ισοκινητικό δυναµόµετρο.

Για τους αθλητές επιτραπέζια αντισφαίρισης
προσαρµόστηκε µία ακόµη µέτρηση στο ισοκι-
νητικό δυναµόµετρο, πέρα από την αξιολόγηση
του γόνατος και κορµού. Αυτή ήταν η αξιολό-
γηση της άρθρωσης του ώµου σε δύο σετ γω-
νιακών ταχυτήτων, 60 και 180°/sec µε τον ώµο
σε θέση κάµψης 90°.

Επίσης, µε την χρήση του 1080QUANTUM απο-
τυπώθηκε το κινητικό πρότυπο κατά τις ειδικές
κινήσει forehand και backhand.  

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Στους αθλητές κολύµβησης µε µειωµένη όραση που
αξιολογήθηκαν, στις ειδικές µετρήσεις συµπεριλήφθηκε
η ρίψη medicine ball 2kg από καθιστή θέση. 

Αναφορικά µε την αλτική ικανότητα, οι δοκιµασίες περι-
λέµβαναν 5 σετ αλµάτων: άλµα µε ηµικάθισµα µε τα
χέρια στην µέση (CMJ), άλµα από θέση ηµικαθίσµατος

µε τα χέρια στην µέση (SJ), διποδικό άλµα βάθους από
τα 40cm (DJ), µονοποδικά άλµατα δεξιού και αριστερού
ποδιού από τα 20cm (DJ R/L), πολλαπλά άλµατα µε τεν-
τωµένα γόνατα (STIF).
Τέλος, έγινε καταγραφή της µεταβλητότητας του καρ-
διακού παλµού µέσω καρδιογράφου τεσσάρων απαγω-
γών (CardioScan). 

Εικόνα 9: Απεικόνιση κινητικού πρότυπου backhand

�
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Κρίνεται απαραίτητη την παρέµβαση ενός ψυχολόγου ––
ψυχοθεραπευτή σε έναν άνθρωπο που έρχεται αντιµέτωπος
πρώτη φορά στη ζωή του µε µια µορφή αναπηρίας;

Βεβαίως και τη θεωρώ απαραίτητη. Ο ψυχολόγος θα λει-
τουργήσει ευεργετικά ως καθρέπτης του ανθρώπου που αντι-
µετωπίζει αναπηρία και θα τον στρέψει σε ενδοπροσωπικές
- εσωτερικά κρυµµένες- πηγές δύναµης, αυτογνωσίας και βά-
θους που ενδεχοµένως δεν ήξερε καν οτι είχε διαθέσιµες.

Με ποιον τρόπο γίνεται η αποδοχή της κατάστασης από
τον ανάπηρο; Μπορεί να συµβάλει το περιβάλλον του (οικο-
γένεια, φίλοι, συνάδελφοι) στην αποδοχή της πραγµατικότη-
τας ή έγκειται αποκλειστικά και µόνο στην µορφή
ψυχοθεραπείας που θα εφαρµόσει ο ψυχολόγος –– ψυχοθερα-
πευτής και στη µεταξύ τους συνεργασία;

Η αποδοχή της αναπηρίας γίνεται µέσα απο την εµβάθυνση
των συναισθηµάτων του, η αποδοχή περνάει απο τα στάδια
του θρήνου (η αναπηρία συµβολίζουσα της απώλειας µίας
προηγουµενης κατάστασης του ανθρώπου).  Ο ψυχολό-
γος θα βοηθήσει τον άνθρωπο να δει µε άλλα µάτια
αυτό που αφήνει πίσω του, µε σκοπό να του δείξει το
δρόµο να καλοδεχτεί έναν «νέο» εαυτό. Υπάρχουν λέ-
ξεις κλειδιά όπως η αποδοχή, όµως ο ψυχολόγος
θα προστατέψει τον άνθρωπο απο το να «βαπτίσει»
ή να καταδικάσει τον εαυτό του σε µία αναπηρία
άλλου τύπου µε λέξεις παγίδες όπως «συµβιβα-
σµός» και «καταστροφή». Η ζωή µας είναι 
ένα πέρασµα απο έναν παλαιό σε έναν νέο 
άνθρωπο καθηµερινά µέσα απο κάθε 
εµπειρία, είτε επιφανειακή, είτε βαθιά
προσωπική και η αποδοχη µίας αναπη-
ρίας πρέπει να παρουσιαστεί ως ένα
πέρασµα, µία γέφυρα και όχι ως έναν
τερµατικό σταθµό.

Αναπηρία και
Ψυχολογία

Ανέζα-Αλεξάνδρα Γκόβαρη,
∆ιοικητική υποστήριξη/Συντονίστρια
εκπαιδευτικών προγραµµάτων
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Σε έναν ΑµεΑ θεραπευόµενο, θα εφαρµοστεί συγκε-
κριµένη µορφή ψυχοθεραπείας; Εάν όχι, από ποιους πα-
ράγοντες εξαρτάται η επιλογή της;

Στην περίπτωση του ΑµεΑ θεραπευόµενου, οι προσεγγί-
σεις οφείλουν να είναι πολλές ταυτόχρονα γιαυτο και
χρειάζεται εδώ µία «επιλεκτική» ψυχοθεραπεία.  Με αυτόν
τον όρο εννοούµε πως άλλοτε χρησιµοποιούνται συµπε-
ριφοριστικές προσεγγίσεις (behaviorism), άλλοτε γνω-
σιακές (cognitive psychology) αλλά και σίγουρα οι
ψυχαναλυτικές (Psychoanalytic) και υπαρξιακές αναζητή-
σεις ενός προσώπου βάσει της ψυχολογίας του (existe-
ntial psychology).  Η αναπηρία επηρεάζει όλην την ύπαρξη
του ανθρώπου, τη διανοητική, ψυχοκοινωνική, σωµατική
και πνευµατική. Συνεπώς µόνη της µία προσέγγιση θα δια-
σφάλιζε στειρότητα και αναποτελεσµατικότητα στην ψυ-
χοθεραπεία.

Ποια είναι η ψυχολογία του θεραπευόµενου στα πρώτα
στάδια της ψυχοθεραπείας; Τι συναισθήµατα βιώνει;

Ο θεραπευόµενος βιώνει τα συµπτώµατα του θρήνου (άρ-
νηση, διαπραγµάτευση, θυµός, λύπη και αποδοχή) είτε σε
παλίνδροµη τροχιά είτε σε πιο γραµµική, αλλά και το σοκ
ενός µετατραυµατικού συνδρόµου, ήτοι το αρχικό σοκ του
συµβάντος και στη συνέχεια όλα τα συνοδά στοιχεία
όπως φόβο και ανασφάλεια µέσα απο την αναβίωση των
µνηµών όλης της περίστασης που επέφερε την εν λόγω
αναπηρία.

Θα προτείνατε ενασχόληση µε τον αθλητισµό ή µε την
τέχνη (θέατρο, µουσική, χορός, ζωγραφική κ.α.) ως βοη-
θητικό µέσο στη ψυχοθεραπεία των ΑµεΑ;

Θα πρότεινα και θα ενσωµάτωνα -εντελώς ανεπιφύλακτα-
την οιαδήποτε ενασχόληση µε αθλητισµό και τέχνη ως
βοηθητικό µέσο καθώς τα παραπάνω ενώνουν τα εσωτε-
ρικά µέρη του ανθρώπου (σώµα, νους και ψυχή) και καλ-
λιεργούν µέσα του µία αυτοσυνειδητότητα -αυτογνωσία
ανώτερη γιατί εκτός απο µέσα κοινωνικοποίησης  που
είναι (η τέχνη και ο αθλητισµός), αναγκάζουν κάποιον
ΑµεΑ να αναµετρηθεί µε νέες ενδοψυχικές δυνάµεις, να
γνωρίσει νέες ανεξερεύνητες πτυχές του εαυτού του, να
εκτιµήσει βαθύτερα τη ζωή του και να µην ταυτιστεί µε την
αναπηρία του.  Το πιο σηµαντικό κοµµάτι της ψυχοθερα-
πείας είναι να αποτρέψουµε τον ΑµεΑ απο το  ταυτιστεί
µε την αναπηρία του, όπως ένας χειρουργός που αφαιρεί
καρκινικά κύτταρα από υγιή ιστό, πρέπει να διαχωρίσει
αυτά απο τον ασθενή που τα είχε µέσα στο σώµα του.

Μπογιατζή Χριστίνα

Ψυχολόγος-Λογοπαθολόγος
Υπ. ∆ιδάκτωρ ΕΚΠΑ
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Ο ψυχολόγος θα 
βοηθήσει τον άνθρωπο
να δει µε άλλα µάτια
αυτό που αφήνει πίσω
του, µε σκοπό να του
δείξει το δρόµο να 
καλοδεχτεί έναν 
«νέο» εαυτό.
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