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Δράσεις &
Με αμείωτο σθένος και διάθεση
για προσφορά βρεθήκαμε για
δεύτερη φορά, μετά από 16
μήνες, στο πλαίσιο της 121ης
αποστολής των Κινητών
Ιατρικών Μονάδων (ΚΙΜ), στα
χωριά που βρίσκονται
στον ορεινό όγκο της
Μακεδονίας και της Θράκης.
Επισκεφθήκαμε το χωριό
Οργάνη του Νομού Ροδόπης
και το Μέγα Δέρειο στο Νομό
Έβρου και ανακαλύψαμε τον
ιδιαίτερο πολιτισμό και τον
ανεξερεύνητο κόσμο μιας
αυθεντικής Ελλάδας. Κατά
την διάρκεια της διαδρομής,
ένα απόλυτο αλισβερίσι με
τη φύση, ερχόντουσαν στο
μυαλό μου διάφοροι τρόποι για
να ξεριζώσουμε το «αγκάθι»
της ελλιπούς επαφής του
κόσμου με τους επαγγελματίες
υγείας καθώς στα μέρη αυτά
κατοικούν άνθρωποι που δεν
υποβάλλονται ποτέ σε εξετάσεις
και τακτικούς ελέγχους.
Ανατρεπτικός παράγοντας δε
στην προσέγγιση του κόσμου
είναι και η γλώσσα καθώς δεν
μιλούν όλοι ελληνικά. Μετά από
έξι μέρες αδιάκοπης επαφής
με κόσμο που μας προσέγγιζε
στην αρχή, με δισταγμό, αλλά
ήρθε να εξεταστεί χωρίς να έχει
οργανώσει ολόκληρο ταξίδι,
συνειδητοποίησα ότι το πιο
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Διεθνείς Συνεργασίες
σημαντικό για τους κατοίκους
δεν ήταν οι ιατρικές υπηρεσίες
που έλαβαν αλλά το γεγονός
ότι έπαψαν να αισθάνονται
ξεχασμένοι! Τα ζεστά βλέμματα
και οι αγκαλιές ευγνωμοσύνης
αντάμειψαν τις προσπάθειες των
μελών της αποστολής.
Διάβασα κάπου πρόσφατα ότι
Ένα παιδί μπορεί να διδάξει
σε έναν ενήλικο πως να είναι
ευτυχισμένος χωρίς ιδιαίτερο
λόγο. Σε αυτή την διαπίστωση,
χωρίς να την έχουμε διατυπώσει
έτσι ακριβώς και που περικλείει
την πιο συγκλονιστική αλήθεια
για τα παιδιά καταλήξαμε
φέτος, μετά το τέλος της
όγδοης συνεχόμενης
εκπόνησης του Προγράμματος
«Αθλητικά Μονοπάτια»
στα απομακρυσμένα νησιά
του Αιγαίου μας. Άπειρα
χαμόγελα, ηχηρές φωνούλες,
ξεκαρδιστικά γέλια, μελωδικά
τραγούδια και ατελείωτες ώρες
παιχνιδιού αποτυπώθηκαν στις
αναμνήσεις μας και αποτέλεσαν
την κινητήριο δύναμη για
τον σχεδιασμό της επόμενης
χρονιάς!
Έχοντας στις δράσεις μας ως
κύριο στόχο τα θέματα υγείας
και θεωρώντας τα παιδιά
ως απόλυτη προτεραιότητα
κρίναμε σκόπιμη την

παρουσίαση συζήτησης που
αφορά στα επίκαιρα θέματα
ψυχικής υγείας παιδιών και
εφήβων υπογραμμίζοντας
παράλληλα τη σημασία του
αθλητισμού. Εξειδικευμένοι
επιστήμονες από το χώρο του
αθλητισμού και του τομέα της
ψυχικής υγείας μας ανέλυσαν
πολλά από το φαινόμενα
που χαρακτηρίζουν την
καθημερινότητα όλων μας:
την άσκηση, τη διατροφή, τη
θέση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης στη ζωή των
παιδιών και των εφήβων. Από
το σύνολο των ερωτήσεων που
έθεσε τα κοινό καταλάβαμε ότι
πρέπει να επανέλθουμε στα
θέματα αυτά: Η σύνδεση της
ψυχικής υγείας με τον τρόπο
ζωής παραμένει βιβλίο με
λευκές σελίδες που πρέπει να
γεμίσουμε.
Στο πλαίσιο της δράσης
μας πραγματοποιήσαμε
ενημερωτική συνάντηση
των επιστημόνων υγείας με
σκοπό την παρουσίαση του
προγράμματος του Τμήματος
Αθλητικής Αριστείας –
Sports Excellence, της Α’
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής
Κλινικής του Π.Γ.Ν. ¨ΑΤΤΙΚΟΝ¨,
«Θεραπευτική Άσκηση:
Action for Cancer». Με οδηγό

την διεθνή βιβλιογραφική
ανασκόπηση αναπτύχθηκε η
σπουδαιότητα του ρόλου της
άσκησης στον ογκολογικό
ασθενή.
Δράσεις πέρα από τα σύνορα
με δύο προορισμούς:
Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια
Αφρική) και Σεφιλντ (Βόρεια
Αγγλία). Επισκεφθήκαμε το
Chris Hani Baragwanath, ένα
Κέντρο Τραύματος Πρότυπης
Λειτουργείας και Εκπαίδευσης
Ιατρών από όλο τον κόσμο, όπου
διερευνήσαμε τις συνθήκες
και τις προϋποθέσεις ένταξης
για εκπαιδευτικούς σκοπούς,
υποτρόφων από την Ελλάδα
(Γενικών Χειρουργών και
Ορθοπαιδικών). Τον επόμενο
σταθμό της ομάδας μας καθόρισε
η πρόσκληση που λάβαμε από
το Yorkshire Cancer Research
Center με σκοπό τη συμμετοχή
μας σε επιστημονικό συμπόσιο
με θέμα την θεραπευτική
άσκηση στον καρκίνο.

Ο μόνος τρόπος
για να κάνεις
καλή δουλειά
είναι να αγαπάς
αυτό που κάνεις.

Συνεχίζουμε…!

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Κουλουβάρης
Επίκουρος Καθηγητής Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Πρόεδρος «Αναγέννηση & Πρόοδος»
Δ/ντης Κινητών Ιατρικών Μονάδων & Sports Excellence
Επιστημονικά Υπεύθυνος Trauma Edu
e-mail: info@drkoulouvaris.gr
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Eπίσκεψη τμήματος Αθλητικής Αριστείας | Sheffield Hallam University
To Τμήμα Αθλητικής Αριστείας επισκέπτεται το Sheffield Hallam University

Έλ λ η Κ υ ρίτση
Συντονίστρια Κινητών Ιατρικών Μονάδων

Υπεύθυνος Έκδοσης
Παναγιώτης Κουλουβάρης | Επίκουρος Καθηγητής Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»,
Επιστημονικά Υπεύθυνος Sports Excellence - Κινητές Μονάδες - TraumaEdu

Γιάν ν η ς Ηλ ιό π ο υ λ ο ς
IT Officer Κινητών Ιατρικών Μονάδων

Υπεύθυνη Σύνταξης
Αλεξάνδρα Κούτση | Διευθύντρια Προγραμμάτων & Στρατηγικής Ανάπτυξης

Φωτογραφίες: Δημήτρης Παπάς, Σταύρος Μπόγλου & Πελαγία Καρανικόλα
Σχεδιασμός Εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Dogfish Graphic Designers
Έκδοση: Αναγέννηση & Πρόοδος
Υπό την επιστημονική επίβλεψη
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Χαρίλαος Τσολάκης | Διευθυντής Αθλητικών Προγραμμάτων SE
Αποστόλης Σκούρας | Φυσικοθεραπευτής, Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής
Δημήτρης Αντωνάκης-Καραμίντζας | Φυσικοθεραπευτής, Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής
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Οι απόψεις των συντακτών,
οι οποίες διατυπώνονται στην
παρούσα ηλεκτρονική έκδοση,
δεν αντικατοπτρίζουν υποχρεωτικά
τις επίσημες θέσεις της ΑΜΚΕ
«Αναγέννηση & Πρόοδος».
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες (KIM) βρέθηκαν για 2η
φορά από το 2019 στις Ορεινές Περιοχές Μακεδονίας
και Θράκης, και συγκεκριμένα στην Οργάνη
(Ν. Ροδόπης) και στο Μέγα Δέρειο (Ν. Έβρου), σε
συνέχεια του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας.
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Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες
(KIM) έχουν πραγματοποιήσει από
το 2014, εκατόν είκοσι μία (121)
αποστολές, σε νησιά της άγονης
γραμμής και απομακρυσμένες
περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Το
πρόγραμμα υλοποιείται από την
ΑΜΚΕ Αναγέννηση και Πρόοδος σε
συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία
Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε), υπό
την επιστημονική επίβλεψη της Α΄
Ορθοπαιδικής Κλινικής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, με πρωτοβουλία και
αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος.
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ
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59
ΗΚΓ
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ΤΕΣΤ ΠΑΠ
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ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Στα περισσότερα Πομακοχώρια οι γεροντότεροι μιλούν
Πομάκικα ή Τούρκικα, είτε Ελληνικά κυρίως, οι άντρες. Ως
εκ τούτου στην πρώτη μας επίσκεψη στις περιοχές αυτές
επικράτησε η αγωνία σχετικά με την επικοινωνία και την
προσέγγιση του κόσμου. Ωστόσο, η ένθερμη υποδοχή τους

Ν Ο Μ Ο Σ

473

TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ

Η Οργάνη απέχει 43 χιλιόμετρα οδικώς βορειοανατολικά
από την Κομοτηνή με πληθυσμό περίπου 300 κατοίκους
και ανήκει στον δήμο Αρριανών. Το αγροτικό ιατρείο
της περιοχής στερείται τοπικών ιατρών ενώ το χωριό
επισκέπτεται γιατρός μόνο 1-2 φορές την εβδομάδα,
κυρίως για συνταγογράφηση. Επίσης το χωριό διαθέτει
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο με Λυκειακές
Τάξεις, με σύνολο σε όλες τις βαθμίδες 90 μαθητές.
Tο Μέγα Δέρειο είναι οικισμός του δήμου Σουφλίου

Ο Ρ Γ Α Ν Η

555

59

στο νομό Έβρου. Βρίσκεται 68 χιλιόμετρα βόρεια της
Αλεξανδρούπολης και ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 300
κατοίκους. Το πλησιέστερο ιατρείο βρίσκεται στο Μικρό
Δέρειο, το οποίο επισκέπτεται παθολόγος 1 με 2 φορές
την εβδομάδα. Βαθμίδες εκπαίδευσης υπάρχουν μόνο το
νηπιαγωγείο και το δημοτικό μειονοτικό σχολείο με περίπου
50 μαθητές, ενώ για το Γυμνάσιο Λύκειο αναγκάζονται να
πηγαίνουν στο Σουφλί, απόσταση 45 λεπτών τουλάχιστον.

-
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ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τα χωριά αυτά είναι αρκετά απομονωμένα ωστόσο έχουν
διατηρήσει το γραφικό χαρακτήρα τους, την παραδοσιακή
αρχιτεκτονική των σπιτιών και τον ιδιαίτερο πολιτισμό
των Πομάκων.

Ρ Ο Δ Ο Π Η Σ

ΤΕΣΤ ΕΝΤΕΡΟΥ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ

ΑΛΛΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

12

ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

1

ΕΚΤΑΚΤΟ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

1

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ

αποτέλεσε την ισχυρότερη απόδειξη ότι καμία γλώσσα
δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο, όταν η προσφορά αφορά το
υπέρτατο Καθηγητής το αγαθό, την υγεία.
Στην αποστολή συμμετείχε και ο διακεκριμένος
επιστήμονας, κ. Νίκολας Χρηστάκης, Κοινωνικών &
Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Yale, o οποίος
δήλωσε εντυπωσιασμένος από την δουλειά των ΚΙΜ
και τη συνεισφορά τους στο κοινωνικό σύνολο. Τα
ιατρεία επισκέφτηκαν συνολικά 360 μόνιμοι κάτοικοι,
πραγματοποιήθηκαν 906 ιατρικά ραντεβού και
διενεργήθηκαν 789 εξετάσεις. Ουσιαστική υπήρξε η
συμβολή των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και των δασκάλων κατά τη διάρκεια της προσπάθεια μας

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ

135

85

85

51

62
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ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

15

ΜΟΠ

ΗΚΓ

ΑΛΛΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

1

ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΗ

ΤΕΣΤ ΠΑΠ
ΤΕΣΤ ΕΝΤΕΡΟΥ

17

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ

και τη διεξαγωγή των ιατρείων. Τους ευχαριστούμε όλους
θερμά για την υποστήριξη.
Η αποστολή ολοκληρώθηκε με την παράθεση
ευχαριστήριου γεύματος με τοπικά εδέσματα από τους
κατοίκους του Μέγα Δερείου προς την ομάδα, για την
παρουσία τους και την ανιδιοτελή προσφορά των υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών.

Το ραντεβού ανανεώθηκε για την
επόμενη αποστολή των ΚΙΜ στην
περιοχή σε περίπου 12-18 μήνες.
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Η μειονοτική εκπαίδευση, είναι η
εκπαίδευση που παρέχεται σε ένα
σύνολο σχολείων, αποκλειστικά
για τα παιδιά της μειονότητας στη
Θράκη. Έχει ως βάση αναφοράς
τη συνθήκη της Λωζάνης (1923)
σύμφωνα με την οποία, ρυθμίστηκαν
τα δικαιώματα και η προστασία των
μη μουσουλμανικών μειονοτήτων
στην Τουρκία και κατά αναλογία της
μουσουλμανικής μειονότητας στην
Ελλάδα.

Προκλήσεις
Μειονοτικής
Εκπαίδευσης
στη Θράκη
Π υ ρ ε λ ή Μ ουμ ί ν
Διευθυντής
Μειονοτικού Σχολείου
στο Μέγα Δέρειο Εύρου

Τα μειονοτικά σχολεία της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανήκουν
σε ένα διαφορετικό θεσμικό καθεστώς,
είναι ιδιωτικά και δημόσια σχολεία
και η εποπτεία τους ανατίθεται στο
Υπουργείο Παιδείας. Τη διαχείριση
των υποθέσεων του σχολείου και
κυρίως της ακίνητης περιουσίας
έχει η τριμελής Σχολική Εφορεία, της
οποίας τα μέλη αναδεικνύονται από
αρχαιρεσίες και διορίζονται με έγκριση
του Περιφερειακού Διευθυντή τις
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
Στα σχολεία αυτά ο διευθυντής
είναι πάντα μουσουλμάνος και ο
υποδιευθυντής είναι εκπαιδευτικός
από την πλειονότητα, με αυξημένα
καθήκοντα. Οι δάσκαλοι των
μειονοτικών σχολείων χωρίζονται
σε εκπαιδευτικούς της μειονότητας,
που διδάσκουν στο τουρκόφωνο
πρόγραμμα και τους εκπαιδευτικούς
της πλειονότητας στο ελληνόφωνο,
δηλαδή σε μουσουλμάνους και
χριστιανούς σύμφωνα με την τρέχουσα
διαφοροποίηση.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του
εκπαιδευτικού προγράμματος του
μειονοτικού δημοτικού σχολείου
είναι η γλώσσα διδασκαλίας και η
θρησκευτική παιδεία. Το περιεχόμενο
του προγράμματος είναι δομημένο
πάνω σε δύο γλώσσες διδασκαλίας,
την ελληνική και την τουρκική.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 | EMAG NO 15
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Τα μαθήματα που διδάσκονται
στα μειονοτικά σχολεία είναι ίδια
με τα μαθήματα του αναλυτικού
προγράμματος των δημοσίων
σχολείων. Το ελληνόγλωσσο
πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει
τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας,
της Μελέτης Περιβάλλοντος, της
Γεωγραφίας, της Ιστορίας, της
Αγωγής και της Φυσικής Αγωγής.
Το τουρκόγλωσσο πρόγραμμα
αναπτύσσεται στα μαθήματα της
Τουρκικής Γλώσσας, της Φυσικής, των
Μαθηματικών, των Θρησκευτικών,
της Αισθητικής Αγωγής. Ακόμη
διδάσκεται και η Αγγλική Γλώσσα. Ο
χρόνος διδασκαλίας ελληνόγλωσσου
και τουρκόγλωσσου προγράμματος
είναι ισόποσος. Στο μάθημα των
Θρησκευτικών διδάσκεται το Κοράνι
στην αραβική, υπογραμμίζοντας τη
σημασία που δίνει η μειονότητα στη
θρησκευτική παιδεία.
Τα βιβλία του τουρκόγλωσσου
προγράμματος εισάγονται από την
Τουρκία μετά την υπογραφή της
νέας «Μορφωτικής Συμφωνίας» του
2000 και είναι ειδικά γραμμένα για τη
μειονότητα.
Όσο για τις κυριότερες δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τις
μειονότητας στο Γυμνάσιο αυτά είναι: Η
Ελληνική γλώσσα διότι τα περισσότερα
μαθήματα διδάσκονται στην τουρκική

γλώσσα. Η μεγαλύτερη δυσκολία τους
είναι στα μαθηματικά και στην Ιστορία.
Επίσης τα βιβλία είναι εικοσαετίας, θα
έπρεπε να έχουν αναβαθμιστεί προ
δεκαετίας.
Η πρόσβαση των κατοίκων σε
πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας είναι
αρκετά δύσκολη λόγω αποστάσεων.
Όσο για τις Κινητές Ιατρικές
Μονάδες, αυτό που μπορώ να σας
πω με ακρίβεια είναι ότι σώθηκαν
αρκετές γυναίκες διότι οι γυναίκες
τις περιοχής δεν συνηθίζουν να
κάνουν προληπτικές εξετάσεις, όπως
μαστογραφία και pap test.

Το ΙΣΝ έχει υπάρξει
πραγματικά αρωγός ως
προς την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής στην περιοχή
μας και αυτό οφείλεται στην
άψογη συμπεριφορά των
Ιατρών που βρίσκουν τρόπο
και τους ενθαρρύνουν,
ώστε να μπορούν να
εκφράζονται ελεύθερα διότι
οι περισσότερες γυναίκες
δεν γνωρίζουν την Ελληνική
γλώσσα.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Sports Excellence
Ωρίμανση και πρόωρη
εξειδίκευση του νεαρού
κολυμβητή
Χ α ρίλα ος Τσ ολάκ η ς
Διευθυντής Αθλητικώ ν Προγραμμάτω ν S E

Εισαγωγή
Η βιολογική ωρίμανση αποτελεί
μία σύνθετη και δυναμική
διεργασία. Ελέγχεται κυρίως
γενετικά ενώ επηρεάζεται και από
περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Η άθληση, ως περιβαλλοντικός
παράγοντας, μπορεί να επηρεάσει την
βιολογική ωρίμανση του οργανισμού,
και αντίστροφα έχει προταθεί πως
οι φάσεις ωρίμανσης επηρεάζουν
την αθλητική απόδοση. Αυτό έχει
οδηγήσει την επιστημονική κοινότητα
στη διερεύνηση κατάλληλων
προπονητικών προγραμμάτων
ανάλογα της βιολογικής ωρίμανσης
των παιδιών.

Δείκτης Ωρίμανσης
Ο δείκτης ωρίμανσης είναι ένας
προγνωστικός δείκτης της βιολογικής
ωρίμανσης του νεαρού αθλητή και
υπολογίζεται με επεμβατικές και
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μη επεμβατικές μεθόδους. Οι μη
επεμβατικές μέθοδοι ενσωματώνουν
σωματομετρικά δεδομένα σε
προγνωστικές εξισώσεις με
σκοπό τον έμμεσο αλλά ακριβή
υπολογισμό του. Γνωρίζοντας τον
δείκτη ωρίμανσης μπορούμε να
υπολογίσουμε πόσα χρόνια βρίσκεται
ο νεαρός αθλητής μακριά από τον
μέγιστο ρυθμό ανάπτυξης του.
Ως μέγιστος ρυθμός ανάπτυξης
ορίζεται η χρονική περίοδος κατά
την οποία ένας έφηβος βιώνει την
ταχύτερη βιολογική ανάπτυξη του
αναστήματος, δηλαδή με απλά λόγια
η περίοδος που μπορούμε να πούμε
ότι μεγαλώνει γρήγορα.
Και γιατί είναι σημαντική η γνώση
του μέγιστου ρυθμού ανάπτυξης;
Πρακτικά η γνώση του μέγιστου
ρυθμού ανάπτυξης αποτελεί
την αφετηρία για τον σχεδιασμό
κολυμβητικών προγραμμάτων.
Γνωρίζοντας πότε ένα παιδί βιώνει
την μέγιστη βιολογική του ανάπτυξη

μπορούμε να προσαρμόσουμε και
να εξατομικεύσουμε κατάλληλα
τα προπονητικά προγράμματα. Η
προσαρμογή αυτή αφορά τόσο στην
ένταση και τον όγκο της προπόνησης
όσο και στην αποφυγή των
αρνητικών συνεπειών της πρόωρης
εξειδίκευσης σε ένα αγώνισμα.

Δράση
Το τμήμα Αθλητικής Αριστείας Sports Excellence με αποκλειστική
δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΙΣΝ) ολοκλήρωσε
επιτυχώς ειδικές σωματομετρικές
μετρήσεις με σκοπό την εύρεση
σχέσης μεταξύ του δείκτη
ωρίμανσης και απόδοσης
εφήβων αθλητών κολύμβησης.
Οι νεαροί αθλητές ως επίλεκτοι
αθλητές των εθνικών κλιμακίων
της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας
Ελλάδος (ΚΟΕ), συμμετείχαν σε
προπονητικά camp από τα οποία
συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα
απόδοσης. Μεταξύ άλλων βρέθηκε
πως:
Η απόδοση των νέων κολυμβητών
σχετίζεται με ορισμένα
χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, το
ύψος, το μήκος των κάτω άκρων
και το άνοιγμα χεριών σχετίζονται
με μεγαλύτερες αποδόσεις ενώ
το βάρος φαίνεται να επηρεάζει
αρνητικά την απόδοση.
Επιπλέον, οι αθλητές που
βρίσκονται στον μέγιστο ρυθμό
ανάπτυξης τους φαίνεται πως
υστερούν σε απόδοση συγκριτικά
με τους αθλητές με καθυστερημένη
ανάπτυξη.

Τέλος, παρατηρήθηκε μία τάση για
επιλογή αθλητών με μεγαλύτερη
σχετική ηλικία, οι οποίοι δηλαδή
γεννήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του
ημερολογιακού έτους του γκρουπ

Συμπεράσματα
Πρόωρη Εξειδίκευση
Η εξειδίκευση στον αθλητισμό
ορίζεται ως η προπόνηση καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους (πάνω
από 8 μήνες το χρόνο), σε ένα
μόνο κύριο άθλημα. Η πρόωρη
εξειδίκευση στους νεαρούς αθλητές,
που βρίσκονται πριν ή/και εντός
του μέγιστο ρυθμού ανάπτυξης,
ενέχει κινδύνους τραυματισμού
και εξουθένωσης, και μπορεί να
οδηγήσει σε απώλεια της ανάπτυξης
των θεμελιωδών κινητικών
προτύπων και των αθλητικών
δεξιοτήτων.
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Με βάση τα τρέχοντα στοιχεία, η
διαδικασία της ανάπτυξης των
νεαρών αθλητών επηρεάζει
την αθλητική απόδοση τους.
Είναι σημαντικό οι προπονητές
και οι γονείς να γνωρίζουν τις
φάσεις ανάπτυξης των παιδιών
με σκοπό τον καλύτερο και
πιο ασφαλή προπονητικό
προγραμματισμό.
Επιπρόσθετα, τα παιδιά θα
πρέπει να ενθαρρύνονται
να συμμετέχουν σε διάφορα
αθλήματα κατά τη διάρκεια της
βιολογικής τους ωρίμανσης για

τους, χωρίς όμως να παρατηρείται
υψηλότερη απόδοση στα παιδιά
αυτά, όπως έχει προταθεί σε
προηγούμενες μελέτες.

να αναπτύξουν διαφορετικές
κινητικές δεξιότητες.
Για εκείνα τα παιδιά που
επιλέγουν να ειδικευτούν σε
ένα μόνο άθλημα από νωρίς,
είναι σημαντικό να γνωρίζουμε
την βιολογική τους ηλικία και
την περίοδο μέγιστου ρυθμού
ανάπτυξης τους, έτσι ώστε οι
περίοδοι έντονης προπόνησης
να τροποποιούνται κατάλληλα
με σκοπό την πρόληψη
εξουθένωσης, τραυματισμού ή
πιθανής μείωσης της απόδοσης.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ | ΚΑΛΟΚΑIΡΙ ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ

Καλοκαίρι
στο Κέντρο
Πολιτισμού
Ίδρυμα
Σταύρος
Νιάρχος

Το καλοκαίρι του 2022
παραμένει στις αναμνήσεις
μας! Το Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και
τα αθλητικά προγράμματα
προσέφεραν στους επισκέπτες
μοναδικές στιγμές εκγύμνασης,
κοινωνικοποίησης και
χαλάρωσης σε ένα πολύ
φιλόξενο περιβάλλον.
Καθημερινά από τις 07.00 το
πρωί έως τις 21.00 το βράδυ
όλες οι γωνιές του πάρκου
αποτέλεσαν μία αθλητική
όαση αναψυχής.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 | EMAG NO 15

Καλοκαίρι
στο ΚΠΙΣΝ με
πολύ Άθληση
για καλό
σκοπό!
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Το Καγιάκ γέμισε με χρώματα
το κανάλι, οι μικροί μας φίλοι
έπαιξαν αθλήματα με μπάλα ενώ οι
μεγαλύτεροι 3000 συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν
την άσκησή τους επιλέγοντας από
ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων
ειδικά σχεδιασμένων για ενήλικες.
Παράλληλα, τέλη Ιουλίου η αθλητική
εκδήλωση Μπουγελοδρομίες
δρόσισε μικρούς και μεγάλους
ενώ στην εκπνοή του καλοκαιρού
διοργανώθηκε το 1ο Summer
Football Camp με τους μικρούς
ποδοσφαιρόφιλους να παίζουν
και να διασκεδάζουν στο ξέφωτο,
ανακαλύπτοντας παράλληλα
το δυνατό τους σημείο.

Θε όδω ρος Δαβιώ τη ς
Υπεύθυνος
Προγραμμάτων
Μαζικού Αθλητισμού Α&Π

Όλα τα προγράμματα υλοποιούνται από καθηγητές φυσικής αγωγής με
αποκλειστική δωρεά από το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Ο Δαβιώτης Θεόδωρος, διευθυντής αθλητικών δραστηριοτήτων Α&Π,
μας αναφέρει:

«προετοιμαζόμαστε για ένα φθινόπωρο γεμάτο εκπλήξεις
στοχεύοντας στην κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση
ειδικών ομάδων χωρίς κανένα περιορισμό».
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Trauma Edu Δηλώσεις Φοιτητών
Π α ν α γ ιώ τη ς Κουλ ο υ βάρη ς
Ε πίκουρος Καθηγητής Α’ Ο ρθο π αιδ ικ ής
Χ ειρουργικής Κλινικής Ε ΚΠΑ, Π.Γ.Ν. « ΑΤΤΙΚ Ο Ν »
Ε πιστημονικά Υπεύθυνος Tr a u m a E du

Αγγελική Ντέρου
Θεώρησα λοιπόν, πως το
επιδοτούμενο σεμινάριο ATLS, είναι
μια ιδανική ευκαιρία να καταρτιστώ
περισσότερο στην επείγουσα και
αποτελεσματική αντιμετώπιση
πολυτραυματιών, σε μια ποικιλία
σεναρίων, κάτι για το οποίο πιστεύω
πως πρέπει να είμαστε όλοι
προετοιμασμένοι.
Είναι προφανές πως ένα Περιφερικό
Ιατρείο ή ένα Κέντρο Υγείας δεν
δύναται να έχει ούτε το ανθρώπινο
δυναμικό ούτε τα διαγνωστικά και
θεραπευτικά μέσα ενός μεγάλου
νοσοκομείου. Η αντίληψη, λοιπόν,
της οργανωμένης και συστηματικής
αντιμετώπισης ενός πολυτραυματία,
ενός οποιουδήποτε ασθενούς, είναι
ανεκτίμητη στα πρώτα λεπτά της λήψης
αποφάσεων και αντιμετώπισης των
καταστάσεων απειλητικών για την ζωή.
Το σημαντικότερο για έναν νέο ιατρό,
ειδικά στην υπηρεσία υπαίθρου
είναι να μπορεί να ανταπεξέλθει
με αποτελεσματικό τρόπο, για να
σώσει την ζωή του ασθενούς, να
βεβαιώσει την ασφαλή μετάβαση

Δήμητρα
Παπαθεοδοσίου
Παρακολούθησα το σεμινάριο λίγο
πριν την έναρξη της θητείας μου στην
υπηρεσία υπαίθρου. Η προοπτική
εργασίας σε ένα περιβάλλον που
στερείται υποδομών και εξοπλισμού
απαραίτητων για την ιατρική πράξη,
και η πανδημία που με κράτησε ως
φοιτήτρια μακριά από την άσκησή
μου σε νοσοκομειακή κλινική, ήταν
κατά κύριο λόγο τα κίνητρα μου για τη
συμμετοχή.
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Η εξάσκηση στη διαχείριση
πολυτραυματιών στην πρωτοβάθμια
προσέγγιση είναι απαραίτητη πριν την
ανάληψη καθηκόντων σε περιοχές
όπου το πλησιέστερο εξειδικευμένο
κέντρο μπορεί να απέχει απόσταση
μερικών ωρών.
Το σεμινάριο είναι προσανατολισμένο
στη διαχείριση του τραύματος. Ωστόσο,
οι βασικές αρχές παραμένουν ίδιες
σε πολλές περιπτώσεις ασθενών,
ώστε ο αλγόριθμος αντιμετώπισης
βρίσκει πολύ συχνά εφαρμογή σε
περιπτώσεις ασθενών που δεν είναι

του περιστατικού από ένα Κέντρο
Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, στο
Νοσοκομείο Αναφοράς. Το σεμινάριο
ATLS συγκεντρώνεται ακριβώς σε
αυτόν τον τομέα. Θεωρώ την γνώση
και τον τρόπο σκέψης που προσφέρει
ανεκτίμητη, και το γεγονός πως το
σεμινάριο είναι επιδοτούμενο για
φοιτητές ιατρικής και νέους γιατρούς
βεβαιώνει την πρόσβαση σε αυτό από
όλους. Είναι μια ευκαιρία που δεν
πρέπει να πάει χαμένη.
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απαραίτητη μεθοδικότητα ενώ
ταυτόχρονα ανέπτυξα την ικανότητα
να μοιράζομαι μια κοινή γλώσσα
επικοινωνίας με τους υπόλοιπους
συναδέλφους.
Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων
προσφέρει μια γνώση απαραίτητη
για την υπηρεσία υπαίθρου ενώ
παράλληλα μπαίνουν σε μία τάξη
οι γνώσεις σου με αποτέλεσμα να
ενισχύεται το αίσθημα της ασφάλειας
του νέου ιατρού στη διαχείριση
περιπτώσεων ασθενών.

Κώστας
Φραγκουλόπουλος
Μία εξοικείωση με το τραύμα ήταν το
κίνητρό μου για να παρακολουθήσω
τα πρόγραμμα καθώς σκέφτομαι
να ακολουθήσω την χειρουργική
ειδικότητα. Στην υπηρεσία υπαίθρου
καλούμαστε να διαχειριστούμε το
τραύμα είτε συνεπεία τροχαίου είτε
από άλλου είδους ατυχήματα (πτώσεις,
εργατικό ατύχημα κ.α)
Σε όλα αυτά η συμβολή του ATLS
ήταν ανεκτίμητη καθώς ως νέος
ιατρός απέκτησα γνώσεις ώστε
να διαχειριστώ περιστατικά με την

πολυτραυματιες ή των οποίων η
παθολογία δεν άπτεται χειρουργικής
ειδικότητας.
Μετά από 7 μήνες στην υπηρεσία
υπαίθρου, οι βασικές αρχές του
προγράμματος έχουν πια γίνει
μέρος της καθημερινής πράξης στην
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Με βάση τη δική μου εμπειρία, λοιπόν,
θα ενθάρρυνα οποίο συνάδελφο
ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει το
πρόγραμμα στο τέλος της φοιτητικής
πορείας.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

τη δυνατότητα να αλληλοεπιδράσουν με την Ολυμπιονίκη
υδατοσφαίρισης Αγγελική Καραπατάκη αλλά και το
whymath με τη βοήθεια του οποίου εντοπίσαμε τα
κρυμμένα μαθηματικά γύρω μας. O προπονητής κ.
Ντουντανιώτης δίδαξε διαδικτυακά στα παιδιά τα μυστικά
του σκάκι και διοργάνωσε διανησιωτικό τουρνουά.
Φέτος διοργανώθηκε επίσης το μεγαλύτερο τουρνουά
μπακοτέρματος στο Αιγαίο με τη συμμετοχή 300 αγοριών
και κοριτσιών, το οποίο ολοκληρώθηκε με βραβεύσεις
και απονομές κυπέλλων στις νικήτριες ομάδες.

Αθλητικά Μονοπάτια

Καλοκαίρι 2022

Το πρόγραμμα έκλεισε θεαματικά με τελετές λήξης που
περιλάμβαναν αθλητισμό, μουσική, χορό και εορταστική
διάθεση ώστε να χαιρετήσουμε τα καλοκαιρινά μας
Αθλητικά Μονοπάτια όπως τους αρμόζει! Αυτή τη χρονιά
στην τελετή λήξης συμμετείχε η Ηλέκτρα Βενετσάνου και
η ομάδα της με χορευτικό Show στους Λειψούς και για
πρώτη χρονιά ενώσαμε τις δυνάμεις μας με το Schoolwave Festival και 4 συγκροτήματα νέων καλλιτεχνών
έδωσαν μία εορταστική συναυλία σε 4 ακριτικά νησιά
για την τελετής λήξης του προγράμματος. ΥΑΜΑ, FANGS,
TROPEAU ROMAN & OVER900 τα νεανικά συγκροτήματα
που ξεσήκωσαν τους μικρούς μας φίλους σε Αμοργό,
Αστυπάλαια, Νίσυρο, Τήλο.
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προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί σε πληθώρα
επιλεγμένων νησιών από τον Οκτώβριο 2022 έως και
τον Ιούλιο 2023.

Το πρόγραμμα «Αθλητικά Μονοπάτια»
διοργανώνεται από το 2015 και υλοποιείται
από το τo Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports
Excellence και την ΑΜΚΕ «Αναγέννηση &
Πρόοδο», διεξάγεται υπό την επιστημονική
επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Με νωπές τις αναμνήσεις από το καλοκαιρινό
προχωράμε στην προετοιμασία του 10μηνου

Ελέ ν η Κόλια
Υπ ε ύ θυν η Έ ργου «Αθλητικά Μονοπάτια» Α&Π

Ολοκληρώθηκαν στις 23
Ιουλίου οι τρεις εβδομάδες του
καλοκαιρινού προγράμματος
Αθλητικά Μονοπάτια
Καλοκαίρι 2022 (ΑΜ2022) που
διεξήχθη παράλληλα
σε 11 απομακρυσμένα
νησιά του Αιγαίου με
τη συμμετοχή 450
παιδιών ηλικίας 6-12
ετών. Οι φωνές των
παιδιών, το χαμόγελό
τους και η έκρηξη ανάμεικτων
συναισθημάτων καθώς το
πρόγραμμα έφτανε προς το
τέλος του, θα παραμείνουν για
καιρό στη σκέψη μας.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 | EMAG NO 15

Τα νησιά που διάνυσαν τα φετινά καλοκαιρινά μονοπάτια
είναι ο Άγιος Ευστράτιος, η Αμοργός, η Αστυπάλαια,
η Κάσος, το Καστελλόριζο, οι Λειψοί, η Νίσυρος,
η Τήλος, η Κίμωλος, τα Ψαρά και οι Φούρνοι
Κορσέων. Το πρόγραμμα περιλάμβανε όπως κάθε
χρόνο εκμάθηση ασφαλούς κολύμβησης, αθλητισμό,
σκάκι, ευαισθητοποίηση, μάθηση και κυρίως παιχνίδι
και διασκέδαση εκπληρώνοντας το
τρίπτυχο των Αθλητικών Μονοπατιών:
• Παιχνίδι
• Ανάπτυξη Κινητικών Δεξιοτήτων
• Κοινωνικοποίηση
Φέτος, είχαμε τη χαρά να έχουμε
συνταξιδιώτες στα καλοκαιρινά μας
μονοπάτια, τον Βαγγέλη Αυγουλά, με
την Τζούλι Μπούση και το σκύλο βοηθό της Γιούνα,
από τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Με Άλλα
Μάτια» και την Πέτρα Καλαμπόκα με τους οποίους
πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτικές όσο και βιωματικές
δράσεις παιγνιώδους μορφής με τα παιδιά στα νησιά που
επισκεφτήκαμε. Συνοδοιπόρο για άλλη μία χρονιά είχαμε
και το Safe Water Sports, (SWS) που έδωσε στα παιδιά
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 | EMAG NO 15
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κι εμείς πλέον κάποιες ευκαιρίες
για αθλητισμό, όπως τα παιδιά των
πόλεων.
Επτά χρόνια μετά, ως απόφοιτος πια
του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, και μεταπτυχιακός
φοιτητής, είχα τη μεγάλη χαρά να
αποτελώ μέρος της ομάδας των
ΚΦΑ που εργάζονται για τα Αθλητικά
Μονοπάτια. Τρεις συνάδελφοί
μου κι εγώ, φέραμε εις πέρας το
καλοκαιρινό πρόγραμμα στη Νίσυρο,
γεμίζοντας τις αποσκευές μας με
μοναδικές εμπειρίες. Εικόνες που
κρατάω από το φετινό πρόγραμμα
είναι η ανεμελιά των παιδιών μέσα
από το παιχνίδι, η αυτοπεποίθησή
τους κατά την εκτέλεση ποικίλων
κινητικών δεξιοτήτων, το αίσθημα
ευτυχίας που ξεχείλιζε από τα
πρόσωπά τους, καθώς και η
στεναχώρια τους κατά τη τελετή
λήξης του προγράμματος.

Αθλητικά Μονοπάτια

Νίσυρος:
Η μαρτυρία
ενός πρώην
μαθητή και νυν
εκπαιδευτή
Γιώργος Σβύνος
Νίσυρος, 31/07/2022
Φέτος, εργάστηκα για πρώτη φορά
ως Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
στα Αθλητικά Μονοπάτια. Ωστόσο,
στην πραγματικότητα οι εμπειρίες
μου από το πρόγραμμα ξεκινούν
κάποια χρόνια πριν. Ήταν το
2015, όταν τότε ως μαθητής της Ά
Λυκείου, τα Αθλητικά Μονοπάτια
διοργανώνονταν για πρώτη φορά
στη Νίσυρο. Παίρνοντας μέρος στις
δραστηριότητες του προγράμματος
κι έχοντας ως καθηγήτριες ΦΑ
δύο τωρινές συναδέλφους στο
πρόγραμμα (Σεμίνα Αλεξίου, Εύα
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 | EMAG NO 15

Έχοντας μεγαλώσει κι εγώ, όπως
αυτά και άλλα τόσα παιδιά, σε
ένα απομακρυσμένο νησί λίγων
κατοίκων, βιώνοντας περιορισμένες
ευκαιρίες μεταξύ άλλων και για
αθλητισμό, μπορώ να δηλώσω ότι
τα Αθλητικά Μονοπάτια κατάφεραν
να δυναμώσουν την αγάπη που είχα
για τον αθλητισμό και να ενισχύσουν
την αυτοπεποίθησή μου, ώστε να
κυνηγήσω τα όνειρά μου. Τέλος,
θεωρώ ότι μέσα από τις δράσεις που
προωθούν τα Αθλητικά Μονοπάτια,
μπορούν να εμπνευστούν και να
επηρεαστούν παιδιά που ζουν σε
μικρές κοινωνίες, που στερούνται
ερεθίσματα στον αθλητισμό,
την κοινωνικοποίηση κ.α.

Κανέλλου), ήρθα αντιμέτωπος
για πρώτη φορά με ένα πλήθος
αθλητικών δραστηριοτήτων.
Από τις εμπειρίες που
βίωσα τότε, ως μαθητής στο
πρόγραμμα, θα ξεχώριζα την
ευτυχία που μου προκαλούσαν
οι αθλητικές δραστηριότητες,
την περιέργειά μου για τα
νέα ερεθίσματα που βίωνα
στον αθλητισμό, καθώς
και την ελπίδα ότι παρά το
γεγονός πως το νησί μου είναι
απομακρυσμένο, θα είχαμε
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 | EMAG NO 15
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Yama
Είχαμε τη τύχη να συμμετέχουμε στο
φετινό Summer Tour του Schoolwave Festival και να επισκεφθούμε
τα πανέμορφα νησιά της Αμοργού
και της Αστυπάλαιας για να
γιορτάσουμε την τελετή λήξης του
προγράμματος Αθλητικά Μονοπάτια
Καλοκαίρι 2022.

Λατρεύουμε το ελληνικό
“καλοκαίρι
και η ιδέα
του να συνδυαστούν οι
εικόνες που μας προκαλεί,
με ζωντανές εμφανίσεις
της μπάντας μας ήταν
ένα όνειρο που έγινε
πραγματικότητα.

”

Εκτός από το καλάθι των ευχών
μας, γεμίσαμε και τους ίδιους
μας τους εαυτούς με χαρά και
ευχαρίστηση όταν αντικρίσαμε
το κοινό που παρευρέθηκε στις
συναυλίες. Παιδιά κάθε ηλικίας, από
5 έως 18 χρονών, να χορεύουν, να
γελάνε, να παρατηρούν, να ρωτάνε
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 | EMAG NO 15

Schoolwave
Festival

Eορταστική
συναυλία
σε 4 ακριτικά
νησιά
22 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΑΜΟΡΓΟΣ
Fangs & Yama

22 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΝΙΣΥΡΟΣ

Tropeau Roman & Over 9000

23 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
Fangs & Yama

23 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΤΗΛΟΣ

Tropeau Roman & Over 9000

και γενικότερα να ενδιαφέρονται για
την μουσική.
Είμαστε σε μια ηλικία που ζούμε στο
έπακρο τι σημαίνει να έχεις στην

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ -| SCHOOLWAVE
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καθημερινότητα σου την μουσική
και δεν είναι εύκολο να βρεθείς τόσο
νωρίς σε θέση να επηρεάσεις τις νέες
γενιές ανθρώπων κάνοντας αυτό που
τόσο αγαπάς.
Η φιλοξενία από όλους όσους
συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα
αλλά και από τον κόσμο των δύο
νησιών ήταν απερίγραπτη. Γνωρίσαμε
χαρούμενους ανθρώπους και κάναμε
καινούργιες παρέες που μας φώτισαν
το πενθήμερο.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να
απευθύνουμε ένα μεγάλο
ευχαριστώ σε όλη την ομάδα του
Schoolwave, τον κύριο Ιωαννίδη και
την κυρία Κόλια για την εξαιρετική
οργάνωση και συντονισμό όλου του
προγράμματος, τους Δημάρχους της
Αμοργού και της Αστυπάλαιας και
φυσικά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

λίστα ευχαριστιών
“θαΗμπορούσε
να γεμίσει

σελίδες, γεγονός που
δείχνει το πόσο αξέχαστη
ήταν η εμπειρία που
ζήσαμε!

”

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 | EMAG NO 15
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Fangs
Πρόκειται για μία
“απόλυτα
θετική εμπειρία
που τη ζήσαμε στο έπακρο!
Δεν υπάρχουν λόγια για να
περιγράψουμε την άψογη
υποδοχή των Δήμων
Αμοργού και Αστυπάλαιας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην
ομάδα των ηχοληπτών
αλλά και στην ομάδα του
προγράμματος «Αθλητικά
Μονοπάτια».

”

Tropeau Roman
Ένα tour είναι μια μαγική
εμπειρία. Γνωρίζεις μέρη που δεν
είχες σκεφτεί ποτέ να πας, νέους
ανθρώπους, ντόπιους και μη και
μαθαίνεις ένα σωρό πράγματα.
Αυτές τις μέρες, παρέα με τους
Over 9000, νομίζω πως όλοι
περάσαμε απίστευτα καλά,
πάνω και κάτω από την σκηνή.
Γνωριστήκαμε, παίξαμε μουσική
όλοι μαζί και γίναμε μια μεγάλη
παρέα.

Το να εμφανίζεσαι
“ζωντανά
και να
παίζεις μουσική για
κοινό μικρής ηλικίας
αποτελεί μια ξεχωριστή
εμπειρία, ειδικά
όταν η μουσική σου
συνήθως βρίσκει
αντίκρισμα σε
μεγαλύτερης ηλικίας
άτομα.

”
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παιδιά δεν κρύβουν
“ποτέΤα αυτό
που νιώθουν

και ευτυχώς στην
περίπτωση μας, έδειξαν να
περνάνε πολύ καλά αφού
τραγουδούσαν και χόρευαν
όλη την ώρα.

”

Πιστεύουμε πως η ερώτηση “Πότε
θα ξαναέρθετε;” είναι αρκετή για να
περιγράψουμε την αγάπη που λάβαμε.
Ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία.

Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό μας
αγκάλιασε και το γεμάτο ενέργεια
κοινό που συναντήσαμε και που
μας αγκάλιασε αμέσως.
Παιδιά να χοροπηδάνε και να
χορεύουν όσο εμείς κάνουμε αυτό
που αγαπάμε πιο πολύ από όλα
είναι πραγματικά ένα συναίσθημα
το οποίο περιγράφεται μόνο σαν
“Αυτό που κάνουμε αναγνωρίζεται”.
Είμαστε ευγνώμονες για την
ευκαιρία και σας ευχαριστούμε
πολύ για όλα!

Over 9000
Ήταν πραγματικά μια πρωτόγνωρη
εμπειρία να ταξιδέψουμε όλη η
μπάντα μαζί, να γνωρίσουμε τους
Tropeau Roman που αποδείχτηκαν
τέλεια παρέα, και έκαναν πιο
ευχάριστο το ταξίδι μας!
Χαιρόμαστε που μας δόθηκε η
ευκαιρία να δούμε τη Νίσυρο και
τη Τήλο εντός ενός καλλιτεχνικού
πλαισίου, και να πάρουμε μια
γεύση από τα νησιά αυτά, αν και δεν
προλάβαμε να τα εξερευνήσουμε
όσο θα θέλαμε.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 | EMAG NO 15

“

Μια διαφορετική
εμπειρία συναυλίας με
άλλο κοινό από αυτό που
έχουμε συνηθίσει αλλά
εξίσου συναρπαστική.
Ενδεικτικό του άψογου
κλίματος και της
θετικής ενέργειας που
επικρατούσε αποτελεί
το γεγονός ότι παρότι
στη Τήλο βρεθήκαμε
αντιμέτωποι με

προβλήματα
εξοπλισμού, και οι δύο
μπάντες, οι Over9000
και οι Tropeau Roman καταφέραμε να
αυτοσχεδιάσουμε
από κοινού και
να βιώσουμε μία
αξέχαστη εμπειρία!

”

Eυχαριστούμε το Schoolwave!
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 | EMAG NO 15
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Βαγγέλης
Αυγουλάς
ΑΜΚΕ “Με Άλλα Μάτια”

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Ο δικός μας ρόλος σε αυτή τη ζωντανή γιορτή ήταν
να φέρουμε τα παιδιά, όπως πάντα, σε επαφή με τη
διαφορετικότητα, πράγμα που αποδείχτηκε μια αλησμόνητη
εμπειρία, τόσο στην Αμοργό όσο και στην Αστυπάλαια που
επισκεφτήκαμε. Πρόκειται για δυο νησιά με ανοιχτό δίαυλο
επικοινωνίας με αναπηρικούς φορείς, που έχουν εκδηλώσει
διαρκές ενδιαφέρον για διεξαγωγή σχετικών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων στον τόπο τους.
Αρχικά είχαμε τη μοναδική ευκαιρία
να επισκεφθούμε μαθητές και
μαθήτριες κατά την περίοδο του
καλοκαιριού στο φιλόξενο νησί της
Αμοργού όπου συνομιλήσαμε για
την καθημερινότητα των ανάπηρων
ατόμων με παιδιά από όλο το
νησί. Ταυτόχρονα, χάρη στην άρτια
διοργάνωση του προγράμματος,
στη συζήτηση συμμετείχαν και
εξ αποστάσεως μαθητές από τα
υπόλοιπα 10 νησιά.

κινητική βλάβη ισότιμα και πραγματικά συμπεριληπτικά.
Παρακολουθήσαμε την επίδειξη του σκύλου-οδηγού (χάρη
στη φιλόλογο Τζουλιάνα Μπούση και στη Γιούνι) και των
στρατηγικών συνοδείας τυφλών ατόμων, καθώς και την
συμμετοχή της Παραολυμπιονίκη Πέτρας Καλαμπόκα στην
αλληλεπίδραση με τα παιδιά.

“

Ακόμα κι αν κανονικά
βρισκόμαστε χιλιόμετρα
μακριά από άποψη φυσικής
απόστασης, επί της ουσίας
εξυπηρετούμε ετησίως
εκατοντάδες αιτήματα
από όλη την Ελλάδα
μέσω του meallamatia.
gr, κατευθύνοντας προς
τις κατάλληλες δομές τα
ενδιαφερόμενα άτομα.

Η υποδοχή τους ήταν συγκινητική
για εμάς: πολλά παιδιά έρχονταν για
πρώτη φορά σε επαφή με τυφλό
άτομο και με σκύλο οδηγό, πράγμα
που τα ενθουσίασε και τα έκανε να συμμετέχουν με ζωηρή
περιέργεια στις δράσεις μας. Εξίσου θερμή ήταν η υποδοχή
και των ενηλίκων κατοίκων του νησιού, που μας πλησίαζαν με
ερωτήσεις και έκδηλη την επιθυμία για υποστήριξη ατόμων με
αναπηρία στο περιβάλλον τους. Έτσι, η παρουσία μας εκεί είχε
ιδιαίτερη σημασία για έναν
ακόμα λόγο: παρείχε την ασφάλεια σε αυτούς τους ανθρώπους
ότι έχουν κάπου να απευθυνθούν για τα ζητήματα αυτά.
Είδαμε από πρώτο χέρι την προσαρμογή εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων ώστε να ενταχθεί σε αυτές μαθήτρια με
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”

Μια τόσο πλούσια διοργάνωση όφειλε
να έχει τον αποχαιρετισμό που της
αρμόζει. Οι τελετές λήξης υπήρξαν
θεαματικές, με τη μεγαλύτερη εξ
αυτών να φιλοξενείται στην όμορφη
Αστυπάλαια όπου συμμετείχαμε κι
εμείς.
Αθλητικές και χορευτικές
επιδείξεις από τα παιδιά μαζί με την
προσκεκλημένη χορευτική ομάδα,
μουσικό πρόγραμμα από μπάντες του
School Wave Festival, κι ο δήμαρχος
της Αστυπάλαιας σε μια βόλτα «στα
τυφλά» με συνοδό εμένα, ήταν μερικά
μόνο από τα σημεία ορόσημα της
βραδιάς που επισφράγισε το σύνολο
του προγράμματος.

Γυρίσαμε από την Αμοργό και την Αστυπάλαια
με τις βαλίτσες μας πιο γεμάτες από πριν, τις
γέμισαν οι όμορφες εικόνες και εμπειρίες που
αποκομίσαμε από αυτή την πολύχρωμη γιορτή
συμμετοχικότητας, μοιράσματος, παιχνιδιού,
γέλιου, μάθησης. Τι πιο γόνιμο να κρατήσει
κανείς στην καρδιά του για να ξεκινήσει
δυναμικά την καινούρια σεζόν;

Φέτος είχα τη χαρά να συμμετέχω, μαζί με την ομάδα του
«Με Άλλα Μάτια», σε μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού
και της ελπίδας, αυτής που ενσαρκώνεται απόλυτα μόνο
στα παιδικά πρόσωπα. Για 3 εβδομάδες, 450 παιδιά 6-12
ετών από 11 απομακρυσμένα ελληνικά νησιά συμμετείχαν
στα «Αθλητικά Μονοπάτια», τα οποία διοργανώνει η ΑΜΚΕ
Αναγέννηση και Πρόοδος με στόχο να εμφυσήσει στον
μαθητικό πληθυσμό την αγάπη για τον αθλητισμό, μέσα από
πολύ παιχνίδι και κοινωνικές δραστηριότητες.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

Chris Hani
Baragwanath
Academic Hospital
(CHBAH)
Κέντρο Τραύματος Πρότυπης Λειτουργείας και Εκπαίδευσης Ιατρών στη Νότια Αφρική
Ιωάννης Γ. Ζαφείρης
Ειδικεύομενος Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας

Το νοσοκομείο CHRIS HANI BARAGWANATH αποτελεί το
τρίτο μεγαλύτερο νοσοκομείο στον κόσμο, και το μεγαλύτερο
νοσοκομείο στην Αφρική, στην περιοχή Soweto, η οποία
προσδιορίζει την ταυτότητα του νοσοκομείου, καθώς
αποτελεί μία περιοχή χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού
επιπέδου με υψηλό ποσοστό εγκληματικότητας που οδήγησε
στην εξέλιξή του σε κέντρο τραύματος επιπέδου Ι.
Ο Ιωάννης Ζαφείρης μας διηγείται: Διανύω το τρίτο
έτος ειδικότητας στην Ορθοπαιδική Χειρουργική &
Τραυματολογία στην Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική
Κλινική της Αθήνας. Καθόλα τα έτη της ειδικότητας
μου δεχόμουν πληροφορίες, κι ερεθίσματα από
ανθρώπους που έχουν ήδη επισκεφτεί το CHRIS HANI
BARAGWANATH, και ήταν μεγάλη τιμή και χαρά μου όταν
μου προτάθηκε από τον Καθηγητή και μέντορα μου να
τον συνοδέψω ως παρατηρητής, σε μία επίσκεψή του για
δέκα ημέρες στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.
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Περνώντας την πύλη του νοσοκομείου και στη
συνέχεια το ελικοδρόμιο που εξυπηρετεί καθ’ όλο το
εικοσιτετράωρο επείγοντα περιστατικά, έφτασα στην
υποδοχή τραύματος. Εκεί παρά την παλαιότητα και τις
ελλείψεις των κτηριακών δομών, ο χώρος ήταν πλήρως
εξοπλισμένος και δομημένος βάσει του ATLS, πράγμα
που για έναν ειδικευόμενο σε ελληνικό νοσοκομείο
αποτελεί βιβλιογραφική γνώση, και σε συνδυασμό με
το ιατρικό προσωπικό ήταν δυνατή η άμεση, ταχεία
και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε τραυματία
ασθενή. Πρόκειται για έναν νοσοκομείο με καθημερινή,
εικοσιτετράωρη εφημερία και έναν όγκο περιστατικών που
ξεπερνά τους 2,000 ασθενείς ημερησίως (πυροβολημένοι,
εγκαυματίες, πολυκαταγματίες, πολυτραυματίες). Μετά τη
διαλογή στην υποδοχή τραύματος, και τη σταθεροποίηση
τους στην αναζωογόνηση, οι τραυματίες ασθενείς έχουν
τη δυνατότητα να οδηγηθούν άμεσα στο χειρουργείο και
να αντιμετωπισθούν στις εικοσιτετράωρες χειρουργικές
αίθουσες επειγόντων περιστατικών. Αξίζει να σημειωθεί
εδώ, ότι είναι εντυπωσιακή η ταυτόχρονη, άμεση, και
ισάξια διαλογή και αντιμετώπιση τόσο πέντε όσο και
δεκαπέντε τραυματιών και επειγόντων περιστατικών σε
χρόνους που για τα ελληνικά δεδομένα δε γινόντουσαν
αντιληπτοί.
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του προηγούμενου εικοσιτετραώρου με εικόνες και
συζήτηση των περιστατικών, ανάδειξη τόσο της σωστής
όσο και της λάθος προσέγγισης και αντιμετώπισής, καθώς
και αναφορά στην πρόσφατη βιβλιογραφία.

Το CHRIS HANI BARAGWANATH αποτελεί
ένα κέντρο τραύματος πρότυπης λειτουργείας
και εκπαίδευσης ιατρών από όλο τον κόσμο.
Μέσα από τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε ένα
τέτοιου είδους κέντρο τραύματος, τόσο κατά τη
διάρκεια της ειδικότητας όσο και στη συνέχεια,
ένας χειρουργός έχει τη δυνατότητα μύησης
σε πρότυπους μηχανισμούς διαχείρισης και
αντιμετώπισης του τραύματος, απόκτησης
γνωσιακής και τεχνικής εξέλιξης, και
κατάκτησης εμπειρίας και αυτοπεποίθησης.
Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, πιστεύω
ότι το CHRIS HANI BARAGWANATH
πορεί να με κάνει καλύτερο χειρουργό.

Ως ειδικευόμενος Ορθοπαιδικός Χειρουργός τρίτου έτους,
συνάντησα μία Ορθοπαιδική Κλινική που καλύπτει σχεδόν
το σύνολο της εκπαίδευσης την οποία οραματίζομαι για
εμένα. Ανάμεσα στους ανθρώπους και συναδέλφους που
με εντυπωσίασαν, καθώς με υποδέχθηκαν θερμά και
φιλικά, συνάντησα μία τριτοετή ειδικευόμενη Ορθοπαιδικό
Χειρουργό που ήταν σε θέση να ανταπεξέλθει μόνη της
στις ανάγκες μίας χειρουργικής αίθουσας επειγόντων.
Έτσι καταλαβαίνουμε, ότι παρά το φόρτο εργασίας και
τον όγκο των περιστατικών που αντιμετωπίζονται στο
BARAGWANATH, δεν παραγκωνίζεται το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, το οποίο κατέχει εξέχουσα θέση με
καθημερινό, πιστό ραντεβού στις 7 π.μ. για την αναβίωση

Λίγες ώρες στην πόλη του Γιοχάνεσμπουργκ ήταν
αρκετές για να διακρίνω την ιδιαιτερότητα της
καθημερινότητας των κατοίκων του. Το χάσμα μεταξύ
των κοινωνικών τάξεων είναι φανερό πως χωρίζει την
πόλη σε δύο διαφορετικούς στα μάτια του επισκέπτη
κόσμους, με ηλεκτροφόρα συρματοπλέγματα έξω από
πολυτελή σπίτια από τη μία πλευρά και φτώχεια και
εγκληματικότητα από την άλλη. Όλο αυτό σβήστηκε
απ’ τα μάτια μου περνώντας την πύλη του CHRIS HANI
BARAGWANATH.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η έναρξη της παρουσίασης σηματοδοτήθηκε με το
καλωσόρισμα του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Καθηγητή
Μελέτιου – Αθανάσιου Δημόπουλου και ακολούθησαν
χαιρετισμοί του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας
του ΕΚΠΑ, Καθηγητή Εμμανουήλ Πικουλή, του Διευθυντή
της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.
«ΑΤΤΙΚΟΝ», Καθηγητή Παπαγγελόπουλου Ι. Παναγιώτη,
του Προέδρου Οδοντιατρικής Σχολής, Καθηγητή Νικητάκη
Νικόλαου και του Προέδρου Νοσηλευτικής Σχολής του
ΕΚΠΑ, κ. Παύλου Μυριανθέα.

Θεραπευτική Άσκηση Action for Cancer:
Παρουσίαση Προγράμματος
Κου λου βάρη ς Π α ν α γ ιώ τη ς
Ε π ί κ ουρος Κ α θη γη τή ς Α ’ Ορ θο παιδικής Χ ειρουργικής Κλινικής Ε ΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙ ΚΟ Ν »
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1

Η παρουσίαση του προγράμματος «Θεραπευτική Άσκηση:
Action for Cancer» πραγματοποιήθηκε από τον Επίκουρο
Καθηγητή και Επιστημονικά Υπεύθυνου του Τμήματος
Αθλητικής Αριστείας & Τραύματος, της Α΄ Ορθοπαιδικής
Χειρουργικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ”, κ.
Κουλουβάρη Παναγιώτη.

Επ ι σ τημονικά Υπεύθυνος Trauma E du

Ακολούθησαν οι ομιλίες των Επιστημονικών Συνεργατών
του Τμήματος Αθλητικής Αριστείας οι οποίοι στο πλαίσιο
της διεθνούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης ανέπτυξαν
τους το ρόλο της άσκησης στον ογκολογικό ασθενή καθώς
και τα πρωτόκολλα της άσκησης που εφαρμόζονται στον
ενήλικα ασθενή με καρκίνο και σε παιδιά με κακοήθεις
νεοπλασίες.
Σκοπός της παρουσίασης ήταν η ενημέρωση των
επιστημόνων υγείας για την υλοποίηση του προγράμματος
«Θεραπευτική Άσκηση: Action for Cancer».
3

2

1. Καθηγητής κ. Μελέτιος - Αθανάσιος Δημόπουλος | Πρύτανης ΕΚΠΑ
2. Καθηγητής κ. Εμμανουήλ Πικουλής | Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών
Υγείας
3. Π. Κουλουβάρης | Επίκουρος Καθηγητής & Επιστημονικά
Υπεύθυνος του Τμήματος Αθλητικής Αριστείας & Τραύματος,
Α΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΕΚΠΑ
Ε. Γκόγκα | Καθηγήτρια Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή,
ΕΚΠΑ - Φ. Ζαγουρή | Καθηγήτρια Παθολογίας – Ογκολογίας, Ιατρική
Σχολή, ΕΚΠΑ - Α. Καττάμης | Καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας
– Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ - Θ. Ψαλτοπούλου | Καθηγήτρια
Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, ΕΚΠΑ

Την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε
στο Αμφιθέατρο Φυσιολογίας «Γ. Κοτζιάς», της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΕΚΠΑ), η παρουσίαση του προγράμματος του
Τμήματος Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence,
της Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του
Π.Γ.Ν. ¨ΑΤΤΙΚΟΝ¨, «Θεραπευτική Άσκηση: Action for
Cancer», το οποίο υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά
από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

4. Στιγμιότυπο

Η παρουσίαση έκλεισε με τον
εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ εισηγητών
και επίσημων καλεσμένων καταλήγοντας
στο συμπέρασμα, πως για την υποστήριξη
του προγράμματος είναι απαραίτητη
η από κοινού συνεργασία στην καθοδήγηση
των ογκολογικών ασθενών ως προς
τα οφέλη της Θεραπευτικής Άσκησης.
4
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ | ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Συζήτηση

Επίκαιρα Θέματα
Παιδικής και
Εφηβικής
Ψυχικής Υγείας
και η Σημασία
του Αθλητισμού
Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Child Mind Institute

Τη Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου
2022, το Τμήμα Αθλητικής
Αριστείας – Sports Excellence,
που λειτουργεί υπό την
επιστημονική επίβλεψη
της Α΄ Ορθοπαιδικής
Χειρουργικής Κλινικής του
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με το
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος και με την
ομάδα της Πρωτοβουλίας για
την Ψυχική Υγεία Παιδιών και
Εφήβων η οποία υλοποιείται
με τη στήριξη του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)
και τη συμβολή του Child
Mind Institute, παρουσίασε
με επιτυχία τη συζήτηση
«Επίκαιρα Θέματα Παιδικής
και Εφηβικής Ψυχικής
Υγείας και Η Σημασία του
Αθλητισμού» στον Θόλο του
Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ | ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 | ΘΟΛΟΣ | 18.00-19.30
18.00-18.20

Εξειδικευμένοι επιστήμονες από τον χώρο του αθλητισμού
και τον τομέα της ψυχικής υγείας και άλλοι εκλεκτοί
καλεσμένοι συζήτησαν για τις διαφορετικές και πολυεπίπεδες
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 | EMAG NO 15

εκφάνσεις του εκφοβισμού (bullying), την επίδραση της
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική
υγεία παιδιών και εφήβων και την άμεση σύνδεσή
της με τον τρόπο ζωής (lifestyle).

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα των
διακρίσεων και του στιγματισμού που συχνά
παρατηρούνται στο πεδίο της ψυχικής υγείας.

Προσφωνήσεις & Εισαγωγή

Συντονισμός: 	Π. Κουλουβάρης | Επίκουρος Καθηγητής Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ». Επιστημονικά Υπεύθυνος του Sports Excellence
	
X. Τσολάκης | Καθηγητής Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εθνικόν και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διευθυντής Προγραμμάτων Sports Excellence		
18.20-18.30

Άσκηση και Ψυχική Υγεία για Παιδιά με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Ε. Σκορδίλης | Καθηγητής Προσαρμοσμένης Κινητικής Αγωγής ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ

18.30-18.40

Tα “πρόσωπα” του σχολικού εκφοβισμού: η οπτική των παιδιών,

των γονέων και των δασκάλων

Νανά Ζελενή | Ψυχολόγος και Εκπαιδεύτρια, MSc “Κοινωνική Ψυχιατρική | Πρωτοβουλία για την Ψυχική
Υγεία Παιδιών και Εφήβων | ’Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) & Child Mind Institute

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & Ψυχική Υγεία: Είναι η Οθόνη ο Εχθρός;
18.40-18.50
	
Ανδρομάχη Μητροπούλου | Ψυχολόγος και Εκπαιδεύτρια, MSc “Κλινική Ψυχολογία” | Πρωτοβουλία για
την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων | ’Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) & Child Mind Institute
18.50-19.00

Με δεδομένη την επείγουσα ανάγκη να δοθεί προσοχή
στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και με γνώμονα τη
σειρά των προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν
καθημερινά οι γονείς και οι επαγγελματίες που
συνεργάζονται με παιδιά και εφήβους, η συζήτηση στόχευσε
να φέρει στο προσκήνιο και να επεξεργαστεί σημαντικά και
καίρια θέματα που αφορούν όλους μας.
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Ψυχική Υγεία & Τρόπος Ζωής (Διατροφή, Ύπνος, Άσκηση). Πώς συνδέονται;

Γεώργιος Γεροστέργιος | Παιδοψυχίατρος- Εκπαιδευτής | Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών
και Εφήβων | ’Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) & Child Mind Institute
19.00-19.10

Στιγματισμός και Διακρίσεις

Έφη Καψιμάλλη | Ψυχίατρος Παιδιών & Εφήβων, Υπεύθυνη Υποστήριξης Προγράμματος
και Επιστημονική Σύμβουλος | Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
’Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) & Child Mind Institute
	
Παναγιώτα Μπαλίκου | Ψυχολόγος, Βοηθός Συντονισμού Προγράμματος και Επιστημονική
	Σύμβουλος | Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, ’Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)
& Child Mind Institute
19.10-19.30

Σχολιασμός - Συζήτηση
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ | SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY

To Τμήμα
Αθλητικής
Αριστείας
επισκέπτεται
το Sheffield
Hallam
University

στο Πανεπιστήμιο Sheffield Hallam, αφιερωμένο στη
βελτίωση της υγείας και της ευημερίας του πληθυσμού
μέσω καινοτομιών που βοηθούν τους ανθρώπους να
μετακινούνται. Το Πανεπιστήμιο Sheffield Hallam είναι
ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς φορείς
στους τομείς της υγείας, του αθλητισμού, της εκπαίδευσης
και της κοινωνικής μέριμνας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σεπτέμβριος 2022

Από τις ομάδες Yorkshire Cancer Research και
AWRC, ο καθηγητής Rob Copeland δεν έκρυψε πόσο
εντυπωσιασμένος είναι από τη δουλειά μας αλλά και από
τα κοινά πεδία δράσης μας. Είναι ενδιαφέρον ότι και τα
δύο κέντρα (SE και AWRC) μοιράζονται ένα κοινό ιστορικό,
περνώντας από τον αθλητή υψηλού επιπέδου στην παροχή
προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης. Μας παρουσίασαν
επίσης την εμπειρία τους με καρκινοπαθείς στο Active
Together και πώς τελικά η κοινωνία του Σέφιλντ γνωρίζει

Δη μή τρη ς Αν τω ν άκ η ς- Κα ρα μίν τζα ς
Φυσικοθεραπευτής
Ε πιστημονικός Συνεργάτης - Ε ρευνητής
Απ οσ τόλη ς Σκ ού ρα ς
Φυσικοθεραπευτής
Ε πιστημονικός Συνεργάτης - Ε ρευνητής

Η ομάδα μας προσκλήθηκε σε ένα μίνι συμπόσιο από το
Yorkshire Cancer Research για να συζητηθεί το σύγχρονο
πεδίο της άσκησης στον ογκολογικό ασθενή με βάση την
εμπειρία μας από το πρόγραμμα “Action for Cancer –
A4C”. Αυτή η συνάντηση διεξήχθη αφού είχε προηγηθεί
μια τηλεδιάσκεψη στις 15 Ιουνίου μεταξύ της ομάδας
SE και της Dr Kathryn Scott (Διευθύνουσα Σύμβουλος)
και της Juliet Glendinning (Διευθύντρια Επωνυμίας
& Εξωστρέφειας). Το Yorkshire Cancer Research, το
μεγαλύτερο ανεξάρτητο περιφερειακό φιλανθρωπικό
ίδρυμα για τον καρκίνο στην Αγγλία, έχει χρηματοδοτήσει
ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας
που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα άτομα με καρκίνο
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Η συνεδρία ξεκίνησε με μία σύντομη παρουσίαση των
δράσεων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο όραμα του
οργανισμού μας και στη φιλανθρωπική δράση των
Κινητών Ιατρικών Μονάδων και του Τμήματος Αθλητικής
Αριστείας μέσω προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης
και επιστημονικής υποστήριξης αθλητών υψηλού
επιπέδου νεαρής ηλικίας, χάρη στην αποκλειστική
οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
(SNF). Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν επιστημονικά
στοιχεία για το ρόλο της θεραπευτικής άσκησης στον
καρκίνο της ενώ συζητήθηκε η σημασία των βιοδεικτών
αίματος για την πρόγνωση και την πρόοδο του καρκίνου.

Στο πλαίσιο της
εξωστρέφειας και
της ενίσχυσης νέων
συνεργασιών και
ανταλλαγής ιδεών και
τεχνογνωσίας, η ομάδα
του Sports Excellence
(SE) επισκέφθηκε
την πόλη του Σέφιλντ
(Ηνωμένο Βασίλειο)
μεταξύ 27 και 29
Σεπτεμβρίου 2022.
να προετοιμαστούν και να αναρρώσουν από τη θεραπεία,
που ονομάζεται «Active Together». Το Active Together
παρέχεται από το Advanced Wellbeing Research Center
(AWRC) του Πανεπιστημίου Sheffield Hallam. Το AWRC
είναι ένα παγκοσμίως κορυφαίο ερευνητικό κέντρο
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εξωτερικό. Μετά τις παρουσιάσεις και των δύο ομάδων,
συζητήσαμε διεξοδικά τα σχέδια και τις ατζέντες μας για να
βρούμε κοινούς τόπους δράσης και πώς θα μπορούσαμε
να συνεργαστούμε και να αναπτύξουμε αμοιβαία τα
προγράμματά μας.
Εξαιρετική ήταν και η εμπειρία που αποκομίσαμε από την
ξενάγηση στο κέντρο 5 επιπέδων, AWRC που βρίσκεται
σε μια από τις πανεπιστημιουπόλεις του Sheffield
Hallam University. Μία από τις πιο εντυπωσιακές
εγκαταστάσεις ήταν το εργαστήριο 3D ανάλυσης κίνησης,
ένα εργαστήριο 500 m2 με 24 κάμερες υψηλής ανάλυσης
και έξι πλατφόρμες καταγραφής δυνάμεων. Είδαμε τους
χώρους άσκησης, όπου είχαν όλο τον εξοπλισμό που
χρησιμοποιούν για τα προγράμματα τους. Διαθέτουν
επίσης εργαστήρια φυσιολογίας και ανθρώπινης
απόδοσης, με όλα τα απαραίτητα συστήματα αξιολόγησης
για αθλητές και ασθενείς. Το AWRC διαθέτει επίσης ένα
εργαστήριο με συστήματα προηγμένης τεχνολογίας, όπως
το 3D Morphology Scanning Lab με εξελιγμένα εργαλεία
εκτίμησης της σύστασης του σώματος, ένα Applied
Computing Lab για ρομποτική και συστήματα διαχείρισης
δεδομένων αθλητών υψηλού επιπέδου, καθώς και ένα
εργαστήριο για την ανάπτυξη φορητών αισθητήρων.
Με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώσαμε ότι το Τμήμα Αθλητικής
Αριστείας λειτουργεί προς την ίδια κατεύθυνση. Είναι
ενδεικτικό ότι για την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης
και της ποιότητας ζωής των ασθενών, χρησιμοποιούμε
ακριβώς τις ίδιες δοκιμασίες και ερωτηματολόγια. Και τα
δύο προγράμματα παρέχουν το πρόγραμμα θεραπευτικής
άσκησης με συγκεκριμένες προφυλάξεις, όπως η
συνεχής παρακολούθηση του καρδιακού παλμού, ενώ
ελέγχεται επίσης η αρτηριακή πίεση και ο κορεσμός
οξυγόνου πριν από κάθε συνεδρία άσκησης.
Δύο από τις πιο σημαντικές διαφορές μεταξύ των
προγραμμάτων είναι οι επιλέξιμοι τύποι καρκίνου και
η πολιτική παραπομπής για συμμετοχή στο πρόγραμμα
άσκησης. Στο AWRC εργάζονται μόνο με ασθενείς
που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του ανώτερου
γαστρεντερικού, παχέος εντέρου και πνεύμονα. Στο
πρόγραμμά μας είμαστε ανοιχτοί σε περισσότερους
τύπους καρκινοπαθών και εργαζόμαστε κυρίως με
ασθενείς με καρκίνο του μαστού.

για τα οφέλη της άσκησης σε ασθενείς με καρκίνο. Επίσης,
στο πρόγραμμα τους έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από
200 ασθενείς. Το όραμά τους είναι να διαδώσουν αυτές
τις υπηρεσίες σε άλλες περιοχές εντός του Ηνωμένου
Βασιλείου και να συνεργαστούν με άλλους εταίρους στο

Η δεύτερη βασική διαφορά είναι πως οι ασθενείς του
AWRC συμμετέχουν στο πρόγραμμα μόνο μέσω της
παραπομπής των θεραπόντων ιατρών τους, ενώ δεν
μπορούν να συμμετάσχουν ασθενείς με προσωπική
τους πρωτοβουλία. Στο Action For Cancer είμαστε
ανοιχτοί τόσο σε ασθενείς που προσέρχονται με σχετική
παραπομπή από τον ιατρό τους, όσο και σε ανεξάρτητους
ασθενείς, οι οποίοι αποτελούν και την πλειονότητα του
προγράμματος. Ωστόσο, η επιβεβαίωση συμμετοχής
από καρδιολόγο αποτελεί αυστηρή προϋπόθεση.
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