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Editorial2

Αγαπητέ αθλούµενε, Αγαπητέ αθλητή,

ο 2018 ολοκληρώνεται σε µερικές µέρες. Κάνοντας µία σύντοµη ανασκόπηση,
βλέπουµε ότι το πρόγραµµα έχει συναντήσει την αποδοχή του αθλητικού κόσµου
της πατρίδας. Το Sports Excellence έχει υπογράψει µνηµόνιο συνεργασίας µε 7
Οµοσπονδίες και µαζί τους έχουµε σχεδιάσει και υλοποιούµε προγράµµατα ανά-
πτυξης σε όλη την Ελλάδα, καθώς και προγράµµατα ολιστικής επιστηµονικής και

αθλητιατρικής ανάπτυξης των αθλητών που επιθυµούν την αθλητική αριστεία. Επιπρόσθετα
έχουµε αρκετά ακόµα αιτήµατα για νέες συνεργασίες από Οµοσπονδίες και άλλους φορείς.
Οι υπηρεσίες, σε συνάρτηση µε την εκπαίδευση και την έρευνα είναι οι βασικοί πυλώνες του
προγράµµατος. Η εκπαίδευση και η έρευνα είναι ο δεύτερος. Τα στελέχη µας συνεργάζονται
µε αθλητικές οµοσπονδίες και τους συνδέσµους προπονητών, µε στόχο το σχεδιασµό και την
υλοποίηση καινοτόµων προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης προπονητών. Συνάµα, επιδιώ-
κουµε να εκπαιδεύσουµε τους αθλητές σύµφωνα µε τη σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση, η
οποία µα κατευθύνει στο να τους καταστήσουµε υπεύθυνους για την αθλητική τους εξέλιξη («Let
the athlete take the responsibility”). Η εκπαίδευση αυτή επεκτείνεται και στους γονείς, οι οποίοι
αποτελούν τον πιο καθοριστικό «παράγοντα» του λεγόµενου «περιβάλλοντος ανάπτυξης» των
νεαρών αθλητών. Πεποίθησή µας είναι ότι «Αριστεία στο Σχολείο και η αριστεία στον Αθλητι-
σµό» είναι εφικτοί στόχοι, χωρίς ο ένας να αποκλείει ή να αποτελεί τροχοπέδη για τον άλλο.

Η έρευνα αποτελεί, όπως αναφέραµε, έναν από τους βασικούς πυλώνες του προγράµµατος.
Ευελπιστούµε το 2019 να αναβαθµίσουµε το επίπεδο της πρωτογενούς έρευνας και γι’ αυτό
το λόγο προχωράµε στην πρόσληψη συνεργατών που θα ασχοληθούν αποκλειστικά µε αυτό
τον τοµέα.

Όµως πέρα από τα παραπάνω, το Sports Excellence δεν µπορεί παρά να έχει ενεργό ρόλο
µέσα στην κοινωνία και γι’ αυτό το πρόγραµµα «Κοινωνικής Ευθύνης» έχει τη µέγιστη προτε-
ραιότητα στην καθηµερινότητά µας µε βασικούς άξονες :

Τις ευπαθείς οµάδες και τους ειδικούς πληθυσµούς
Την άρση των γεωγραφικών εµποδίων στην πρόσβαση στις
υπηρεσίες που προσφέρει το Sports Excellence µε µηνιαία
ταξίδια κυρίως σε αποµακρυσµένες περιοχές

Το Sports Excellence έχει ως βασική αρχή λειτουργίας την ανοι-
χτή πρόσβαση και γι’ αυτό σας καλούµε να επικοινωνήσετε µαζί
µας και να µοιραστείτε τις σκέψεις σας.
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υτήν την Παραµονή της Πρωτοχρονιάς λάβετε
µέρος στον αγώνα δρόµου SNF RUN: 2019
FIRST RUN, που διοργανώνει το Ίδρυµα Σταύρος
Νιάρχος (ΙΣΝ), υπό τη διοργανωτική επίβλεψη
της ΑMKE «Αναγέννηση & Πρόοδος», και υπο-

δεχθείτε το νέο έτος µαζί µε την οικογένεια ή την παρέα σας
στον Χριστουγεννιάτικο Κόσµο του Κέντρου Πολιτισµού Ίδρυµα
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Ο αγώνας δρόµου SNF RUN διοργανώνεται για 3η χρονιά
στο πλαίσιο των πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων που πραγµα-
τοποιούνται από το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρ-
χος, µε την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος
Νιάρχος. Ο αγώνας καλύπτει µια διαδροµή 4 χιλιοµέτρων που
διαπερνά το Κανάλι και την Εσπλανάδα, φθάνει µέχρι το πα-
ραλιακό µέτωπο και επιστρέφει από τον Στίβο και το Πάρκο
Σταύρος Νιάρχος, στο σηµείο τερµατισµού που θα βρίσκεται
στο Κανάλι, κοντά στο Κέντρο Επισκεπτών.

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 00:04, την Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019,
αµέσως µετά την αλλαγή του χρόνου!

Παράλληλες εκδηλώσεις, µουσική, χορός και γιορτινά κερά-
σµατα πλαισιώνουν την Παραµονή της Πρωτοχρονιάς στο Κέν-

τρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος. Ο SNF RUN: 2019
FIRST RUN δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα. Ωστόσο θα υπάρ-
ξει επίσηµη χρονοµέτρηση ώστε όλοι οι δροµείς να γνωρί-
ζουν τις επιδόσεις τους στην κατάκτηση του πρώτου στόχου
του 2019. Θα πραγµατοποιηθεί επίσης απονοµή µεταλλίων
στις 3 πρώτες νικήτριες και τους 3 πρώτους νικητές της γενι-
κής κατάταξης.

Η συµµετοχή σου –– Ένα συµβολικό δώρο προς τα παιδιά που το
έχουν ανάγκη.

Ο αγώνας δρόµου SNF RUN: 2019 FIRST RUN πραγµατοποι-
είται µε την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρ-
χος (ΙΣΝ), η οποία καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τα έξοδα
παραγωγής, επικοινωνίας και υλοποίησης της διοργάνωσης. 

Για πρώτη φορά ο φετινός αγώνας καλεί τους δροµείς να
ενώσουν τις δυνάµεις τους, και µε τη συνεισφορά του Ιδρύ-
µατος Σταύρος Νιάρχος, να µετατρέψουν τη συµµετοχή τους
σε ένα Πρωτοχρονιάτικο δώρο προς τα παιδιά που το έχουν
ανάγκη. 

Κάθε δροµέας µπορεί να λάβει µέρος στον αγώνα προσφέ-
ροντας ένα συµβολικό ποσό συµµετοχής, το οποίο θα διατε-

Α
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θεί εξ ολοκλήρου σε έναν µη κερδοσκοπικό οργανισµό της
επιλογής του. Με την συνεισφορά του Ιδρύµατος Σταύρος
Νιάρχος, το ποσό που θα συγκεντρωθεί από το συµβολικό κό-
στος συµµετοχής θα τριπλασιαστεί, και θα διατεθεί σε µη κερ-
δοσκοπικούς οργανισµούς,  µεγαλώνοντας το δώρο που οι
ίδιοι οι δροµείς έχουν προσφέρει.

Οι οργανισµοί που συµµετέχουν στη φετινή διοργάνωση έχουν
αφιερώσει το έργο τους στην προστασία και προάσπιση των
παιδιών. Έχουν επιλεγεί βάσει του αποδεδειγµένου έργου τους,
ο καθένας στον τοµέα ειδίκευσής του, και αποτελούν µακρο-
χρόνιους συνεργάτες του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος.

Ελάχιστο ποσό συνεισφοράς: €5

Οι οργανισµοί που θα ενισχυθούν στον φετινό αγώνα είναι: η
Αµυµώνη, η ΕΛΕΠΑΠ, και η Φλόγα.

Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 2019 

Γνωρίστε τους οργανισµούς και τα προγράµµατα που θα ενι-
σχυθούν από τον αγώνα! 

>>> Αµυµώνη: Πρόγραµµα Little Room

Το Little Room είναι ένας χώρος αισθητηριακών ερεθισµάτων
για παιδιά µε προβλήµατα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες,
ο οποίος διαµορφώνεται ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε
παιδιού. Πρόκειται για µια µικρής κλίµακας κατασκευή, που
προσοµοιάζει σε µικρό δωµάτιο, στην οποία αναρτώνται ποι-
κίλα µικροαντικείµενα που αφυπνίζουν τις αισθήσεις του παι-
διού. Τα οφέλη του είναι ιδιαίτερα σηµαντικά, και
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, τη δυνατότητα εξάσκησης του
παιδιού, την εξερεύνηση σε ασφαλές περιβάλλον, την κινητο-
ποίηση για µάθηση, τον αισθητηριακό συντονισµό, τη συγκέν-
τρωση και την παροχή οπτικών ερεθισµάτων.

Το δώρο που θα συγκεντρώσουν οι δροµείς µε την ενίσχυση
του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος, θα προσφέρει την ευκαιρία
σε οικογένειες που δεν έχουν δυνατότητα να αποκτήσουν ένα
Little Room για το καθηµερινό παιχνίδι και την εξάσκηση των
παιδιών.

O Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων,  Κηδεµόνων & Φίλων Ατό-
µων µε Προβλήµατα Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες, Αµυ-
µώνη, εξυπηρετεί παιδιά και ενήλικες µε προβλήµατα όρασης
και πρόσθετες αναπηρίες µε στόχο την όσο δυνατόν µεγαλύ-
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Φωτογραφίες από την περσινή συµµετοχή στο αγώνα SNF RUN στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα
Σταύρος Νιάρχος το βράδυ της πρωτοχρονιάς.
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τερη ανεξαρτητοποίηση του κάθε ατόµου στην καθηµερινή δια-
βίωση. Σήµερα παρέχει υπηρεσίες σε 90 άτοµα από βρέφη
έως ενήλικες µέχρι 45 ετών και στις οικογένειές τους, παρέ-
χοντας εκπαίδευση, θεραπεία, συµβουλευτική και στήριξη.  

>>> ΕΛΕΠΑΠ: Πρόγραµµα GO BABY GO

Το πρόγραµµα GO BABY GO, το οποίο ξεκίνησε από το Πα-
νεπιστήµιο του Delaware των ΗΠΑ, στοχεύει να δώσει σε παι-
διά µε νευροαναπτυξιακές διαταραχές την ευκαιρία για
ανεξάρτητη µετακίνηση, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ψυχαγωγία
µέσα από το παιχνίδι. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε παιδιά
ηλικίας από  2 έως και 6 ετών. Για την εφαρµογή του προ-
γράµµατος, θα χρησιµοποιηθούν ηλεκτροκίνητα παιδικά αυτο-
κινητάκια, που µε τη βοήθεια εθελοντών και τα κατάλληλα
εξαρτήµατα θα µετατραπούν,
ώστε να παρέχουν την κατάλ-
ληλη υποστήριξη σύµφωνα µε
τις ανάγκες του κάθε παιδιού.
Τα ειδικά τροποποιηµένα ηλε-
κτρικά αυτοκινητάκια, µεταξύ
άλλων, δίνουν τη δυνατότητα
στο παιδί µε κινητικά προβλή-
µατα να εξερευνήσει τον περι-
βάλλοντα χώρο, να βελτιώσει
τον προσανατολισµό, την οπτική
αντίληψη, τη γνωστική και ψυ-
χοκινητική ανάπτυξη και την οµι-
λία. 

Με την υποστήριξη των δρο-
µέων και τη συµβολή του Ιδρύ-
µατος Σταύρος Νιάρχος, η
ΕΛΕΠΑΠ στοχεύει να καλύψει
το κόστος για την αγορά 50 ειδικών ηλεκτροκίνητων παιδικών
αυτοκινήτων.

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπή-
ρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ) ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1937. Προ-
σφέρει ολιστικά, διεπιστηµονικά και καινοτόµα προγράµµατα
παρέµβασης σε 1.600 παιδιά ετησίως, µε αναπτυξιακές κινη-
τικές διαταραχές (εγκεφαλική παράλυση, µυοσκελετικές κακώ-
σεις, κινητικές αναπηρίες λόγω γενετικών συνδρόµων ή
εγκεφαλικού τραύµατος) από τη γέννηση έως την ενηλικίωσή
τους.

>>> Φλόγα: Xριστουγεννιάτικο Πρόγραµµα για τις 52 Οι-
κογένειες που Φιλοξενούνται στους Ξενώνες της Φλόγας

Η Φλόγα φιλοξενεί στους ξενώνες της παιδιά των οποίων οι
οικογένειες ζουν εκτός Αθηνών και τα οποία λαµβάνουν θε-

ραπεία καθώς πάσχουν από νεοπλασµατικές ασθένειες. Αυτή
τη γιορτινή περίοδο η Φλόγα επιθυµεί να ενώσει, έστω και για
λίγες µέρες, όλη την οικογένεια για να γιορτάσει µαζί τα Χρι-
στούγεννα.

Με τη βοήθεια των δροµέων και του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρ-
χος, η Φλόγα στοχεύει να καλύψει τα έξοδα µετακίνησης, για
τα παιδιά που µπορούν να ταξιδέψουν, ώστε να επιστρέψουν
σπίτι τους για τα Χριστούγεννα. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις
των παιδιών που η κατάστασή τους δεν επιτρέπει τις µετακινή-
σεις, θα καλυφθούν τα έξοδα ώστε η υπόλοιπη οικογένεια να
µπορέσει να ταξιδέψει για να περάσουν µαζί τις γιορτές στην
Αθήνα. Το πρόγραµµα επιπλέον θα περιλαµβάνει την κάλυψη
εξόδων για την παρακολούθηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώ-
σεων, καθώς και την πραγµατοποίηση γιορτινών γευµάτων

στους ξενώνες.

Η Φλόγα ιδρύθηκε το 1982 από
γονείς παιδιών που πάσχουν από
νεοπλασµατικές ασθένειες, µε
σκοπό την παροχή της καλύτερης
ιατρικής, ψυχολογικής και κοινω-
νικής φροντίδα στα παιδιά και τις
οικογένειές τους.

Ρητά αναφέρεται ότι η κατάθεση
των χρηµάτων θα γίνεται απευ-
θείας προς τον εκάστοτε οργανι-
σµό που επιλέγει ο δροµέας,
µέσω διαδικτυακής πλατφόρµας
crowdfunding. Με την συνεισφορά
του ΙΣΝ, το ποσό που θα συγκεν-
τρώσει ο κάθε οργανισµός θα τρι-
πλασιαστεί, επί παραδείγµατι σε

συνεισφορά δροµέα των €5, το ΙΣΝ θα συνεισφέρει επιπλέον
€10, και ως εκ τούτου ο οργανισµός θα λάβει €15 από την
εν λόγω συµµετοχή.

Το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος είναι φιλανθρωπικός οργανισµός

που λειτουργεί αποκλειστικά µέσω δωρεών που πραγµατοποιεί

το ίδιο προς µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς. Tο Ίδρυµα

Σταύρος Νιάρχος δε δέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες ή

άλλου είδους οργανισµούς.

Το SNF RUN: 2019 FIRST RUN πραγµατοποιείται µε αποκλει-
στική δωρεά από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, µε τη διοργα-
νωτική επίβλεψη της ΑMKE «Αναγέννηση & Πρόοδος», σε
συνεργασία µε το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρ-
χος.
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Για πρώτη φορά ο φετινός
αγώνας καλεί τους δροµείς
να ενώσουν τις δυνάµεις
τους, και µε τη συνεισφορά
του Ιδρύµατος Σταύρος
Νιάρχος, να µετατρέψουν
τη συµµετοχή τους σε ένα 
Πρωτοχρονιάτικο δώρο
προς τα παιδιά που
το έχουν ανάγκη. 

”
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∆ραστηριότητες Για Παιδιά που 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την 
Αναγέννηση & Πρόοδος* στο ΚΠΙΣΝ
1. Street Soccer 5x5
∆ιοργάνωση ελεύθερων αγώνων ποδοσφαίρου, µε µικρές 
οµάδες των πέντε, για παιδιά από 6 έως 12 ετών. 

Σάββατο 01, 08, 15, 29/12 & 05/01 
Κυριακή 02*, 09, 16/12 & 06/01 

2. Mini Tennis ––Blind Tennis
Τα παιδιά µαθαίνουν να αγαπούν το τένις, µέσω µιας
καινοτόµου και διασκεδαστικής πρωτότυπης µεθόδου, µε
αφετερία το παιχνίδι και ειδικά σχεδιασµένες
δραστηριότητες. 

Σάββατο 01, 08, 15, 29/12 & 05/01
16.00-19.00
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ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ

3. Αθλοπαιδιές στο Πάρκο
Το γερµανικό ποδόσφαιρο και το ρολόι ευστοχίας του 
µπάσκετ περιµένουν τα παιδιά  στο νέο πολυµορφικό 
σηµείο άθλησης του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Τρίτη 04, 11, 18/12 
Πέµπτη 06, 13, 20, 27/12 & 03/01 

17.00-20.00 

Σάββατο 01, 08, 15, 29/12 & 05/01 
Κυριακή 02*, 09, 16/12 & 06/01

4. Καγιάκ στο Κανάλι
Το πρόγραµµα στοχεύει στη γνωριµία µικρών και µεγάλων
µε το καγιάκ, ενώ συγχρόνως δίνει την ευκαιρία στους συµ-
µετέχοντες να γνωρίσουν το ΚΠΙΣΝ κωπηλατώντας!

Προτείνεται οι συµµετέχοντες να έχουν µαζί τους µια δεύ-
τερη αλλαξιά ρούχα.

Σάββατο 01, 08, 15/12 & 05/01
Κυριακή 02*, 09, 16/12 & 06/01

* Η Αναγέννηση & Πρόοδος είναι µια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που συστάθηκε µε σκοπό να προσφέρει δράσεις και
να υλοποιεί προγράµµατα στους τοµείς της υγείας, του αθλητισµού και της εκπαίδευσης µε αποκλειστική δωρεά από το
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
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5. Παιχνίδια για οικογένειες
Μία διασκεδαστική δραστηριότητα µε παιχνίδια ειδικά σχε-
διασµένα για µικρούς και µεγάλους. Οι γονείς ενθαρρύνον-
ται να παίξουν και να συνεργαστούν µε τα παιδιά τους στο
Πάρκο, συµµετέχοντας στα εκπαιδευτικά ερεθίσµατά τους και
στην ανάπτυξη της ευρηµατικότητάς τους. 

Σάββατο 01, 08, 15 & 05/01
13.00-14.30

6. Αθλητικά Παιχνίδια
Μια δραστηριότητα για παιδιά και έφηβους στο Πάρκο µε
σκοπό την ψυχαγωγία και την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύ-
µατος. ∆ιαδραστικά κινητικά και µουσικοκινητικά παιχνίδια θα
πάρουν µορφή αθλοπαιδιών, δίνοντας την ευκαιρία για συ-
νεργασία, επικοινωνία και άσκηση.

Σάββατο 01, 08, 15, 29/12 & 05/01
16.00-17.15

7. Οµαδικές Αποστολές
Τα παιδιά µαθαίνουν την αξία της συνεργασίας δηµιουργών-
τας οµάδες που στόχο έχουν την ολοκλήρωση µιας ξεχωρι-
στής αποστολής. Για να το πετύχουν αυτό χρειάζεται να
δείξουν εµπιστοσύνη µεταξύ τους και να συνδυάσουν τις ικα-
νότητες του κάθε µέλους της οµάδας. Μέσα από µη ανταγω-
νιστικά παιχνίδια, επικοινωνία και οµαδική εξερεύνηση, τα
παιδιά θα ανακαλύψουν πως η χαρά δεν κρύβεται µόνο στη
νίκη. 

Σάββατο 01, 08, 15/12 & 05/01
11.15-12.30

Για παιδιά 4-9 ετών µε τους γονείς τους

Για παιδιά 5-10 ετών

ΞΕΦΩΤΟ

8. ∆ηµιουργική ενόργανη 
Μέσω της ενόργανης γυµναστικής και σε συνδυασµό µε παι-
χνίδι και διασκέδαση, τα παιδιά µπορούν να γνωρίσουν το
σώµα και τις ικανότητές τους, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την
ευλυγισία και την µυ�κή συναρµογή!
Σάββατο 01, 08, 15, 29/12 & 05/01
Κυριακή 02*, 09, 16/12 & 06/01

11.45-13.00

Για παιδιά 3-6 ετών (έως 20 συµµετοχές)

9. Εξελίσσοντας τον νεαρό αθλητή
∆οµηµένα αθλητικά προγράµµατα µε τη χρήση του τεχνολογι-
κού εξοπλισµού και της συµβουλευτικής καθοδήγησής των έµ-
πειρων καθηγητών φυσικής αγωγής κάτω από την επιστηµονική
επιµέλεια του Sports Excellence. Ο στόχος της δραστηριότη-
τας είναι η παρακίνηση των νέων παιδιών προς τον αθλητι-
σµό, αλλά και η σωστή καθοδήγηση για την εξέλιξή της
αθλητικής κουλτούρας.

Τρίτη 04, 11, 18/12 
Πέµπτη 06, 13, 20, 27/12 & 03/01 
Σάββατο 01, 08, 15, 29/12 & 05/01
17.00-18.15

10. Στιβοµαχίες
Παιχνίδια δράσης για άσκηση και ψυχαγωγία στο Πάρκο.
Βάλτε τα αθλητικά σας και ελάτε να παίξουµε!

Κυριακή 02*, 09, 16/12 & 06/01
16.00-17.15

11. Γνώρισε τις ικανότητές σου
Περπατάω, τρέχω, πέφτω, σηκώνοµαι, πηδάω, ρίχνω. Απλές,
καθηµερινές κινήσεις που όµως αποτελούν τα µοντέλα που
πάνω τους στηρίζεται η κινησιολογική ανάπτυξη των παιδιών.
Σε αυτό το πρόγραµµα, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ανα-
καλύπτουν τις ικανότητές τους και εξοικειώνονται µε το σώµα
τους.

Κυριακή 02*, 09, 16/12 & 06/01
13.30-14.45

12. Yoga για Παιδιά
Μια παιδοκεντρική και διασκεδαστική προσέγγιση της yoga
µαθαίνει στα παιδιά να αναπτύσσουν δεξιότητες σε ένα µη
ανταγωνιστικό περιβάλλον, να ελέγχουν το σώµα, την αναπνοή
και τις σκέψεις τους, ενώ παράλληλα δυναµώνουν το σώµα
και βελτιώνουν την ευλυγισία τους. 

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να έχουν το δικό τους στρώµα
yoga.

Σχεδιασµός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Κυριακή 02, 09, 16/12 & 06/01 | 10.45-11.45
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∆ραστηριότητες Για Ενήλικες που 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την
Αναγέννηση & Πρόοδος στο ΚΠΙΣΝ

1. SNFCC Running Team
Οι φίλοι τρεξίµατος του Πάρκου ενώνουν τις δυνάµεις και την
αγάπη τους για το τρέξιµο, δηµιουργώντας µία οµάδα η οποία
προπονείται κάθε Σάββατο µε την καθοδήγηση έµπειρων
προπονητών δρόµων αντοχής. Στόχος, η βελτίωση των
ατοµικών επιδόσεων µέσα από την οµαδική προπόνηση και
την υποστήριξη της οµάδας.

Τρίτη 04, 11, 18/12 | 18.30-20.00
Σάββατο 01, 08, 15, 29/12 & 05/01 | 08.30-10.00

4. Άσκηση για όλους
Έµπειροι καθηγητές φυσικής αγωγής βρίσκονται στους χώ-
ρους των υπαίθριων οργάνων, δίνουν συµβουλές και καλές
πρακτικές και αξιολογούν τη φυσική κατάσταση των ασκούµε-
νων. Οι προπονητές ακόµη, µπορούν να σχεδιάσουν εξατοµι-
κευµένα προγράµµατα αερόβιας άσκησης, µυ�κής
ενδυνάµωσης, ασκησιολόγια ευλυγισίας και αποθεραπείας για
όσους το επιθυµούν.

∆ευτέρα 03, 10, 17/12
Τρίτη 04, 11, 18/12
Τετάρτη 05, 12, 19, 26/12 & 02/01
Πέµπτη 06, 13, 20, 27/12 & 03/01
Παρασκευή 07, 14, 21, 28/12 & 04/01
08.00-10.00
18.00-21.00

5. Mat Pilates για προχωρηµένους
Ένα δυναµικό µάθηµα pilates για προχωρηµένους µαθητές
που δίνει έµφαση στην ροή και την γρήγορη εναλλαγή των
ασκήσεων. Οι αλλαγές γίνονται µε τρόπο που ενδυναµώνει
τους µυς, ενισχύοντας την ενθεκτικότητα του σώµατος.

∆ευτέρα 03, 10, 17/12 | 07.30-08.45
Παρασκευή 07, 14, 21, 28/12 & 04/01 | 08.45 -10.00

6. Mat Pilates
Ένας δηµιουργικός τρόπος εκγύµνασης µε έµφαση στην
ενδυνάµωση του κέντρου του σώµατος, για τη βελτίωση της
ευλυγισίας και της ισορροπίας. Πραγµατοποιείται πάνω σε
στρώµατα, µε ειδικά όργανα γυµναστικής και είναι κατάλληλο
για άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών.

∆ευτέρα 03, 10, 17/12 | 08.45-10.00
Τρίτη 04, 11, 18/12  | 18.00-19.00
Τετάρτη 05, 12, 19, 26/12 & 02/01 | 07.30-08.45
Πέµπτη 06, 13, 20, 27/12 & 03/01 | 18.00-19.00
Παρασκευή 07, 14, 21, 28/12 & 04/01 | 07.30-08.45

2. Tai Chi
Το tai chi είναι µία αρχαία κινέζικη πολεµική τέχνη, η οποία
έχει µετεξελιχθεί σε µία ευχάριστη και χαµηλής έντασης
µορφή άσκησης. Κινήσεις που εκτελούνται µε αργό,
εστιασµένο τρόπο και συνοδεύονται από βαθιές αναπνοές,
βοηθούν στη µείωση του στρες και στην αύξηση της ευελιξίας
και της ισορροπίας. Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες και όλα τα
επίπεδα φυσικής κατάστασης.

Σάββατο 01, 08, 15, 29/12 & 05/01 | 08.30-09.45
Τρίτη 04, 11, 18/12 | 18.00-19.15

3. Tai Chi για προχωρηµένους
Το tai chi είναι µία αρχαία κινέζικη πολεµική τέχνη, η οποία
έχει µετεξελιχθεί σε µία ευχάριστη και χαµηλής έντασης
µορφή άσκησης. Κινήσεις που εκτελούνται µε αργό,
εστιασµένο τρόπο και συνοδεύονται από βαθιές αναπνοές,
βοηθούν στη µείωση του στρες και στην αύξηση της ευελιξίας
και της ισορροπίας. Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες και όλα τα
επίπεδα φυσικής κατάστασης.

Παρασκευή 07, 14, 21, 28/12 & 04/01 | 19.00-20.15 
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∆ραστηριότητες 
Για 3η ηλικία

7. Yoga 
Μέσα από τη yoga σώµα και πνεύµα συνδέονται,
ακολουθώντας ήπιες πρακτικές που περιλαµβάνουν αναπνοές
asanas και χαλάρωση, µε σκοπό την ανάπτυξη της
αυτοσυγκέντρωσης, της ηρεµίας και της θετικής σκέψης.

∆ευτέρα 03, 10, 17/12
Παρασκευή 07, 14, 21, 28/12 & 04/01
18:00-19:30  
Τρίτη 04, 11, 18/12
Πέµπτη 06, 13, 20, 27/12 & 03/01
08.00-09.30

8. Οµαδικοί Αγώνες
Φτιάξτε τις οµάδες σας , πάρε τη µπάλα σου, κι έλα στο νέο
ειδικά διαµορφωµένο υπαίθριο αθλητικό χώρο του ΚΠΙΣΝ, να
παίξεις ποδόσφαιρο και µπάσκετ µε την παρέα σου. 

∆ευτέρα - Σάββατο µέχρι 05/01
Εκτός των 01, 22,24,25, 31/12 & 01/01
20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-21:30
21:30-22:00

Άθληση στην 3η ηλικία
Η άσκηση είναι το πιο δυνατό εργαλείο για την πρόληψη και
θεραπεία χρόνιων παθήσεων όπως διαβήτης, καρδιοπάθειες,
παχυσαρκία. 

Στο πλαίσιο αυτό, το νέο αυτό πρόγραµµα απευθύνεται σε
άτοµα άνω των 65 αλλά και νεότερους που υποφέρουν από
χρόνιες παθήσεις. Το εξειδικευµένο προσωπικό (καθηγητές
φυσικής αγωγής, φυσίατροι, καρδιολόγοι) από το τµήµα της
αθλητικής αριστείας Sports Excellence, σχεδιάζουν και υλο-
ποιούν ειδικά εξατοµικευµένα προγράµµατα µε βάδιση, Yoga,
λάστιχα, αλτήρες, και ασκήσεις εδάφους, ενώ ανά τακτά χρο-
νικά διαστήµατα θα παρέχεται και η δυνατότητα ψυχολογικής
υποστήριξης.

Η εβδοµαδιαία δραστηριότητα θα καταγράφεται ηλεκτρονικά
σε φάκελο του κάθε συµµετέχοντα και κάθε τρεις µήνες θα
αξιολογείται η φυσική του κατάσταση. Απαιτείται ιατρική βε-
βαίωση από Παθολόγο ή Καρδιολόγο. 

∆ευτέρα 03, 10, 17/12
Τετάρτη 05, 12, 19, 26/12 & 02/01
Παρασκευή 07, 14, 21, 28/12 & 04/01
10.00-10.50

MAKER SPACE
Για άτοµα 65+ ετών, (έως 8 συµµέτοχές µε σειρά
προτεραιότητας)

Qigong 50+
Το Qigong (προφέρεται τσι κονγκ) είναι µια αρχαία κινέζικη
πρακτική άσκησης που απευθύνεται σε  όλα τα άτοµα
ανεξαρτήτως φυσικής κατάστασης. Το συγκεκριµένο
πρόγραµµα είναι σχεδιασµένο ειδικά για άτοµα άνω των 50
ετών. Συνδυάζει ήπιες, αργές, επαναλαµβανόµενες κινήσεις,
µε κιναισθητική συγκέντρωση, διαλογισµό και έλεγχο της
αναπνοής.

Τετάρτη 05, 12, 19, 26/12 & 02/01 | 17.00-18.15
Πέµπτη 06, 13, 20, 27/12 & 03/01 | 09.00-10.15 

ΣΤΙΒΟΣ
Για ηλικίες 50+, (έως 30 συµµετοχές µε σειρά
προτεραιότητας)

9. Παιχνίδια για οικογένειες
Μία διασκεδαστική δραστηριότητα µε παιχνίδια ειδικά σχε-
διασµένα για µικρούς και µεγάλους. Οι γονείς ενθαρρύνον-
ται να παίξουν και να συνεργαστούν µε τα παιδιά τους στο
Πάρκο, συµµετέχοντας στα εκπαιδευτικά ερεθίσµατά τους και
στην ανάπτυξη της ευρηµατικότητάς τους. 

Σάββατο 01, 08, 15 & 05/01
13.00-14.30

10. Καγιάκ στο Κανάλι
Το πρόγραµµα στοχεύει στη γνωριµία µικρών και µεγάλων
µε το καγιάκ, ενώ συγχρόνως δίνει την ευκαιρία στους συµ-
µετέχοντες να γνωρίσουν το ΚΠΙΣΝ κωπηλατώντας!
Προτείνεται οι συµµετέχοντες να έχουν µαζί τους µια δεύτερη
αλλαξιά ρούχα.

Σάββατο 01, 08, 15/12 & 05/01
Κυριακή 02*, 09, 16/12 & 06/01

Για παιδιά 4-9 ετών µε τους γονείς τους

ΞΕΦΩΤΟ

Έως 10 συµµετοχές, ανά 30 λεπτά, µε σειρά προτεραιότητας
Οι αγώνες µπορούν να έχουν διάρκεια έως 30 λεπτά

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ

ΞΕΦΩΤΟ
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ια έναν κολυµβητή υψηλού επιπέδου απαιτείται ο ορ-
θολογικός προπονητικός σχεδιασµός µε τη διεπι-
στηµονική συνεργασία προπονητών και φορέων
υγείας. Οι ώρες που θυσιάζει ο κολυµβητής είναι
αρκετές, µε προπονήσεις εντός και εκτός νερού, µε

σωµατικό και ψυχικό κόστος, στερούµενος πολλές φορές της
προσωπικής-κοινωνικής του ζωής. Εντούτοις, το επιστέγασµα
των προσπάθειών του είναι η επιτυχία και η καταξίωση στο εγ-
χώριο και το διεθνές στερέωµα.

Ο κολυµβητής περιβάλλεται από την  οικογένεια, τον προπο-
νητή, τους συναθλητές και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Το Sports Excellence επιδρά στο περιβάλλον του αθλητή ως
υποστηρικτικός µηχανισµός και στέκεται αρωγός στην προ-
σπάθειά του, ενισχύοντας µε χρήσιµες πρακτικές συµβουλές,

βασισµένες σε επιστηµονικά πορίσµατα, τόσο τον ίδιο όσο
και την οικογένειά του, αλλά κυρίως τον προπονητή του. Είναι
αυτονόητο ότι το Sports Excellence δεν παρεµβαίνει στην προ-
πονητική διαδικασία, παρά µόνο συνεπικουρεί στη βελτιστο-
ποίηση της απόδοσης µε επιστηµονικές τοποθετήσεις
/προσεγγίσεις.

Η οµάδα του Sports Excellence εποπτεύοντας και υποστηρί-
ζοντας το προπονητικό έργο, έχει βοηθήσει µε χρήσιµες οδη-
γίες µέσα από µετρήσεις-αξιολογήσεις τόσο στο εργαστήριο,
όσο και στο πεδίο. Στις 22 και 23 Σεπτεµβρίου, αξιολογήθη-
καν από την επιστηµονική οµάδα του Sports Excellence 175
αθλητές και αθλήτριες κολύµβησης, ηλικίας 12-18 ετών, από
τα επίπεδα (level) I-II-II-IV, καθώς και οι επίλεκτοι της Κολυµ-
βητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας. Οι Αθλητές και Αθλήτριες

Γ

Η Επιστηµονική «εποπτεία» της
οµάδας του Sports Excellence σε
κολυµβητές και κολυµβήτριες
υψηλού επιπέδου. Σπήλιος Μεσσήνης
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προσήλθαν στη Μονάδα Αθλητικής Αριστείας, στο ΠΓΝ «ΑΤΤΙ-
ΚΟΝ», όπου έγιναν εργοµετρικές και ανθρωποµετρικές αξιο-
λογήσεις. Παράλληλα µε τις αξιολογήσεις διεξήχθησαν
οµιλίες διατροφής, αθλητικής ψυχολογίας και πρόληψης τραυ-
µατισµών στο πλαίσιο της ολιστικής υποστήριξης των αθλη-
τών/ αθλητριών.

Στις 29 Σεπτεµβρίου και στις 7 Οκτωβρίου, έγιναν µετρήσεις
σε 31 συνολικά αθλητές και αθλήτριες των Level ΙΙ, ΙΙΙ και IV,
κατά τις οποίες προσδιορίστηκαν τα χαρακτηριστικά της ταχύ-
τητας, δύναµης και ισχύος µέσα στο νερό µε το µηχάνηµα
motion. 

Στις 20 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκαν στο ΟΑΚΑ αξιολογή-
σεις σε 22 κολυµβητές και κολυµβήτριες των Level III και IV.
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, οι ασκούµενοι εκτέλεσαν
ένα Βαθµωτό πρωτόκολλο-step test. Στο τέλος κάθε προσπά-
θειας γινόταν λήψη τριχοειδικού αίµατος για τον προσδιορι-
σµό του γαλακτικού οξέος. Ο στόχος ήταν να παρέχουµε
έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση στους προπονητές για το
επίπεδο της Φυσικής Κατάστασης των αθλητών τους στη συγ-
κεκριµένη χρονική περίοδο. Παράλληλα, µε την καµπύλη γα-
λακτικού οξέος, έγινε προσδιορισµός των προπονητικών
ζωνών.

Στις 17 Νοεµβρίου στο ΟΑΚΑ, πραγµατοποιήθηκαν αξιολο-
γήσεις σε 36 κολυµβητές και κολυµβήτριες των Level II, III και
IV. Οι αθλητές του Level II εκτέλεσαν ένα πρωτόκολλο µέγιστης
έντασης, µε βάση το οποίο υπολογίστηκε η µέγιστη πρόσληψη
οξυγόνου µέσω ανάλυσης αερίων µετά το πέρας της προσπά-
θειας. Η Μέγιστη Πρόσληψη Οξυγόνου αποτελεί έναν χρή-
σιµο δείκτη αερόβιας ικανότητας και δη αντοχής. Αντίστοιχα,
οι αθλητές των Level III και IV εκτέλεσαν δύο µέγιστες προ-
σπάθειες σε ρυθµό αγώνα (race pace). H πρώτη εκτελέστηκε
στο στυλ τους, και στη συνέχεια, µετά την πάροδο 30 λεπτών
και αφού προηγήθηκε ενεργητική αποκατάσταση, εκτέλεσαν εκ
νέου µέγιστη προσπάθεια προσοµοιάζοντας οµαδικό αγώνι-
σµα. Λήφθηκε δείγµα τριχοειδικού αίµατος κατά την ηρεµία,
στα πρώτα 5 λεπτά της πρώτης προσπάθειας, µετά τα 30 λεπτά,
και, τέλος, στα επόµενα 5 λεπτά από την ολοκλήρωση της δεύ-
τερης προσπάθειας.

Γίνεται αντιληπτό ότι η οµάδα του Sports Excellence επο-
πτεύοντας την εξέλιξη των νεαρών αθλητών υψηλού επιπέδου,
συµµετέχει στην ολιστική υποστήριξή τους, επιδιώκοντας να
παρέχει αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση στον προπονητή
ώστε να µπορεί να σχεδιάσει την προπόνησή του µε την αξιο-
ποίηση των επιστηµονικών συµβουλών  που του παρέχει η οµά-
δας µας. 
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συνεργασία του προγράµ-
µατος SE και της ΕΟΞ µε

σκοπό την καταγραφή της αθλητικής αρι-
στείας/ αθλητικής εξέλιξης καθώς και την παροχή

συµβουλών σε θέµατα αθλητιατρικής υποστήριξης,
φυσιολογικών και µυοδυναµικών παραµέτρων επίλεκτων

αθλητών και αθλητριών της ΕΟΞ, ξεκίνησε πιλοτικά τον
Ιούνιο του 2017 µετά από µελέτη της σύγχρονης βιβλιο-
γραφίας και τη διενέργεια προκαταρκτικής µελέτης  στην αί-
θουσα ξιφασκίας του ΟΑΚΑ.  Οι αθλητές και αθλήτριες
ξιφασκίας (24 άτοµα ηλικίας 13 ετών) υποβλήθηκαν: α) σε
ανθρωποµετρικό έλεγχο και προσδιορισµό της σύστασης του
σώµατος, β) σε δοκιµασίες αντίδρασης σε οπτικά ερεθί-

Η

Χάρης Τσολάκης
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σµατα, γ) σε γηπεδικές δοκιµασίες φυσικής κατάστασης, δ)
σε δοκιµασίες ισχύος και ε) σε καταγραφή της ταχύτητας του
κινητικού προτύπου. Τον Σεπτέµβριο του 2017 παράλληλα µε
την πρώτη αξιολόγηση πεδίου οργανώθηκε σεµινάριο διατρο-
φής, που απευθυνόταν σε γονείς και αθλητές του προγράµ-
µατος από τον συνεργάτη του SE κ. Τσεκούρα. Στη συνάντηση
αυτή η αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Ψυχουντάκη ανέπτυξε γε-
νικά θέµατα Ψυχολογίας. Αργότερα, ο επιστηµονικός συνερ-
γάτης του SE κ. Τσολάκης ανέλυσε σε κάθε προπονητή
ξεχωριστά, σε συναντήσεις που οργανώθηκαν κατά τη διάρ-
κεια των προπονήσεων των κλι-
µακίων (Τρίτη – Πέµπτη) στο

ΟΑΚΑ, τα ευρήµατα των µετρή-
σεων και έδωσε τις κατάλληλες
προπονητικές συµβουλές. 

Τον ∆εκέµβριο του 2017 οι επί-
λεκτοι αθλητές και αθλήτριες ξι-
φασκίας προσήλθαν στο
εργαστήριο και υποβλήθηκαν σε
µετρήσεις ισοκινητικής αξιολό-
γησης των κάτω άκρων για την
διερεύνηση πιθανών ασυµµε-
τριών οι οποίες χαρακτηρίζουν
το άθληµα. Επιπλέον έγινε προσ-
διορισµός ισχύος των κάτω
άκρων στο κινητικό πρότυπο και
προσδιορισµός φορτίων για
προπόνηση αντιστάσεων στο κι-
νητικό πρότυπο.   Η ισοκινητική αξιολόγηση των κάτω άκρων
µαζί µε την αξιολόγηση της µέγιστης πρόσληψης Ο2 επανα-
λήφθηκαν τον Ιούνιο στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου,
αφού αντιπροσωπεύουν τις βασικές µυοδυναµικές και καρδι-
οαναπνευστικές «αξίες» οι οποίες συνδέονται λειτουργικά µε
τη διαχρονική µελέτη της µεγιστοποίησης της απόδοσης κάθε
αθλητή. 

Τον ∆εκέµβριο του 2018 κατά τη διάρκεια των διακοπών των
Χριστουγέννων θα οργανωθεί προπονητική ηµερίδα αξιολό-
γησης αθλητών ανάπτυξης, και διαδραστικό ολοήµερο σεµι-
νάριο προπονητών, στο οποίο θα αναπτυχθούν σύγχρονα
θέµατα προπόνησης, ψυχολογίας και διατροφής από το επι-
στηµονικό προσωπικό του SE.

Γενικά συµπεράσµατα: Οι αθλητές ξιφασκίας συµµετείχαν κα-
θολικά στο πρόγραµµα, ενώ οι περισσότεροι από τους προ-
πονητές κατέθεσαν τον αγωνιστικό τους σχεδιασµό και µικρή
έκθεση εντυπώσεων για το πρόγραµµα SE. Το πρόγραµµα συ-

νεχίζεται σε τέσσερα επίπεδα και αφορά 60 αθλητές χωρι-
σµένους στα ακόλουθα επίπεδα δυναµικότητας· Level 4: αθλη-
τές ολυµπιακού και παγκόσµιου επιπέδου, Level 3: Αθλητές
διακρίσεων 1-16η θέση σε Ευρωπα�κά και Παγκόσµια Κύπελλα
Εφήβων, Level 2: Εθνικού επιπέδου και Level 1: Αθλητές ανά-
πτυξης. 

Προπονητικά συµπεράσµατα: Τα ανθρωποµετρικά χαρακτηρι-
στικά των αθλητών και των αθλητριών ξιφασκίας δεν διέφεραν
σηµαντικά µεταξύ των φύλων, γεγονός το οποίο επιτρέπει

στους προπονητές να εφαρµό-
ζουν παρόµοια προπονητικά
φορτία σε αυτή την ηλικία. Η
µέση ταχύτητα των βασικών κι-
νητικών προτύπων βρέθηκε να
έχει ίδιες τιµές µε αυτές της
διεθνούς βιβλιογραφίας. Οι
µέσες τιµές της ισχύος και της
δύναµης του δείγµατος επιδέ-
χονται βελτίωσης, ενώ η αερό-
βια ικανότητα κρίνεται χαµηλή. 

Οι γονείς όλων των αθλητών
που συνοδεύουν τους αθλητές
λόγω του νεαρού της ηλικίας
τους, γνωρίζουν το πρόγραµµα
και συχνά πληροφορούνται για
όλες τις νεότερες δράσεις µας
µέσω των e-mail επικοινωνίας

και των αντίστοιχων ενηµερωτικών επιστολών που τακτικά απο-
στέλλονται από το Sports Excellence. 

Τα ανθρωποµετρικά χα-
ρακτηριστικά των αθλη-
τών και των αθλητριών
ξιφασκίας δεν διέφε-
ραν σηµαντικά µεταξύ
των φύλων

”
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έσα στο πλαίσιο των εργοµετρικών
αξιολογήσεων που υλοποιούνται στο
Εργαστήριο Φυσιολογίας της Άσκησης
του Sports Excellence διενεργείται προσ-
διορισµός της αερόβιας ικανότητας

των αθλητών. Κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας αυτής ο
αθλητής εκτελεί άσκηση προοδευτικά αυξανόµενης έντασης
µέχρι εθελούσιας εξάντλησης. Σε όλη τη διάρκεια της προ-
σπάθειας καταγράφεται συνεχόµενα η αναπνευστική
και καρδιαγγειακή απόκριση.

Η αερόβια ικανότητα αποτυπώνεται από τον
δείκτη µέγιστης πρόσληψης οξυγόνου
(VO2max). Η VO2max ορίζεται ως ο
υψηλότερος ρυθµός µε τον οποίο το
οξυγόνο προσλαµβάνεται και χρησιµο-
ποιείται από το σώµα κατά τη µέγιστη
προσπάθεια.

Η αξία της VO2max έγκειται στο γεγονός ότι
αποτελεί τη συνισταµένη των συστηµάτων µε-
ταφοράς και κατανάλωσης οξυγόνου. Ειδικότερα,
το οξυγόνο προσλαµβάνεται µε την αναπνευστική
λειτουργία, µεταφέρεται µε την κυκλοφορία του αί-
µατος και εν τέλει καταναλώνεται στα µυικά κύτ-
ταρα. Οι λειτουργίες αυτές συνοψίζονται µε τον
δείκτη της VO2max και ο προσδιορισµός του απο-
τελεί µια ευρέως χρησιµοποιούµενη µέτρηση µε
µεγάλη εφαρµογή τόσο στην αθλητική όσο και
στην κλινική πρακτική, καθώς αξιοποιείται ως δεί-
κτης: α) καρδιαγγειακής και καρδιοαναπνευστικής
ευρωστίας, β) αερόβιας ικανότητας, γ) ποσοτικοποί-
ησης της προπονητικής έντασης, δ) αποτελεσµατικό-
τητας προπονητικών προγραµµάτων και ε) πρόγνωσης
νοσηρότητας και θνησιµότητας από καρδιαγγειακές και
µεταβολικές παθήσεις. 

H αξία της VO2max 
στην αθλητική πρακτική

Μ
Ευγενία Χερουβείµ
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Πριν από οτιδήποτε
άλλο, η προετοιµασία
είναι το κλειδί της
επιτυχίας
Alexander Graham Bell

”
“

Στο Εργαστήριο της Φυσιολογίας της Άσκησης παρέχεται αξιολόγηση ανθρωποµετρικών και φυσιολογικών παραµέτρων, 
σύστασης σώµατος, καρδιοαναπνευστικής αντοχής, αναερόβιας ικανότητας, δύναµης, και εµβιοµηχανικών παραµέτρων. 
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∆ια βίου επαγγελµατική 
ανάπτυξη προπονητών
Γιάννης Ψαρέλης

δια βίου επαγγελµατική και προπονητική εξέλιξη,
καθώς και η προσωπική ανάπτυξη των προπονη-
τών αθληµάτων αποτελεί για το Sports Excellence
υψηλή προτεραιότητα και σηµαντικός πυλώνας
της στρατηγικής µας. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι

η εκπαίδευση των προπονητών στη σύγχρονη εποχή δεν ολο-
κληρώνεται µε την ολοκλήρωση των ακαδηµα�κών σπουδών ή τη
λήψη µιας προπονητικής πιστοποίησης, αλλά είναι µια διαρκής
διαδικασία που εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της προπονητικής
καριέρας. Αποτελεί δηλαδή ζητούµενο για τους προπονητές να
αναζητούν εκπαιδευτικές εµπειρίες, ώστε να επεκτείνουν, αλλά
και να δοκιµάζουν τις γνώσεις και τις πεποιθήσεις τους.

Στόχος  των Εκπαιδευτικών προγραµµάτων: Η βελτίωση της απο-
τελεσµατικότητας των προπονητών

Στόχος ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος για προπονητές δεν
είναι άλλος από τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας αυτών.
Οι Cote & Gilbert (2009) δίνουν τον εξής ορισµό για τoν απο-
τελεσµατικό προπονητή:

"Είναι ο άνθρωπος που καταφέρνει να µεταδώσει τις γνώσεις
του στους αθλητές µε τους οποίους δουλεύει και ο οποίος κα-
ταφέρνει σε εύλογο χρονικό διάστηµα, σε συγκεκριµένο προ-
πονητικό πλαίσιο, να βελτιώσει την απόδοσή τους".

Περαιτέρω, τονίζουν ότι η προπονητική είναι κάτι πολύ περισσό-
τερο από αυτή τη διδακτική διαδικασία. Θα πρέπει επίσης να εµ-
πνέεει, να αποτελεί πρότυπο, να "χτίζει" χαρακτήρες υγιείς, που
απολαµβάνουν αυτό που κάνουν.
Η προσέγγιση που κάνουν οι Cote & Gilbert, οδηγεί στη διατύ-
πωση τεσσάρων θεµελιωδών αξιωµάτων:

1. Οι αποτελεσµατικοί προπονητές σε οποιοδήποτε περιβάλ-
λον/πλαίσιο έχουν ολοκληρωµένη γνώση: επαγγελµατική, δια-
προσωπική και ενδοπροσωπική.

2. Οι αποτελεσµατικοί προπονητές προσπαθούν να αναπτύσσουν
τις δεξιότητες των αθλητών τους, στοχεύοντας στη δηµιουργία

µιας ολοκληρωµένης αθλητικής προσωπικότητας. Η επίδοση δη-
λαδή έρχεται µε τη συνδυασµένη σωµατική και πνευµατική βελ-
τίωσή τους. Για τον λόγο αυτό οι αποτελεσµατικοί προπονητές
προσαρµόζουν το πρόγραµµά τους στον χαρακτήτα και στις ιδι-
αίτερες ανάγκες κάθε αθλητή.

3. Η σύνθεση των αποτελεσµατικών προπονητών αναφορικά µε
τις επαγγελµατικές, διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές γνώ-
σεις διαφέρει τουλάχιστον σύµφωνα µε τις 4 κατηγορίες περι-
βάλλοντος άσκησης της προπονητικής.

4. Οι ειδήµονες προπονητές µπορούν να επιδείξουν προπονη-
τική αποτελεσµατικότητα µε συνέπεια.

Η επαγγελµατική διάσταση που έχει λάβει ο αθλητισµός τα τε-
λευταία χρόνια επέφερε µία αλλαγή στο ρόλο του προπονητή
καθώς και στις δηµιουργούµενες απαιτήσεις. Ο αριθµός των
ανθρώπων που ασχολούνται επαγγελµατικά µε τον αθλητισµό
κυρίως στις δυτικές κοινωνίες - όπου έχουµε και στοιχεία- συ-
νεχώς αυξάνεται.

Η
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«Η αναγωγή σε επάγγελµα της προπονητικής σχετίζεται µε τη
συνεχή εξέλιξη, ώστε ο προπονητής να είναι πρόσωπο µε γνώ-
σεις, ικανότητες και ηθική. Αυτή η συνεχής διαδικασία απαιτεί
από τους προπονητές να είναι δια βίου µαθητές, κάτι που ισχύει
σε πολλά επαγγέλµατα». (Mallett, 2013).

Μορφές εκπαίδευσης και ανάπτυξης

Η προπονητική επαγγελµατική εξέλιξη, καθώς και η προσωπική
ανάπτυξη, σχετίζονται µε τη διατήρηση και ενδεχόµενα τη βελ-
τίωση της προπονητικής ποιότητας. 
«Η προπονητική ποιότητα σχετίζεται σηµαντικά µε τη γνώση που
µπορεί να προκύψει από µία σειρά µαθησιακών δραστηριοτή-
των:

Επίσηµων (formal) δραστηριοτήτων, π.χ. το πανεπιστηµιακό
περιβάλλον
Ανεπίσηµων  (non - formal), π.χ. σεµινάρια
Άτυπων (informal), π.χ. η καθηµερινή εργασία, η ύπαρξη προ-
πονητή-µέντορα»  (Mallett, 2013)

Σύγκριση µεθόδων εκπαίδευσης των προπονητών

Θα περιµέναµε ότι οι γνώσεις ενός προπονητή ύστερα από την
παρακολούθηση ενός επίσηµου προπονητικού εκπαιδευτικού
προγράµµατος θα ήταν αναβαθµισµένες, όµως οι περισσότε-
ρες µελέτες µέχρι τώρα έχουν δείξει ότι οι επίσηµες µορφές
εκπαίδευσης δεν αξιολογούνται από τους προπονητές ως το
ίδιο σηµαντικές µε την καθηµερινή εµπειρία που αποκτάται
στους προπονητικούς χώρους. (Werthner & Trudel, 2006)
Αυτό όµως δεν συνεπάγεται ότι θα πρέπει να απαξιώνονται οι

επίσηµες µορφές εκµάθησης, ούτε να δηµιουργηθεί σχετικός
ανταγωνισµός ή πόλωση. Η γνώση είναι σηµαντική είτε αυτή
εµπλουτίζεται από εξωτερικές εµπειρίες είτε από εκπαιδευτικό
υλικό.  (Werthner & Trudel, 2006)

Στη συνέχεια σταχυολογούµε µερικά ασφαλή συµπεράσµατα:

Πλαισιοποιηµένη εκπαίδευση (contextualize learning). Με δεδο-
µένο ότι το πλαίσιο άσκησης της προπονητικής καθορίζει τις
ανάγκες εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα οφείλουν
να προσαρµόζονται σε αυτό το πλαίσιο και θεωρούµε ότι δεν
µπορούν να το αγνοούν.

∆ιαδραστική εκπαίδευση βασιζόµενη στο πλάνο του προπονητή.
Όπως ανέφεραν οι  Werthner & Trudel (2006), οι προπονητές
δεν πρέπει να εκλαµβάνονται ως παθητικοί καταναλωτές εκ-
παιδευτικών προγραµµάτων, αλλά ως επαγγελµατίες που έχουν
λάβει πρωτοβουλίες για την επαγγελµατική τους εξέλιξη.  Προ-
σωπική άποψη είναι ότι όπως στην προπονητική εφαρµόζουµε
την αρχή της εξατοµίκευσης στο σχεδιασµό της προπόνησης
του κάθε αθλητή, το ίδιο θα οφείλαµε να κάνουµε στο µέλλον
και για τους προπονητές.

Εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Όσοι εκπαιδεύουν προπονητές,
θα πρέπει να είναι σε θέση να «µπορούν να κατανοούν τις δια-
φορές µεταξύ του υλικού διδασκαλίας (material of teaching)
και του υλικού µάθησης (material of learning)» (Werthner &
Trudel, 2006), καθώς και να κατανοούν το θεωρητικό πλαίσιο
της σύνθετης διαδικασίας µε την οποία οι προπονητές µαθαί-
νουν.
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ύµφωνα µε ανακοίνωση του Αµερικανικού Αθλη-
τιατρικού Κολλεγίου Αµερικής (ACSM, 2007), η
Αθλητική Τριάδα (Female Athletes Triad) χαρακτη-
ρίζεται ως σύνδροµο που περιλαµβάνει Χαµηλή
Ενεργειακή ∆ιαθεσιµότητα (ΧE∆), δυσµηνόρροια

και χαµηλή πυκνότητα οστών  (Brown et al. 2017). Κίνδυνο
ανάπτυξης συνδρόµου Αθλητικής Τριάδας διατρέχουν αθλή-
τριες οι οποίες, µε ή χωρίς οποιαδήποτε διατροφική διατα-
ραχή, αντιµετωπίζουν συνεχή ΧΕ∆. Το σύνδροµο αυτό, µπορεί
να επηρεάσει αρνητικά την υγεία της αθλήτριας και να προκα-
λέσει καρδιολογικές, ενδοκρινολογικές, αναπαραγωγικές και
σκελετικές επιπλοκές (Weiss et al. 2016). 

Η προσοχή µας θα πρέπει να στρέφεται στην πρόληψη ανά-
πτυξης του συνδρόµου σε αθλήτριες οι οποίες έχουν κάποια
διατροφική διαταραχή, όπως αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο,
δηλαδή να µη λαµβάνουν επαρκή ποσότητα διατροφικών θερ-
µίδων, ανάλογα µε το επίπεδο του προπονητικού φορτίου, να
ακολουθούν κάποια δίαιτα, ή κάποια ιδιαίτερη διατροφική επι-
λογή όπως η φυτοφαγία. Επιπρόσθετα, η χρήση διεγερτικών,
τονωτικών, διουρητικών και καθαρτικών ουσιών µπορεί να υπο-
κρύπτει µια κλινική διατροφική διαταραχή (Slater et al. 2017). 
Η συστηµατική ΧE∆ µπορεί να εξελίξει ενδοκρινολογικές και
ορµονολογικές διαταραχές ιδιαίτερα επιζήµιες για την υγεία
της αθλήτριας. Συγκεκριµένα, µπορεί να οδηγήσει στη µη φυ-

Σ
Άννα-Μαρία Τουβρά

Σύνδροµο Αθλητικής Τριάδας.
Eνας σιωπηρός κίνδυνος υγείας
της αθλήτριας, εφηβικής ηλικίας
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σιολογική απελευθέρωση της Γοναδοτροπίνης (GnRH), η οποία
µπορεί να έχει επιπτώσεις στην εκκριτική φάση της Ωχρινο-
τρόπου ορµόνης (LH), στην απελευθέρωση των οιστρογόνων,
και να οδηγήσει στη γνωστή λειτουργική υποθαλαµική αµη-
νόρροια, η οποία συνδέεται µε την Αθλητική Τριάδα (Weiss et
al. 2016). Η ΧΕ∆ µπορεί επίσης, να επηρεάσει την έκκριση πολ-
λών άλλων ορµονών, όπως της ινσουλίνης, της κορτιζόλης,
της αυξητικής ορµόνης και της λεπτίνης, οι οποίες παίζουν ση-
µαντικό ρόλο στη ρύθµιση του καταµήνιου κύκλου. 

Το ACSM συστήνει την ιατρική εξέταση για τη διάγνωση της
Αθλητικής Τριάδας ή και ενδεχοµένως άλλων ιατρικών προ-
βληµάτων των αθλητριών που εµφανίζουν αµηνόρροια ή ολι-
γοµηνόρροια για σύνολο 6 µηνών (Nattiv et al. 2007).
Αµηνόρροια ορίζεται η απουσία εµµήνου ρύσεως και χαρα-
κτηρίζεται ως πρωτοπαθής και
δευτεροπαθής. Η πρωτοπαθής
αµηνόρροια εµφανίζεται όταν
υπάρχει έλλειψη εµφάνισης κα-
ταµήνιου κύκλου µέχρι την ηλι-
κία των 15 ετών ή έπειτα από
2,5 έτη εµφάνισης δευτερευόν-
των σεξουαλικών χαρακτηριστι-
κών (συνήθως κατά την ηλικία
των 13 ετών). Η δευτεροπαθής
αµηνόρροια εµφανίζεται όταν η
έµµηνος ρύση για κάποιο λόγο
διακόπτεται για περισσότερους
από 3-6 κύκλους σε αθλήτριες
που είχαν σταθερό κύκλο. Ολι-
γοµηνόρροια χαρακτηρίζεται ο
καταµήνιος κύκλος µεγαλύτερος
των 35 ηµερών. 

Περαιτέρω, τα χαµηλά επίπεδα
των οιστρογόνων έχουν αρνη-
τική επίδραση στη µυοσκελετική
υγεία, στη φυσιολογία της οστικής µάζας και το σχηµατισµό
των οστών (De Souza et al. 2014). Από την άλλη, διαταραγµένη
ανάπτυξη οστών, οστεοπενία και οστεοπόρωση είναι επίσης
χαρακτηριστικά της Αθλητικής Τριάδας, ειδικά σε αθλήτριες
στη φάση της εφηβείας. Τα οστά των αθλητριών αυτών γίνον-
ται αδύναµα, µε χαµηλή οστική πυκνότητα, καθιστώντας τα ιδι-
αίτερα επιρρεπή σε τραυµατισµό και αυξάνοντας τον κίνδυνο
κατάγµατος (Nazem & Ackerman 2012). 

Όσον αφορά την αξιολόγηση πιθανής εµφάνισης του συν-
δρόµου Αθλητικής Τριάδας, ένας γιατρός πρέπει να λάβει πλή-
ρες ιστορικό της αθλήτριας, που αφορά ιδιαίτερα στη
διατροφή, το σωµατικό βάρος, το ιστορικό του καταµήνιου κύ-
κλου, τη σωµατική εικόνα, το ιστορικό των τραυµατισµών, τα
φάρµακα και τα συµπληρώµατα που λαµβάνει, συµπεριλαµβα-
νοµένων των αντισυλληπτικών. 

Η αξιολόγηση της ενεργειακής διαθεσιµότητας σε αθλήτριες
εφηβικής ηλικίας είναι δύσκολη. Ο υπολογισµός του δείκτη
µάζας σώµατος (∆ΜΣ) µπορεί να αποτελέσει µια καλή αφε-
τηρία για την αξιολόγηση ενεργειακής διαθεσιµότητας, όπου ο
χαµηλός ∆ΜΣ επιβεβαιώνει ανεπαρκή διατροφή. Επιπρόσθε-
τοι παράγοντες κινδύνου ή συµπεριφορές που θα πρέπει να
λαµβάνονται υπόψιν είναι το ιστορικό τρόπου και η συχνότητα
κατανάλωσης τροφής, η καταγραφή διακυµάνσεων στο σω-
µατικό βάρος ή η ψυχολογική πίεση για απώλεια βάρους, το
ιστορικό κατάθλιψης και δίαιτας, η πρόωρη έναρξη του αθλή-
µατος, ο χαρακτηρισµός τελειοµανούς προσωπικότητας, τα
δείγµατα υπερπροπόνησης (διάρκεια, ένταση, συχνότητα προ-
πόνησης), οι επαναλαµβανόµενοι τραυµατισµοί, τα κατάγµατα
και η ακατάλληλη συµπεριφορά του προπονητή (De Souza et al.
2014). 

Ιδιαίτερη µέριµνα για τη διά-
γνωση ανάπτυξης του συνδρό-
µου Αθλητικής Τριάδας θα
πρέπει να λαµβάνεται σε αθλή-
τριες αγωνισµάτων στα οποία
το σωµατικό βάρος είναι πολύ
σηµαντικό για την απόδοση,
όπως το τρέξιµο σε µεγάλες
αποστάσεις, η ενόργανη γυµνα-
στική, ο χορός, το καλλιτεχνικό
πατινάζ (Slater et al. 2017). Το
σύνδροµο αυτό εµφανίζεται στο
1-4% των αθλητριών, ποσοστό
που αναµένεται να αυξηθεί µε
την βελτίωση της ευαισθησίας
των προπονητών να αναγνωρί-
ζουν τα συµπτώµατα των αθλη-
τριών, καθώς και των αθλητριών
να αναφέρουν τα συµπτώµατα
αυτά (Weiss et al. 2016).

Βιβλιογραφία: Brown KA, et al. The female athlete triad: spe-
cial considerations for adolescent female athletes. Transl Pedi-
atr 2017;6(3):144-149
De Souza MJ, et al. 2014 Female Athlete Triad Coalition Con-
sensus Statement on Treatment and Return to Play of the Fe-
male Athlete Triad. M. Br J Sports Med 2014;48:289. 
Nattiv A, et al. ACSM position stand. The female athlete triad.
Med Sci Sports Exerc 2007;39:1867-82. 
Nazem TG, Ackerman KE. The female athlete triad. Sports
Health 2012;4:302-11.
Slater J, et al. Low energy availability in exercising women: his-
torical perspectives, future directions. Sports Med
2017;47:207-20. 
Weiss et al. Council on Sports Medicine and Fitness. The female
athlete triad. Pediatrics 2016;138(2). 

Το σύνδροµο αυτό, µπορεί
να επηρεάσει αρνητικά την
υγεία της αθλήτριας και να
προκαλέσει καρδιολογικές,
ενδοκρινολογικές, αναπα-
ραγωγικές και σκελετικές
επιπλοκές

”
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Πώς θα στηρίξω το παιδί µου
στον Αθλητισµό;

επιρροή των γονέων στην απόδοση των παιδιών
τους στον αθλητισµό είναι πολύ µεγαλύτερη από
όση συνήθως νοµίζουµε. Στην τριάδα Αθλητής –
Γονείς – Προπονητής, οι γονείς αποτε-

λούν τον κυριότερο παράγοντα επιρροής. Η επιρ-
ροή αυτή µπορεί να µην είναι άµεση, αλλά
λειτουργεί έµµεσα, µιας και οι γονείς παίζουν
καταλυτικό ρόλο στην υγιή δόµηση και εξέλιξη
των ψυχικών διεργασιών των παιδιών.

Πολλές φορές, οι γονείς, στην προσπά-
θεια τους να βοηθήσουν και να κινητο-
ποιήσουν τα παιδιά τους ώστε να έχουν
καλύτερη απόδοση, έχουν συγκεκρι-
µένες στάσεις και συµπεριφορές, οι
οποίες δηµιουργούν επιπλέον πίεση
και άγχος στους αθλητές, φέρνον-
τας τα αντίθετα αποτελέσµατα!!! Πώς
µπορούµε λοιπόν να στηρίξουµε τα
παιδιά µας ως προς τη συµµετοχή
τους στο άθληµα που έχουν επιλέξει, µε
γνώµονα την ψυχική τους υγεία αλλά και
τη βελτιστοποίηση της απόδοσής τους;

1.Μην Προπονείτε!

Ο ρόλος του γονέα δεν είναι να
προπονεί. Γενικότερα, δεν είναι κα-
θόλου βοηθητικό να:

Πιέζετε τα παιδιά σας να προ-
πονούνται περισσότερο ή να
κάνουν επιπλέον εξάσκηση
από αυτή που τους ζητείται.

Συζητάτε ζητήµατα στρα-
τηγικής ή τεχνικής πριν

ή µετά την προπόνηση/αγώνα.

Επιχειρείτε να τα κινητοποιείτε µε τον δικό σας τρόπο πριν
τους αγώνες.

Αυτή η στάση είναι η τελευταία που χρειάζεται ο αθλη-
τής από τους γονείς του και συνήθως µπερδεύει, δη-
µιουργεί προβλήµατα στις σχέσεις µε τους
προπονητές και φέρνει τα αντίθετα αποτελέσµατα

2.Μην πιέζετε τα παιδιά σας να εστιάζουν στο
τελικό αποτέλεσµα αλλά ωθήστε τα να εστιά-

ζουν στον εαυτό τους!

Οι αθλητές που εστιάζουν στον εαυτό
τους έχουν καλύτερες επιδόσεις. Απο-
φύγετε τις συγκρίσεις µε άλλους
αθλητές, άλλες στρατηγικές και τεχνι-
κές. Όταν δίνουµε έµφαση µόνο στην

επίτευξη καλύτερων χρόνων και στο πως
ο αθλητής θα ξεπεράσει τις επιδόσεις
άλλων συναθλητών του αυξάνουµε κατα-
κόρυφα το άγχος, γεγονός που επιδρά
αρνητικά στις επιδόσεις του.

3.Προσπαθήστε να αποτελείτε ένα
σωστό πρότυπο!

Η συµπεριφορές των γονέων λει-
τουργούν ως πρότυπο για τα παι-
διά και τις περισσότερες φορές
επηρεάζουν πολύ περισσότερο
από τα «λόγια». ∆είξτε µεγάλη
προσοχή σε διάφορες συµπε-
ριφορές σας σε σχέση µε το
άθληµα όπως:

Η
Μαργαρίτα Λιατήρα



Αθλητική Επιστήµη 23

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 / Νο 2 / E-MAG SPORTS EXCELLENCE                                                                                                                                      www.SportsExcellence.gr

Τον τρόπο µε τον οποίο µιλάτε στον προπονητή ή τα σχόλια
που κάνετε για εκείνον.
Το πώς σχετίζεστε µε τους υπόλοιπους συναθλητές ή αντι-
πάλους πριν και µετά τους αγώνες.
Το πώς συµπεριφέρεστε κατά τη διάρκεια των αγώνων.
Το πώς διαχειρίζεστε τις νίκες και τις αποτυχίες του παιδιού
σας ή της οµάδας.
Τη στάση σας ως θεατές και φίλαθλοι.

4.Τοποθετήστε το άθληµα στη σωστή του διάσταση!

Ο τρόπος µε τον οποίο οι αθλητές µαθαίνουν από µικρή ηλι-
κία να αντιµετωπίζουν το άθληµα σχετίζεται σηµαντικά µε τον
τρόπο, µε τον οποίο το αντιµετωπίζουν οι γονείς τους.

Βοηθήστε τα παιδιά σας να κατανοήσουν ότι το άθληµα δεν
είναι ολόκληρη η ζωή τους και δεν καθορίζει ολόκληρη την
ζωή τους. 

∆ιδάξτε τους ότι ο κύριος στόχος του αθλητισµού είναι να τε-
λειοποιούν τις δεξιότητές τους, να αισθάνονται καλά µε τον
εαυτό τους και να περνούν καλά. Άλλωστε, έχει αποδειχθεί ότι
οι Αθλητές που αγαπούν και απολαµβάνουν το άθληµα τους
και ασχολούνται µε αυτό λόγω της ευχαρίστησης που τους
προκαλεί έχουν καλύτερες επιδόσεις.

Βοηθήστε τα να κατανοήσουν ότι οι επιδόσεις τους δεν τους

καθορίζουν ως προσωπικότητες. Μία κακή επίδοση/αγώνας
δεν σηµαίνει ότι δεν αξίζουν και µία καλή επίδοση/νίκη/µε-
τάλλιο δεν σηµαίνει ότι είναι το κέντρο του κόσµου.

5.Υποστηρίξτε άνευ όρων!

Ο κυριότερος ρόλος σας ως γονέας ενός αθλητή υψηλού επι-
πέδου είναι να είστε ο µεγαλύτερος υποστηρικτής του. Οι συ-
νεχείς υψηλές απαιτήσεις και προσδοκίες δηµιουργούν έντονο
φόβο στον αθλητή ότι αν δεν καταφέρει να ανταποκριθεί σε
αυτές θα απορριφθεί συνολικά. Έτσι, αυξάνεται κατακόρυφα
και το Προαγωνιστικό Άγχος. Εφόσον ο Φόβος της Αποτυ-
χίας είναι η κύρια πηγή Άγχους για τους νέους αθλητές, οι
γονείς µπορούν να τον µειώσουν σηµαντικά, βοηθώντας το
παιδί να αισθανθεί ότι η καλύτερή του προσπάθεια είναι ικα-
νοποιητική για εκείνους και ότι στα µάτια τους θα θεωρείται
πάντα νικητής ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα.

Οι Αθλητές πρέπει να κολυµπούν επειδή αυτό είναι δική τους
επιθυµία και όχι των γονιών τους. Μόνο έτσι µπορούν να εξε-
λίσσονται, να αποδίδουν και να νικούν.

Αν λοιπόν ένα παιδί αγαπά το άθληµά του ο ρόλος του γονέα
είναι να του δείχνει ότι η υποστήριξη, η αγάπη και ο σεβασµός
απέναντί  του είναι ανεξάρτητα από τη νίκη, την ήττα και τον
εκάστοτε χρόνο τερµατισµού.
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ην Παρασκευή 25.01.19
στο Κέντρο Πολιτισµού
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος
(ΚΠΙΣΝ) διοργανώνεται
ενηµερωτική εκδήλωση

για τη σηµασία της σωµατικής
άσκησης ως φάρµακο στην αντιµε-
τώπιση νόσων και τη βελτίωση της
υγείας ατόµων που ανήκουν σε ευ-
παθείς οµάδες.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από
το ΚΠΙΣΝ σε συνεργασία µε την
Μονάδα Αθλητικής Αριστείας –
Sports Excellence της Α’ Ορθο-
παιδικής Κλινικής του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών (ΕΚΠΑ), το τµήµα Φυσιο-
λογίας της Ιατρικής Σχολής του
ΕΚΠΑ και το Ελληνικό Εθνικό Κέν-
τρο «EXERCISE IS MEDICINE».

∆ιακεκριµένοι Καθηγητές της Ιατρι-
κής Σχολής του ΕΚΠΑ, θα παρου-
σιάσουν πρωτόκολλα θεραπευτικής
άσκησης για:

Υπέρταση
Καρδιοαγγειακά νοσήµατα
Σακχαρώδη ∆ιαβήτη
Νευροεκφυλιστικά νοσήµατα
Ογκολογία

Η εκδήλωση είναι ενηµερωτική
σχετικά µε το παγκόσµιο κίνηµα
που αναπτύσσεται για την υγεία
και τη συνταγογράφηση της σω-
µατικής άσκησης µε σκοπό την
πρόληψη και τη θεραπεία χρόνιων
νόσων.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο
κοινό µε ελεύθερη είσοδο χάρη
σε αποκλειστική δωρεά  από το
Ιδρύµα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Τ
Εκδήλωση: Η Ασκηση είναι φάρµακο!
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το νησί της ‘Αποκάλυψης’ βρέθηκε η οµάδα του
Sports Excellence αποτελούµενη από εννέα (9)
άτοµα, όπου διεξήγαγε καινοτόµο πρόγραµµα
αθλητικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά του νη-
σιού. για τέσσερεις (4) ηµέρες, στην 37η απο-

στολή των ΚΙΜ, ενώ Το Sports Excellence µε την οµάδα της
Κινητής Αθλητιατρική Μονάδα (ΚΑΜ)  έδρασε παράλληλα µε
τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες, οι οποίες κατά την 37η απο-
στολή τους, προσφέροντας δωρεάν ολοκληρωµένη ιατρική
φροντίδα υψηλής ποιότητας και υποστήριξη στους κατοίκους
του νησιού. Το Sports Excellence υλοποίησε στο ∆ηµοτικό σχο-
λείο Σκάλας, το πρόγραµµα αθλητικών δραστηριοτήτων ‘∆ια-
σκέδασε Γυµνάσου και Αποφάσισε τι σου Αρέσει’ για παιδιά.
Περισσότερα από 100 παιδιά συµµετείχαν µε ενθουσιασµό σε
όλες τις δραστηριότητες και αγκάλιασαν µε θέρµη τη δράση.
Πέρασαν από πέντε σταθµούς παιχνιδιού, τους δόθηκε η ευ-
καιρία να γνωρίσουν διαφορετικά αθλήµατα και να µάθουν τις
ικανότητές τους. 

Παράλληλα από την οµάδα των διατροφολόγων, έγινε αξιο-
λόγηση της σωµατικής διάπλασης και πραγµατοποιήθηκαν µε-
τρήσεις σύστασης σώµατος µε βιοηλεκτρική εµπέδηση (ΒΙΑ)
σε 87 µαθητές (ηλικίας 4-12 ετών), ενώ επιπρόσθετα αξιολο-
γήθηκαν οι διατροφικές τους συνήθειες και οι συνθήκες και
συνήθειες ύπνου. ∆όθηκε εξατοµικευµένη αναφορά σε κάθε

µαθητή, πραγµατοποιήθηκε παρέµβαση κατά πρόσωπο και δό-
θηκαν και επεξηγήθηκαν εξατοµικευµένες προφορικές και γρα-
πτές συστάσεις/προτάσεις  για βελτίωση των διατροφικών
συνηθειών και των συνηθειών του τρόπου ζωής τους, ενώ εκ-
πονήθηκε παράλληλα ερευνητικό πρωτόκολλο αξιολόγησης επι-
πέδου ενυδάτωσης των παιδιών. Παράλληλα,πραγµατοποιήθηκε
οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς µε τίτλο «Υγιεινή ∆ιατροφή
και τρόπος ζωής». 

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες και το πρόγραµµα Sports Ex-
cellence υλοποιούνται από την Αναγέννηση & Πρόοδος, µε
αποκλειστική δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ),
υπό την επιστηµονική επίβλεψη της: Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής
της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ / 1st Department of Or-
thopaedic Surgery, Athens University Medical School  

Σ
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Sports Excellence 2019
o Sports Excellence ήρθε να καλύψει µία σηµαντική ανάγκη

τόσο του ελληνικού αθλητισµού όσο και της ελληνικής

κοινωνίας γενικότερα. Ανταποκριθήκαµε στα συνεχή αιτήµατα

από Οµοσπονδίες, Σωµατεία και αθλητές. Από την άλλη, τα

ειλικρινά «ευχαριστώ» των ήδη συνεργαζόµενων αθλητών και

προπονητών αποτελούν την καλύτερη επιβράβευση όλων των

συναδέλφων που εργάζονται πέρα από το ωράριο εργασίας τους, πολλές

φορές επτά ηµέρες την εβδοµάδα.

Το 2018 έχει θετικό πρόσηµο για το πρόγραµµα και µας αφήνει µία γλυκιά

γεύση ανταµοιβής των κόπων µας. Καθώς η φιλοσοφία µας είναι ότι το

Sports Excellence είναι ανοιχτό και προσβάσιµο σε όλους τους έλληνες

πολίτες, τo ηλεκτρονικό περιοδικό όπως και η ιστοσελίδα µας (www.spor-

tsexcellence.gr) βοηθάει στο να παρουσιάζουµε διεξοδικά τις παροχές που

µπορούν - χάρη στη δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος - να έχουν

οι αθλούµενοι και οι αθλητές της χώρας µας.

Σε επίπεδο εθνικών οµάδων προσπαθούµε σε καθηµερινή επικοινωνία µε

το τεχνικό επιτελείο των οµοσπονδιών να βελτιστοποιούµε συνεχώς το

περιβάλλον ανάπτυξης των αθλητών προς το δρόµο της αθλητικής

αριστείας. Για µία µικρή πληθυσµιακά χώρα όπως η Ελλάδα, οι επιτυχίες

στο διεθνές αθλητικό στερέωµα υψηλού αθλητισµού προ�ποθέτουν την

έµφαση στην ποιότητα και την καινοτοµία. Πρακτικά, αυτό µπορεί να

επιτευχθεί µε τους εξής τρόπους :

Συνεχής και ποιοτική εξέλιξη των προπονητών. ∆εν υποκαθιστούµε τα

ακαδηµα�κά προγράµµατα και τις σχολές προπονητών της ΓΓΑ ή των

∆ιεθνών Οµοσπονδιών. Ερχόµαστε να τις συµπληρώσουµε,

εκφράζοντας την ανάγκη της εποχής µας για συνεχιζόµενη µάθηση σε

όλα τα επαγγέλµατα.

Ολιστικό καινοτόµο περιβάλλον ανάπτυξης αθλητών από εξιδεικευµένα

στελέχη, µέσα από την παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών. Για εµάς

κάθε αθλητής υψηλού επιπέδου είναι ένα ξεχωριστό “project”.

Παρακολούθηση των στρατηγικών των χωρών του εξωτερικού ώστε να

δηµιουργηθεί αποτελεσµατική εθνική στρατηγική ανά άθληµα. Μέσα από

τις διεθνείς συνεργασίας µας έχουµε καταφέρει να αναβαθµίζουµε

συνεχώς την εσωτερική µας τεχνογνωσία. Για εµάς το Sports Excel-

lence είναι πρωτίστως ένα Knowledge Management Project και σε

συνέχεια αυτού οι διεθνείς συνεργασίες όσο και η συνεχής εξέλιξη των

συνεργατών µας αποτελούν απόλυτη προτεραιτότητα.

Σε επίπεδο ανάπτυξης των αθληµάτων η συνεργασία µε τις Οµοσπονδίες

συνίσταται µεταξύ άλλων:

Στην ύπαρξη λεπτοµερούς αποτύπωσης / αξιολόγησης των νέων

αθλητών που έχουν επιλεγεί από τις Οµοσπονδίες στα προγράµµατα

ανάπτυξης και διαµέσου αυτού στη δυνατότητα ποιοτικής αξιολόγησης

των προγραµµάτων ανάπτυξης. 

Στη λεπτοµερή ανάλυση / αξιολόγηση των προγραµµάτων, που αποτελεί

προ�πόθεση στον σχεδιασµό αποτελεσµατικής στρατηγικής. 

Στην ανάπτυξη του αθλητισµού σε όλη την επικράτεια της χώρας µας,

ιδίως στις αποµακρυσµένες / ακριτικές περιοχές.

Για το 2019 η ανάπτυξη του Sports Excellence περιλαµβάνει στρατηγικά

τόσο τη συνιστώσα της ποιότητας όσο και της ποσότητας.

Έµφαση δηλαδή στη συνεχή βελτίωση κάθε προγράµµατος και δράσης

αλλά και έµφαση στην αύξηση του αριθµού των αθλητών που θα ενταχθούν

στο πρόγραµµά µας τόσο από τα υπάρχοντα αθλήµατα όσο και από τα

αθλήµατα που θα προστεθούν  στις συνεργασίες µας.

Ο αγωνιστική χρονιά 2017-18 έκλεισε µε 600 αθλητές ενταγµένους στο

πρόγραµµα, ενώ η επόµενη αγωνιστική χρονιά 2018-19 αναµένεται να

κλείσει µε περισσότερα από 2000 άτοµα να έχουν λάβει µέρος σε δράσεις

του Sports Excellence.

Κλείνοντας, για ακόµα µία φορά οφείλουµε να ευχαριστήσουµε όλο το

προσωπικό και τους συνεργάτες του Sports Excellence, καθώς και το

Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος.

Μη ∆ιστάσετε να µας καταθέσετε τις σκέψεις και τις προτάσεις σας.

Με αθλητικούς χαιρετισµούς 

Γιάννης Ψαρέλης

Sports Excellence, Sports Director

Τ

Χώρος διεξαγωγής: 
Κέντρο Αθλητικής Αριστείας 
(Sports Excellence Center)

Διεύθυνση: Ρίμινι 1, κτίριο ΟΚΕΕ «Π.Ν.Σουκάκος»

ΓΠΝ ‘ Αττικόν’  Χαιδάρι 

Αθήνα GR 12462, Ελλάδα

Τηλ: +30-210-5832316

e-mail: se@randp.gr

web: www.randp.gr

Facebook: https://www.facebook.com/randp.gr
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