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Editorial

Μείναµε σπίτι µεγάλο
χρονικό διάστηµα για
το καλό µας, αλλά δεν
µείναµε αδρανείς.
Φέραµε τις παρέες
κοντά, ανακαλύψαµε
νέες µεθόδους
επικοινωνίας.

”
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Editorial

Η

κατάσταση αυτή που βιώνουµε (βιώσαµε) ήρθε
ξαφνικά για να µείνει καιρό, γεµίζοντας µε αµφιβολίες και αρνητικά συναισθήµατα όλους
µας. Οι αθλητές αποδέχτηκαν τα νέα δεδοµένα,
η αγωνιστική περίοδος ουσιαστικά χάθηκε, ενώ
η προσπάθεια για τις µεγάλες διοργανώσεις θα ξεκινήσει από
την αρχή.

3

έγκαιρα για τους κινδύνους και τους τρόπους προφύλαξης από
την πανδηµία.
Προετοιµάσαµε την επόµενη µέρα, οργανώνοντας µια ηµερίδα κορυφαίων Πανεπιστηµιακών, οι οποίοι ανέλυσαν διεξοδικά τις επιστηµονικές λύσεις που πρέπει να ακολουθήσουµε,
για να επανέλθουµε οµαλά στην καθηµερινότητα, σε ακροατήριο 500 προπονητών και επιστηµόνων. ∆ηµιουργήσαµε µια
µεγάλη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, η οποία θα φανεί χρήσιµη σε
σεµιναριακές παρουσιάσεις του Sports Excellence και του ΠΜΣ
Άθληση και Υγεία.

Μείναµε σπίτι µεγάλο χρονικό διάστηµα για το καλό µας, αλλά
δεν µείναµε αδρανείς. Έχοντας στο νου µας τις προσπάθειες
των παιδιών αντιδράσαµε και σχεδόν την επόµενη ηµέρα οργανώσαµε επιµόρφωση, προπόνηση και συµβουλευτική για
τους νεαρούς αθλητές και αθλήτριες, εκπαίδευση για τους προπονητές και ενηµέρωση για τους γονείς τους. Φέραµε τις παρέες κοντά, ανακαλύψαµε νέες µεθόδους επικοινωνίας και
διδασκαλίας.

Η ολοκλήρωση αυτής της εποικοδοµητικής δράσης θα ολοκληρωθεί µε την αξιολόγηση της προσπάθειάς µας στο εργαστήριο και στο γήπεδο, αποτιµώντας επιστηµονικά την
παρέµβασή µας.

Οργανώσαµε καθηµερινές διαδικτυακές συναντήσεις, 65 µέχρι
σήµερα, µε τις Οµοσπονδίες της χειροσφαίρισης, της πετοσφαίρισης, του κανόε καγιάκ και της υδατοσφαίρισης. Συνολικά 300 αγόρια και κορίτσια, µεταξύ 14-16 ετών, και
περισσότεροι από 50 προπονητές συµµετείχαν, ανελλιπώς, στο
πρόγραµµα.

Η διαδικτυακή, αυτή, περίοδος ήταν για εµάς µια πρόκληση, η
οποία αν και απαιτούσε σκληρή καθηµερινή προετοιµασία, πολύωρες παρουσιάσεις και διαρκή επιστηµονική ετοιµότητα, εξελίχθηκε σε έντονη εµπειρία, επικοινωνία και αποδοχή. Στο
τέλος, αισθάνοµαι, ότι όλοι µας γίναµε καλύτεροι και γεµάτοι
θετικά συναισθήµατα, τα οποία λειτουργούν ως εφαλτήριο και
µας δίνουν δύναµη να συνεχίσουµε το έργο µας.

Η επιστηµονική οµάδα δηµιούργησε παρουσιάσεις µε προπονητικά θέµατα, τα οποία είχαν σκοπό να περιορίσουν τις καταστροφικές συνέπειες της αδυναµίας πρόσβασης στην
προπόνηση για τους αθλητές. Στόχος µας να εµποδίσουµε
την αντιστροφή των προσαρµογών, να βελτιώσουµε αδυναµίες οι οποίες είχαν εντοπιστεί στο εργαστήριο στην αρχή της
χρονιάς κυρίως σε θέµατα δύναµης και αντοχής και γιατί όχι
να επιστρέψουµε καλύτεροι. Τα σαλόνια, οι διάδροµοι και τα
µπαλκόνια των σπιτιών έγιναν αυτοσχέδια γυµναστήρια, στα
οποία όλοι µας είχαµε πρόσβαση, νοιώθοντας τους αθλητές
και τους προπονητές δίπλα µας.
Ήταν ένα µεγάλο στοίχηµα για εµάς και το κερδίσαµε. Το ενδιαφέρον παρέµεινε αµείωτο έως και την τελευταία συνάντησή
µας, καταγράφοντας µέρα µε τη µέρα την πρόοδο.

Με εκτίµηση

Τα θέµατα µας κάλυψαν τη σύγχρονη προπονητική, την ψυχολογία, τη διατροφή, τις αθλητικές κακώσεις, ενώ οι γιατροί
της οµάδας µας ενηµέρωσαν αθλητές, προπονητές και γονείς

Παναγιώτης Κουλουβάρης
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Sports Excellence
Χάρης Τσολάκης
∆ιευθυντής Προγραµµάτων Sports Excellence
info@sportsexcellence.gr
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Οι απόψεις των συντακτών, οι οποίες διατυπώνονται στο παρόν ηλεκτρονικό περιοδικό,
παρούσα, δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα
τις επίσηµες θέσεις του Sports Excellence.
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∆ιαδικτυακό Σεµινάριο

Προπονητικά σεµινάρια:
∆ιαφορετική προσέγγιση
στην επιµόρφωση

Τ

α διαδικτυακά σεµινάρια ξεκίνησαν στις 27
Μαρτίου, σε καθηµερινή βάση, και ολοκληρώθηκαν στις 15 ΜαGου µετά την επιβεβαίωση
άρσης των µέτρων από την Πολιτεία. Σκοπός
της δράσης ήταν αφενός να αντιστραφούν οι
αρνητικές επιπτώσεις της πλήρους αποχής από
την προπόνηση, αφετέρου να εκπαιδευτούν οι
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Παναγιώτης Κουλουβάρης

Υπεύθυνος Sports Excellence

Χάρης Τσολάκης,

∆ιευθυντής Προγραµµάτων Sports Excellence

αθλητές και οι προπονητές και ταυτόχρονα να ενηµερωθούν οι γονείς. Στα διαδικτυακά σεµινάρια δίδαξαν οι συνεργάτες του Sports Excellence κος Χ. Τσολάκης, κα Ε.
Χερουβείµ, κα Ε. Βελέντζα, κος Χ. Συµεωνίδης, κος Γ.
Γρίβας, κος Γ. Παπαγιάννης, κος Π. Χαλβατσιώτης, κα Μ.
Ψυχουντάκη, κα Ν. Κολοµβότσου, κος Σ. Μεσσήνης και ο
κος Σ. Μεθενίτης, κος Π. Κουλουβάρης.

www.SportsExcellence.gr

∆ιαδικτυακό Σεµινάριο
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Συνολικά έγιναν τα εξής διαδικτυακά σεμινάρια:

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

17

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

65

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΝΟΕ- ΚΑΓΙΑΚ

17

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

18

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Υπήρξε πλουραλισµός ως προς τη θεµατολογία και αναπτύχθηκαν θέµατα που αφορούσαν στο Ψυχοµετρικό εργαλείο OWIWI (θεωρία και πράξη), στο Προπονητικό
φορτίο (θεωρία και πράξη), στις διατάσεις (θεωρία και
πράξη), στη βελτίωση της αερόβιας ικανότητας (θεωρία
και πράξη), στη διαλλειµατική προπόνηση, στη διαλλειµατική προπόνηση µε λάστιχα, στο High intensity training,
στην Κυκλική προπόνηση και στην προπόνηση σταθµών,
στην συνδυαστική προπόνηση δύναµης, στη συνδυαστική
αερόβια προπόνηση, στη θεωρία και πράξη των γενικών
αρχών της δύναµης.
Έγιναν µαθήµατα ασκήσεων αποκατάστασης στροφικού
πετάλου, ασκήσεων αποκατάστασης της οσφυαλγίας.
Αναλύθηκαν διαφορετικές µορφές δύναµης (αντοχή,
υπερτροφία, δύναµη, ισχύς) και παρουσιάστηκαν ασκήσεις
ιδιοδεκτικότητας. Εκτελέστηκαν προγράµµατα αεροβικής

www.SportsExcellence.gr

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

19

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

100

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

13

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

50

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

άσκησης στο σπίτι και ασκήσεις δύναµης κορµού (κοιλιακοί-ραχιαίοι). Μαζί µε τους αθλητές παρακολούθησαν
τις παρουσιάσεις και 50 προπονητές των συγκεκριµένων
Οµοσπονδιών. Έγιναν, επίσης, παρουσιάσεις για τους γονείς και τους αθλητές όσον αφορά τον κορωνοvό, τη διατροφή και τη ψυχολογική προετοιµασία του αθλητή.
Με το τέλος των διαδικτυακών συναντήσεων προγραµµατίστηκε έλεγχος της απόδοσης των συµµετεχόντων στο
εργαστήριο και στο πεδίο, για την αξιολόγηση του προγράµµατος και την οµαλή επαναφορά των αθλητών στην
έντονη προπόνηση.
Το πρόγραµµα θα συνεχιστεί µε τακτικές (2 φορές τον
µήνα) συναντήσεις των αθλητών και των αθλητριών σε
επίκαιρα θέµατα ψυχολογίας και διατροφής.
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∆ιαδικτυακό Σεµινάριο

Tι κερδίσαµε την περίοδο της
καραντίνας και πως να µην το
χάσουµε

Ευάγγελος Βερτόπουλος,

Ψυχολόγος , Αθλητικός Ψυχολόγος

Τ
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ους προηγούµενους δύο µήνες, όλοι µας µείναµε µέσα. Μείναµε
στο σπίτι µας και στερηθήκαµε φίλους και συγγενείς για να συµβάλουµε σε κάτι πολύ σηµαντικό, να βοηθήσουµε εµείς και οι γύρω
µας να παραµείνουµε υγιείς και ασφαλείς. Αυτή την περίοδο στερηθήκαµε πολλά και αυτό είναι κάτι που δεν αλλάζει. Όµως κερδίσαµε σηµαντικά... ακόµα και τώρα.

www.SportsExcellence.gr

∆ιαδικτυακό Σεµινάριο
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Τι κερδίσαµε την περίοδο της καραντίνας:

1

Τη γνώση πως µπορούµε να προσαρµοζόµαστε στις µεγάλες αλλαγές πιο εύκολα από όσο οι ίδιοι
νοµίζαµε.

2

Το ότι µπορούµε ως άνθρωποι, ως επαγγελµατίες και ως αθλητές να συνεχίζουµε να βελτιώνουµε πτυχές της δραστηριότητας και της προσωπικότητάς µας ακόµα όταν οι συνθήκες είναι αντίξοες, αρνητικές και όταν οι αντικειµενικοί µας στόχοι µαταιώνονται από παράγοντες που βρίσκονται πέρα από τον
έλεγχό µας.

3

Το ότι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την τεχνολογία και τις εφαρµογές επικοινωνίας, για να δείξουµε ενδιαφέρον στους άλλους και να κοινωνικοποιηθούµε αντί να αποµονωθούµε.

4

Την εµπειρία του να ξεπερνάς µία σηµαντική δυσκολία, κάτι που αποτελεί «εµβολιασµό», γιατί η ζωή
δεν κάνει κάτι άλλο από το να µας παρουσιάζει δυσκολίες και προκλήσεις και κάθε µία που ξεπερνάµε
είναι ένα ακόµα εφόδιο για να αντιµετωπίσουµε την επόµενη.

5

Και τέλος, τη γνώση, πως µπορούµε να συµπεριφερόµαστε υπεύθυνα, να λαµβάνουµε υπόψη µας τη
διαφορετική οπτική και τις ανάγκες των συνανθρώπων µας και τελικά πως πολλοί άνθρωποι, που επιλέγουν να κάνουν το υπεύθυνο και το καλό, µπορούν να φέρουν σηµαντικά αποτελέσµατα.

Αυτό που κάνουν οι κρίσεις τις περισσότερες φορές, είναι
να αποκαλύπτουν τις αδυναµίες που ήδη υπάρχουν και η
παρούσα συγκυρία παρά τις αντικειµενικές δυσκολίες της
και την αβεβαιότητα που για όλους συνεπάγεται, µας τονίζει την ανάγκη και την ευκαιρία να αναπτύξουµε εκείνα
τα χαρακτηριστικά, που θα µας κάνουν πιο ανθεκτικούς
και εστιασµένους σε όσα είναι στο δικό µας έλεγχο.

www.SportsExcellence.gr

Κρίσεις πρόκειται να ξαναwπάρξουν, αυτό είναι βέβαιο.
Είναι σηµαντικό να φερθούµε έξυπνα και να αξιοποιήσουµε αυτά τα οφέλη, διότι πολλά από αυτά αποτελούν
δεξιότητες νοοτροπίας που αν σε µια δύσκολη περίοδο
µας κράτησαν, τότε σε πιο οµαλές συνθήκες µπορούν να
µας ωθήσουν µπροστά. Ας είµαστε µε το µέρος του εαυτού µας λοιπόν.
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10 ∆ιαδικτυακό Σεµινάριο
Η µετά την καραντίνα εποχή και
πώς οι αθλητές µπορούν να την αξιοποιήσουν καλύτερα

Οι αθλητές που έµειναν
όρθιοι αυτή την περίοδο
ήταν αυτοί που προσαρµόστηκαν και θυµήθηκαν
τους λόγους για τους
οποίους επέλεξαν να
κάνουν το άθληµά
τους εξ’ αρχής

”

Η περίοδος της καραντίνας και η τωρινή µεταβατική περίοδος προς µια πιο ασφαλή κανονικότητα δηµιούργησαν δυσκολίες στους αθλητές, οι οποίοι βρέθηκαν χωρίς
τη δυνατότητα να κάνουν προπόνηση και είδαν τους αγωνιστικούς τους στόχους να µαταιώνονται ή να αναβάλλονται.
Πολλοί αθλητές, ακόµα και σε αυτή την προβληµατική περίοδο, δούλεψαν πάνω σε σηµαντικούς τοµείς στους
οποίους µάλιστα βελτιώθηκαν. Έτσι, η έστω και σταδιακή
επάνοδος στην κανονικότητα τους βρίσκει πιο προετοιµασµένους και έτοιµους. Οι τοµείς αυτοί προφανώς δεν
προσφέρονται για δουλειά και βελτίωση µόνο σε περιό-
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δους πανδηµιών ή τραυµατισµών, αλλά αποτελούν σηµαντικούς τοµείς και αναπόσπαστα τµήµατα της καθηµερινής δουλειάς των αθλητών. Ποιοι τοµείς είναι αυτοί:

Συναισθηµατική ανθεκτικότητα:

Περίοδοι σαν
αυτές που διανύσαµε και διανύουµε µπορούν να πυροδοτήσουν άγχος, απογοήτευση, θυµό και άλλα δυσλειτουργικά συναισθήµατα που µπορούν να οδηγήσουν τον
αθλητή στην παραίτηση και άλλες αρνητικές επιλογές. Το
γεγονός πως δεν έπεσαν σε κατάθλιψη όλοι οι αθλητές
µας δείχνει πως δεν είναι η κατάσταση που µας αγχώνει/
θλίβει/ θυµώνει αλλά ο τρόπος που σκεφτόµαστε για την
κατάσταση (Επίκτητος 50-130µ.Χ., Albert Ellis 1960).

www.SportsExcellence.gr

∆ιαδικτυακό Σεµινάριο
Αποτελεσµατική εστίαση:

Οι αθλητές που είχαν
χτίσει µια λειτουργική και λογική νοοτροπία, αποδέχθηκαν τις νέες συνθήκες και έστρεψαν την προσοχή τους
στο πώς µπορούν να προσαρµοστούν και να τις διαχειριστούν πιο αποτελεσµατικά.

Νοητικές δεξιότητες & νοερή προπόνηση: Η
λειτουργική νοοτροπία και η συναισθηµατική ανθεκτικότητα που αυτή συνεπάγεται κάνει τους αθλητές να εστιάσουν όχι στην δυσκολία αλλά στις πιθανές λύσεις ή στους
όσο πιο ρεαλιστικούς τρόπους διαχείρισης. Πολλοί αθλητές είδαν την περίοδο αυτή ως µία ευκαιρία να κάνουν τη
δουλειά (ή να συνεχίσουν τη δουλειά που ήδη έκαναν) µε
νοερή προπόνηση. Όταν λέµε νοερή προπόνηση εννοούµε
συγκεκριµένα προπονητικά προγράµµατα που µας βοηθούν να ενισχύσουµε την τεχνική, την τακτική, την εµπειρία, τη συγκέντρωση και την εστίαση, τον συναισθηµατικό
έλεγχο και άλλους τοµείς που έχει αποδειχθεί πως έχουν
µεγάλη σηµασία για τους αθλητές. Πόση σηµασία; Σκεφτείτε τι φράσεις ακούµε µετά από έναν αγώνα από τους
ίδιους τους αθλητές και τους προπονητές: «∆εν ήµουν
συγκεντρωµένος», «Ήταν σαν να µην ήθελα να κερδίσω»,
«Αγχώθηκα» κτλ. Πέρα όµως από την προπόνηση σε ψυχολογικές παραµέτρους, τεχνικές όπως η οπτικοποίηση
µας βοηθούν να πολλαπλασιάσουµε το χρόνο προπόνησης ακόµα και σε τεχνικά κοµµάτια.

Στόχοι προσωπικής βελτίωσης: Οι αθλητές χρειάζεται να έχουν ως άγκυρα τους αγωνιστικούς τους στόχους, όµως οι πιο σηµαντικοί στόχοι και αυτοί στους
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οποίους πρέπει να εστιάζουν είναι οι στόχοι προσωπικής
βελτίωσης. Οι στόχοι αυτοί είναι πιο ανθεκτικοί γιατί δεν
επηρεάζονται τόσο όσο οι αγωνιστικοί από εξωτερικούς
παράγοντες όπως µια πανδηµία ή ένας τραυµατισµός.

Ευελιξία και προσαρµοστικότητα: Τα παραπάνω

χαρακτηριστικά µας χτίζουν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά
που είναι σηµαντικά στον αθλητισµό, στις επιχειρήσεις και
την ίδια τη ζωή. Εξάλλου και η ζωή είναι ένα αρκετά στρεσογόνο άθληµα!

Κοινωνικότητα: Όλοι εκτιµήσαµε την αξία των άλλων

στη ζωή µας και βρήκαµε τρόπους να προπονηθούµε σε
περιορισµένο χώρο παρέα µε τους συναθλητές µας. Κερδίσαµε το ότι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την τεχνολογία και τις εφαρµογές επικοινωνίας για να
δείξουµε ενδιαφέρον στους άλλους και να κοινωνικοποιηθούµε, ακόµα και να προπονηθούµε, αντί να αποµονωθούµε.

Υπευθυνότητα: Αυτή την περίοδο συνειδητοποιήσαµε

όλοι πως όσο σηµαντικοί και ας είναι οι στόχοι µας, αξίζει να τους υποτάξουµε στο γενικότερο καλό.

Αθλητισµός για τους σωστούς λόγους:

Οι
αθλητές που έµειναν όρθιοι αυτή την περίοδο ήταν αυτοί
που προσαρµόστηκαν και θυµήθηκαν (ή δεν είχαν ξεχάσει ποτέ) τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν να κάνουν το άθληµά τους εξ αρχής. Αγαπώ τον αθλητισµό και
όσα αυτός πρεσβεύει χωρίς προwποθέσεις (αν έχω αγώνες, αν κερδίζω, κ.α.)

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά νοοτροπίας και επιλογές είναι χρήσιµο να
τα διατηρήσουµε και να τα εξελίξουµε αφενός γιατί ακόµα και σε περιόδους κανονικότητας µπορούν να κάνουν την αθλητική προσπάθεια ακόµα
πιο αποτελεσµατική, αφετέρου γιατί δεν είµαστε ακόµα βέβαιοι για το πότε
θα επιστρέψει η κανονικότητα και σε τι θα είναι διαφορετική από όσα
µέχρι τώρα γνωρίζαµε. Και η ενίσχυση της προσαρµοστικότητας, της ευελιξίας και της εστίασης σε όσα εµείς µπορούµε να ελέγξουµε είναι στοιχεία που θα κάνουν τη διαφορά στους αθλητές. Ευκαιρία για εξέλιξη λοιπόν
και οι ευκαιρίες είναι καλό να αξιοποιούνται.

www.SportsExcellence.gr
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Αποχή από την προπόνηση:
H επόµενη µέρα.
∆ιαδικτυακό σεµινάριο για την προπόνηση
των συνεργαζόµενων Οµοσπονδιών
Βελέντζα Ελισάβετ,

Επιστηµονική συνεργάτιδα Sports Excellence

Σ

το πλαίσιο των διαδικτυακών σεµιναρίων που
διοργανώνει το Τµήµα Αθλητικής Αριστείας –
Sports Excellence, το οποίο λειτουργεί υπό την
επιστηµονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής
Κλινικής του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», υλοποιήθηκε
στις 6 Μά\ου 2020 µία νέα δράση για τους
αθλητές-αθλήτριες και τους προπονητές των Οµοσπονδιών των Εθνικών Οµάδων µε θέµα: «Αποχή από την
προπόνηση: Η επόµενη µέρα». Εισηγητές ήταν διακεκριµένοι επιστήµονες µε µεγάλη εµπειρία και πλούσιο επιστηµονικό και συγγραφικό έργο. Πιο συγκεκριµένα, ο
κος. Μπογδάνης Γρηγόριος,
PhD, Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
µε θέµα εισήγησης: «Μεταβολές της αντοχής, της µυ\κής
δύναµης και της ισχύος ως
αποτέλεσµα απότοµης µείωσης
του όγκου ή/ και της έντασης
της προπόνησης: απόδοση και φυσιολογικοί µηχανισµοί», κα. ∆όντη Ολίβια, PhD, Επίκουρη
Καθηγήτρια στα ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ µε θέµα εισήγησης:
«Aποχή από την προπόνηση και ευλυγισία», ο κος. Τουµπέκη Αργύρης, Αναπληρωτής Καθηγητή ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ µε
θέµα εισήγησης: «Αποπροπόνηση στον υγρό στίβο» και
ο κος. Μούγιος Βασίλειος, PhD, Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, ΑΠΘ
µε θέµα εισήγησης: «Βιοχηµικές αλλαγές στην αποπροπόνηση».
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Το διαδικτυακό σεµινάριο ξεκίνησε µε την εισήγηση του
κου Μπογδάνη. Αναφέρθηκε, αρχικά, στις µεταβολές της
δύναµης, της ισχύος και της αντοχής, όταν ο όγκος και
η ένταση της προπόνησης µειώνονται. Η ερώτηση που
ετέθη είναι: «τι συµβαίνει, λοιπόν, στον οργανισµό µετά
από την απόχη 8 εβδοµάδων λόγω της πανδηµίας».
Συγκεκριµένα, η µείωση της µέγιστής πρόσληψής οξυγόνου (VO 2 max) είναι 3% την εβδοµάδα και οι αθλητές µε υψηλότερo VO2 max θα έχουν µεγαλύτερη µείωση
σε σχέση µε αθλητές µε χαµηλό VO2 max. Εν συνεχεία,
η µυvκή µάζα, η έκκεντρη δύναµη, η ισχύς και ο ρυθµός
ανάπτυξης δύναµης µειώνεται κατά 2-3% έως 7% την
εβδοµάδα. Ο ρυθµός επανάκτησης αυτών των προσαρµογών είναι δυο έως τρεις φορές πιο αργός από τον
ρυθµό απώλειας. Επιπλέον, µε τη διακοπή της προπόνησης
προκαλείται αποπροσαρµογή στους τένοντες και µειώνεται η σκληρότητά τους. Εποµένως, σε αθλήµατα που χρειάζονται άλµατα και αλλαγές κατεύθυνσης θα πρέπει να
είναι σταδιακή η επαναφορά των αθλητών.
Η λύση σε τέτοιες συνθήκες είναι προπόνηση υψηλής έντασης και µικρού όγκου µία φορά την εβδοµάδα ή µία
κάθε στις δύο εβδοµάδες [5 x 4 min, 87 - 97% ΚΣ max,
3 min διάλειµµα] ή [2 x 10-20 δευτερόλεπτα µέγιστη
άσκηση, 3 λεπτά διάλειµµα] ή [3 x 60 σκαλιά σε 20 δευτ
µε 2 λεπτά διάλλειµα ή επανάληψη µετά από µια, δύο ή
και 3 ώρες] ή [ΗΙΙΤ και αλλαγές κατεύθυνσης] για να φορτίζονται οι τένοντες και να αλλάζει προοδευτικά ο µεταβολισµός.
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Ακολούθησε η οµιλία της κας ∆όντη. Ανέπτυξε διεξοδικά το
θέµα για τη σηµαντικότητα της ευλυγισίας στην απόδοση, στον
κίνδυνο τραυµατισµού, στην αποκατάσταση µετά από µια πολύ
έντονη προπόνηση, στην υγεία και στην ευρωστία. Πρότεινε,
πιο συγκεκριµένα, η προπόνηση των διατάσεων µε στατικές
διατάσεις (15-30 δευτ.) να προηγείται των δυναµικών διατάσεων κι αυτό γιατί έχει σηµασία, πρώτα, να διαµορφωθεί ένα
παθητικό εύρος κίνησης και έπειτα µε τις δυναµικές διατάσεις να αναπτυχθεί συγκεκριµένος µυvκός τόνος σε ένα
εύρος τροχιάς. Σε συνέχεια, µπορεί να προστεθούν βαλλιστικές διατάσεις και διατάσεις ιδιοδεκτικής νευροµυvκής διευκόλυνσης. Επισήµανε, πως αυτό που µας ενδιαφέρει είναι
το βέλτιστο και όχι το µέγιστο εύρος κίνησης για κάθε άρθρωση, για κάθε κίνηση και για κάθε άτοµο. Το βέλτιστο
εύρος κίνησης θα πρέπει να εµπεριέχει και ένα µικρό βέλτι-

µε αποτέλεσµα να µειώνεται ο κίνδυνος τραυµατισµών.
Η εφαρµογή των διατάσεων διάρκειας 15-45 δευτ. ανά µυvκή
οµάδα δεν επιδρά αρνητικά στην αθλητική απόδοση, αντιθέτως εάν εφαρµοστούν στην προθέρµανση και υπό προwποθέσεις µπορεί και να βελτιώνει την απόδοση. Η παράµετρος,
τώρα, της µυvκής δύναµης βελτιώνεται όταν οι στατικές διατάσεις συνδυάζονται µε δυναµικές διατάσεις.
Όταν σταµατάει η προπόνηση στις αναπτυξιακές ηλικίες (8-10
ετών) και σε εφήβους, ακόµα και µετά από 16 εβδοµάδες
αποπροπόνησης, η ευλυγισία και το εύρος κίνησης αλλάζει
αργά και διατηρείται όταν µένουµε σωµατικά δραστήριοι. Σε
αντίθεση όταν εάν υπάρχει πλήρης σωµατική αδράνεια τότε
κάποιοι µύες θα ατροφήσουν και κάποιοι θα βραχυνθούν, µε

Αυτό που µας
ενδιαφέρει είναι το
βέλτιστο και όχι το
µέγιστο εύρος κίνησης
για κάθε άρθρωση,
για κάθε κίνηση και
για κάθε άτοµο.

”

στο πλεόνασµα (δηλαδή θα πρέπει ο αθλητής να έχει λίγο
παραπάνω από αυτό που απαιτεί η τεχνική του, έτσι όταν κάνει
κρύο ή κάνει λάθος στην τεχνική να του επιτρέψει να έχει ένα
µικρό πλεόνασµα για να µην τραυµατιστεί. Ένα ιδανικό εύρος
κίνησης στις αρθρώσεις και ανάλογη δύναµη είναι επιθυµητή,
η οποία αφενός θα υποστηρίζει τη σταθερότητα της άρθρωσης, αφετέρου θα εκφράζει τις διαφορετικές κινητικές απαιτήσεις κάθε αθλήµατος.
Σηµαντικό είναι ότι το µεγάλο εύρος κίνησης αυξάνει το
εύρος στο οποίο µπορεί ο αθλητής να εφαρµόζει δυνάµεις.
Όσο µεγαλύτερο εύρος, τόσο µεγαλύτερες δυνάµεις µπορούν να εφαρµοστούν. Ταυτοχρόνως, τόσο µεγαλύτερο θα
είναι το εύρος στο οποίο θα γίνεται η απόσβεση δυνάµεων
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αποτέλεσµα να µειώνεται η ικανότητα κίνησης κάποιών µελών
του σώµατος και αναπτύσσονται σωµατικοί πόνοι, καταπόνηση
και δυσκινησία.
Άρα, µε την επανέναρξη της προπόνησης θα πρέπει να φτιάξουµε ένα λειτουργικό σώµα, να διατείνουµε τους µυς, οι
οποίοι είχαν βράχυνση και να επανεκπαιδεύσουµε σε συγκεκριµένο µυvκό τόνο τους µύες που είχαν ατροφία, κυρίως
τους εν τω βάθει, οι οποίοι συµβάλουν στην υποστήριξη της
σπονδυλικής στήλης.
Όσοι έκαναν προπόνηση ευλυγισίας µπορεί να διατηρήσουν
ένα καλό εύρος κίνησης, όµως δεν διατηρούν την µυvκή δύναµη, την σωστή τεχνική (άλλαξε το τεχνικό τους πρότυπο) και
τη σταθεροποίηση.
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Όσοι δεν έκαναν καθόλου προπόνηση, θα πρέπει να κάνουν
διάταση, να γίνει σταθεροποίηση, και να αναδιαµορφώσουν
το εύρος κίνησης, που απαιτεί το άθληµα και τις ασυµµετρίες
που µπορεί να έχουν δηµιουργηθεί. Οι διατάσεις πρέπει να
γίνονται στην προθέρµανση καθηµερινά, το λιγότερο 2-3
φορές την εβδοµάδα, µπορούν να είναι στατικές 45-60 δευτ.
ήπιας έντασης, µετά να εφαρµόζουµε δυναµικές διατάσεις
και µετά εξειδικευµένες σε ασκήσεις κινητικών προτύπων ανάλογα µε το άθληµα.
Ο κoς Τουµπέκης αναφέρθηκε στην επιστροφή στην προπόνηση για τα αθλήµατα του υγρού στίβου. Η µείωση της απόδοσης σχετικά µε την ταχύτητα µετά από 4-11 εβδοµάδες
διακοπή από την προπόνηση κυµαίνεται µεταξύ 1,5%- 6,5%
(για τα 400µ.), για παιδιά ηλικίας 12-15 ετών. Οι κολυµβητές δυσκολεύονται να κρατήσουν την ταχύτητα τους, επειδή
µειώνεται η αερόβια ικανότητα τους και αυξάνεται η
αναερόβια γλυκόλυση. Η µεταβολή στην ισχύ µπορεί να
παραµένει αµετάβλητη εκτός
νερού αλλά όχι εντός νερού.
Ο δείκτης αποτελεσµατικότητας (ταχύτητα x µήκος χεριάς) είναι µικρότερος, και
υπάρχει µια τάση, µη µπορώντας να αυξήσει την ταχύτητα χεριάς τους να
εκτελεί catch-up. Παρόλα
αυτά, χρειάζεται προσοχή σε
παιδιά που βρίσκονται στην
αναπτυξιακή ηλικία, διότι η
αύξηση ύψους περιορίζει την
αρνητική επίδραση της διακοπής προπόνησης, επιτρέποντας αυξηµένο µήκος
χεριάς και αποτελεσµατικότητα χεριάς παρά την µείωση της
συχνότητας. Μπορεί, ακόµα και να δείξει βελτίωση στην
απόδοση στα 25µ. Συστήνεται άσκηση 3-4 φορές την εβδοµάδες, διάρκειας 45-60 min, σε ένταση µέτρια έως υψηλή.
Η έντονη φυσική δραστηριότητα όχι µόνο µπορεί να περιορίσει την µείωση της απόδοσης, αλλά µπορεί και να τη βελτιώσει. Με την επανέναρξη της προπόνησης, τις πρώτες
εβδοµάδες ξεκινάµε µε πολύ εύκολη προπόνηση µικρής
διάρκειας, και έµφαση στην τεχνική, µικρή προσπάθεια,
µικρά σπριντ αυξάνοντας προοδευτικά και τον αριθµό τους
και την απόσταση. Έµφαση στην αερόβια προπόνηση και τεχνική, και πιθανών 4-5 εβδοµάδες πριν τον αγώνα, προπόνηση υψηλής έντασης.
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τικών φορτίων στην προπόνηση αντιστάσεων έτσι ώστε να
αποφεύγονται απότοµες αυξήσεις της επιβάρυνσης >10%,
περιορίζοντας την πιθανότητα λοίµωξης του ανώτερου αναπνευστικού, και την πιθανότητα για µυvκό πόνο- τραυµατισµό.
Εν συνεχεία, ο κος Μούγιος ανέπτυξε τις βιοχηµικές αλλαγές στην αποπροπόνηση. Η διατήρηση των προσαρµογών
στην προπόνηση είναι σηµαντική. Σε περίπτωση, πάντως, που
η προπονητική επιβάρυνση µειωθεί, ή και σταµατήσει, οι προσαρµογές εύκολα αντιστρέφονται.
Η αποπροπόνηση επιφέρει βιοχηµικές αλλαγές, προκαλώντας µείωση της χρήσης λιπών σε βάρος των υδατανθράκων. Αυξάνεται η συνεισφορά των υδατανθράκων στην
παρατεταµένη άσκηση δεδοµένης έντασης, γεγονός που
µειώνει τη διαθέσιµη ενέργεια περιορίζοντας την αντοχή
των αθλητών. Επίσης, λόγω της
αύξησης της λιποπρωτεινικής
λιπάσης στον λιπώδη ιστό, αυξάνεται η απόθεση λίπους (που
συσσωρεύεται πιο εύκολα) σε
σχέση µε τον µυvκό ιστό (που
µπορεί να χρησιµοποιηθεί πιο
εύκολα) και µε αυτό τον τρόπο
συµβάλει στη µεταβολή της σύστασης σώµατος υπέρ του λιπώδους ιστού.

Όσο µεγαλύτερη
είναι η µείωση της
προπονητικής
επιβάρυνσης,
τόσο µικρότερος
θα είναι ο χρόνος
διατήρησης των
προσαρµογών.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη διαχείριση των προπονη-

www.SportsExcellence.gr

Πόσο µπορεί να µειωθεί η
προπονητική επιβάρυνση χωρίς
απώλειες προσαρµογών για
την προπόνηση αντοχής; Από
60 έως 90% µπορεί να µειωθεί η προπόνηση, διατηρώντας τις προσαρµογές. Όσο
µεγαλύτερη είναι η µείωση της
προπονητικής επιβάρυνσης, τόσο µικρότερος θα είναι ο
χρόνος διατήρησης των προσαρµογών. Ειδικά, η συχνότητα προπόνησης δεν πρέπει να µειωθεί περισσότερο από
30%. Οι αλλαγές µπορούν να αναχαιτιστούν µε τη διατήρηση µειωµένου προπονητικού ερεθίσµατος. Κατά τον
τρόπο αυτό, είναι εφικτή η διατήρηση ενός αγωνιστικού
επιπέδου. Σηµαντικό να είµαστε υγιείς και να προσέχουµε
τη διατροφή µας, τον ύπνο µας και την ξεκούραση µας.

”

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων οι συµµετέχοντας
στην ηµερίδα έθεσαν κυρίως ερωτήσεις πρακτικού επιπέδου σε όλους τους οµιλητές, οι οποίοι συµπλήρωσαν τις
επιστηµονικές πληροφορίες, που αφορούσαν το θέµα της
ηµερίδας.
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Αναµνήσεις που ζωντάνεψαν
Ολυµπιακές αξίες
Πέτρα Καλαµπόκα,

Υπεύθυνη τµήµατος Επικοινωνίας
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Τ

ο διαδικτυακό σεµινάριο: «Ψυχολογία και ∆ιατροφή» µε την κα Ψυχουντάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθλητικής Ψυχολογίας
ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ και επιστηµονική συνεργάτιδα του Sports Excellence είχε
πνοή Ολυµπιακών Αγώνων. Η παρουσία της κας Ελληνάκη Γεωργίας,
2 φορές Ολυµπιονίκη και σήµερα β´ προπονήτρια της γυναικείας οµάδας Υδατοσφαίρισης, µε την εξοµολογητική της διάθεση µοιράστηκε µαζί µας
στιγµές από την εποχή που η ίδια βρίσκονταν µέσα στις πισίνες ως αθλήτρια,
ευχαριστώντας δηµοσίως την κα Ψυχουντάκη για την καθοριστική συµβολή της
από το 1997 έως το 2004.
Η ανάµνηση µίας σηµαντικής πορείας πέρασε στο χρόνο, για να ζωντανέψει
αρχές και ιδανικά που έχουν το δικό τους αποτύπωµα στο κοινωνικό και πολιτισµικό γίγνεσθαι. ∆ύο γυναίκες µε διαφορετικούς ρόλους που ενέπνευσαν
δράση, συνδέθηκαν, αγκάλιασαν µε σεβασµό την κοινή προσπάθειά τους, για
να µεταλαµπαδεύσουν αρχές όπως: η επιµονή, η υποµονή, η διαρκής προσπάθεια, η πειθαρχία, η αλληλοβοήθεια και ο σεβασµός… ό,τι δηλαδή, πρεσβεύει,
ακριβώς, το αθλητικό ιδεώδες. Το παζλ των αναµνήσεων ήρθε να συµπληρώσει η αναφορά στις δυσκολίες και τις προκλήσεις προς την κορυφή, µία πορεία
που απαιτεί διαρκή προσπάθεια, ευελιξία, ανθεκτικότητα και κυρίως αγάπη για
το άθληµα σου άνευ όρων. Κάπως έτσι, η ανάµνηση έγινε φως και ελπίδα, πως
το όραµα κατακτά κορυφές ακόµη κι αυτές που φαντάζουν δυσπρόσιτες.
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Γυναικ θέση το 2003
πρώτη ρώπη και το υς
στην Ευ η δεύτερη στο .
2004 τ ακούς Αγώνες
Ολυµπι
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Συνέντευξη του προπονητή
κανόε-καγιάκ Αθανάσιου Βιλλιώτη
Ποιοι ήταν οι στόχοι για την χρονιά 2020;
Αγώνες;
Ο Ναυταθλητικός Όµιλος «Άγιος Νικόλαος» Γυάλας-Σαλαµίνος, ήταν ο Πρωταθλητής Ελλάδος Όµιλος ΚανόεΚαγιάκ Σπριντ κατηγοριών Ανάπτυξης (8-13 ετών) για το
2019. Ως Πρωταθλητής Όµιλος, λοιπόν, ο µεγάλος µας
στόχος και για το 2020, ήταν να επαναλάβουµε την περσινή επιτυχία. Η Οµάδα µας βρισκόταν σε πολύ καλό επίπεδο στα µέσα Μαρτίου, οπότε και επιβλήθηκε
αναγκαστική παύση των προπονήσεων, λόγω της πανδηµίας του κορωνοvού. Τώρα που άρχισαν και πάλι οι προπονήσεις και µέχρι να οριστούν οι ηµεροµηνίες των
Πανελληνίων Πρωταθληµάτων Κανόε-Καγιάκ Σπριντ, θα
προσπαθήσουµε να κερδίσουµε όσο γίνεται περισσότερο
από το χαµένο έδαφος της φυσικής µας καταστάσεως
και αποδόσεως, ώστε όταν έρθει η ώρα των αγώνων να
είµαστε στο σηµείο εκείνο που είχαµε θέσει ως στόχο εξ
αρχής, προκειµένου να επιτύχουµε τον στόχο µας. Όσο
αργότερα διεξαχθούν οι αγώνες, τόσο περισσότερο
χρόνο για αξιοποίηση θα έχουµε στη διάθεσή µας.
Επίσης, ένας ακόµη στόχος µας ήταν µέσω επισκέψεων
στα σχολεία της περιοχής µας, να προσελκύσουµε παιδιά
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για να γνωρίσουν το κάνοε-καγιάκ και να ενταχθούν ως
αθλητές και αθλήτριες στις τάξεις του Οµίλου µας. Με το
άνοιγµα των σχολείων και κυρίως των ∆ηµοτικών σχολείων, θα επιδιώξουµε, στον λίγο χρόνο που έχουµε διαθέσιµο µέχρι την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, να
µην µείνουµε µακριά από την πραγµατοποίηση και αυτής
µας της ζωτικής επιδίωξης.
Όσον αφορά την Επιλεγµένη Οµάδα Αναπτύξεως ΚανόεΚαγιάκ Σπριντ, στόχος µας παραµένει η συνέχιση της επιστηµονικής υποστηρίξεώς της, µέσω της συνεργασίας,
που εδώ και δύο χρόνια έχει ξεκινήσει, µεταξύ της Ελληνικής Οµοσπονδίας Κανόε-Καγιάκ και της Μονάδας
Αθλητικής Αριστείας. Μέσω της συνεργασίας αυτής, θα
δηµιουργήσουµε την υποδοµή εκείνη ώστε το Κανόε-Καγιάκ να έχει ένα πραγµατικά ευοίωνο µέλλον στις διεθνείς του υποχρεώσεις. Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Κ-Κ κ.
Αντώνης Νικολόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε τη συνεργασία αυτή, ο Έφορος Ανάπτυξης Κανόε-Καγιάκ Σπριντ κ.
Πέτρος Μερκούρης ο οποίος υποστηρίζει την προσπάθεια και εγώ που µου εµπιστεύθηκαν την ευθύνη της πραγµατοποίησης και της εξέλιξης της συνεργασίας αυτής,
πιστεύουµε στη προσπάθεια αυτή, στα οφέλη της και στα
αποτελέσµατα που θα προκύψουν.

www.SportsExcellence.gr
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Πώς γίνεται η επιλογή των αθλητών για την
εθνική οµάδα;

Β) Μέγιστη απόδοση στη 2λεπτη δοκιµασία στο εργόµετρο Καγιάκ,

Από το 2017, η Οµάδα Ανάπτυξης Κανόε-Καγιάκ Σπριντ,
επιλέγεται βάσει των αποτελεσµάτων του Πανελληνίου
Πρωταθλήµατος Αναπτύξεως κάθε έτους. Στην Οµάδα,
επιλέγονται οι αθλητές και οι αθλήτριες που έχουν καταλάβει τις τρεις πρώτες θέσεις των τελικών των αγωνισµάτων που έχουν αγωνιστεί και στα µονοθέσια και στα
διθέσια σκάφη. Εξαιρούνται οι αθλητές και οι αθλήτριες
των κατηγοριών Προαγωνιστικής Αγοριών και Κοριτσιών,
καθώς είναι ηλικίας από 8 έως 11 ετών, και οι αθλητές
και οι αθλήτριες που έχουν αγωνιστεί στο τετραθέσιο Καγιάκ (Κ-4) όλων των κατηγοριών και αποστάσεων.

Γ) Μέγιστη ισχύς στη δοκιµασία 30΄΄ στο εργόµετρο Καγιάκ,

Από το 2020, και µε τη συνεργασία της Μονάδας Αθλητικής Αριστείας, έχουµε προχωρήσει στην επιλογή για την
Επιλεγµένη Οµάδα Αναπτύξεως των αθλητών και των
αθλητριών εκείνων που, βάσει των αποτελεσµάτων των
µετρήσεων των παραµέτρων της φυσικής τοκαταστάσεως,
έχουν τις καλύτερες επιδόσεις.
Σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο του Εργαστηρίου κ. Χάρη
Τσολάκη, καταλήξαµε σε µια σειρά µετρήσεων που αποτελούν και τα κριτήρια επιλογής για την Επιλεγµένη
Οµάδα Αναπτύξεως. Από τις ακόλουθες µετρήσεις:
Α) Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου σε 4λεπτη δοκιµασία στο
εργόµετρο Καγιάκ,

www.SportsExcellence.gr
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∆) Μέγιστη δύναµη κοιλιακών και ραχιαίων µυών, και
Ε) Μέγιστη δύναµη έλξεως µπάρας µε ολόκληρο το
σώµα, επελέγησαν φέτος 11 αθλητές και 6 αθλήτριες,
που αποτελούν την Επιλεγµένη Οµάδα Αναπτύξεως
Κανόε-Καγιάκ Σπριντ. Τα µέλη αυτής της οµάδος, επιδιώκουµε να αποτελέσουν τις Ελπίδες του Ελληνικού
Κανόε-Καγιάκ.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να προσθέσω ότι, για πολλά
χρόνια όραµα δικό µου αλλά και πολλών Ελλήνων Προπονητών ήταν, κάποια στιγµή να µπορούν να πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα µετρήσεις στους Έλληνες αθλητές
όλων των αθληµάτων από Έλληνες Αθλητικούς Επιστήµονες, ώστε ο Ελληνικός Αθλητισµός να µπορέσει να
αξιοποιήσει και το Προπονητικό, και το αθλητικό και το
επιστηµονικό του δυναµικό για να επιτυγχάνει υψηλές διεθνείς διακρίσεις.
Με τη λειτουργία της Μονάδας Αθλητικής Αριστείας, το
πρώτο σκέλος αυτού του οράµατος έγινε πραγµατικότητα.
Με τη σωστή, σταθερή και συνεχή συνεργασία θα µπορέσει να πραγµατοποιηθεί και το δεύτερο σκέλος.
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Πώς βιώσατε την ακύρωση των αγώνων;
Όταν ως Προπονητής στερείσαι της δυνατότητας της συµµετοχής της οµάδος σου σε αγώνες, στερείσαι του αντικειµενικού σκοπού της εργασίας σου.
Παρ’ όλα αυτά, και προσπαθώντας να βρω τί θετικό µπορεί να υπάρχει σε αυτή την πρωτόγνωρη εµπειρία, είχα
πολύ χρόνο για να ενηµερωθώ για τις νέες εξελίξεις στο
χώρο της Προπονητικής διαδικασίας, ώστε όταν ερχόταν
η στιγµή της επανέναρξης των προπονήσεων και των
αγώνων να µπορούσα να προετοιµάσω καλύτερα την
οµάδα µου.
Σε αυτό, συνέβαλλαν πολύ και οι διαδικτυακές προπονήσεις που διοργάνωσε το Τµήµα Αθλητικής Αριστείας,
καθώς και τα διαδικτυακά σεµινάρια για Προπονητές, γονείς και αθλητές της Μονάδας µε τους πολύ καταρτισµένους Αθλητικούς Επιστήµονες.

Πώς το διαχειριστήκατε ψυχολογικά και σωµατικά τον εγκλεισµό;

αποτελεσµατικό πρόγραµµα προπονήσεων, πρέπει να συνεργαζόµαστε µε τους αθλητές µας και µε τους γονείς
τους ώστε να βρούµε ώρες για προπόνηση και έτσι να
εξασφαλίσουµε την ισορροπία µεταξύ των δύο.
∆υστυχώς, ο αθλητισµός παρ’ όλα τα σηµαντικότατα
οφέλη που παρέχει στους µαθητές-αθλητές, λόγω του
ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήµατος, αναγκαστικά αντιµετωπίζεται ως δευτερεύουσα ασχολία.
Ισορροπία µεταξύ αθλητισµού και σχολείου θα µπορούσε
να υπάρχει µόνον, εφόσον ο αθλητισµός που γίνεται στα
αθλητικά σωµατεία ήταν ενταγµένος στο πρόγραµµα του
σχολείου, ως µέρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας και
της πολύπλευρης αναπτύξεως, φυσικής και πνευµατικής,
των παιδιών.
Σκεφτείτε πόσο καλύτερους και περισσότερους αθλητές
θα είχαµε από την ένταξη της προπονητικής διαδικασίας
στα σχολεία µας, αλλά, και πόσοι περισσότεροι µελλοντικοί πολίτες αυτής της χώρας θα ενέτασσαν την εκγύµναση στο καθηµερινό τους πρόγραµµα, ως µιας δια
βίου δραστηριότητας, µε αποτέλεσµα µια πολύ πιο υγιή,
σωµατικώς και ψυχικώς, κοινωνία.

Πέραν των πρώτων ηµερών προσαρµογής στη νέα κατάσταση, που έπρεπε να συνηθίσω σε ένα νέο καθηµερινό
πρόγραµµα µε µεγάλο περιορισµό εξόδων απ’ το σπίτι
µόνο για τα αναγκαία της διαβίωσης, χωρίς τη δυνατότητα των προπονήσεων και άλλων δραστηριοτήτων, το
υπόλοιπο διάστηµα κύλησε πολύ καλά.

Ποια η βοήθεια από την Πολιτεία στο άθληµα
του Canoe Kayak; Υπάρχουν άλλοι φορείς
που συµπαραστέκονται στο δύσκολο έργο
σας;

Ήταν µια καλή ευκαιρία για ξεκούραση και για ενασχόληση µε πράγµατα που αφιέρωνα λιγότερο χρόνο πριν
την πανδηµία.

Από οικονοµικής απόψεως, το Κανόε-Καγιάκ, στηρίζεται
µόνο στα χρήµατα που λαµβάνει ετησίως από την Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού.

Η γυµναστική στο σπίτι κατείχε ένα µεγάλο κοµµάτι της
καθηµερινότητας, καθώς και το διάβασµα ενός ενδιαφέροντος βιβλίου ή η παρακολούθηση ενός ντοκιµαντέρ.
Ακολούθησαν οι έξοδοι για περιπάτους µε την σύζυγό
µου, η ενασχόληση µε µικρές δουλειές του σπιτιού µου
που δεν είχαν ολοκληρωθεί, όπως και η διάθεση για περισσότερες ώρες ύπνου και ξεκούρασης.

Επίσης, κάποιοι µικρότεροι ή µεγαλύτεροι χορηγοί βοηθούν την πραγµατοποίηση µικρότερων ή µεγαλύτερων
διοργανώσεων του αθλήµατος τοπικού ή Πανελληνίου επιπέδου.

Υπάρχει ισορροπία µεταξύ αθλητισµού και
σχολείου;
Προκειµένου, εµείς οι Προπονητές, να φτιάξουµε ένα
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Από την άλλη πλευρά, έχουµε τη συνεργασία µε το Τµήµα
Αθλητικής Αριστείας, που έχει ανοίξει νέους δρόµους και
προοπτικές στην αγωνιστική εξέλιξη των νέων σε ηλικία
αθλητών µας. Σε αυτή τη συνεργασία, στηρίζουµε την εξέλιξη των αθλητών και των αθλητριών µας, σε άξιους εκπροσώπους της χώρας που έδωσε και το ιδεώδες του
αθλητισµού στην ανθρωπότητα.
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Το µήνυµα των προπονητών προς όλους τους
νέους αθλητές……
Να πετούν ψηλά, αλλά πάντοτε να πατούν γερά στα πόδια
τους.
Αυτό σηµαίνει,ότι µπορούν να κάνουν τα πιο µεγάλα
όνειρα, αλλά παράλληλα θα πρέπει να δηµιουργήσουν µια
ισχυρή βάση, ώστε να στηριχθούν επάνω της για να πετάξουν ψηλά.
Οι Προπονητές που αγαπούν τη δουλειά τους, αγαπούν
και τους αθλητές και τις αθλήτριές τους. Αποτελούν γι’
αυτούς, τους αθλητικούς τους «γονείς», που θα τους στηρίξουν σε όλους τους τοµείς και τις πτυχές της προπονητικής διαδικασίας, ώστε να επιτύχουν όλους τους
στόχους τους. Θα δηµιουργήσουν για τους αθλητές τους
και µαζί µε τους αθλητές τους τη βάση για το µεγάλο
άλµα προς την κορυφή.
Οι αθλητές θα πρέπει να δίνουν συνεχώς ερεθίσµατα
προς τους Προπονητές τους, που θα κάνουν τους Προπονητές καλύτερους. Αλλά και οι Προπονητές θα πρέπει
να δείχνουν συνεχώς ενδιαφέρον για την εξελικτική πορεία των αθλητών τους. Αυτή η θετική αµφίδροµη σχέση,
κάνει τους στόχους ευκολότερους για να κατακτηθούν.
Καλύτερος Προπονητής, σηµαίνει καλύτερος αθλητής. Καλύτερη σχέση µεταξύ Προπονητή και αθλητή, σηµαίνει περισσότερα και καλύτερα αποτελέσµατα.
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Αθανάσιος ∆. Βιλλιώτης
Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού,
ΤΕΦΑΑ Αθηνών. Προπονητής Ε.Ο.Κ- Ανάπτυξης
Κανόε-Καγιάκ από το 2018 έως σήµερα. Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσµου Προπονητών
Κανόε-Καγιάκ (2002 έως σήµερα) και Πρόερδρος Πανελληνίου Οµοσπονδίας Προπονητών
Αθληµάτων (2013-έως σήµερα). Εκπρόσωπος
της Ελλάδος στο International Council for
Coaching Excellence, ως Πρόεδρος της Πανελληνίου Οµοσπονδίας Προπονητών Αθληµάτων.
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Webinar
+

+

Η εκτίµηση του αθλητή
της Επιλεγµένης Οµάδας
Ανάπτυξης Κανόε-Καγιάκ
Σπριντ, Στέργιου Στιβακτάκη,
για την αξιολόγηση των
διαδικτυακών προπονήσεων.
Οι διαδικτυακές προπονήσεις, ως δοµηµένα προπονητικά προγράµµατα, έδωσαν τη δυνατότητα στους αθλητές
12-14 ετών που συµµετείχαν σε αυτές, να ενδυναµώνονται κοινωνικο-συναισθηµατικά, να υποστηρίζονται ψυχολογικά και να µαθαίνουν µέσα από την εµπειρία και τη
γνώση των εισηγητών, βρισκόµενοι σε ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον. Εκεί, ήρθαµε σε επαφή µε προπονητές, που είχαν ως στόχο τους να µάς βοηθήσουν να
διατηρήσουµε την ποιότητα της εκγύµνασής µας, κατά τη
διάρκεια έκτακτων κοινωνικών συνθηκών και ασυνήθιστων καταστάσεων κρίσεων.
Τα διαδικτυακά σεµινάρια που παρακολουθήσαµε συνέβαλλαν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων αντιµετώπισης έντονων συναισθηµάτων, στην κριτικο - στοχαστική
επεξεργασία των αναγκαστικών «αλλαγών» και στη σύνδεση µε τους άλλους πρωταθλητές που έχουν τα ίδια
αθλητικά ενδιαφέροντα και παρόµοιους υψηλούς αθλητικούς στόχους. Παράλληλα, οι διαδικτυακές προπονήσεις βοήθησαν και στην ανάδειξη ευοίωνων προοπτικών
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συνέχισης της καθηµερινής προπόνησης του αθλητή
µέσα από την ενεργητική, βιωµατική εκπαίδευση διαµέσου του αθλητισµού (παρακολούθηση στην πράξη προπονήσεων µέσω της κάµερας του ΗΥ).
Τέτοιες πρωτοβουλίες δίνουν τόνους χαράς και αισιοδοξίας στους πρωταθλητές, που ξαφνικά µένουν εκτός
του φυσικού τους αθλητικού χώρου και της επαφής τους
µε τους συναθλητές και µε τον προπονητή τους. Τα διαδικτυακά σεµινάρια συνδέουν ενεργοποιητικά και υποστηρικτικά την ενεργό συµµετοχή των αθλητών µε το
άθληµά τους. Προσκαλούν και προκαλούν τη διερεύνηση,
ανάδειξη, επεξεργασία, κατανόηση, αποδοχή, αξιοποίηση ή διαχείριση προσωπικών αποθεµάτων και συναισθηµάτων, τη σύνδεση, την ενσυναίσθηση και τελικά τους
στόχους που κάθε πρωταθλητής έχει θέσει, προκειµένου
σε όλη τη χρονική διάρκεια αντιµετώπισης καταστάσεων
κρίσης να είναι σε θέση να ισορροπεί στο παρόν και να
ατενίζει το µέλλον µε τη µεγαλύτερη δυνατή ετοιµότητα.
Το πρόγραµµα στο σύνολό του βοήθησε κάθε πρωτα-

www.SportsExcellence.gr
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Ήρθαµε σε επαφή
µε προπονητές, που
είχαν ως στόχο τους
να µας βοηθήσουν
να διατηρήσουµε
την ποιότητα της
εκγύµνασής µας....
θλητή να διατηρήσει την ενεργό συµµετοχή του στη συνεχή φροντίδα του σώµατός του µε καθηµερινά ενδεδειγµένα προγράµµατα προπονητικής. Όποιος
συµµετείχε, κέρδισε από την ανανέωση της εσωτερικής
του κινητοποίησης, καθώς αισθάνεται πιο ισχυρός και
πιο ενεργητικός, συνδεδεµένος σε ένα δίκτυο, µε άλλους πρωταθλητές, έµπειρους προπονητές και αθλητικούς επιστήµονες, που είναι λδιατεθειµένοι µε κάθε
τρόπο να τον βοηθήσουν στους στόχους του. Κάθε
αθλητής µετά από µία τέτοια σειρά σεµιναρίων νιώθει
πιο ισχυρός και πιο ενεργητικός. Τονώνεται η αυτοεκτίµησή του γιατί µπορεί να συνεχίσει τις προσπάθειές του
σε οποιαδήποτε κοινωνική συνθήκη. Μαθαίνει να είναι
ευέλικτος και να έχει µεγάλη εµπιστοσύνη στον εαυτό
του, ακόµη κι όταν όλα όσα νοούνται ως αυτονόητα αναστρέφονται και νέες κανονικότητες δίνουν τη θέση τους
στις παλιές. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο, γιατί
µαθαίνει στον αθλητή πώς να συνεχίσει να µαθαίνει
υπό οποιαδήποτε συνθήκη, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον
ενθουσιασµό του για το άθληµά του.

www.SportsExcellence.gr
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Με δοµηµένο και συγχρόνως ανοικτό και συµπεριληπτικό ως προς τις διαφορετικές ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα των αθλητών, τρόπο, το
πρόγραµµα αξιοποιώντας την ψυχοθεραπευτική και
µορφο-παιδευτική δυναµική ενίσχυσης της φυσικής κατάστασης (µέσω κάµερας προτάσεις για προθέρµανση,
διατάσεις, παρουσίαση ζωντανών προγραµµάτων προπονήσεων για ισχύ, αντοχή, δύναµη και ταχύτητα) και
παρέχοντας έγκυρο πληροφοριακό-επιστηµονικό υλικό
σχετικό µε την αθλητική διατροφή, την αθλητική ψυχολογία, την αντιµετώπιση διαφόρων ειδών τραυµατισµών,
των πόνων στη µέση και των στοιχείων καθηµερινής
υγιεινής στα πλαίσια της πανδηµίας, είχε ως στόχο την
όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση και
διαχείριση των «αλλαγών» που συντελούνται υπό την επίδραση έντονα στρεσογόνων καταστάσεων στους πρωταθλητές.
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Συνέντευξη
του προπονητή
Χειροσφαίρισης
Γιώργου Κρανάκη

Ο

Γιώργος Κρανάκης έχει κατακτήσει συνολικά 14 τίτλους στην προπονητική του καριέρα. Μετράει έξι πρωταθλήµατα: ΑΣΕ ∆ούκα 1998,Πανελλήνιος 2000, 2002, 2004, Αθηναvκός 2005,Ορµή (Γυναικεία οµάδα) 2007 και
οκτώ κύπελλα: Πανελλήνιος 2000, 2001, 2002, ∆ούκας 1998 και 2010, Αθηναvκός 2005, 2006 και Ορµή (Γυναικεία οµάδα) 2007. Από το 2011 έως το 2016 ανέλαβε το “τιµόνι” της Εθνικής οµάδας χάντµπολ των ανδρών ενώ στο παρελθόν διατέλεσε προπονητής ηλικιακών εθνικών οµάδων και αναπτυξιακών κατηγοριών. Από
τον Σεπτέµβριο του 2017 έως και σήµερα είναι οµοσπονδιακός Σύµβουλος Ανάπτυξης και µαζί µε µια οµάδα έµπειρων προπονητών βοηθούν στη διάδοση του αθλήµατος στις µικρές ηλικίες. Τον Ιούλιο του 2019 διοργάνωσε σε συνεργασία µε την
Οµοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος το «1ο Elite Handball Academy» µε συµµετοχή 150 και πλέον Αθλητών/τριών. Μαζί
µε έµπειρους και καταξιωµένους προπονητές από την Ελλάδα, τη Γαλλία και το Βέλγιο «δούλεψαν» επάνω στην ατοµική βελτίωση των παικτών.

Πως βιώσατε την ακύρωση των αγώνων των πρωταθληµάτων;
Η αλήθεια είναι, ότι για κάθε αθλητή και κάθε προπονητή
είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει την καθηµερινότητα του
από τη µια στιγµή στην άλλη. Η απόφαση για το lockdown
ήταν ακαριαία, ο κορωνοvός µας είχε ήδη χτυπήσει την
πόρτα και δυστυχώς ήµασταν όλοι ανήµποροι να αντιδράσουµε σε µια τέτοια κατάσταση. Μας πόνεσε πολύ,
ήταν ένα σοκ για όλους µας. Όµως η υγεία όλων των εµπλεκόµενων αποτελεί προτεραιότητα για αυτό και προσπαθήσαµε να το διαχειριστούµε και να βρούµε άλλες
αθλητικές ασχολίες έστω κι αν «µέναµε σπίτι».

Πώς διαχειριστήκατε τον εγκλεισµό τόσο εσείς όσο
και οι αθλητές σας (ψυχολογικά και σωµατικά);
Μπορεί η πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση να φαινόταν σε
όλους µας σαν ένα κακόγουστο όνειρο, όµως µας έδωσε
το χρόνο που δεν είχαµε να θυµηθούµε στιγµές και να
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επανεκτιµήσουµε καταστάσεις. Οι πρώτες ηµέρες ήταν πολύ
δύσκολες, όµως έπρεπε να παρθούν άµεσες αποφάσεις,
που θα βοηθούσαν τόσο τους αθλητές και τις αθλήτριες
όσο και εµάς τους ίδιους. Η συνεργασία µε το “Sports Excellence” και οι διαδικτυακές προπονήσεις αποτέλεσαν
«βάλσαµο» στις πληγές όλων µας. Καταφέραµε να βγούµε
µπροστά στα δύσκολα και να βοηθήσουµε τα παιδιά να µην
χάσουν την ροή και την καθηµερινότητα τους.
Θέσαµε όλοι µαζί στόχους και µέσα από µία καινούρια
παιδαγωγική και αθλητική διάσταση είχαµε όλη τη δυνατότητα να εξελιχθούµε και να µην βάλουµε «φρένο» στα
όνειρα µας.
Ζητούµενο για όλους µας ήταν να βγούµε πιο δυνατοί
µέσα από αυτή τη δύσκολη δοκιµασία και πιστεύω, ότι τα καταφέραµε. Κλείσαµε µε θετικό πρόσηµο τις 20 διαδικτυακές προπονήσεις και πλέον ανοίγουµε τους ορίζοντες µας
βαδίζοντας πλέον σε µια νέα πραγµατικότητα.

www.SportsExcellence.gr
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Αθλητής Προεθνικής Παίδων Λάµπρου ∆ηµήτρης
1.Η αλήθεια είναι ότι η απογοήτευση ήταν µεγάλη. Ωστόσο,
µετά από́ µικρό́ χρονικό́ διάστηµα συνειδητοποίησα, πως
προέχει η ασφάλεια και η υγειά όλων µας. Αυτό́ έγινε περισσότερο αντιληπτό́ παρακολουθώντας τις σοβαρές επιπτώσεις της εξάπλωσης του ιού́ στις γειτονικές χώρες. Η
ακύρωση των αγώνων προφανώς και ήταν ένα αναγκαίο
µέτρο, το οποίο έπρεπε να αποδεχτούµε και βέβαια χωρίς
αυτό́ δεν θα συζητούσαµε αυτήν την στιγµή́ για την επιστροφή́ στα γήπεδά µας.



Υπάρχει ισορροπία µεταξύ αθλητισµού και
σχολείου;
Την ισορροπία εάν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις. Προσπαθείς µέσα από την ουσιαστική επικοινωνία µε τους
αθλητές των Εθνικών οµάδων παίδων - κορασίδων να
«χτίσεις» την καθηµερινότητα, που θα τους βοηθήσει
να συνδυάσουν άψογα τα µαθήµατα τους στο σχολείο
µε τον πρωταθλητισµό. Το θέµα είναι ότι, µε ένα ιδιαίτερα επιβαρυµένο πρόγραµµα σε µαθήµατα, ο αθλητισµός είναι πάνω απ’ όλα υγεία. Παροτρύνουµε τους
αθλητές και τις αθλήτριες να κάνουν σωστή διαχείριση χρόνου, να µην αφήνουν το σχολείο σε δεύτερη
µοίρα και φυσικά προσπαθούµε να τους προσφέρουµε
κατάλληλες συνθήκες για να µπορέσουν να αξιοποιήσουν το 100% των δυνατοτήτων τους. Είναι σηµαντικό
να αποκτήσουν σωστές βάσεις, να γίνουν καλοί αθλητές, να νιώσουν συγκινήσεις, να συµµετέχουν σε µία
οµαδική προσπάθεια. Να µάθουν να διαχειρίζονται τις
επιτυχίες, αλλά και τις απογοητεύσεις. Στόχος µας
είναι να διαµορφώσουµε όχι µόνο υγιείς αθλητές
αλλά και υγιείς πολίτες για την αυριανή κοινωνία.

www.SportsExcellence.gr

2. Η καραντίνα ήταν µια πρωτόγνωρη εµπειρία. ∆εν σας
κρύβω, ότι τις πρώτές µέρες τις εκµεταλλεύτηκα για να ξεκουραστώ́. Γρηγορά, όµως αρχίσαν να µου λείπουν οι προπονήσεις. Το κενό́ αυτό́ κάλυψε η οµοσπονδία, η οποία
πολύ́ νωρίς φρόντισε να οργανώσει προπονητικές τηλεσυνεδρίες. Έτσι, εκτός από́ την άθληση, είχα τη δυνατότητα,
έστω και διαδικτυακά́ να δω τους συναθλητές και τις συναθλήτριες µου. Παράλληλα, τέσσερις φορές την εβδοµάδα πήγαινα για τρέξιµο. Αυτό́ µε βοήθησε τόσο στο να
βελτιώσω την ψυχολογία µου, όσο και στο να διατηρήσω
µια όσο γίνεται καλή́ φυσική́ κατάσταση. Εύχοµαι η περιπέτεια, αυτή́ να τελειώσει σύντοµα και να συναντηθούµε
όλοι υγιείς και ασφαλείς στα γήπεδα κάνοντας αυτό́ που
αγαπάµε τόσα χρονιά.

Αθλήτρια Προεθνικής οµάδας κορασίδων
Καπρινιώτη Αθηνά
1. Ήταν ένα σοκ για εµένα, αλλά και για όλους τους αθλητές η διακοπή́ προπονήσεων και των αγώνων. Ήταν µια
πρωτόγνωρη κατάσταση που µας έβγαλε εκτός προγράµµατος αλλά́ προσπαθήσαµε σε βάθος χρόνου να το συνηθίσουµε και να µπούµε σε διαφορετικούς ρυθµούς.
2. Προσπαθούσα να γυµνάζοµαι στο σπίτι όσο γίνεται περισσότερο µε τη βοήθεια του Sports Exellence, αλλά́ και
µε το πρόγραµµα που µου έδωσε ο προπονητής µου.
Έπειτα, είδα και αρκετούς αγώνες, που έπαιζα µε την
οµάδα µου προσπαθώντας να εντοπίσω τα λάθη µου.
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Συνέντευξη προπονητών
Υδατοσφαίρισης κορασίδων,
Γεωργίας Ελληνάκη και
Τασου Παπαναστασίου

Η

Γεωργία Ελληνάκη, είναι 2η Ολυµπιονίκης
στους Ολυµπιακούς της Αθήνας του 2004
και 8η στους Ολυµπιακούς του Πεκίνο 2008.
Σήµερα, είναι 2η Προπονήτρια Κορασίδων
για το άθληµα της Υδατοσφαίρισης.

1. Ποιοι ήταν οι στόχοι για το Παγκόσµιο Κορασίδων;

Ο Τάσος Παπαναστασίου ήταν αθλητής της Υδατοσφαίρισης και µέλος της Εθνικής οµάδας Υδατοσφαίρισης
µε συµµετοχές στους Ολυµπιακούς αγώνες του 84 και
88. Σήµερα, είναι 1ος Προπονητής Κορασίδων για το
άθληµα της Υδατοσφαίρισης.

2. Πως έγινε η επιλογή των αθλητριών για την
εθνική οµάδα;
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Ελληνάκη/ Παπαναστασίου: Οι στόχοι για το παγκόσµιο
πρωτάθληµα ήταν να διεκδικήσουµε µετάλλιο.

Ελληνάκη/ Παπαναστασίου: Η οµοσπονδία ενηµέρωσε
τους συλλόγους για την επιλογή αθλητών. Οι προπονητές των συλλόγων ήταν ενήµεροι ότι ο κ. Παπαναστασίου (προπονητής της εθνικής οµάδας) θα παρευρισκόταν
στις προπονήσεις των προπονητικών κοινοβίων για επιλογή αθλητριών για την εθνική οµάδα κορασίδων.
Αθλητές από όλη την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν στα
προπονητικά κοινόβια (πχ Χίο, Πάτµο, Θεσσαλονίκη). Η επιλογή αθλητών για την εθνική οµάδα κορασίδων ήταν µια διαδικασία που διήρκησε 2
χρόνια, µέσα από παρακολούθηση των παιδιών
εν ώρα προπόνησης, και µε υποδείξεις του κ. Παπαναστασίου. Η επιλογή βασίστηκε όχι µόνο στην
τεχνική αλλά και στην εµπειρία που είχαν τα παιδιά
µέσα στο παιχνίδι (δηλαδή η συµµετοχή σε αγώνες).

www.SportsExcellence.gr
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3. Πως βιώσατε την ακύρωση των αγώνων;
Ελληνάκη: Τα συναισθήµατα ήταν έντονα. Κυρίως, απογοήτευση. Οι θυσίες, τα όνειρα αλλά και το άγχος για να
συνδυαστούν οι αγώνες στα εθνικά πρωταθλήµατα µε την
προετοιµασία της εθνικής οµάδας δεν ευοδώθηκαν. ∆υστυχώς, δεν µπορέσαµε να προσεγγίσουµε και κατακτήσουµε το στόχο µας.
Παπαναστασίου: Κυριάρχησε η απογοήτευση και ανασφάλεια. Ωστόσο, η προπόνηση όλης αυτής της χρονιάς είναι
η βάση τους για το µέλλον. Η ζωή συνεχίζεται και τα αυτά
τα παιδιά έχουν όλη τη ζωή µπροστά τους.

4. Πώς το διαχειριστήκατε ψυχολογικά και σωµατικά;
Παπαναστασίου: Προσπαθήσαµε να τους στηρίξουµε ψυχολογικά. Η πρόσθεσή µας ήταν να δηµιουργήσουµε διαδικτυακά σεµινάρια, για να µιλήσουµε στα παιδιά. Τελικά,
οργανώθηκαν διαδικτυακά σεµινάρια από το Sports Excellence και έτσι µέσω των εβδοµαδιαίων συναντήσεων
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µας δόθηκε η δυνατότητα να συγκεντρώσουµε όλους
µαζί τους αθλητές.
Ελληνάκη: Τα διαδικτυακά σεµινάρια µέσω Sports Excellence µας έδωσαν την ευκαιρία να διαχειριστούµε τις δυσκολίες της οµάδας και λόγω της ακύρωσής
αποφασίσαµε να συγκεντρώσουµε πάλι όλα µαζί τα παιδιά, τα οποία ήταν υποψήφια για την εθνική οµάδα.

5. Υπάρχει ισορροπία µεταξύ αθλητισµού και σχολείου;
Παπαναστασίου: Τα παιδιά µπορούν να βρουν ισορροπία
µεταξύ διαβάσµατος και πρωταθλητισµού. Σπουδαίοι
αθλητές έγιναν και πολύ καλοί επιστήµονες, όταν τελείωσαν την καριέρα τους ως αθλητές. Υπάρχει πολύ µεγάλο ποσοστό αθλητών, οι οποίοι είχαν καριέρα ως
αθλητές και σπούδασαν και ήταν επιτυχηµένοι στη δουλεία τους. Τα σχολεία θα µπορούσαν να υποστηρίζουν
περισσότερο παιδιά µέλη των εθνικών οµάδων, έτσι ώστε
να γίνει και το σχολείο αρωγός στα όνειρα των παιδιών.
Ελληνάκη: Τα παιδιά βρίσκουν ισορροπία και θεωρούν
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εξίσου σηµαντικό το σχολείο. Υπήρξε συνάντηση µε την
Πολιτεία, για να αυξήσει τα πριµ στους αθλητές, έτσι
ώστε να τους δίνει κίνητρο για να συνεχίσουν τον αθλητισµό στις κρίσιµες ηλικίες. Είναι σηµαντική η επιβράβευση των αθλητών για τις τόσες ώρες προπόνησης που
απαιτείται, για να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα απόδοσης.

6. Ποια η βοήθεια από την Πολιτεία στην Υδατοσφαίριση και συγκεκριµένα στην οµάδα των κορασίδων που προετοιµαζόταν για το Παγκόσµιο;
Υπάρχουν άλλοι φορείς που συµπαραστέκονται
στο δύσκολο έργο σας;
Ελληνάκη/ Παπαναστασίου: Η πολιτεία θα µπορούσε να
υποστηρίζει την Κολυµβητική Οµοσπονδία Ελλάδος µε
µεγαλύτερη οικονοµική ενίσχυση, για να µπορέσουν να
εκτελέσουν το έργο τους και να αναπτύξουν τη βάση των
αθλητών, που θα επανδρώσουν στο µέλλον τις Ολυµπιακές οµάδες. Η οµοσπονδία κατάφερέ να πάρει την
οργάνωση του Παγκοσµίου πρωταθλήµατος, να δηµιουργήσει οµάδα σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία και να
την επάνδρωση µε προπονητές.
Η υποστήριξη του Sports Excellence ήταν καταλυτικής σηµασίας. Υποστήριξε αθλητές και προπονητές µε διαδικτυακά σεµινάρια σχετικά µε την φυσική κατάσταση, την
αθλητική ψυχολογία και διατροφή σχετιζόµενη µε τους
αθλητές, καθώς επίσης και µε διαδικτυακές προπονήσεις. Η εκπαιδευτική προσέγγιση του Sports Excellence
έδωσε την ευκαιρία να ενηµερώσει και τους γονείς των
παιδιών για την επιστηµονική υποστήριξη που χρειάζεται
ένας αθλητής από µικρή ηλικία για να φτάσει στο µέγιστο των δυνατότητων του.

7. Το µήνυµα των προπονητών προς όλους τους
νέους αθλητές……
Ελληνάκη/ Παπαναστασίου: Να συνεχίσουν να προσπαθούν και φυσικά τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Είναι απλά
µία άνω τελεία.
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Η Τριχά Φωτεινή, 15 χρονών, αρχηγός της
Eθνικής οµάδας Υδατοσφαίρισης Κορασίδων και
αθλήτρια του Νηρέα Χαλανδρίου µιλάει για την περίοδο της αποχής από τα αθλητικά δρώµενα,
λόγω της πανδηµίας και µε πάθος παρά το νεαρό
της ηλικίας της µας εµπνέει.
«∆εν τα παρατάµε. Αντιθέτως, συνεχίζουµε να
προσπαθούµε για επόµενο πανευρωπαQκό πρωτάθληµα. Θα παλεύουµε πάντα για το καλύτερο. Σωµατικά καταφέραµε να διατηρήσουµε την φυσική
µας κατάσταση µέσα από την υποστήριξη της οµοσπονδίας και του Sports Excellence. Η όλη διαδικασία µας έφερε πιο κοντά» και συµπληρώνει:
«Είναι πάρα πολύ σηµαντική η βοήθεια που προσέφερε η υποστήριξη της οµοσπονδίας µέσα από
τη συνεργασία της µε το Sports Excellence για
τους µικρούς αθλητές. Μας δόθηκε η ευκαιρία να
λάβουµε απαντήσεις σε απορίες που είχαµε για
την προπόνηση µας. Η υποστήριξη που δεχτήκαµε
µας οδήγησε να καταλάβουµε καλύτερα το σώµα
µας, τη ψυχολογία µας και τον οργανισµό µας
και θα πρέπει να δίνεται στους αθλητές από µικρή
ηλικία. Επίσης, δόθηκε η ευκαιρία και στους γονείς µας να παρακολουθήσουν τα σεµινάρια, από
τα οποία ενηµερώθηκαν για το τι συµβαίνει στο
σώµα µας κατά την άσκηση και πόσο σηµαντική
είναι η ψυχολογία και η διατροφή για τους αθλητές. Ήταν µια δύσκολη περίοδο αυτή που βιώσαµε
και µέσα από αυτήν την κατάσταση θα πρέπει να
βγούµε πιο δυνατοί και να µην τα θεωρούµε όλα
δεδοµένα. Να δίνουµε όλες µας τις δυνάµεις σε
αυτό που αγαπάµε».

www.SportsExcellence.gr
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Συνέντευξη προπονητών
Υδατοσφαίρισης Εθ. οµάδας Παίδων,
Θανάση Πλατανίτη και
Παναγιώτη Χρονόπουλου

Ο

Θανάσης Πλατανίτης, ήταν 4ος στην Ευρώπη µε την εθνική οµάδα Υδατοσφαίρισής και παίκτης του
Ολυµπιακού, µε τον οποίο κατέκτησε κύπελλο και Πρωταθλητριών Ελλάδας, καθώς και Super Cup και
Πρωταθλητριών Ευρώπης. Σήµερα, είναι 1ος Προπονητής στην εθνική οµάδα Παίδων για το άθληµα της
Υδατοσφαίρισης.

Ο Παναγιώτης Χρονόπουλος ήταν αθλητής της Υδατοσφαίρισης και µέλος της Εθνικής οµάδας Υδατοσφαίρισης. Σήµερα, είναι 2ος Προπονητής της εθνική οµάδας Παίδων.

1. Ποιοι ήταν οι στόχοι για το Παγκόσµιο Παίδων;
Θ. Π. Οι στόχοι για το παγκόσµιο πρωτάθληµα ήταν να
µπούµε στην 8αδα και µετά να διεκδικήσουµε µετάλλιο.

2. Πως έγινε η επιλογή των αθλητριών για την
εθνική οµάδα;
Πλατανίτης: Η οµοσπονδία ενηµέρωσε τους συλλόγους
για την επιλογή αθλητών. Οι προπονητές των συλλόγων
ήταν ενήµεροι και έστελναν τα 3 καλυτέρα παιδιά κάθε
οµάδας, τα οποία τα αξιολογούσαν και εν συνέχεια έγινε
η επιλογή. Οι οµοσπονδιακοί προπονητές έκαναν την τελική επιλογή.
Χρονόπουλος: Η οµοσπονδία ενηµέρωσε τους συλλόγους
για την επιλογή αθλητών. Οι προπονητές των συλλόγων
ήταν ενήµεροι και έστελναν τα 3 καλυτέρα παιδιά κάθε
οµάδας. Ιδανικό θα ήταν 3 κοινόβια στην επαρχία, αλλά
αυτή η δυνατότητα δεν µας δόθηκε. Είδαν πάνω από 60
παιδιά και τελικά οι οµοσπονδιακοί προπονητές έκαναν
την τελική επιλογή.
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3. Πως βιώσατε την ακύρωση των αγώνων;
Πλατανίτης: Απογοητεύτηκα και στεναχωρήθηκα γιατί στοxεύαµε στο Παγκόσµιο 5-12 Ιουλίου στον Βόλο. Αλλά θα
πρέπει να ζήσουµε µε αυτό και να προχωρήσουµε. Ανυποµονούµε πως και πως πλέον να συναντηθούµε και να
ξεκινήσουµε τις προπονήσεις.
Xρονόπουλος: Απογοητεύτηκα και στεναχωρήθηκα αλλά
θα προχωρήσουµε µπροστά.

4. Πώς το διαχειριστήκατε ψυχολογικά και σωµατικά;
Πλατανίτης: Συζητήσαµε µε τα παιδία και προσπαθήσαµε
να τους εξηγήσουµε ότι ακόµα δεν έχουν ζήσει τίποτα,
έχουν να ζήσουν πάρα πολλά πράγµατά ακόµα. Αυτό ήταν
απλά ένα σκαλί προς την καριέρα τους. Αλλά προτρέχει η
υγεία τους και µετά έρχονται οι αγώνες.
Χρονόπουλος: Συζητήσαµε µε τα παιδία και προσπαθήσαµε να τους εξηγήσουµε, ότι δεν τελειώνει εδώ η ζωή.
Αντιθέτως, έχουµε να διεκδικήσοµε και άλλες διακρίσεις
σε άλλες διοργανώσεις και σε διαφορετικές ηλικιακές
κατηγορίες. Υπήρχε η υποστήριξη από το Sports Excellence µε διαδικτυακές προπονήσεις για την διατήρηση της
φυσικής κατάστασης των παιδιών και φυσικά η υποστήριξη από τους προπονητές των σωµατείων.
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5. Υπάρχει ισορροπία µεταξύ αθλητισµού και σχολείου;
Πλατανίτης: Πρώτα το σχολείο και µετά η υδατοσφαίριση. Έτσι ώστε να µην έχουν άγχος εάν χάσουν µια προπόνηση, και ότι θα βρουν τρόπο και χρόνο να
αναπληρώσουν τις προπονήσεις. Ναι µπορούν να συνδυαστούν και τα δυο µε πρόγραµµα, και τα παιδιά στον
αθλητισµό το αποδεικνύουν καθηµερινά. Για τους γονείς
που προβληµατίζονται ιδιαιτέρως, θα ήθελα να αναφερθώ
στα παιδιά µέλη της εθνικής οµάδας, ότι οι βαθµοί τους
είναι πάνω από 18 στο σχολείο, εποµένως αποδεικνύεται
ότι η ισορροπία µεταξύ πρωταθλητισµού και σχολείο είναι
δυνατή.
Χρονόπουλος: Ο πρωταθλητισµός είναι για λίγους, χρειάζεται προσωπικές και διατροφικές θυσίες. Είναι δυνατόν η ισορροπία µεταξύ αθλητισµού και σχολείου. Τα
παιδιά αποδεικνύουν, ότι µπορούν να ανταπεξέλθουν και
ότι όλα γίνονται µε καλό προγραµµατισµό. Οι αντοχές
των παιδιών είναι πολύ µεγάλη, αλλά τελικά έγκειται και
στο παιδί τι θα επιλέξει τελικά για την ζωή του. Το σχολείο είναι σηµαντικό.
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6. Ποια η βοήθεια από την Πολιτεία στην Υδατοσφαίριση και συγκεκριµένα στην οµάδα των κορασίδων που προετοιµαζόταν για το Παγκόσµιο;
Υπάρχουν άλλοι φορείς που συµπαραστέκονται
στο δύσκολο έργο σας;
Πλατανίτης: Η πολιτεία θα µπορούσε να υποστηρίζει την
Κολυµβητική Οµοσπονδία Ελλάδος έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότερες πισίνες διαθέσιµες για προπόνηση.
Ήταν φοβερή η συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδίας και
Sports Excellence. Ήταν πρωτοποριακή η εργοµετρική
αξιολόγηση των παιδιών από το Sports Excellence. Όλο
αυτό το διάστηµα ήταν δίπλα στα παιδιά. Υποστήριξε αθλητές και προπονητές µε διαδικτυακά σεµινάρια σχετικά µε
την φυσική κατάσταση, την αθλητική ψυχολογία και διατροφή σχετιζόµενη µε τους αθλητές, καθώς επίσης και
µε διαδικτυακές προπονήσεις. Ήταν ένα φως µέσα σε
όλη αυτή την κατάσταση.
Χρονόπουλος: Η πολιτεία θα πρέπει να ενισχύσει τα πριµ
για τους αθλητές, γιατί οι αθλητές αφιερώνουν πολύ
χρόνο στην προπόνηση τους και θα πρέπει να ανταµείβονται για την προσπάθεια τους να εκπροσωπήσουν την
Ελλάδα. Είναι πολύ σηµαντική η συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδίας και Sports Excellence. Το οποίο µας έδωσε την
δυνατότητα να µπορούµε να αξιολογούµε την προπόνηση,
το βαθµό τους στρεσαρίσµατος, τον ύπνο των παιδιών.
Επίσης εκπαιδεύτηκαν στην ψυχολογία και στην διατροφή.
Όλη αυτά τα διαδικτυακά σεµινάρια απέδειξαν την σηµαντικότητα όλων αυτών των παραγόντων που συµβάλλουν στην απόδοση ενός αθλητή. Έτσι ανακάλυψαν τα
παιδιά τι θα πρέπει ένας αθλητής να γνωρίζει για την φυσική κατάσταση, για την ψυχολογία και για την διατροφή
του. Η επιστηµονική υποστήριξη θα πρέπει να υπάρχει
στους αθλητές από µικρή ηλικία γιατί οι λεπτοµέρειες τελικά κάνουν την διαφορά σε κάθε ηλικιακή κατηγορία.
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7. Το µήνυµα των προπονητών προς όλους τους
νέους αθλητές.
Πλατανίτης: Η προσπάθεια, η επιµονή και η υποµονή είναι
πολύ σηµαντική και στο τέλος επιβραβεύονται. Ο αθλητισµός είναι πέφτω, ξαναπέφτω, σηκώνοµαι. Για να φτάσεις λίγο πιο ψηλά, θα πρέπει να προσπαθήσεις ξανά.
Χρειάζεται να µην απογοητεύονται µε την πρώτη δυσκολία
ή αποτυχία.
Χρονόπουλος: Τα παιδιά να συνεχίσουν να προπονούνται
και να προσπαθούν να βελτιωθούν. Να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που αγαπάνε, να έχουν υγεία, να προσέχουν το
σώµα τους, γιατί είναι ο ναός τους. Να µην απογοητεύονται, δεν τελειώνει εδώ η ζωή, τα παιδιά να συνεχίσουν να προπονούνται, να αγαπάνε τους εαυτούς τους και
να είναι οµάδα µέσα και έξω από την πισινά. Να βάζουν
στόχο στη ζωή τους και να προσπαθούν να τους πετύχουν
ένα βήµα τη φορά. Να είναι ταπεινοί και να σέβονται.
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Συνέντευξη του αρχηγού της Εθνικής
οµάδας Παίδων Αλµυρά Αντρέα

Ο

Αλµυράς Αντρέας είναι ο αρχηγός της
Εθνικής οµάδας Υδατοσφαίρισης Παίδων
και αθλητής του Ολυµπιακού. Ζει στην
Πάτρα, προπονείται στον ΝΟΠ Πατρών και
στην Αθηνά.

Περιγράφει σκέψεις και συναισθήµατα αυτής µεταβατικής
και πρωτόγνωρης περιόδου: «Στεναχωρήθηκα αρκετά µε
την ακύρωση των αγώνων. Η κατάσταση αυτή µε οδήγησε
στην σκέψη, πως οι αγώνες δεν ακυρώθηκαν, αλλά αναβληθήκαν. Ωστόσο, συνέχισα την προπόνηση, ώστε να
είµαι έτοιµος για την επόµενη χρονιά.» Eπίσης, : «Ο εγκλεισµός έφερε όλη την οµάδα πιο κοντά. Σε αυτό, βοήθησε και η υποστήριξη της Οµοσπονδίας µε το Sports
Excellence, µέσω των εβδοµαδιαίων διαδικτυακών
σεµιναρίων και των προπονήσεων, καθώς και η
εκπαίδευση πάνω στη διατροφή και στην ψυχολογία. Έτσι, µάθαµε καλύτερα το σώµα µας και
διαπιστώσαµε πόσο σηµαντική ήταν η εκπαίδευση
για εµάς. Οι γονείς, επίσης, αντιλήφθηκαν τη
σηµασία του αθλητισµού, βλέποντας µια ολόκληρή επιστηµονική οµάδα να µας (υπο-)στηρίζει. ∆εν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, είναι
δύσκολη η ισορροπία µεταξύ σχολείου και
προπόνησης. Περνάµε πολλές ώρες στην πισίνα και στο γυµναστήριο,
αλλά το σχολείο εξακολουθεί να είναι σηµαντικό.
∆εν µπορούµε, σιγουρα,
όλοι να γίνουµε πρωταθλητές, αλλά η άθληση είναι
σηµαντική για τη σωµατική
και για την ψυχική υγειά»
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1. Ποιοι ήταν οι στόχοι για το Παγκόσµιο Παίδων; 5. Υπάρχει ισορροπία µεταξύ αθλητισµού και σχολείου;
Οι στόχοι για το παγκόσµιο πρωτάθληµα ήταν να διεκδι∆εν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, είναι δύσκολη η ισορροκήσουµε µετάλλιο.
πία µεταξύ σχολείου και προπόνησης. Περνάµε πολλές
2. Πως βίωσες την ακύρωση των αγώνων;
ώρες στην πισίνα και στο γυµναστήριο, αλλά το σχολείο
εξακολουθεί να είναι σηµαντικό. Όταν, όµως, θέλεις κάτι
Στεναχωρήθηκα αρκετά µε την ακύρωση των αγώνων. Η πολύ στην ζωή σου µπορείς να το πετύχεις.
κατάσταση αυτή µε οδήγησε στην σκέψη πως οι αγώνες
δεν ακυρώθηκαν, αλλά αναβληθήκαν. Ωστόσο, συνέχισα 6. Το µήνυµα των µικρών ανερχόµενων αθλητών
την προπόνηση, ώστε να είµαι έτοιµος για την επόµενη προς όλους τους νέους αθλητές …
χρονιά.
Να δοκιµάσουν αρκετά αθλήµατα. ∆εν µπορούµε όλοι να
3. Πώς το διαχειριστήκατε ψυχολογικά και σωµα- γίνουµε πρωταθλητές, αλλά η άθληση είναι σηµαντική για
τικά;
τη σωµατική και για την ψυχική υγειά.
Ο εγκλεισµός έφερε όλη την οµάδα πιο κοντά. Σε αυτό,
βοήθησε και η υποστήριξη της Οµοσπονδίας µε το Sports
Excellence, µέσω των εβδοµαδιαίων διαδικτυακών σεµιναρίων και των προπονήσεων, καθώς και η εκπαίδευση
πάνω στη διατροφή και στην ψυχολογία. Έτσι, µάθαµε καλύτερα το σώµα µας και διαπιστώσαµε πόσο σηµαντική
ήταν η εκπαίδευση για εµάς. Οι γονείς, επίσης, αντιλήφθηκαν τη σηµασία του αθλητισµού, βλέποντας µια ολόκληρή επιστηµονική οµάδα να µας (υπο-)στηρίζει.

4. Ποια η βοήθεια από την Πολιτεία στην Υδατοσφαίριση και συγκεκριµένα στην οµάδα των κορασίδων που προετοιµαζόταν για το Παγκόσµιο?
Υπάρχουν άλλοι φορείς που συµπαραστέκονται στο
δύσκολο έργο σας;
Είναι πάρα πολύ σηµαντική η βοήθεια που προσφέρει η
πολιτεία µε τα πριµ στους αθλητές που κάνουν πρωταθλητισµό. Τα πριµ ανταµείβουν τον αθλητή για τους κόπους
του και για τον χρόνο που έχει αφιερώσει για την προπόνηση ενώ θα µπορούσε να τον είχε αφιερώσει στο διάβασµα. Θα ήταν άδικο για έναν αθλητή που αφιέρωσε την
ζωή του στον αθλητισµού να µην καταφέρει να αποκτήσει
µια καλή επαγγελµατική αποκατάσταση.
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Στεναχωρήθηκα αρκετά
µε την ακύρωση των
αγώνων. Η κατάσταση
αυτή µε οδήγησε στην
σκέψη πως οι αγώνες
δεν ακυρώθηκαν, αλλά
αναβληθήκαν.

”
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34 Αθλητική Επιστήµη

West Attica Project: Αποτελέσµατα
προκαταρκτικής µελέτης
∆ηµήτρης Γιαρµενίτης,
Συντονιστής προγράµµατος
∆υτικής Αττικής, Α&Π

Τ

ο πρόγραµµα αυτό είναι µια πρωτοποριακή και
καινοτόµος δράση που αφορά στην ολιστική
προσέγγιση της παχυσαρκίας και των µυοσκελετικών παθήσεων της σπονδυλικής στήλης µαθητών ∆ηµοτικών Σχολείων της ∆υτικής Αττικής.

Σκοπός του προγράµµατος είναι η προαγωγή της υγείας
στα σχολεία µέσω της ενηµέρωσης, της εκπαίδευσης και
των κατάλληλων παρεµβάσεων όχι µόνο στους µαθητές
αλλά και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον στο
οποίο οι µαθητές διαβιούν τις περισσότερες ώρες της
ηµέρας.

προβλήµατα µε έµφαση στην σπονδυλική στήλη, τα οποία
ξεκινούν αθόρυβα σε αυτές τις ηλικίες και µε την πάροδο
του χρόνου εγκαθιστούν κακή ποιότητα ζωής στο 40% περίπου του πληθυσµού αναστέλλοντας την σε σηµαντικό
βαθµό την παραγωγικότητα τους.
Με απλά λόγια είναι ένα πρόγραµµα πρόληψης, το οποίο
όµως ίσως για πρώτη φορά δεν θα µείνει σε διαπιστώσεις που θα αποτυπώνονται σε επιστηµονικές ανακοινώσεις και δηµοσιεύσεις αλλά θα συνεχιστεί µε κλινικό
έλεγχο και παρεµβάσεις καταγράφοντας τις διαφορές
και θα ολοκληρωθεί µε την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος.

Στο πλαίσιο αυτό θα εκτιµηθούν οι ανάγκες υγείας της
σχολικής κοινότητας σε συγκεκριµένους τοµείς, αναπτύσσοντας συνεργασίες µε διάφορες επιστηµονικές ειδικότητες (ιατροί, φυσικοθεραπευτές, καθηγητές φυσικής
αγωγής, ψυχολόγοι, διατροφολόγοι), οργανώνοντας σεµινάρια σε γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελµατίες
υγείας.

Τα προς διερεύνηση νοσήµατα σύµφωνα µε την βιβλιογραφία, εµφανίζουν µεγαλύτερους ρυθµούς εµφάνισης
οι οποίοι συνδέονται µε τα κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια,
την επαγγελµατική κατάσταση τις δυνατότητες ενηµέρωσης των κατοίκων και της αµεσότητας πρόσβασης σε εξειδικευµένα προγράµµατα πρόληψης και αποκατάστασης
της υγείας.

Το πρόγραµµα αυτό θα κινηθεί κυρίως γύρω από σύγχρονη µάστιγα των νέων, την παιδική παχυσαρκία και τους
συναφείς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι προετοιµάζουν
το έδαφος για τα σύγχρονα µεταβολικά και καρδιοαγγειακά νοσήµατα που ραγδαία αναπτύσσονται από τον
σύγχρονο τρόπο ζωής σε όλο και µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπων καθώς επίσης και γύρω από τα µυοσκελετικά

Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε από την επιστηµονική επιτροπή
του Κέντρου Αθλητικής Αριστείας (Sports Excellence) της
Α΄Ορθοπαιδικής Πανεπιστηµιακής Κλινικής του Αττικού
Νοσοκοµείου και υποστηρίζεται από την Γ Παιδιατρική Κλινική και την Πανεπιστηµιακή Οδοντοιατρική Κλινική του Αττικού Νοσοκοµείου µε αποκλειστική δωρεά του Ιδρύµατος
Σταύρος Νιάρχος.
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Πίνακας 1. Ταξινόµηση των µαθητών (αγόρια) βάσει του ∆ΜΣ.
ΣΥΝΟΛΟ

182

ΑΓΟΡΙΑ / 8-12 Ν=
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ
%

59

ΥΠΕΡΒΑΡΑ

ΝΟΡΜΟΒΑΡΗ

ΛΙΠΟΒΑΡΗ

52

70

1

ΥΠΕΡΒΑΡΑ 32.42
ΝΟΡΜΟΒΑΡΗ28.57ΛΙΠΟΒΑΡΗ 38.46

182
59 (κορίτσια) 52
Ν=
2. Ταξινόµηση
των µαθητών
βάσει του ∆ΜΣ 70
8-12 Πίνακας

%

1

32.42 ΣΥΝΟΛΟ28.57 ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ
38.46 ΥΠΕΡΒΑΡΑ0.55ΝΟΡΜΟΒΑΡΗ
215

ΚΟΡΙΤΣΙΑ / 8-12 Ν=

8-12 Ν=

48

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ
%

ΥΠΕΡΒΑΡΑ

215

48

69

69

95

ΝΟΡΜΟΒΑΡΗ32.09ΛΙΠΟΒΑΡΗ 44.19
22.33

95

0.55

ΛΙΠΟΒΑΡΗ

3
1.40

3

%
22.33
32.09
44.19
1.40
Σχήµα 1. Ταξινόµηση 221 µαθητών βάσει των εκτιµώµενων τιµών της Μέγιστης Καρδιοαναπνευστικής Αντοχής.

Σ.11. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Εξαιρετικές
Σ.11. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΥψηλές/
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
ΑΝΤΟΧΗΣ

41/18.6%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
Υψηλές/ Εξαιρετικές

41/18.6%

Χαμηλές/ Ανεπαρκείς

74/33.5%
Χαμηλές/ Ανεπαρκείς

74/33.5%
Καλές/ Αποδεκτές

106/48.0%

www.SportsExcellence.gr

Από τα πρώτα αποτελέσµατα επιβεβαιώνονται οι αρχικές µας υποθέσεις. Τα ποσοστά υπέρβαρων παχύσαρκων παιδιών στην ∆υτική Αττική είναι παρόµοια µε αυτά που παρατηρήθηκαν σε αποµονωνόµενα
και ακριτικά νησιά των Κυκλάδων και
της ∆ωδεκανήσου τα οποία δηµοσιεύτηκαν πρόσφατα από την οµάδα
µας σε διεθνές περιοδικό. Η υποκινητικότητα, η κακή διατροφή και η
κληρονοµικότητα ενοχοποιούνται
σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία. Το
επόµενο βήµα είναι οι κατάλληλες
παρεµβάσεις από την Παιδιατρική
Κλινική του Αττικού Νοσοκοµείου η
οποία
θα διεξάγει τον Κλινικό
Καλές/ Αποδεκτές
έλεγχο των µαθητών και η άσκηση
106/48.0%
υπό
την εποπτεία του Sports Excellence. Το πρόγραµµα των αξιολογήσεων των µαθητών θα συνεχιστεί
από την νέα ακαδηµαική περίοδο
από το Sports Excellence.
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Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών "Άθληση & Υγεία"

Η

Ιατρική Σχολή του Εθνικου και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε συνεργασία µε το τµήµα Αθλητικής Αριστείας Sports Excellence της Α' Πανεπιστηµιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής, διοργανώνουν για 4η συνεχόµενη
ακαδηµακή χρονιά Πρόγραµµα Μεταπτυχιaκών Σπουδών
(ΠΜΣ) µε τίτλο «Άθληση & Υγεία».

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής και εφόσον
πληρούν τις απαραίτητες προποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων, Πτυχιούχοι Τµηµάτων ΑΕΙ
και ΤΕΙ της ηµεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισµένων
οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής (σύµφωνα µε την
παρ. 1 άρθρο 4 του ν.3685/2008) συναφών µε το αντικείµενο του µεταπτυχιακού ειδικοτήτων Ιατρικής, Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισµού, ∆ιατροφής – ∆ιαιτολογίας.
Ο αριθµός των µεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν
και θα εγγραφούν κατά το ακαδηµακό έτος 2020-2021
στο ΠΜΣ για απόκτηση ∆ΜΣ είναι έως και 30.

Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν:
ο βαθµός που θα προκύψει από την συνέντευξη κατά την προφορική εξέταση
ο βαθµός του πτυχίου
επιπρόσθετο πτυχίο ή µεταπτυχιακό συναφούς αντικειµένου
η εργασιακή εµπειρία στους κλάδους της Άθλησης και της Υγείας
η αποδεδειγµένη γνώση της αγγλικής γλώσσας
το αντικείµενο της προπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας
πιστοποιηµένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή
οι δηµοσιεύσεις / επιστηµονικές ανακοινώσεις και οι συστατικές επιστολές
ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 / Νο 7 / E-MAG SPORTS EXCELLENCE
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Οι ενδιαφερόµενοι που θα
παρακολουθήσουν το ΠΜΣ,
καλούνται να υποβάλλουν τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:

37

1

Έντυπη αίτηση που βρίσκεται στην ηλεκτρονική σελίδα
της Ιατρικής Σχολής: http://school.med.uoa.gr.

2

Φωτοαντίγραφο πτυχίου.

3

Φωτοαντίγραφο συνοπτικής βαθµολογίας όλων των
ετών προπτυχιακών σπουδών.

4

Πιστοποιητικό αναγνώρισης του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυµα της αλλοδαπής από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµακών και Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ), σύµφωνα µε το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 ή εναλλακτικά πρωτοκολληµένη αίτηση προς το ∆ΟΑΤΑΠ
για αναγνώριση του πτυχίου από ίδρυµα της αλλοδαπής, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόµενης
διαγραφής του από το ΠΜΣ χωρίς επιστροφή των
ήδη καταβεβληµένων τελών φοίτησης, στην περίπτωση που δεν προσκοµίσει αναγνώριση του πτυχίου
του από το ∆ΟΑΤΑΠ µετά το πέρας της µέγιστης
διάρκειας σπουδών στο ΠΜΣ και αφού εξαντληθούν
όλα τα νόµιµα µέσα παράτασής της.

5

Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα που θα περιλαµβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελµατική δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα του
υποψηφίου.

6

∆ύο Συστατικές επιστολές.

7

Τεκµηρίωση γνώσης Αγγλικής γλώσσας ή περισσότερων ξένων γλωσσών

8

Πιστοποιηµένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

9

Σύντοµο σηµείωµα που θα αναφέρεται ο λόγος συµµετοχής στο συγκεκριµένο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

10 Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόµενης διαγραφής του από το ΠΜΣ
χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβληµένων τελών
φοίτησης σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης
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Το ΠΜΣ ξεκινά το χειµερινό εξάµηνο εκάστου ακαδηµακού έτους
2020-2021. Κατά τη διάρκεια των
σπουδών, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση
µεταπτυχιακών µαθηµάτων, ερευνητική απασχόληση, πρακτική εξάσκηση, συγγραφή επιστηµονικών
εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση µεταπτυχιακής διπλωµατικής
εργασίας υπό την επίβλεψη ενός
µέλους ∆ΕΠ.
Τα µαθήµατα οργανώνονται σε
εξάµηνα, πραγµατοποιούνται σε
εβδοµαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική και κατά περίπτωση στην αγγλική γλώσσα.
Το πρόγραµµα των µαθηµάτων του
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών στην «Άθληση & Υγεία»
διαµορφώνεται ως εξής:

1 ο Εξάμηνο
1. Κλινική Ανατομία και Κινησιολογία της Άθλησης
2. Μεθοδολογία της ’Ερευνας
3. Φυσιολογία & Βιοχημεία της Άσκησης
4. Άσκηση - Υγεία & Ποιότητα Ζωής
5. Εφαρμοσμένη Βιοστατιστική
2ο Εξάμηνο
1. Αθλητικές Κακώσεις - Άνω και Κάτω Άκρα
2. Αθλητικές Κακώσεις- Κεφάλι, Λαιμός, Σπονδυλική Στήλη
3. Αθλητικές Κακώσεις και Μέθοδοι Πρόληψης
4. Εφαρμοσμένη Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση Αθλητικών Κακώσεων
5. Εμβιομηχανική της Άθλησης
ο

3 Εξάμηνο
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1. Σχεδιασμός, Εποπτεία και Κατάθεση Μεταπτυχιακής Πρότασης
2. Ειδικότητα- Πρακτική ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΠΙΛΟΓΗΣ [Επιλογή τεσσάρων (4) από τα παρακάτω]
1. Ιατρική Οργάνωση και Διαχείριση Ομάδων - Συλλόγων - Ομοσπονδιών
2. Αξιολόγηση και Παρακολούθηση Παραμέτρων Φυσικής Κατάστασης
3. Χειρουργική Αντιμετώπιση Αθλητικών Κακώσεων
4. Ιατρική Αξιολόγηση Παρακολούθηση Αθλητών Υψηλών Επιδόσεων
5. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Ψυχολογίας
6. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Διατροφής
7. Εφαρμοσμένη Εργοφυσιολογία
8. Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική
9. Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών
10. Σεμινάριο Γενετικής και Φυσικής Δραστηριότητας
11. Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα και Υγεία
12. Ειδικά Θέματα Υγρού Στίβου
13. Ειδικά Θέματα Κλασσικού Αθλητισμού
14. Ειδικά Θέματα Αθλημάτων Επαφής
15. Ειδικά Θέματα Αθλοπαιδιών
16. Αρχές Μεγιστοποίησης Αθλητικής Απόδοσης
ο

4 Εξάμηνο
1. Ειδικότητα - Πρακτική ΜΕΡΟΣ ΙΙ
2. Υποχρεωτική Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
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Τα µαθήµατα πραγµατοποιούνται
στο Πανεπιστηµιακό Γενικό
Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» και
συγκεκριµένα στο Ορθοπαιδικό
Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης
(ΟΚΕΕ) «Παναγιώτης Ν. Σουκάκος»,
Ρίµινι 1, Χαδάρι, Αττικής. Επίσης,
στους µεταπτυχιακούς φοιτητές
δίνεται η δυνατότητα να
πραγµατοποιήσουν την πρακτική
τους άσκηση στο Τµήµα Αθλητικής
Αριστείας της Α’ Ορθοπαιδικής
Κλινικής, που έχει αναλάβει την
επιστηµονική παρακολούθηση και
υποστήριξη όλων των αθλητών των
Εθνικών και Ολυµπιακών οµάδων.
Στο συγκεκριµένο κτίριο είναι
δυνατή και η πρόσβαση ατόµων
µε αναπηρία.
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Επιπλέον το κέντρο διαθέτει:

•Αµφιθέατρο
Πλήρως εξοπλισµένο µε σύγχρονα µέσα διδασκαλίας και
άριστη υποδοµή πληροφορικής στήριξης (Η/Υ, projector,
τηλεόρασεις, πρόσβαση στο δίκτυο, µικροφωνική εγκατάσταση, πίνακα), όπου πραγµατοποιείται το θεωρητικό
µέρος των µαθηµάτων.

•Εργαστήριο Αξιολόγησης της Απόδοσης
Το εργαστήριο διαθέτει σύγχρονα µηχανήµατα προσδιορισµού σύστασης σώµατος (TANITA, δερµατοπτυχόµετρο,
BodyScan), σπιρόµετρο για την αξιολόγηση της αναπνευστικής λειτουργίας µηχανήµατα αξιολόγησης της αερόβιας ικανότητας (δαπεδοεργόµετρο, κυκλοεργόµετρο και
φορητό εργοσπιρόµετρο), αναερόβιας ικανότητας (Wingate Test) και αλτικότητας (Optojump). Επιπλέον, διαθέτει
δυναµοδάπεδο για τον προσδιορισµού ρυθµού ανάπτυξης
δύναµης, ευλυγισιόµετρο, χειροδυναµόµετρο, σταθερή και
φορητή συσκευή καταγραφής προπονητικών φορτίων και
προσδιορισµού ταχοδυναµικού προφίλ καθώς και συσκευή µέτρηση του καρδιακού φορτίου (CardioScan).

•Κινητή Αθλητιατρική Μονάδα (ΚΑΜ)
Για την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε µετρήσεις πεδίου στον χώρο των εξεταζόµενων αθλητών, υπό την επίβλεψη διδασκόντων µελών ∆ΕΠ και ειδικών επιστηµόνων
αναγνωρισµένου κύρους, όπως προβλέπεται από τον υπ’
αρίθµ. 4485 νόµο.

•Βιβλιοθήκη
Οι φοιτητές έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη βιβλιοθήκη
του Ορθοπαιδικού Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης «Παναγιώτης Ν. Σουκάκος» και δωρεάν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο διαδίκτυο.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίζουν τα σχετικά δικαιολογητικά, στο Ορθοπαιδικό
Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης «Π.Ν. Σουκάκος», (κτίριο στον πίσω προαύλιο χώρο του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου «ΑΤΤΙΚΟΝ») Ρίµινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαδάρι, Αθήνα, 1ος
όροφος, από την 01/06/2020 έως τις 31/07/2020.
Για περισσότερες διευκρινήσεις µπορείτε να επικοινωνείτε στο email: exhe@randp.gr ή στο τηλέφωνο 210-5832607).

www.SportsExcellence.gr
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∆ραστηριότητες ΙΣΝ

SNFestival RetroFuture Edition
21-28 Ιουνίου 2020 | Online
Imagined and engineered: Ίδρυµα Σταύρος Nιάρχος (ΙΣΝ)

Ανατρέχουµε στο παρελθόν, το µέλλον και παράλληλα
τρέχουµε για καλό σκοπό.
Προβλέπουµε το κοινό µέλλον της Ανθρωπότητας και της
Τεχνητής Νοηµοσύνης.
Μαγευόµαστε από το έργο σηµαντικών performers.
Μαθαίνουµε για τους αλγόριθµους µηχανικής µάθησης
ενός πρώην ποδοσφαιριστή, µαθηµατικού.
Γνωρίζουµε µερικούς από τους πιο σηµαντικούς παίχτες σκάκι.
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∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΙΣΝ, +

+

Μ

πορεί φέτος το SNFestival να απέχει από
τη µορφή που είχαµε συνηθίσει µέχρι
σήµερα και από το πραγµατικό σπίτι του,
το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), ωστόσο η ουσία του
παραµένει η ίδια. Αποτελεί µια ευκαιρία να απολαύσουµε
τους καλλιτέχνες που αγαπάµε, ενώ παράλληλα να αποκτήσουµε νέους αγαπηµένους, και να έρθουµε σε επαφή
µε ιδέες που προκαλούν τη σκέψη µας. Έχει να κάνει µε
το ταξίδι προς το άγνωστο, το οποίο κάνει την επιστροφή

στο σπίτι ακόµη πιο γλυκιά, που αποτελεί άλλωστε και τον
ορισµό της λέξης “νόστος” –της λέξης που έχει εµπνεύσει
το όνοµα του Summer Nostos Festival.
Το SNF Conference θα παρουσιάσει η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος του iMEdD, Εκτελεστική ∆ιευθύντρια των ∆ΙΑΛΟΓΩΝ του ΙΣΝ και ∆ηµοσιογράφος, Άννα - Κύνθια
Μπουσδούκου, ενώ το καλλιτεχνικό πρόγραµµα του
SNFestival ο µάγος Mark Mitton, σε µια σύµπραξη έκπληξη - µείνετε συντονισµένοι!

Ζήστε µαζί µας ένα φεστιβάλ που δεν µοιάζει µε κανένα άλλο,
από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου 2020.
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Το SNF Conference θα παρουσιάσει η ∆ιευθύνουσα
Σύµβουλος του iMEdD, Εκτελεστική ∆ιευθύντρια των
∆ΙΑΛΟΓΩΝ του ΙΣΝ και ∆ηµοσιογράφος, ΆνναΚύνθια Μπουσδούκου.
18:30 SNF Conference: 9 Χρόνια SNF Conference.
A Retrospective
Live Συζήτηση µε οµιλητές τον Bill T. Jones, θρυλικό
χορογράφο και χορευτή, τον Eric Klinenberg, αναγνωρισµένο κοινωνιολόγο από το Πανεπιστήµιο του
NYU, την Ruth Faden, ιδρύτρια του Johns Hopkins
Berman Institute of Bioethics, και τον Ανδρέα ∆ρακόπουλο, Πρόεδρο του ΙΣΝ.
Ένας διάλογος για ζητήµατα του παρόντος και θεµατικές από παλαιότερες διοργανώσεις SNF Conference, όπως ο µεταβαλλόµενος ορισµός του
δηµόσιου χώρου, ο ρόλος της φιλανθρωπίας και
των καλλιτεχνικών θεσµών εν µέσω κρίσης, η
επούλωση του ψυχικού τραύµατος και ο ρόλος της
ηθικής στη διαµόρφωση των δηµόσιων επιλογών
µας.
19:30 SNF Conference: Αναγέννηση, Επανεφεύρεση
και Επιστροφή. Ο κόσµος στην µετά COVID-19
εποχή
Live Συζήτηση µε τον Νικόλα Χρηστάκη, Καθηγητή
Sterling Κοινωνικών και Φυσικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Yale, τον Andrew Zolli, εξειδικευµένο ερευνητή σε θέµατα του µέλλοντος, τη Hilary Cottam*,
συγγραφέα, και τον Achim Steiner, UN Development
Leader*. (*έχουν προσκληθεί)
Το SNF Conference διερευνά την πιθανότητα δηµιουργίας ενός γόνιµου, ανοιχτού σε όλους, και περισσότερο ανθρώπινου µέλλοντος που θα γεννηθεί
µέσα από την κρίση που βιώνουµε. Πώς κάνουµε
αυτό το άλµα προς τα µπροστά και πώς δηµιουργούµε τον κόσµο που θέλουµε να έχουµε στη µετάCOVID-19 εποχή;
21:00 William Kentridge: Μια περιήγηση στο
εργαστήριό του (Premiere)
Τι πιο συναρπαστικό από την ευκαιρία να «µπούµε»
στον χώρο αλλά ίσως και στον τρόπο σκέψης, ενός
τόσο σηµαντικού δηµιουργού; Ο κορυφαίος Νοτιοαφρικανός εικαστικός και σκηνοθέτης William
Kentridge µάς ξεναγεί στο εργαστήριό του και µας
µιλάει για το έργο του Waiting for the Sibyl.
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Τρίτη 23 Ιουνίου
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21:30 Virtual SNF RUN (Live)
+

Ο αγώνας SNF RUN επιστρέφει µε µια διαφορετική
εκδοχή, αλλά όπως πάντα µε φιλανθρωπικό σκοπό.
Για πρώτη φορά, συµµετέχοντες από όλη την Ελλάδα –και όχι µόνο–τρέχουν εξ αποστάσεως αλλά
από κοινού, σε έναν virtual αγώνα, για να ενισχύσουν οικονοµικά το νοσοκοµείο της εκάστοτε περιοχής τους.
22:00 Στέρεο Νόβα (Επιµεληµένο αρχειακό υλικό του
SNFestival)
Προβολή της ιστορικής συναυλίας του αγαπηµένου
ντουέτου της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής στο
SNFestival 2018. Ήσουν κι εσύ ανάµεσα στους
11.000 θεατές που πληµµύρισαν το Ξέφωτο του
ΚΠΙΣΝ ή µήπως την είχες χάσει και το µετανιώνεις
ακόµη; Όπως και να έχει, τώρα είναι η ευκαιρία να
(ξανα)ζήσεις µια από τις πιο πολυσυζητηµένες συναυλίες του SNFestival.
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Τετάρτη 24 Ιουνίου
18:30 ∆ιάλογοι ΙΣΝ – SNF Agora Conversations:
Τεχνολογία και ∆ηµοκρατία σε Αλληλεπίδραση:
Προοπτικές και Όρια (Live Συζήτηση)
Οι ∆ΙΑΛΟΓΟΙ του ΙΣΝ και το SNF Agora Institute
στο Πανεπιστήµιο Johns Hopkins διοργανώνουν µια
διαδικτυακή συζήτηση για να εξετάσουν τις επιπτώσεις του COVID-19 στην κοινωνία, στη δηµοκρατία
και στο µέλλον µας, σε σχέση µε τον ρόλο της τεχνολογίας. Ο COVID-19 έχει αποκαλύψει και επιδεινώσει ορισµένες από τις προκλήσεις που
αντιµετώπιζαν ήδη+ οι κοινωνίες, οι οικονοµίες,
ακόµη και η ίδια η δηµοκρατία. Καθώς ο κόσµος
στρέφεται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία και
στην Τεχνητή Νοηµοσύνη για να ανταποκριθεί και
να ανακάµψει από την πανδηµία, τι διδάγµατα µπορούµε να αντλήσουµε σχετικά µε το πώς η τεχνολογία µπορεί να βοηθήσει τόσο τις κυβερνήσεις
όσο και τους πολίτες να επαναπροσδιορίσουν τη
διακυβέρνηση, τη συµµετοχή, τον ανταγωνισµό, την
ελευθερία και την ισότητα; Μπορεί η τεχνολογία να
µας βοηθήσει να καταστήσουµε τις φιλελεύθερες
δηµοκρατίες πιο δίκαιες και ανοικτές προς όλους,
έτσι ώστε να µπορούν να συµµετέχουν όλοι οι πολίτες;
20:00 Theater of War: The Oedipus Project (Live)

+

∆ιεθνώς αναγνωρισµένοι ηθοποιοί ερµηνεύουν
αποσπάσµατα από τον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή, τροφοδοτώντας µια συζήτηση µε το κοινό
υπό την καθοδήγηση του Bryan Doerries. Ερµηνεύουν
οι Frances McDormand, Oscar Isaac, Jeffrey Wright,
John Turturro, Frankie Faison, David Strathairn, και ο
πολιτικός Jumaane Williams.

+
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Σάββατο 27 Ιουνίου
18:30 Circus Cosmos Show (Επιµεληµένο αρχειακό
υλικό του SNFestival)
Ορισµένες από τις καλύτερες στιγµές από το καλύτερο θέαµα τσίρκου του κόσµου.
19:30 Nostos University. 2021 Sneak-Peek
(Premiere)
Μια συζήτηση ανάµεσα στους κορυφαίους σκακιστές Garry Kasparov και Judit Polgár, τον µαθηµατικό και πρώην παίκτη ποδοσφαίρου John Urschel,
τον ιδρυτή του Chessbase Frederic Friedel και το
κοινό. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο σκακιστής Χρήστος Μπανίκας.
21:00 Selected Shorts (Premiere)
Το διάσηµο Αµερικάνικο ραδιοφωνικό show αναγνώσεων λογοτεχνικών αποσπασµάτων Selected
Shorts επιµελείται ειδικά για το SNFestival RetroFuture ένα επεισόδιο µε πρωταγωνιστές τους Nia
Vardalos, Kathleen Chalfant, Sam Underwood, και
Valorie Curry. Tα αποσπάσµατα πραγµατεύονται
σύγχρονους κοινωνικούς προβληµατισµούς, όπως
το social distancing αλλά και θέµατα που αγγίζουν
το µέλλον µας υπό το πρίσµα της Τεχνητής Νοηµοσύνης.

*

Περισσότερες λεπτοµέρειες και
προσθήκες θα ανακοινωθούν
σύντοµα. Το πρόγραµµα
ενδέχεται να τροποποιηθεί.
Επισκεφθείτε το :
www.SNFestival.org για πληροφορίες και νεότερα.
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Εναλλακτική ∆ιδασκαλία σε
µαθητές ειδικής αγωγής

Ι

ούλιος 2019, Oι ανησυχίες για κάτι καινούριο είχαν
βγει στην επιφάνεια.

Ήταν αρχές Σεπτέµβρη του 2019, όταν η φλόγα δυνάµωσε, η θέληση και η επιθυµία για την υποστήριξη
στον χώρο της ειδικής αγωγής µεγάλωσε και µας παρακίνησε να κάνουµε τα πρώτα µας βήµατα. Βήµατα µε
όνειρο την αναζήτηση νέων διαδροµών µε πολλές προκλήσεις.

3 ∆εκεµβρίου 2019, Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας και οι
τροχοί της ελπίδας πήραν µπροστά για µία νέα προσπάθεια, η οποία συνοδεύτηκε µε την ενηµέρωση όλων των
ειδικών σχολείων ειδικής αγωγής της Αττικής για την
αθλητική εκδήλωση που θα υλοποιούνταν στο ΚΠΙΣΝ.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 / Νο 7 / E-MAG SPORTS EXCELLENCE

Θεόδωρος ∆αβιώτης,
Υπεύθυνος των Αθλητικών Προγραµµάτων
Μαζικού Αθλητισµού Α&Π

Τα πρώτα δύο σχολεία, οι πρώτοι σύµµαχοι της νέας προσπάθειας ήταν το 1ο ειδικό σχολείο Κορυδαλλού & 6ο ειδικό σχολείο Αθήνας.
5 ∆εκεµβρίου 2019, Νέα Υόρκη, τα λόγια του κ. Κουλουβάρη: «Οι µαθητές και οι οικογένειες έχουν ανάγκη την
(υπο-)στήριξή µας» ακούστηκαν σαν να προµηνύουν τι
µέλει γενέσθαι.
Φεβρουάριος 2020, η αθλητική δραστηριότητα Αθλητισµός για όλους, ξεκίνησε να υλοποιείται στο ΚΠΙΣΝ (κάθε
Σάββατο και Κυριακή) για παιδιά Ειδικής Αγωγής µε τους
συνοδούς.
8 Μαρτίου 2020, Παγκόσµια Ηµέρα Γυναίκας, το Τµήµα
www.SportsExcellence.gr
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Αθλητικής Αριστείας - Sports Excellence υλοποίησε στην
ΕΒΕ του Κέντρου Πολιτισµού ΙΣΝ, την ηµερίδα «Γυναίκα,
Μητέρα, Αναπηρία». Μία ηµερίδα ορόσηµο για την µετέπειτα εξέλιξη των πραγµάτων.

συνεδρίες σε εβδοµαδιαία βάση. Μία εθελοντική πρωτοβουλία από όλες τις πλευρές, που ένωσαν τις δυνάµεις
τους και έδωσαν ξανά θάρρος και ελπίδα στις οικογένειες.

13 Μαρτίου 2020, Η ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας Προστασίας του Πολίτη για την πανδηµία του Covid19 «πάγωσε» όλη την υφήλιο. Η προσαρµοστικότητα των
ανθρώπων λειτούργησε µπροστά στην αιφνίδια απειλή. ∆ε
συνέβη το ίδιο και για τα παιδιά της ειδικής αγωγής. Ένας
καθηµερινός αγώνας δρόµου για τους γονείς και τους
µαθητές εντός του σπιτιού, χωρίς κάποια πρόβλεψη για
την υποστήριξη τους.

H πλατφόρµα Κinems αποτελεί µία καινοτόµο εκπαιδευτική
προσέγγιση για µαθητές µε µαθησιακές ή άλλου τύπου δυσκολίες, ενώ έχει δοκιµαστεί παγκοσµίως µε εντυπωσιακά
αποτελέσµατα.

Η πλατφόρµα υποστηρίζει εκπαιδευτικά και κινητικά παιχνίδια βασικής γυµναστικής για την ειδική εκπαίδευση µε
αναλύσεις κιναισθητικής και µάθησης. Στο χώρο αυτό φιλοξενούνται εξατοµικευµένες δραστηριότητες, που ενιΚάπου εκεί «εµφανίστηκε» η ιδέα της τηλε-εκπαίδευσης για σχύουν τα κίνητρα, αυξάνουν τα επιτεύγµατα των µαθητών,
τους µαθητές ειδικής αγωγής διαδικτυακά. Η µεγάλη έλ- τη συµµετοχή και τη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων
λειψη εξειδικευµένης προσέγγισης των µαθητών στην ελ- καθώς και των µαθησιακών επιδόσεων.
ληνική επικράτεια και ειδικά στην ειδική αγωγή, έφερε τη
πρωτοβουλία να στηθεί το πρόγραµµα µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, µέσω της διαδραστικής εκπαιδευτικής Ο νέος τρόπος διδασκαλίας καθώς και οι παιδαγωγικές
εφαρµογές επανάφεραν στη ζωή των µαθητών τη θεραπλατφόρµας «KINEMS».
πευτική αγωγή µε ακαδηµακές δραστηριότητες µάθησης
Τα σχολεία που ακολούθησαν πρώτα ήταν και πάλι το 1ο καθιστώντας την εκπαίδευση αποδοτικότερη και αποτελεειδικό σχολείο Κορυδαλλού, το 6ο ειδικό σχολείο Αθή- σµατικότερη, διευκολύνοντας τη διδασκαλία µε τη συνερνας, ενώ µε µεγάλο ενθουσιασµό στη προσπάθεια εντάχ- γασία οµάδων.
θηκε και το ΕΝΕΕΓΥΛ Μεσολογγίου.
Μετά και τη τρίτη εβδοµάδα του προγράµµατος, οι µαθηΠλέον, 18 οικογένειες µαθητών ειδικής αγωγής σε συ- τές ειδικής αγωγής συνεχίζουν τις εκπαιδευτικές τους δινεργασία µε τους εκπαιδευτικούς τους και τους συνερ- δασκαλίες µαζί µε τους εκπαιδευτικούς τους, ενώ η
γάτες του Sports Excellence πραγµατοποιούν τρεις απόδοσή τους βελτιώνεται συνεχώς.

kinems

3 σχολεία
www.SportsExcellence.gr

18 οικογένειες 21 μαθήματα
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Ο διευθυντής του ΕΝΕΕΓΥΛ Μεσολογγίου, κύριος Πατρόπουλος
Αθανάσιος µας αναφέρει:
Σε µια περίοδο πρωτόγνωρη για τα σχολεία µας και σε µια προσπάθεια
αναζήτησης ελκυστικών εκπαιδευτικών εργαλείων, το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο – Λύκειο Μεσολογγίου µας απευθύνθηκε στην οµάδα
του Τµήµατος Αθλητικής Αριστείας και στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα Kinems.
Η συνεργασία αποδείχθηκε καρποφόρα.
Οι εκπαιδευτικοί µε την κατάλληλη επιµόρφωση από την οµάδα Kinems,
χρησιµοποιούν πλέον την πλατφόρµα εφαρµόζοντας εκπαιδευτικές συνεδρίες στους µαθητές. Τα παιδιά ανταποκρίνονται στα διαδραστικά και κιναισθητικά παιχνίδια ευχάριστα, επιδιώκοντας µάλιστα την επανάληψη των
παιχνιδιών µετά το πέρας των συνεδριών.
Το εκπληκτικό της πλατφόρµας Kinems είναι ότι ο εκπαιδευτικός µπορεί να
επέµβει κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των παιχνιδιών αλλάζοντας τα επίπεδα δυσκολίες του παιχνιδιού, ελέγχοντας έτσι τις αντιδράσεις του µαθητή
σε πραγµατικό χρόνο, οπότε µπορεί να διακόψει ακόµη και τη ροή του παιχνιδιού, ώστε ο µαθητής να µην νιώσει µαταίωση (κάτι που δεν γίνεται σε
άλλες εκπαιδευτικές πλατφόρµες).
Κάθε εκπαιδευτικό παιχνίδι διαµορφώνεται µε βάση το στόχο του µαθήµατος όπως τον έχει θέσει ο εκπαιδευτικός και κυρίως µε βάση τις δυνατότητες του µαθητή (γνωστικές, κινητικές, αισθητηριακές), αφού η
πλατφόρµα Kinems έχει συµπεριλάβει την σηµαντικότερη παράµετρο «Τα
όρια και τις δυνατότητες του µαθητή».
Τα παιχνίδια διατηρούν αµείωτο το ενδιαφέρον των µαθητών και το δικό
µας και βοηθούν στην εξέλιξη τόσο του εκπαιδευτικού, όσο και του µαθητή.
Ευχαριστούµε το Τµήµα Αθλητικής Αριστείας SE για την συνεργασία και
χαιρόµαστε που συµβάλουµε όλοι από κοινού στην πραγµατοποίηση των
οραµάτων µας: «Την ανέλιξη των µαθητών (σωµατική, πνευµατική, ψυχική)
δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους».

”
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Σκέψεις µιας µητέρας µαθητή:

Χρονικό της αλλαγής!

Το Kinems είναι ένα πρόγραµµα ευχάριστο, διασκεδαστικό, βοηθά το παιδί να αναπτύξει δεξιότητες και να
µάθει µέσα από πλήθος δραστηριότητες . Το παιδί ζητάει
να ασχοληθεί µε το πρόγραµµα και να εργαστεί µέσα σε
αυτό. Αν και είναι ένα πιλοτικό πρόγραµµα, το Kinems θα
µε ενδιέφερε πολύ να το παρέχω µελλοντικά στο παιδί
µου µέσω µιας συνδροµής ίσως. Ευχαριστώ την δασκάλα µας κα Γεωργία και την οµάδα Kinems για την ευκαιρία αυτήν να βοηθήσουν το παιδί µου, ένα παιδί µε
ειδικές ανάγκες. Όλοι µαζί έχουµε έναν κοινό στόχο ένα
καλύτερο µέλλον για αυτά τα παιδιά. ∆υο λόγια από καρδιάς, µοιραστείτε τα δηµόσια για να γίνει µια µικρή αρχή
σε ένα µεγάλο µέλλον.

”

www.SportsExcellence.gr
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Ενώνοντας
τα νησιά των
Αθλητικών
Μονοπατιών

Τ

α Αθλητικά Μονοπάτια είναι πρόγραµµα προώθησης της αθλητικής παιδείας µέσω δράσεων,
που προάγουν την ψυχική και σωµατική υγεία.
Σκοπός του προγράµµατος είναι η βελτίωση της
ποιότητας ζωής παιδιών και ενηλίκων στα αποµακρυσµένα νησιά του Αιγαίου. Το φετινό χειµώνα 5 Καθηγητές Φυσικής Αγωγής βρέθηκαν στον Άγιο Ευστράτιο,
Κάσσο, Καστελόριζο, Λειψούς και Τήλο, διεξάγοντας καθηµερινά αθλητικά προγράµµατα για όλες τις ηλικιακές
οµάδες, προσφέροντας διεξόδους και εµπειρίες σε µικρούς και µεγάλους που αλλιώς δεν θα είχαν την δυνατότητα να αποκτήσουν.
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Ελένη Κόλλια,
Υπεύθυνη Προγράµµατος "Αθλητικά Μονοπάτια" Α&Π

Όλα αυτά διακόπηκαν ξαφνικά µε την έλευση της πανδηµίας. Τα αποµακρυσµένα νησιά αποτελούν µέρη ευάλωτα
και οι κάτοικοί τους δεν έχουν την πολυτέλεια της άµεσης
ολοκληρωµένης περίθαλψης. H πιθανότητα διασποράς του
covid-19 τους γέµιζε φόβο και ανασφάλεια, γιατί τα νησιά
αποτελούσαν ανοχύρωτες πόλεις για το ιό.
Σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες µέληµά µας ήταν να
µείνουµε στα νησιά, να σταθούµε δίπλα τους και να τους
υποστηρίξουµε όσο καλύτερα µπορούµε, προσαρµοσµένοι στα νέα δεδοµένα και µέτρα που σταδιακά ανακοίνωναν οι αρχές.
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”

108 συναντήσεις
740 συμμετοχές

Με αφορµή το 1ο ∆ιανησιωτικό zoom κάτοικοι της Κάσσου δήλωσαν:

«Μπράβο, πιστεύω πως είναι µια καταπληκτική εµπειρία για όλα τα παιδιά ! Και σε άλλα πολλά!» Νικήτας
Καµπούρης, γονέας Κάσσος
Η επαφή άλλαξε και έγινε διαδικτυακή, κρατώντας µία
σταθερή αµφίδροµη επικοινωνία µε γονείς και παιδιά
προκειµένου να ανταποκριθούµε στις ανάγκες του κάθε
νησιού. Από τις πρώτες κιόλας ηµέρες του lock down, συσπειρωθήκαµε και τροφοδοτούσαµε καθηµερινά τους κατοίκους µε video γυµναστικής από τους συνεργάτες µας
στα νησιά, προτάσεις άθλησης, ψυχαγωγίας και δηµιουργικής απασχόλησης για παιδιά και ενήλικες, ενώ δεν
έλειπαν εβδοµαδιαία challenge και ενηµερωτικές διασκέψεις. Σκοπός να συνεχίσουµε το πρόγραµµά µας και να
υποστηρίξουµε τους γονείς στο νέο ρόλο που είχαν κληθεί να αναλάβουν έχοντας πλέον τα παιδιά συνεχώς κλεισµένα στο σπίτι.
Στην πορεία προστέθηκαν διανησιωτικές συναντήσεις των
παιδιών 2 φορές την εβδοµάδα, φέρνοντας τα παιδιά
των 5 νησιών πιο κοντά από ποτέ, εµπλουτίζοντας το πρόγραµµα µε διατροφή, επαγγελµατικό προσανατολισµό,
σκάκι, θεατρικό παιχνίδι, ενώ παράλληλα διεξάγονταν καθηµερινά σε επίπεδο νησιού live µαθήµατα γυµναστικής
και παιχνίδια για όλα τα ηλικιακά group από τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Συνολικά διεξήχθησαν 108 ΜΑΘΗΜΑΤΑ µε 740 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.
Η επόµενη ηµέρα µας βρίσκει έτοιµους, προσαρµοζόµενοι εκ νέου στις νέες συνθήκες µου διαµορφώνονται. Η
άσκηση γίνεται κυρίως σε εξωτερικούς χώρους για ενήλικες και εφήβους, ενώ για τα παιδιά θα ξεκινήσουν σύντοµα µαθήµατα κολύµβησης ανά δύο.

www.SportsExcellence.gr

«Πολλά µπράβο για όλες τις διεξόδους και τις εµπειρίες που προσφέρεις σε µικρούς και µεγάλους
στο νησί που αλλιώς δεν θα είχαν την δυνατότητα.»
Πόπη Σακελαρίδου, κάτοικος Κάσσου
«Ειλικρινά σας ευχαριστούµε πολύ για ότι έχετε κάνει.
Πολύ σηµαντικό για να έχουν τα παιδιά µας µια δραστηριότητα. Ευχαριστούµε από τα βάθη της καρδιάς
µας εσένα, το Ίδρυµα Σταύρος Νίαρχος, ο ∆ήµος
της ηρωικής Κάσσου. Ευχαριστούµε από Καρδιάς Βασίλη είσαι πραγµατικά ο ήρωας των παιδιών
µας.»Τζένη Νικολάου, γονέας Κάσσος (πρόεδρος συλλόγου γονέων δηµοτικού Κάσσου)

Επίσης, µεταφέρουµε τις δηλώσεις της
∆ηµάρχου Αγίου Ευστρατίου, κας Μαρίας
Κάκαλη, γονέα 2 παιδιών
«Η συνέχιση του προγράµµατος αθλητικά µονοπάτια,
την περίοδο της πανδηµίας του covid 19, ήταν ιδιαίτερα σηµαντική για τα παιδιά και τους ενηλίκους,
καθώς µπόρεσαν να κρατήσουν ένα µέρος της καθηµερινότητας τους αλώβητο! Οι δράσεις από την
άλλη πλευρά που είχαν να κάνουν µε τις συνδέσεις
των νησιών έφεραν σε επαφή τους συµµετέχοντες
του προγράµµατος και οι ενηµερωτικές τηλεδιασκέψεις ήταν πολύ χρήσιµες και ενδιαφέρουσες για µικρούς και µεγάλους!»
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Υγεία

Αυτισµός
Πέτρα Καλαµπόκα,

Υπεύθυνη τµήµατος Επικοινωνίας

Η

Temple Grandin αποτελεί ένα από τα πιο
γνωστά πρόσωπα µε αυτισµό. Θεωρεί πως: «ο
αυτισµός της έδωσε ένα όραµα… κι εκείνη
έδωσε στον αυτισµό φωνή», ενώ συµπληρώνει:
«έχει δοθεί πολύ µεγάλη έµφαση στις
αρνητικές πλευρές του αυτισµού και ανεπαρκής προσοχή ή
σεβασµός, στις θετικές πλευρές»

Με αφορµή την παγκόσµια ηµέρα του αυτισµού
φιλοξενήσαµε τρεις ξεχωριστές αφηγήσεις γονέων, που
µας επέτρεψαν µε τη δύναµη και την εξωστρέφεια που
τους διακρίνει να έρθουµε λίγο πιο κοντά στο βίωµά τους,
µας συγκίνησαν µε το ρεαλισµό της αφήγησής τους, µας
προβληµάτισαν ως προς τους ρόλους των αυτιστικών
παιδιών και µετέπειτα ενηλίκων σε σχέση µε το κοινωνικό
γίγνεσθαι και µας υπενθύµισαν, πως πίσω από µία
δυσκολία κρύβεται πάντα µία θέ-λυση κι ένας τρόπος. Κι,
ίσως, αυτός ο τρόπος, αν είχε ήχο, να ήταν ο παλµός της
καρδιάς κάτω από το νερό της θάλασσας.
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Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του
6ου Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου Αθηνών
& 6ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Αθηνών

Μηνύµατα για την παγκόσµια ηµέρα του
αυτισµού 02 Απριλίου 2020
Ο Σύλλογος µας ιδρύθηκε τον Νοέµβριο του 2016 µε
κύριο στόχο την αναβάθµιση των παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τα παιδιά µε ∆ιαταραχές Αυτιστικού Φάσµατος. Η βελτίωση των παρεχόµενων
υπηρεσιών εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τους γονείς αλλά και από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα
δηµόσια ειδικά σχολεία. Στόχος µας είναι όλα τα παιδιά
να καταστούν αυτάρκεις, αυτόνοµοι και λειτουργικοί πολίτες στην αυριανή κοινωνία. Το µήνυµα που έχουµε στην
κεντρική µας σελίδα και θέλουµε να περάσουµε σε όλους
τους γονείς είναι το κάτωθι: Οι άνθρωποι µε ειδικές ανάγκες πρέπει να ενεργήσουν µόνοι τους. Εµείς µπορούµε
να τους παράσχουµε εναλλακτικές λύσεις, τις δυνατότητες,
τα απαραίτητα µέσα. Μόνο εκείνοι όµως µπορούν να τα
κάνουν πράξη. Εµείς µπορούµε να συµπαραστεκόµαστε
σθεναρά, να είµαστε κοντά τους για να τους ενισχύουµε,
να ενθαρρύνουµε, να ελπίζουµε και να βοηθάµε όσο µπορούµε.

Οι άνθρωποι µε ειδικές
ανάγκες ανεξάρτητα
από την έκταση της
δυσλειτουργίας τους,
έχουν µία απεριόριστη
δυνατότητα να γίνουν
όχι αυτό που θέλουµε
εµείς αλλά αυτό που
υπάρχει µέσα τους.
- Leo Buscaglia

Νίκος Κουιµτζής
Πρόεδρος του Συλλόγου

Η προσωπική εµπειρία.
Η αρχή ήταν δύσκολη. Το άγνωστο µας τρόµαζε και είχαµε µία τεράστια ανάγκη να πιαστούµε από κάτι, που να
διαψεύσει τις διαγνώσεις των ειδικών. Η έλλειψη συσσωρευµένης γνώσης µας οδήγησε στο να χάσουµε την
περίοδο της πρώιµης παρέµβασης, η οποία είναι πολύ
σηµαντική. Τα νέα έρχονταν αλλά ήταν όλο και πιο δυσοίωνα και επαλήθευαν τις αρχικές διαγνώσεις. Η µικρή
µας κόρη ήταν στο φάσµα του αυτισµού. Η περίοδος της
άρνησης και της αρχικής κατάθλιψης, παρήλθε σχετικά
σύντοµα. Αποφασίσαµε όλη η οικογένεια να το παλέψουµε για να βοηθήσουµε την κόρη µας και όλα τα άλλα
παιδάκια σαν αυτή. Λάθη έγιναν στην αρχή όπως έχουν
κάνει οι περισσότεροι γονείς, διότι δεν υπήρχε κάποιος
να µας συµβουλέψει τι να κάνουµε και πως να κινηθούµε.
Εννέα χρόνια τώρα έχουµε βιώσει όλες τις αλλαγές του
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. Η δηµόσια ειδική
αγωγή είναι εγκαταλελειµµένη, χωρίς επαρκή στελέχωση
σε προσωπικό και µε υποδοµές που άλλες ευρωπακές
χώρες είχαν προ σαράντα και πλέον ετών. Επειδή πολλοί
φίλοι από την επαρχία µας λένε πόσο τυχεροί είµαστε
που ζούµε στην Αθήνα, στην Πρωτεύουσα, σας ενηµερώνω ότι δεν υπάρχει σχολική υποδοµή (ΕΕΕΕΚ) για την
εκπαίδευση των παιδιών µας µετά το τέλος της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η µόνη συµβουλή που µπορώ να
σας δώσω είναι όλοι να βγείτε άµεσα από την αδράνεια.
Η µόνη αναγνωρισµένη θεραπεία για αυτά τα παιδιά είναι
η εντατική εκπαίδευση και η έκθεση σε κοινωνική αλληλεπίδραση. Αυτά τα παιδιά αξίζουν το καλύτερο. ∆εν είναι
µία χαµένη υπόθεση όπως ακούω από πολλούς. Αν µη τι
άλλο η αγάπη τους είναι εντελώς ανιδιοτελής.
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Άδα Σταµατάτου, Ακτιβίστρια
Η φετινή 2α Απριλίου, η παγκόσµια µέρα αποδοχής και
ενηµέρωσης του αυτισµού, µας βρίσκει παγκοσµίως σε
υποχρεωτικό εγκλεισµό λόγω του ιού covid_19.
Για εµάς τους γονείς αυτιστικών όλη αυτή η κατάσταση
της απαγορευτικής κυκλοφορίας ή της σύντοµης έστω
εξόδου από το σπίτι, µας βρίσκει ήδη εξοικειωµένους µε
αυτή!
Εδώ και πολλά χρόνια έχουµε συνηθίσει σε ένα τρόπο
ζωής, όπου ο εγκλεισµός είναι στην καθηµερινή µας ρουτίνα… Έχουµε απαρνηθεί πολλά Σαββατόβραδα, πολλές
προσκλήσεις, αµέτρητες εορτές… γιατί απλά ο αυτισµός
των παιδιών δεν µας το επέτρεπε. Γιατί οι αυτιστικοί έχουν
συγκεκριµένο πρόγραµµα που θέλουν και πρέπει να ακολουθούν καθηµερινώς, ώστε να νιώθουν ήρεµοι και
ασφαλείς. Και στις περιόδους που τα παιδιά µας ήταν µε
έντονες κρίσεις η παραµονή τους στο σπίτι ήταν απολύτως αναγκαία ως το µόνο φάρµακο…
Είναι πολύ δύσκολο να ζεις µε τον αυτισµό, γιατί στην
αρχή προσπαθείς να τον εξαφανίσεις και όταν συνειδητοποιήσεις ότι αυτό είναι ανέφικτο… προσπαθείς να µαζέψεις τα κοµµάτια σου καταβεβληµένος και κουρασµένος,
ώστε απλά να βαδίσεις µαζί του. Ο αυτισµός είναι ένας
πόλεµος συνεχής. ∆εν τον νικάς ποτέ, αλλά µπορείς να
ζήσεις µαζί του µε ανακωχή. Ο αυτισµός θέλει παρατήρηση. Μόνο αυτό. Σε µεταµορφώνει σε ντετέκτιβ… γίνεσαι
ένα λαγωνικό, που µυρίζεται τους κινδύνους. Γίνεσαι ένας
στρατιώτης τόσο έµπειρος στην αποκωδικοποίηση συµπεΙΟΥΝΙΟΣ 2020 / Νο 7 / E-MAG SPORTS EXCELLENCE

ριφορών που καταφέρνεις να λύσεις προβλήµατα, ενώ
άλλοι πνίγονται σε µια σταλιά νερό…
Το µόνο διαφορετικό για εµάς τους γονείς αυτιστικών
στον φετινό εορτασµό της παγκόσµιας ηµέρας είναι ότι
µας βρίσκει ακόµα πιο φοβισµένους… Φοβισµένους για
το αβέβαιο… Ένα αν… καρφωµένο στο µυαλό µας…
Γιατί εµείς δεν έχουµε την πολυτέλεια να µπορούµε να
αρρωστήσουµε! ∆εν την είχαµε ποτέ και δεν την έχουµε
ούτε τώρα µε τον κορωνοό. Η σκέψη, τι θα γίνει αν κολλήσουµε εµείς, είναι εφιαλτική… η σκέψη της πιθανής νοσηλείας µας σε νοσοκοµείο αν έχουµε δύσπνοια είναι
τροµαχτική… η σκέψη αν το αυτιστικό παιδί µας χρειαστεί
νοσηλεία και αποµόνωση σε νοσοκοµειακό θάλαµο από
κορωνοό χωρίς την δυνατότητα επίσκεψης από εµάς
είναι το χειρότερο σενάριο όλων…
∆εν υπάρχει επαρκής πρόνοια για τους αυτιστικούς από
την Πολιτεία µας και έρχεται µια πανδηµία που θα το κάνει
ακόµα πιο αληθινό το πρόβληµα. Εύχοµαι η φετινή 2α
Απριλίου να βάλει σε σκέψη πολύ κόσµο που θα βιώσει
την αποµόνωση, τον εγκλεισµό, την αδυναµία επικοινωνίας ώστε να κατανοήσει την καθηµερινότητα των γονιών
µε αυτισµό και του χρόνου κάτι να έχει αλλάξει για εµάς.
Εύχοµαι µία χαρούµενη και υγιή παγκόσµια ηµέρα αποδοχής του αυτισµού.
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Τσουµπρής Ιωάννης
Καλοκαίρι του 2011,

Άνοιξη του 2016,

Εδώ και µήνες, ερευνούµε για να µάθουµε τι συµβαίνει µε
το παιδί µας, αγωνία.

Πάµε καλά, προχωράµε, αργά, αλλά προχωράµε. Η αγάπη
είναι εδώ και πολύ δυνατή. Έχουµε δίπλα µας, όχι έναν
µικρό άνθρωπο µε διαφορετικότητα, µε αυτισµό, αλλά
έναν Άγγελο, που µας χαρίζει το χαµόγελο του και προσπαθεί, προσπαθεί πολύ. Η δύναµη του γίνεται δύναµη
µας και η δύναµη µας γίνεται δύναµη του. Ένας δυνατός
κύκλος συνύπαρξης.

Κάνει ζέστη σήµερα. Περιµένω σε έναν διάδροµο του εργαστηρίου στο νοσοκοµείο Παίδων. Σε λίγο θα ενηµερωθώ για τα αποτελέσµατα των πρόσφατων µοριακών
εξετάσεων του παιδιού. Με καλεί ο αρµόδιος καθηγητής
και του ζητώ µε θάρρος να µε βάλει αµέσως στο θέµα.
Ανταποκρίνεται.
Αγαπητέ γονέα, τα αποτελέσµατα δεν είναι καλά. Το παιδί
θα έχει αναπτυξιακές δυσκολίες. Θα χρειαστεί από εσένα
να είσαι δίπλα του και µε πολύ αγάπη, να το βοηθήσεις να
ξεπεράσει πολλά εµπόδια. Θα είσαι;
Η απάντηση δεν µπορεί να είναι παρά µόνο µία. Αγάπη
και µόνο Αγάπη για το παιδί. Μαζί θα ξεπεράσουµε όλα
τα εµπόδια.
Κάπως έτσι, οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, το
«Φάσµα του Αυτισµού», µπήκαν στην καθηµερινότητα µας.
Ειδική αγωγή, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, υποστήριξη
µέρα και νύχτα. Και κάθε µέρα, κάθε νύχτα, κάθε δευτερόλεπτο της πορείας, µάχες συναισθηµάτων. Μάχες που
άλλοτε κερδίζονται και άλλοτε χάνονται. Όµως, σηµασία
έχει, ποιος θα κερδίσει στο τέλος αυτόν τον ξεχωριστό
πόλεµο.

www.SportsExcellence.gr

Όµως δεν πρέπει να µείνουµε µόνοι µας, γιατί έτσι, θα
µείνουν µόνοι τους και πολλοί άλλοι. Πρέπει να κάνουµε
κάτι µαζί, όλα τα παιδάκια µε αυτισµό αλλά και για τα υπόλοιπα παιδιά, να υπάρξει συνεκπαίδευση. Να υπάρξει στο
µέλλον ένας καλύτερος κόσµος για όλους.
Με αυτές τις σκέψεις, µέσα σε ένα ανοιξιάτικο βραδινό
του 2016, γεννιέται η ιδέα του «Τζάµπολ Αγάπης».
Ξεκινάµε δειλά δειλά µε κάποιους αγώνες επίδειξης, µε
άλλα παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσµα, αλλά
και µε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Η αγάπη των συνανθρώπων µας, µας δίνει κουράγιο για τη συνέχεια. εξελισσόµαστε σε «Ειδική Καλαθοσφαιρική Αγωγή».
Πραγµατοποιούµε προπονήσεις, σεµινάρια διδασκαλίας,
µοιράζουµε Αγάπη και παίρνουµε δύναµη από τα χαµόγελα των συνανθρώπων µας.
Αυτισµός. Αποδοχή αλλά και διδασκαλία. Εκπαίδευση που
µπορεί να υποστηρίξει πέρα από τα βασικά του µπάσκετ,
την εξέλιξη στην πειθαρχία, την κοινωνικότητα, την αγάπη
για την άθληση, το χαµόγελο και την αισιοδοξία των γονέων.
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΝΕΟΥΝ

“Αν ο αυτισµός ήταν άθληµα θα
ήταν σίγουρα µαραθώνιος.
Σπουδαίοι αθλητές µε διακρίσεις
σε Παραολυµπιακούς Αγώνες
έχοντας διαγνωστεί µε αυτισµό
άλλαξαν τον ρου της ιστορίας.
Κατάφεραν µε το παράδειγµα
τους να ανοίξουν δρόµους, να
εµπνεύσουν, να συγκινήσουν, να
καθηλώσουν, να υπενθυµίσουν
τελικά σε όλους πως οι
κατακτήσεις νέων κορυφών δεν
είναι κάτι ανέφικτο, αλλά όνειρα
που µετουσιώθηκαν σε πράξη.
Ας γίνουν πηγή έµπνευσης και
ελπίδας για όλους µας”

Dan Aykroyd (1952-Παρόν)
Ο γνωστός κωµικός Dan Aykroyd διεγνώσθη µε σύνδροµο Asperger και αυτό αποτέλεσε την αιτία να εκδιωχθεί από δύο σχολεία. Ο βραβευµένος από την Ακαδηµία
ηθοποιός και συγγραφέας µίλησε σε µεγάλο βαθµό για
το πώς οι εµπειρίες του µε τον αυτισµό συνέβαλαν στο
χαρακτήρα του στα Ghostbusters. O Aykroyd στην πορεία
της ζωής του µίλησε και γνωστοποίησε τις εµπειρίες του
µε το φάσµα του αυτισµού, σε διάφορα στάδια της ζωής
του.

Bobby Fischer (1943-2008)
Ο Bobby Fischer, υπήρξε δεινός σκακιστής και παγκόσµιος πρωταθλητής σκακιού, λέγεται ότι είχε σύνδροµο
Asperger και σχιζοφρένεια. Ήταν εξαιρετικά έντονος χαρακτήρας, και µε δυσκολίες κοινωνικοποίησης. Το σκάκι
αποτέλεσε ένα περιβάλλον δοµηµένο στο οποίο µπορούσε να εστιάσει και να αποδώσει λειτουργικά και εποικοδοµητικά.

Τσουµπρής Ιωάννης

”
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Temple Grandin (1947-παρόν)
“Ο αυτισµός της έδωσε ένα όραµα…… κι εκείνη έδωσε
στον αυτισµό φωνή”.
Η Temple Grandin αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά
πρόσωπα µε αυτισµό. Η Temple Grandin γεννήθηκε στη
Βοστώνη των ΗΠΑ, το 1947. Σε ηλικία 2 ετών
διαγνώστηκε µε αυτισµό. Νευροαναπτυξιακή διαταραχή,
που συνήθως εµφανίζεται στα 3 πρώτα χρόνια της ζωής
του ανθρώπου και επηρεάζει την τυπική ανάπτυξη του
εγκεφάλου – γνωστικές λειτουργίες, επικοινωνιακές και
κοινωνικές δεξιότητες. To οικογενειακό περιβάλλον και ο
δάσκαλος είδαν ένα εξαιρετικά φωτεινό µυαλό, πίστεψαν
στις δυνατότητές της και της έδωσαν κίνητρα να το
αξιοποιήσει την βοήθησαν να εξελιχθεί σταδιακά σε µια
καταπληκτική γυναίκα… «διαφορετική, αλλά όχι “λιγότερη”»
όπως λέει και η ίδια η Τεµπλ. Καθηγήτρια ζωολογίας στο
Πανεπιστηµίο του Κολοράντο (ΗΠΑ), Σύµβουλος
Βιοµηχανικής Τεχνολογίας, Εφευρέτης, περιλαµβάνονται
στο πλούσιο βιογραφικό της. Η Τέµπλ θεωρεί, ότι ο
αυτισµός είναι µια παραλλαγή της τυπικής ανθρώπινης
σκέψης, εξίσου σεβαστή και εποικοδοµητική. «Χωρίς αυτά
τα γονίδια, της παράδοξης νοητικής λειτουργίας, το
ανθρώπινο είδος ίσως και να µην είχε κατέβει ποτέ από
τα δέντρα». Θεωρεί ότι έχει δοθεί πολύ µεγάλη έµφαση
στις αρνητικές πλευρές του αυτισµού και ανεπαρκής
προσοχή ή σεβασµός, στις θετικές πλευρές. Πιστεύει ότι,
παρά τα αναµφισβήτητα µεγάλα προβλήµατά τους σε
κάποιους τοµείς, οι αυτιστικοί µπορούν να έχουν
εξαιρετικές και κοινωνικά πολύτιµες δυνάµεις σε άλλους,
αρκεί να τους επιτραπεί να είναι ο εαυτός τους.
Το 2010, η ζωή της γυρίστηκε σε ταινία, βασισµένη σε
αληθινά γεγονότα, µε τίτλο «ζωή σαν Τριαντάφυλλο».
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Daryl Hannah (1960-παρόν)
Η Daryl Hannah, η όµορφη στάρ ταινιών όπως Splash,
Blade Runner και Steel Magnolias – λίγα χρόνια πρίν
κοινοποίησε τις εµπειρίες της στο φάσµα του αυτισµού.
Από τότε, η Hannah έγινε πηγή έµπνευσης, καθώς µίλησε
ειλικρινά για τις προκλήσεις της ζωής της µε το σύνδροµο
Asperger. Η Hannah έχει µάθει να ελέγχει σε µεγάλο
βαθµό τη ζωή της µε το σύνδροµο Asperger. Η Hannah
ήταν ένας ντροπαλός άνθρωπος, αρνούνταν να δώσει
συνεντεύξεις ή να παρευρεθεί στις πρεµιέρες της. Πλέον
η Hannah ασχολείται µε περιβαλλοντικά ζητήµατα και
άλλες δραστηριότητες που αγαπά.

Satoshi Tajiri (1965-παρόν)
Ως παιδί, ο Satoshi Tajiri γοητευόταν από έντοµα και είχε
το παρατσούκλι “Dr. Bug”από άλλα παιδιά. Ως ενήλικας, ο
Tajiri µετουσίωσε αυτό το ενδιαφέρον του στο παγκόσµιο
φαινόµενο που είναι το Pokemon – το οποίο από µόνο του
κάνει τον Satoshi Tajiri έµπνευση για εκατοµµύρια παιδιά
(και ενήλικες!) σε όλο τον κόσµο. Ο Satoshi Tajiri
βρίσκεται στο φάσµα του αυτισµού. Αν και επιβεβαίωσε
ότι έχει πράγµατι σύνδροµο Asperger, ο Tajiri δεν µιλάει
δηµόσια, επιλέγοντας αντ’αυτού να αφήσει τα πολλά του
επιτεύγµατα να µιλούν από µόνα τους.

Susan Boyle (1961-παρόν)
Η Σκωτσέζα τραγουδίστρια µετά την συµµετοχή της στο
‘’Βρετανία Έχεις Ταλέντο’’ πούλησε πάνω απο 14
εκατοµµύρια άλµπουµ. Ακόµα όµως περισσότεροι
θεώρησαν την Susan Boyle, πηγή έµπνευσης όταν
ανακοίνωσε πως έχει διαγνωσθεί µε σύνδροµο Asperger.
Μάλιστα δήλωσε πως αισθάνθηκε “ανακούφιση” όταν το
έµαθε.

Πηγή:
https://www.appliedbehavioranalysisprograms.com/
https://nevronas.gr/templ-gkrantin-temple-grandin/
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Υγεία

Eπανένταξη στην
καθηµερινότητα ατόµων
µε άνοια µετά την λοίµωξη

Κ

αλούµαστε να επιστρέψουµε στην καθηµερινότητα µας µετά το 2µηνο διάστηµα της καραντίνας λόγω του COVID-19, καθώς η δική
µας επιστροφή είναι σταδιακή και δύσκολη θα
πρέπει να λάβουµε υπόψη και τους δικούς
µας ανθρώπους µε άνοια και να κάνουµε την επιστροφή
τους στην καθηµερινότητά µας όσο πιο οµαλή γίνεται.
Το διάστηµα του «Μένουµε σπίτι» άλλαξε τις καθηµερινές συνήθειες όλων µας, πόσο µάλιστα για ένα άτοµο µε
άνοια που µε τη βοήθεια του φροντιστή είχε ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα εντός και εκτός σπιτιού.

Έτσι λοιπόν προτείνεται µε τη βοήθεια του φροντιστή:
Καθηµερινές δραστηριότητες εντός σπιτιού όπως:

Μην ξεχνάµε ότι ένα άτοµο µε άνοια µπορεί να νιώσει
αναταραχή και ανασφάλεια βγάζοντάς το από το καθηµερινό του πρόγραµµα και να παρουσιάσει αλλαγές στη
συµπεριφορά του, όπως άρνηση, φόβο, επιθετικότητα,
καλό θα είναι λοιπόν να µην το πιέσουµε να κάνει πράγµατα που έκανε προ COVID-19 καθώς θα έχουµε αντίθετα αποτελέσµατα.

υγιεινή,
γυµναστική,
µαγείρεµα,
λοιπές οικιακές εργασίες
Φροντίδα για καλή και υγιεινή διατροφή
∆ιάβασµα βιβλίων µε εικόνες
Καθώς υπάρχει απαγόρευση ακόµα για συνωστισµό
και οµαδικές δραστηριότητες µπορεί να έρθει σε
επαφή ξανά µε το οικογενειακό περιβάλλον για αρχή.
Περίπατος σε εξωτερικό χώρο, πυλωτή, κήπος, βεράντα
Εξωτερικά ερεθίσµατα για την εξάσκηση της µνήµης
σε συνδυασµό µε τον περίπατο

Η κανονικότητα θα αργήσει να επιστρέψει αλλά δεν µπορούµε να αφήσουµε ένα άτοµο µε άνοια µέσα στο σπίτι
χωρίς να ακολουθεί κάποιο στοιχειώδες πρόγραµµα καθηµερινά, καθώς αυτό θα φέρει αρνητικά αποτελέσµατα
στην εξέλιξη της νόσου.

Κάπως έτσι µπορεί να γίνει η επανένταξη στην καθηµερινότητα προσθέτοντας κάθε µέρα και µια δραστηριότητα
ώστε να γεµίσει το ηµερήσιο πρόγραµµα οµαλά χωρίς
ιδιαίτερα προβλήµατα, µέχρι να µπορέσουµε όλοι να επιστρέψουµε στις πρώιµες δραστηριότητες µας.
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