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Αγαπητοί αθλητές – αθλήτριες
Αγαπητοί προπονητές – γονείς

Ο

λοι ζούµε πρωτόγνωρες καταστάσεις µε την
ασύµµετρη απειλή να µας έχει κυριολεκτικά
περικυκλώσει. Αυτές τις κρίσιµες στιγµές διακυβεύεται όχι µόνο η σωµατική υγεία των συνανθρώπων µας που πάσχουν από κάποιο
χρόνιο νόσηµα αλλά επίσης διακυβεύεται η ψυχική υγεία και
ισορροπία όλων µας. Η συνειδητή αποµόνωση που έχουµε
όλοι προσαρµόσει στην καθηµερινότητα µας σταδιακά µπορεί
να µας δηµιουργεί προβλήµατα στην µεταξύ µας επικοινωνία.
Αυτή την κρίσιµη περίοδο θα πρέπει πιστά να ακολουθούµε τις
οδηγίες των ειδικών, να προστατεύοµαι τους εαυτούς µας και
τους συνανθρώπους µας και να έχουµε πίστη και υποµονή ότι
θα τα καταφέρουµε εφόσον είµαστε ενωµένοι.
Εµείς στο Τµήµα Αθλητικής Αριστείας - Sports Excellence – Α`
Ορθοπαιδική Κλινική Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ", έχουµε διακόψει
προσωρινά την λειτουργεία µας ακολουθώντας πιστά τις γενι-

κές οδηγίες. Σαν αντίβαρο έχουµε εγκαταστήσει ένα πλήρες
σύστηµα διαδικτυακής σύνδεσης όπου καθηµερινά επικοινωνούµε ώστε να είµαστε έτοιµοι µόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Οτιδήποτε χρειαστείτε µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί
µας είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά και θα σας απαντήσουµε
το συντοµότερο δυνατόν.
Ευχόµαστε να είστε καλά εσείς και όλοι αυτοί που αγαπάτε, µε
ελπίδα χωρίς φόβο όλοι µαζί θα τα καταφέρουµε.
Σας προτρέπω να µας παρακολουθείτε στα κοινωνικά µέσα
ενηµέρωσης Instagram - Facebook καθώς καθηµερινά δίνουµε
συµβουλές που θα µας διασκεδάσει την αποµόνωση.
Με εκτίµηση
Παναγιώτης Κουλουβάρης
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Sports Excellence

info@sportsexcellence.gr

www.SportsExcellence.gr
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Και οι αθλητές
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Μαρία Ψυχουντάκη

Συνεργάτης Sports Excellence

Τ

α αυξανόµενα κρούσµατα κορωνοού και ο
παγκόσµιος χαρακτήρας που έχει λάβει η µετάδοσή του έχουν προκαλέσει ανησυχία στη
διεθνή κοινότητα και επιβάλουν λήψη µέτρων
σε κάθε χώρα χωριστά για την αποτροπή της
εξάπλωσης και την προστασία των πολιτών.

Για κάποιες εβδοµάδες ή και ένα ή δύο µήνες θα χρειαστεί όλοι να µείνουµε στα σπίτια µας, για το καλό το δικό
µας αλλά και για το συλλογικό καλό. Ένα τέτοιο µέτρο
είναι πρωτόγνωρο και πιθανόν αυτό µας τροµάζει.
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Καλό είναι να λάβουµε υπόψη µας τα ακόλουθα:
Η ενηµέρωσή µας να γίνεται µόνο από έγκυρες και αξιόπιστες πηγές για να γνωρίζουµε τα συµπτώµατα και τις
απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνουµε τόσο για
την πρόληψη όσο και για την αντιµετώπιση.
Παρακολουθούµε την επικαιροποίηση των στοιχείων στις
σχετικές ανακοινώσεις µόνο µία φορά την ηµέρα. ∆εν
έχει νόηµα να παρακολουθούµε αδιάκοπα ειδήσεις ή να
διαβάζουµε όλα όσα γράφονται στο διαδίκτυο.
Μείνε σε επικοινωνία µε το Σχολείο ή το Φροντιστήριό
σου. Πιθανόν να οργανώσουν διαδικτυακά µαθήµατα.

www.SportsExcellence.gr
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Θυµήσου: Παραµονή στο σπίτι,
αλλά όχι αποµόνωση:

Νεαρέ αθλητή,
νεαρή αθλήτρια

Αξιοποιούµε την τεχνολογία. Μένουµε σε
επαφή µε τους αγαπηµένους µας µε το τηλέφωνο,
τα κοινωνικά δίκτυα και τα µηνύµατα.

Είναι σηµαντικό
πονητή σου κα να είσαι σε επικοινωνία µε τον
ι
πρ
µέρος του προ την οµάδα υποστήριξης. Πιθ οανόν
γράµµατος προ
µπορεί να υλοπο
ετο
ιηθεί και κάτω ιµασίας σου να
αυτές.
από τις συνθήκ
ες

Μελετάµε στο σπίτι και αξιοποιούµε τον χρόνο
για να καλύψουµε τα κενά µας.

Επικοινωνούµε και στηρίζουµε ο ένας τον
άλλο.
Εργαζόµαστε από το σπίτι και αξιοποιούµε τον
χρόνο για να βάλουµε σε σειρά όλες εκείνες τις
υποχρεώσεις που εκκρεµούν εδώ και καιρό.

Τώρα έχουµε χρόνο για όλα εκείνα που πάντα
γκρινιάζαµε ότι δεν έχουµε αρκετό χρόνο να
κάνουµε: ∆ιαβάζουµε βιβλία, κουβεντιάζουµε και
παίζουµε µε τους αγαπηµένους µας, µαγειρεύουµε
µαζί, ζωγραφίζουµε ή φτιάχνουµε πράγµατα µε τα
χέρια µας, τραγουδάµε, ακούµε ή παίζουµε µουσική, βλέπουµε καλές ταινίες, περιποιούµαστε τον
κήπο ή το µπαλκόνι µας, τακτοποιούµε το δωµάτιο,
τις ντουλάπες και ... τις σκέψεις µας.

Βγαίνουµε έξω στην ύπαιθρο, όσο τα µέτρα
προφύλαξης το επιτρέπουν: βγάζουµε µεγάλες
βόλτες τον σκύλο, περπατάµε, τηρώντας πάντα
τις σωστές οδηγίες.
Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι όταν µια κατάσταση
µας τροµάζει, οι άνθρωποι άλλοτε παραποιούµε την κατάσταση αυτή για να την κάνουµε πιο υποφερτή και άλλοτε την µεγαλοποιούµε στο µυαλό µας.
Ωστόσο, παρακαλώ θυµηθείτε, δεν µας βοηθά ούτε η
αυταπάτη πως σε µας δεν θα συµβεί κάτι κακό, ούτε η
υπερβολική αγωνία ότι σε µας θα συµβεί οπωσδήποτε.
Η πραγµατικότητα είναι ότι και τα δύο είναι πιθανά και
ο καλύτερος τρόπος να προστατευτούµε είναι ακολουθώντας τις συµβουλές των ειδικών.

www.SportsExcellence.gr
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Ρώτησε για τις
πρ
στο πρόγραµµα οσαρµογές που πρέπει να γίν
δ
ένταση της προπό ιατροφής σου τώρα που ο όγκοουν
ςή
νησής σου έχουν
µειωθεί.
Αφιέρωσε 15΄ λεπ
χολογικές παρα τά καθηµερινά για εξάσκηση σε
µέτρους όπως:
ψυ-

Τεχνική χαλάρω
σης. Κάνε εξάσκη
ελέγχου α
ση στη

ναπνοής (breath
ing control). Θα ν τεχνική
σει να πετύχεις
σε βοηθήηρεµία και χαλά
ρωση.

Ρυθµός αναπνοή

(4 χρόνοι Εισπν ς 4x4
οή & 4 χρόνοι Εκ

πνο
 Για ηρεµία κα
ι συγκέντρωση. ή)

Ρυθµός αναπνοή

(4 χρόνοι Εισπν ς 4x1
οή & 1 χρόνος

 Για αποβολή

Εκπν
έντασης ή ενεργ οή)
οποίησης.

Ρυθµός αναπνοή

(4 χρόνοι Εισπν ς 4x7x8
οή – 7 χρόνοι κρ
άτηµα της αναπνο
8 χρόνοι Εκπνοή
ής –
)

 Για ποιοτικό ύπ
νο, για ξεκούρασ
η, για χαλάρωση.
Προοδευτική Μυ
Ώµοι – Αυχένας – κή Χαλάρωση (Αναπνοή + Χέρια
Π
 Θα σε βοηθήσ ρόσωπο – Πόδια – Σώµα – Αναπνο –
ή).
ει να χαλαρώσει
ς το σώµα.

Νοερή

προπόνη
της τακτικής του ση. Για την ενίσχυση της τεχνική
α
αγωνιστικών κα θλήµατός σου και την αντιµετώ ς ή
ταστάσεων.
πιση
Και οι δύο τεχνι
κέ
της εσωτερικής ς είναι χρήσιµες για τη διατή
ρ
ηρεµίας και τη δ
ιαχείριση απρόο ηση
αγωνιστικών κα
ταστάσεων.
πτων
Κάθε επιτυχία σ
την προσπάθειά
σου.
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Οδηγίες προστασίας
ευπαθών οµάδων πληθυσµού
στη λοίµωξη από κορωναpό
Παναγιώτης Χαλβατσιώτης

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική,
Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Αττικόν & Επιστηµονικός Συντονιστής
Προγράµµατος Θεραπευτικής Άσκησης Ιατρικής Αριστείας/Sports Excellence

Τ

α διαθέσιµα δηµοσιευµένα επιδηµιολογικά στοιχεία µε τη µελέτη 200.000 κρουσµάτων παγκοσµίως συνοψίζουν ότι ενώ η θνητότητα στον
γενικό πληθυσµό είναι 1.4%, σε άτοµα στην τρίτη
ηλικία ή σε εκείνους µε προπάρχοντα χρόνια
ανέβαινε σηµαντικά. Πιο συγκεκριµένα στους πάσχοντες
από καρδιαγγειακά νοσήµατα φτάνει στο 13.2%, στους διαβητικούς στο 9.2%, σε ασθενείς µε χρόνια νόσο του αναπνευστικού στο 8%, στους υπερτασικούς στο 8.4% και σε
άτοµα µε κακοήθειες στο 7.6%. Όσο για τις ηλικιακές οµάδες, την µεγαλύτερη επιβάρυνση παρουσίασαν οι άνω των
80 ετών σε ποσοστό 21.9% και εκείνοι µε ηλικία 70-80
ετών σε ποσοστό 8%. Αυτή η αυξηµένη επιβάρυνση φαίνεται να οφείλεται στην έκπτωση του αµυντικού ανοσοποιητικού µας συστήµατος που παρατηρείται στις µεγάλες
ηλικίες και στους χρονίως πάσχοντες. Σηµαντικό είναι το
γεγονός ότι δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος παιδιού
µικρότερου των 9 ετών. Με βάση τα ανωτέρω δεν υπάρχει
αµφιβολία ότι τα ηλικιωµένα άτοµα, εκείνα που πάσχουν
από χρόνια νοσήµατα, αλλά ακόµα περισσότερο και όσοι
τους παρέχουν την φροντίδα τους ή διαβιούν µαζί τους,
οφείλουν να αυστηροποιήσουν όλα τα προστατευτικά µέτρα
για την διασφάλιση της υγείας τους.
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ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
Οι γενικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από όλους τους
Οργανισµούς δηµόσιας υγείας για την προστασία των
ατόµων µε αυξηµένο κίνδυνο για βαρεία νόσηση από τον
κορωνοό συνοψίζονται ως ακολούθως:

Αποφυγή συγχρωτισµού µε άλλα άτοµα την περίοδο αυτή

Υιοθέτηση ασφαλούς επικοινωνίας µέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου

Εφαρµογή όλων των συνιστώµενων κανόνων
υγιεινής (πλύσιµο χεριών, αποφυγή χειραψίας ή φιλιού, κλπ)

Αναβολή όλων των εορταστικών και οικογενειακών συνεστιάσεων (γενέθλια, ονοµαστικές
εορτές, επέτειοι κλπ)

Αναβολή των τακτικών ιατρικών τους επισκέ-

Οι ειδικές οδηγίες πέραν των γενικών για εκείνους που
ζουν µαζί ή φροντίζουν άτοµα ευπαθών οµάδων για την
περίοδο αυτή είναι:

Πλήρης αποµάκρυνση αν παρουσιάζουν ύποπτα συµπτώµατα (πυρετός, βήχας, κλπ)
Να µην επισκέπτονται χώρους που νοσηλεύονται
ασθενείς (κέντρα χρόνιας φροντίδας ή αποκατάστα-

σης) ή κέντρα όπου φιλοξενούνται άτοµα µεγάλης ηλικίας (γηροκοµεία) ή µε χρόνια νοσήµατα

Να γνωρίζουν επακριβώς το ιστορικό ασθενείας και τα φάρµακα που λαµβάνουν τα άτοµα που

φροντίζουν

Να έχουν φροντίσει να υπάρχουν διαθέσιµα σε
επαρκή ποσότητα τα φάρµακα των ασθενών, τα απα-

ραίτητα αναλώσιµα (π.χ. ταινίες µέτρησης σακχάρου) και
τυχόν αναγκαίο υγειονοµικό υλικό

ψεων στον θεράποντα ιατρό και ανανέωση της συνταγογράφησης χωρίς να απαιτείται η φυσική τους
παρουσία στο ιατρείο

Άµεση ενηµέρωση του θεράποντα ιατρού µε την

Ακύρωση κάθε προγραµµατισµένου
ταξιδιού

Προµήθεια αρκετών τροφίµων ώστε να περιοριστεί η επίσκεψη σε καταστήµατα τροφίµων

Ανάθεση σε τρίτους (υποχρεωτικά ασυµπτωµατικούς) της προµήθειας αγαθών από καταστήµατα

εµφάνιση υπόπτων συµπτωµάτων στα άτοµα που
φροντίζουν




τροφίµων, φαρµάκων, κλπ

Αναζήτηση βοήθειας από την οικογένεια ή τους
γείτονες µε την εµφάνιση υπόπτων συµπτωµάτων

Φροντίδα για καλή και σωστή διατροφή,
επαρκή ύπνο και αισιόδοξη σκέψη µε στόχο την ενίσχυση του ανοσοποιητικού

www.SportsExcellence.gr
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ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Είναι εντελώς ανυπόστατη η πληροφορία που εξαπλώθηκε
µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, ότι όσοι λαµβάνουν
αντιπερτασικά φάρµακα του άξονα κινδυνεύουν περισσότερο
από τον κορωνοό. Αντίθετα, τόσο η Ευρωπακή όσο και η Αµερικανική Καρδιολογική Εταιρεία τονίζουν ότι οι ασθενείς που
λαµβάνουν αναστολείς του µετατρεπτικού ενζύµου ή σαρτάνες
δεν θα πρέπει για κανένα λόγο να διακόψουν τη θεραπεία τους
γιατί αυτή η ψευδής πληροφόρηση στερείται οποιασδήποτε επιστηµονικής εξήγησης.

Σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα στοιχεία από τους 200.000 προσβληθέντες από τον κορωνοό, το 40% όσων νοσηλεύτηκαν
παρουσίαζαν υποκείµενο καρδιακό νόσηµα ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Είναι γνωστό ότι ο ιός προσβάλει κυρίως
τον πνεύµονα αλλά η φλεγµονή επηρεάζει και την καρδιά, ιδιαίτερα µάλιστα εάν είναι ευπαθής λόγω προπάρχοντος νοσήµατος, η οποία όµως απαιτείται να δουλέψει ακόµα πιο
σκληρά για να αντιρροπήσει την προβληµατική αναπνευστική
λειτουργία µε στόχο την καλύτερη οξυγόνωση των ιστών. Εποµένως, είναι πολύ πιθανό να κουράσει µια πάσχουσα καρδιά
που ανεπαρκεί. Επίσης υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ιός αποσταθεροποιεί τις αθηρωµατικές πλάκες στα ενδοαυλικά τοιχώµατα
των αγγείων, µε αποτέλεσµα την απόσπαση θρόµβων που µπορεί να αποφράξουν σηµαντικά αγγεία όπως τα στεφανιαία και
να προκαλέσουν έµφραγµα του µυοκαρδίου. Είναι εποµένως
απολύτως απαραίτητη η υιοθέτηση από τους καρδιοπαθείς
όλων των γενικών αλλά και ειδικών οδηγιών προφύλαξης
αφού η λοίµωξη από τον κορωνοό µπορεί σε µεγάλο ποσοστό να αποβεί µοιραία για τη ζωή τους.

ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Επειδή η λοίµωξη µε κορωνοό επιβαρύνει κύρια την αναπνευστική λειτουργία, ασθενείς µε υποκείµενη αναπνευστική νόσο
όπως βρογχικό άσθµα, χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια,
ιδιοπαθή πνευµονική ίνωση και διάµεση πνευµονοπάθεια διατρέχουν σηµαντικό κίνδυνο. Είναι εποµένως απολύτως απαραίτητη η υιοθέτηση όλων των γενικών αλλά και ειδικών
οδηγιών προφύλαξης, αφού η λοίµωξη από τον κορωνοό
µπορεί σε µεγάλο ποσοστό να αποβεί µοιραία για τη ζωή τους.
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ΣΑΚΧΑΡΩ∆ΗΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ
Τα διαθέσιµα στοιχεία επισηµαίνουν ότι η επιβάρυνση της
υγείας αφορά άτοµα µε αρρύθµιστο σακχαρώδη διαβήτη. Είναι
γνωστό ότι η υπεργλυκαιµία που παρατηρείται στον αρρύθµιστο
διαβήτη µειώνει την ανοσολογική απάντηση που αποτελεί το
κύριο όπλο της άµυνας του οργανισµού µας σε κάθε εισβολέα
αλλά και κάθε λοίµωξη, και απορρυθµίζει το διαβητικό σύνδροµο εγκλωβίζοντας την φυσική άµυνα του διαβητικού σε
ένα φαύλο κύκλο µε επικίνδυνα για τη ζωή του αποτελέσµατα.
Είναι εποµένως αδήριτη η ανάγκη επίτευξης άριστου γλυκαιµικού ελέγχου για προστασία της ζωής του διαβητικού από τη
λοίµωξη του κορωνοού.

ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ
• Ασθενείς σε χηµειοθεραπεία
Τα περισσότερα από τα χηµειοθεραπευτικά φάρµακα αλλά και
η ακτινοθεραπεία µειώνει για αρκετό καιρό µετά την χορήγηση
τους την ανοσολογική απάντηση που αποτελεί την πρώτη
γραµµή άµυνας του οργανισµού. Εποµένως ακόµα και για αρκετές εβδοµάδες ή µήνες οι ασθενείς αυτοί αποτελούν µια ευπαθή οµάδα που πρέπει αποτελεσµατικά να προφυλαχθεί από
τον κορωνοό. Σύµφωνα µε τον Αµερικανικό Ερυθρό Σταυρό
δεν υπάρχει καµία ένδειξη ότι ο κορωνοός µεταδίδεται από
την µετάγγιση αίµατος και των παραγώγων του (πλάσµα, αιµοπετάλια).

• Άτοµα µε ιστορικό καρκίνου
Τα άτοµα που επιβίωσαν από κακοήθειες, ακόµα και αν η
εποχή που έλαβαν την ανοσοκατασταλτική αγωγή είναι πολύ
µακρινή, φαίνεται ότι διατρέχουν λίγο µεγαλύτερο κίνδυνο σε
σύγκριση µε τον γενικό πληθυσµό.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
(HIV)
Αν και δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες, θεωρείται ότι οι
ασθενείς µε χαµηλό τίτλο λεµφοκυττάρων CT4 όπως και εκείνοι που δεν λαµβάνουν αντιική θεραπεία ευρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο.
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ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Οι ασθενείς που λαµβάνουν ανοσοκατασταλτική αγωγή λόγω
υποκειµένου χρόνιου νοσήµατος όπως για παράδειγµα η ρευµατοειδής αρθρίτιδα δεν θα πρέπει αυθαίρετα να διακόψουν
την αγωγή τους χωρίς να επικοινωνήσουν πρώτα µε τον θεράποντα ιατρό τους. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα να υποτροπιάσει η νόσος τους σε επικίνδυνο βαθµό για την υγεία λόγω
της αιφνίδιας διακοπής της χρόνιας αγωγής τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Συνοψίζοντας, κρίνεται
απολύτως αναγκαίο µέτρο
µε στόχο την πρόληψη της
λοίµωξης από κορωνοό
η συστηµατική εφαρµογή
όλων των απαραίτητων
γενικών και ειδικών
συστάσεων. ∆εν υπάρχει
αµφιβολία ότι τα άτοµα π
ου ανήκουν στις ευπαθείς
οµάδες κινδυνεύουν
περισσότερο και οφείλουν
οι ίδιοι αλλά και όσοι τους
αγαπούν και τους χρειάζονται,
να υιοθετήσουν εµφατικά τα
προαναφερθέντα αναγκαία
προληπτικά µέτρα.
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κρισιµότητα των στιγµών από την µια πλευρά και
το χρέος τους για την προάσπιση της ψυχικής
υγείας του πληθυσµού των παιδιών και των εφήβων από την άλλη, προχώρησαν σε άµεση ανάληψη δράσης. Συγκεκριµένα, έθεσαν σε
λειτουργία µια τηλεφωνική γραµµή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τις οικογένειες, που βρίσκεται καθηµερινά στη διάθεση του κοινού από
τις 9 το πρωί έως τις 2 µ.µ. Ταυτόχρονα, προχώρησαν στην σύνταξη ενός συνοπτικού οδηγού
για τα παιδιά και τις οικογένειες για την διαχείριση των περιοριστικών µέτρων λόγω της επιδηµίας. Οι οργανώσεις προάσπισης και προαγωγής
της υγείας, µε πρώτο τον Παγκόσµιο Οργανισµό
Υγείας, έχουν ήδη προβεί στην έκδοση οδηγιών
προστασίας της ψυχικής υγείας για τον γενικό
πληθυσµό. Ειδικά για τον πληθυσµό των παιδιών
και των εφήβων, υιοθετώντας απόλυτα τις οδηγίες που αφορούν στον γενικό πληθυσµό και επιδιώκοντας την εστίασή τους στις ιδιαίτερες
ανάγκες και αναπτυξιακές προκλήσεις του παιδιατρικού πληθυσµού, προτείνονται τα κάτωθι:

Παιδί και οικογένεια:
Αντιµετωπίζοντας τα
περιοριστικά µέτρα
στο πλαίσιο της
πανδηµίας COVID-19
Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Παιδοψυχίατρος &
Ελένη Λαζαράτου, καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής

K

ατά τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι κοινωνίες
έχουν έρθει αντιµέτωπες µε µια πρωτόγνωρη
κρίση, που πλήττει καταρχάς την υγεία, αλλά διαχέεται ταχύτατα σε όλα τα επίπεδα του κοινωνικού
ιστού, στην εκπαίδευση, την εργασία, τον ελεύθερο
χρόνο, τις ατοµικές ελευθερίες και τις προσωπικές επιλογές.
Η Α΄ Ψυχιατρική κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και πιο συγκεκριµένα η Υπηρεσία Παιδιών και Εφήβων του
Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής αναγνωρίζοντας την
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Προστατεύουµε τα παιδιά και τους εφήβους από την υπερβολική έκθεση σε ειδήσεις, εικόνες και πληροφορίες σχετικά µε την πανδηµία COVID-19. Συµβουλεύουµε κατάλληλα
τους εφήβους µεγαλύτερης ηλικίας σχετικά µε µια ελεγχόµενη έκθεση σε ένα ή δύο µέσα, την αξιοπιστία και ασφάλεια των οποίων θα έχουµε προηγουµένως
συζητήσει µαζί. Αποφεύγουµε την απευθείας έκθεση στη ροή των ειδήσεων
των παιδιών µικρότερης ηλικίας
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Ωστόσο, ενηµερώνουµε τα παιδιά και τους εφήβους µε
σύντονο για την ηλικία τους τρόπο σχετικά µε τα πραγµατικά γεγονότα. Η απόκρυψη της κρίσης και η προσπάθεια διατήρησής της ως «µυστικό» µεταξύ των ενηλίκων
µπορεί να έχει σύνθετες επιπλοκές. Τα παιδιά αντιλαµβάνονται από την πρώτη στιγµή τις µεγάλες αλλαγές που επισυµβαίνουν στην καθηµερινότητά τους και οι ενήλικες
χρειάζεται να ερµηνεύσουν τα γεγονότα, ώστε να µην αφεθεί το έργο της ερµηνείας αποκλειστικά στον χώρο της
φαντασίας των παιδιών. Χρειάζεται λοιπόν να εξηγηθούν
σε απλή και κατανοητή γλώσσα σύνθετες έννοιες, αλλά κυρίως η αλληλουχία που οδηγεί στην αναγκαιότητα επιβολής
µέτρων περιοριστικών της ελευθερίας τους.
Μεριµνούµε για την παροχή κατάλληλων και επαρκών
ερεθισµάτων και ιδιαίτερα ενθαρρύνουµε συνεχώς και
ενεργητικά το παιχνίδι. ∆ιευκολύνουµε τα παιδιά να αναπτύξουν την δηµιουργικότητά τους και να διαχειριστούν τον
ελεύθερο χρόνο τους. Είναι σηµαντική η αναζήτηση κάποιων δραστηριοτήτων µε εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τα
παιδιά χωρίς όµως να προσπαθούµε να υποκαταστήσουµε
το σχολικό πρόγραµµα.
Βοηθούµε τα παιδιά να βρουν αποτελεσµατικούς τρόπους
να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους, όπως το άγχος ή
τον φόβο. Κάποιες φορές µπορεί το παιχνίδι ή η ζωγραφική να διευκολύνουν την διαδικασία αυτή. Τα παιδιά αι-
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σθάνονται ανακουφισµένα, όταν εκφράζουν και µοιράζονται τα συναισθήµατά τους σε ένα ασφαλές και προστατευµένο περιβάλλον. Προσφέρουµε στα παιδιά µια προοπτική
για το µέλλον, εξηγώντας τους ότι οι επιδηµίες έχουν µια
αρχή, µια µέση και ένα τέλος.
Επιδιώκουµε τη διαµόρφωση µιας νέας καθηµερινής ρουτίνας για τα παιδιά, ιδιαίτερα για όσο διάστηµα διαρκεί η
αποχή από την οργανωµένη εκπαιδευτική διαδικασία του
σχολείου. Για παράδειγµα η διατήρηση µιας σταθερής ώρας
πρωινής έγερσης, µεσηµεριανού γεύµατος, ξεκούρασης,
εκπαιδευτικής δραστηριότητας και νυχτερινής κατάκλισης
βοηθά τα παιδιά να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες,
που διαµορφώνονται.
Εξασφαλίζουµε για τα παιδιά µια ισορροπηµένη διατροφή,
καλή υγιεινή ύπνου και τουλάχιστον την ελάχιστη απαραίτητη φυσική δραστηριότητα, ανάλογα µε την ηλικία τους.
Συνιστάται η αποφυγή κατανάλωσης µεγάλων ποσοτήτων
ζάχαρης και έτοιµου φαγητού από τα παιδιά, η εξασφάλιση
απευθείας έκθεσής τους για κάποια ώρα στον ήλιο και η
µέτρια έως έντονη φυσική άσκηση επί 60 λεπτά τρεις φορές
την εβδοµάδα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παγκόσµιου
Οργανισµού Υγείας.
Προσπαθούµε να διατηρήσουµε το δίκτυο των κοινωνικών σχέσεων του παιδιού µέσω εναλλακτικών τρόπων
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Προσπαθούµε να
διατηρήσουµε το δίκτυο
των κοινωνικών σχέσεων
του παιδιού µέσω
εναλλακτικών τρόπων
επικοινωνίας που θα
υποκαταστήσουν σε αυτή
την φάση την διά
ζώσης επαφή

”

επικοινωνίας που θα υποκαταστήσουν σε αυτή την φάση την
διά ζώσης επαφή, για παράδειγµα µέσω τηλεφώνου, µέσων
κοινωνικής δικτύωσης, τηλεδιασκέψεων κ.τ.λ.
Αναζητούµε ευκαιρίες να διηγηθούµε στα παιδιά θετικές και
αισιόδοξες εικόνες από την κοινότητα, για παράδειγµα ατόµων που ανάρρωσαν ή βοήθησαν κάποιον που νόσησε. Εµφυσούµε στα παιδιά αισθήµατα σεβασµού, ευγνωµοσύνης
και εµπιστοσύνης στους επαγγελµατίες υγείας, που φροντίζουν τους ασθενείς µε COVID-19.
Εξασφαλίζουµε την παραµονή των παιδιών κοντά στην
οικογένεια και τους γονείς τους, εφόσον αυτό κρίνεται
ασφαλές. Αποφεύγουµε τον αποχωρισµό των παιδιών από
τα πρωταρχικά πρόσωπα φροντίδας τους µε κάθε τρόπο. Εάν
παρόλα αυτά αυτό κριθεί απαραίτητο, εξασφαλίζουµε κατάλληλη παροχή φροντίδας για τα παιδιά, καθώς και τακτική επικοινωνία του παιδιού µε του γονείς του, π.χ. τηλεφωνική
επικοινωνία του παιδιού µε τον γονέα δύο φορές ηµερησίως
κτλ.
Κατά την διάρκεια στρεσσογόνων περιόδων τα παιδιά συχνά
προσκολλώνται εντονότερα στους γονείς και µπορεί να
γίνονται περισσότερο απαιτητικά. Εάν τα παιδιά σας έχουν
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ανησυχίες, συζητώντας µαζί τους θα µετριαστεί το άγχος
τους. Τα παιδιά παρατηρούν τις συµπεριφορές και τα συναισθήµατα των ενηλίκων, ώστε να εξάγουν συµπεράσµατα σχετικά µε τρόπους διαχείρισης των δικών τους συναισθηµάτων
σε κρίσιµες περιόδους.
Σε περίπτωση που παρατηρήσουµε έντονες συναισθηµατικές
αντιδράσεις ή δυσκολίες συµπεριφοράς απευθυνόµαστε καταρχάς τηλεφωνικά σε ειδικό ψυχικής υγείας παιδιών και
εφήβων και εκθέτουµε τις ανησυχίες µας.
Για τα παιδιά µε αναπτυξιακού τύπου δυσκολίες, που παρακολουθούν πρόγραµµα παρέµβασης, συστήνεται η επικοινωνία µε τους θεραπευτές του παιδιού, ώστε να αναζητηθούν
λύσεις συνέχισης της υποστήριξης των δυσκολιών του παιδιού είτε µέσω τηλεδιασκέψεων, είτε µέσω αποστολής κατάλληλου υλικού στους γονείς.

Προστατεύουµε την υγεία µας. Τα παιδιά χρειάζονται έναν
κατά τον δυνατόν υγιή ενήλικα δίπλα τους. Ταυτόχρονα η
φροντίδα του γονέα για την ατοµική του υγεία θα λειτουργήσει και ως πρότυπο µίµησης για τα παιδιά για την προάσπιση της δικής τους υγείας.
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Ακύρωση του φετινού Summer Nostos Festival
Τις τελευταίες εβδοµάδες, ο πλανήτης βιώνει πρωτοφανείς και αδιανόητα γρήγορες εξελίξεις σχετικά
µε την πανδηµία του COVID-19. Μέρα µε τη µέρα, αντιµετωπίζουµε µια τελείως διαφορετική πραγµατικότητα. Βάζοντας την ασφάλεια και την υγεία όλων µας ως απόλυτη προτεραιότητα, σας ανακοινώνουµε, µε βαθιά λύπη, την µαταίωση του Summer Nostos Festival και του SNF Conference.
Η µαγεία του Summer Nostos Festival δεν είναι µόνο οι καλλιτέχνες ή οι δραστηριότητες που προσφέρει, αλλά, κυρίως, ο τρόπος που φέρνει τους ανθρώπους κοντά, σε ένα ιδιαίτερο µέρος, µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Το νόηµα του Festival είναι να µπορούν οι άνθρωποι να έρχονται σε επαφή, να
κουβεντιάζουν, να µοιράζονται και να αφοµοιώνουν µια κοινή εµπειρία. Και να απολαµβάνουν έναν από
τους πιο όµορφους, δηµόσιους χώρους στην Ελλάδα. Η ενεργή συµµετοχή του Ιδρύµατος Σταύρος
Νιάρχος στα κοινά καθορίζεται από την ακράδαντη πεποίθηση πως η ανθρωπιά είναι εκείνο που µας
ενώνει όλους. Περιµένουµε, λοιπόν, µε ανυποµονησία την ηµέρα που θα µπορούµε να βρεθούµε και
πάλι µαζί. Αλλά, σε αυτή τη συγκυρία, πιστεύουµε πως ο σκοπός µας εκπληρώνεται καλύτερα, ακυρώνοντας αυτές τις µεγάλες καλοκαιρινές συγκεντρώσεις.
Ήταν µια πολύ δύσκολη απόφαση για όλους µας στο Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Το SNFestival
και το SNF Conference αποτελούν κορυφαίες διοργανώσεις, κάθε χρόνο, για καλεσµένους από όλο τον
κόσµο, για την πόλη της Αθήνας, αλλά και για όλους µας στο ΙΣΝ. Ο σχεδιασµός και ο προγραµµατισµός του Summer Nostos Festival διαρκεί σχεδόν έναν χρόνο—γεµάτο σκληρή δουλειά, προσµονή και
ενθουσιασµό από όλους εµάς αλλά και τους συνεργάτες µας, η βοήθεια των οποίων είναι πολύτιµη. Το
ίδιο ενθουσιώδης και γεµάτη ζωντάνια είναι και αυτή η µεγάλη, καλοκαιρινή γιορτή, που προσφέρει
απλόχερα σε όλους ιδέες και εµπειρίες. Ενώ, λοιπόν, πιστεύουµε και ελπίζουµε πως µέχρι τον Ιούνιο
θα έχουµε επανέλθει σε µια κανονικότητα, προς το παρόν είναι σοφότερο να µην καταβάλουµε άλλη
ενέργεια ή να επενδύσουµε άλλους πόρους σε αυτές τις εκδηλώσεις, τη στιγµή µάλιστα που µπορεί
να χρειαστούν σε πιο επείγουσες ανάγκες.
Η ευθύνη που έχουµε τώρα να κρατήσουµε µια απόσταση ο ένας από τον άλλο, για ένα διάστηµα,
κάνει ακόµα πιο επιτακτική τη σηµασία του να βρεθούµε και πάλι κοντά, στο εγγύς µέλλον. Να διατηρούµε ουσιαστική επαφή, να βρίσκουµε ευκαιρίες να γιορτάζουµε και να διασκεδάζουµε µαζί. Το Summer Nostos Festival και το SNF Conference είναι θεµελιώδη κοµµάτια της αποστολής µας και
δεσµευόµαστε να συνεχίσουµε να διοργανώνουµε αυτές τις µοναδικές εκδηλώσεις στο µέλλον.
Ελπίζουµε ειλικρινά πως θα βγούµε από αυτή την παγκόσµια δοκιµασία πιο σοφοί, πιο συµπονετικοί και
πιο δυνατοί. Και ανατρέχοντας στο νόηµα της λέξης «Νόστος», που σηµαίνει την επιστροφή στην πατρίδα µετά από ένα µακρύ και δύσκολο ταξίδι, θα επιστρέψουµε πάλι εδώ, στο κοντινό µέλλον, να µοιραστούµε την απόλυτη µαγεία του Summer Nostos Festival.
Μένοντας µακριά ο ένας από τον άλλον τώρα, παραµένουµε όλοι µαζί.

16 ∆ραστηριότητες στο ΚΠΙΣΝ

ΗΜΕΡΙ∆Α: Γυναίκα - Μητέρα,
Αθλητισµός & Αναπηρία

Κόλια Ελένη, Υπεύθυνη Προγράµµατος

"Αθλητικά Μονοπάτια" Αναγέννηση & Πρόοδος

Μ

ε αφορµή την Ηµέρα της Γυναίκας διοργανώθηκε στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ηµερίδα, δίνοντας τον λόγο σε γυναίκες, µητέρες
και αθλήτριες µε αναπηρία, καθώς και σε
µητέρες παιδιών µε αναπηρία, αναδεικνύοντας τη συµβολή του
αθλητισµού στην ποιότητα της ζωής τους και των παιδιών τους.
Γυναίκες για τις οποίες η αναπηρία αποτελεί κοµµάτι της καθηµερινότητας τους, µίλησαν για την κοινωνική αποδοχή των
ίδιων ή/ και των παιδιών τους, καταθέτοντας τη δική τους
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οπτική για τις βελτιώσεις – ή µη - που εντοπίζουν τα τελευταία
χρόνια. Με τον αθλητισµό να διαδραµατίζει πια σηµαντικότατο ρόλο στο ευ ζην των ατόµων µε αναπηρία, καθώς
καταφέρνει να µετατοπίζει το ενδιαφέρον στις δυνατότητες
τους. Μέσα από τις οµιλίες της ηµερίδας αναδείχτηκε το γεγονός ότι η ενασχόληση µε αθλητικές δραστηριότητες επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων και
των κινητικών δεξιοτήτων, την αυτοπεποίθηση αλλά τον και το
βαθµό κοινωνικοποίησης, ενώ είναι σηµαντική η έγκαιρη
διάγνωση και παρέµβαση.

www.SportsExcellence.gr
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∆ραστηριότητες στο ΚΠΙΣΝ

Η 1η ενότητα είχε ως τίτλο:

Κοινωνική ∆ιάσταση
Οµιλήτρια: Μαγκλάρα Κωνσταντίνα, MD, PhD,
Παιδοψυχίατρος, Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής, ΕΚΠΑ
Θέµα: Γυναίκα-Μητέρα µε Αναπηρία
Προσεγγίζοντας τη σχέση µητέρας-παιδιού µε
σωµατική ή ψυχική αναπηρία
Οµιλήτρια: Σουκάκου Έλενα, PhD, Επίτιµος
Εταίρος Έρευνας, Πανεπιστηµίου του Roehampton,
ΣχολήΜαγκλάρα Κωνσταντίνα, MD, PhD,
Παιδοψυχίατρος, Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής, ΕΚΠΑ
Θέµα: Η ένταξη στην προσχολική ηλικία: Τι οφέλη
έχει και ποιους περιλαµβάνει;
Η 1η ενότητα οκληρώθηκε µε την ρεαλιστική και
βαθιά ανθρώπινη οµιλία της κυρίας Ειρήνης
Βαφειάδου, Μητέρας δύο παιδιών ΑµεΑ,
Θεολόγος Καθηγήτρια
https://www.youtube.com/watch?v=jjwaAfbeo70

Η 2η ενότητα είχε ως τίτλο:

Αθλητισµός & Αναπηρία
Οµιλήτρια: Καµπερίδου Ειρήνη, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Θέµα: Κοινωνική Αναπαράσταση αναπηρίας
στον αθλητισµό
Οµιλήτρια: Κουτσούκη ∆ήµητρα, Καθηγητρία
ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ & ∆ιευθύντρια Εργαστηρίου
« Προσαρµοσµένης Κινητικής ∆ραστηριότητας/
Αναπτυξιακών & Κινητικών ∆ιαταραχών »
Θέµα: Ο ρόλος του αθλητισµού στην κοινωνική
ένταξη των ατόµων µε αναπηρία
https://www.youtube.com/watch?v=S41ewayQxio
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18 ∆ραστηριότητες στο ΚΠΙΣΝ
Η δεύτερη ενότητα έκλεισε µε τις προσωπικές
ιστορίες της Έφης Βλάµη, Πρωταθλήτρια Ελλάδας
Ξιφασκίας µε αµαξίδιο & Άδας Σταµατάτου,
µητέρας παιδιού ΑµεΑ.

Η Βρανά Κατερίνα, Ελληνίδα κωµικός και stand-up
comedian, έδωσε το δικό της τόνο στην εκδήλωση,
διακωµωδώντας δύσκολα θέµατα όπως η αναπηρία, µε αναφορά στη δική της περιπέτεια υγείας.
∆είτε το video:

https://www.youtube.com/watch?v=clOHsrUb4GI

Η ηµερίδα ολοκληρώθηκε µε την παρουσία της
Πέτρα Καλαµπόκη, και του Παραολυµπιονίκη, Μάκη
Καλαρά ιδρυτή της Rush Out, όπου συζητήθηκαν θέµατα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ατόµων
µε αναπηρία.
∆είτε το video:

https://www.youtube.com/watch?v=Tsp3XTo0NWg
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Η ενασχόληση µε
αθλητικές δραστηριότητες
επηρεάζει θετικά την
ανάπτυξη των γνωστικών
ικανοτήτων και των
κινητικών δεξιοτήτων
ατόµων µε αναπηρία

”
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20 Συνέντευξη

Συνέντευξη του προπονητή
ενός Παγκόσµιου Πρωταθλητή Το SE πάντα δίπλα τους
Μεσσήνης Σπήλιος, Υπεύθυνος Κολύµβησης Sports Excellence

Βιογραφικό σηµείωµα: Ο Κώστας Τζιλιβάκης
γεννήθηκε στα Χανιά στις 1-1-1961. Είναι καθηγητής Φυσικής Αγωγής και προπονητής κολύµβησης από το 1980. Τα τελευταία τρία
χρόνια είναι Οµοσπονδιακός προπονητής. Πολυάριθµοι αθλητές του, έχουν κάνει δεκάδες
Πανελλήνια ρεκόρ. Τέλος, δεν είναι λίγες οι
διακρίσεις των αθλητών του σε Πανευρωπακές και Παγκόσµιες διοργανώσεις µε την
Εθνική Ελλάδος.
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Θεωρείστε ένας από τους πιο επιτυχηµένους προπονητές στην
Ελληνική Κολύµβηση µε αδιάλειπτη παρουσία στο χώρο, µε πολλές διακρίσεις των αθλητών σας. Πως το διαχειρίζεστε και τελικά υπάρχει "συνταγή" για την επιτυχία?
Μετά από χρόνια στη προπονητική και έχοντας αποκτήσει πολλές εµπειρίες ως καθηγητής φυσικής αγωγής, έχω καταλήξει
στο συµπέρασµα πως η καθηµερινή προσπάθεια σε συνδυασµό
µε την ενεργή συµµετοχή των αθλητών είναι ο ‘’δρόµος’’ για
την επιτυχία. Ερχόµενος σε καθηµερινή επαφή µε τους κολυµβητές/τριες µου, προτρέπω τον εαυτό µου να αναζητήσει περαιτέρω επιστηµονικά δεδοµένα για την καλύτερη προετοιµασία
τους.
Ο Απόστολος Παπαστάµος είναι ένας αθλητής που δεν διακρίνεται µόνο για τις επιδόσεις του αλλά και για το ήθος και την
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Συνέντευξη
ευγένεια του. Εσείς ως εκπαιδευτικός και προπονητής επηρεάζετε το χαρακτήρα του αθλητή?
Η διαµόρφωση του σωστού χαρακτήρα είναι κοµβικό σηµείο.
Κάνουµε λόγο για έναν έφηβο, µε ήθος που πηγάζει από την
οικογένειά του και καλλιεργείται από το κοινωνικό του περίγυρο. Στο κοινωνικό του περίγυρο ανήκω και εγώ ο ίδιος.
Μέσα από τις συζητήσεις µας κατά τη διάρκεια της προπόνησης προτρέπω τον κολυµβητή µου να σέβεται τους κανόνες
της κολύµβησης, καθώς και τους συναθλητές του, αλλά και τον
ίδιο του τον εαυτό. Παράλληλα, προσπαθώ να µεταδώσω σε
όλους µου τους αθλητές µηνύµατα σχετικά µε την ευγενή
άµιλλα που είναι το βασικότερο κίνητρο προόδου.
Πως πρέπει να είναι η ιδανική σχέση προπονητή-αθλητή µέσα
και έξω από την πισίνα?
Η σχέση αθλητή–προπονητή είναι πολύ σηµαντική για την πρόοδο του αθλητή. Θα πρέπει να υπάρχει αλληλοσεβασµός µεταξύ τους και να είναι κατανοητό ότι ο καθένας έχει έναν
ξεχωριστό ρόλο να επιτελέσει. ∆εχόµαστε µαζί την επιτυχία
αλλά και την αποτυχία, αν υπάρξει. Από κοινού προσπαθούµε
να αναλύσουµε τα µειονεκτήµατα του αθλητή και να τα ενισχύσουµε κάνοντάς τον κάθε φορά καλύτερο. Αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος ενός προπονητή, να «βγάζει προς τα έξω»
τον καλύτερο εαυτό του αθλητή του. Βασική προπόθεση για να
πραγµατωθεί ο στόχος είναι ο αθλητής να είναι συνεργάσιµος.
Η κούρσα του Απόστολου στα 400 µέτρα µικτής ατοµικής ήταν
µοναδική. Πως τη βιώσατε ως προπονητής του?
Μοναχικά. Άλλωστε συνηθίζω να είµαι µόνος µου όταν αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο. Συγκεντρώνοµαι και απολαµβάνω τη
κούρσα. Όταν µάλιστα βλέπω ότι αυτό που κάναµε σε καθηµερινή βάση πραγµατοποιείται, το συναίσθηµα είναι υπέροχο.

www.SportsExcellence.gr
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Ποια η βοήθεια από την Πολιτεία στον προπονητή που πρεσβεύει
µε τον καλύτερο τρόπο τον αθλητισµό, τόσο στην Κρήτη όσο
και σε όλη την Ελλάδα? Υπάρχουν άλλοι φορείς που συµπαραστέκονται στο δύσκολο έργο σας?
Οι εγκαταστάσεις που κάνουµε προπονήσεις είναι µέτριες. Η
θερµοκρασία του νερού, οι αντικυµατικές διαδροµές, η έλλειψη γυµναστηρίου αποτελούν τροχοπέδη στη προσπάθειά
µας. Η ΚΟΕ τα δύο τελευταία χρόνια µε έχει αποσπάσει ως
οµοσπονδιακό προπονητή. Το γεγονός αυτό, καθώς και οι προετοιµασίες, είναι µια βοήθεια. Επιπρόσθετα, η συνεργασία µου
µε το Τµήµα Αθλητικής Αριστείας «Sports Excellence» της Α’
Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ είναι καθοριστική, διότι τόσο
οι σωµατοµετρήσεις όσο και τα τέστ στο νερό, µας έχουν βοηθήσει ώστε να δοµήσουµε την καθηµερινή µας προπόνηση και
να αλλάξουµε προς το καλύτερο το επίπεδο δουλειάς µας. Και
το σπουδαιότερο, όλο αυτό γίνεται µε ασφάλεια.
Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι έχουµε να κάνουµε µε µια
αόρατη άπειλή, έναν αόρατό εχθρό, τον λεγόµενο Κορονο0ό.
Κλειστά κολυµβητήρια κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις και
άλλα. Ποια η επίπτωση για την προετοιµασία του Απόστολού και
των υπόλοιπων αθλητών ενόψει (αν γίνουν) των Ολυµπιακών
Αγώνων?
Όπως γνωρίζετε επιστρέψαµε από µια πολύ επιτυχηµένη προετοιµασία στο υψόµετρο. Όλα πήγαν καλά µε τον Απόστολο να
βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση για την περίοδο. Κατά την
άφιξη µας στην Ελλάδα πληροφορηθήκαµε για την κατάσταση
που επικρατεί στη χώρα µας. Το φαινόµενο είναι παγκόσµιο
και οφείλουµε να το αντιµετωπίσουµε µε τη δέουσα προσοχή.
Για µένα προσωπικά προέχει η υγεία των αθλητών µας ενώ οι
στόχοι µας µπορούν να περιµένουν. Όσο και να µε λυπεί αυτό
το γεγονός είναι ευθύνη όλων µας να προστατεύσουµε τη δηµόσια υγειά. Μακάρι να βρεθεί κάποια λύση από την Πολιτεία
και να κολυµπάµε µε ασφάλεια.
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Το πόδι του
elite αθλητή
Χάρη Συµεωνίδης,
Φυσικοθεραπευτής Sports Excellence
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Ο

Antonio Robustelli είναι επαγγελµατίας
σύµβουλος αθλητικών επιδόσεων και προπονητής υψηλού επιπέδου από την Ιταλία:
οι τοµείς εξειδίκευσης τους περιλαµβάνουν την πρόληψη τραυµατισµών, την
αθλητική τεχνολογία, τον προγραµµατισµό προπόνησης
ενδυνάµωσης, την ανάπτυξη ταχύτητας, την παρακολούθηση αποκατάστασης και την αξιολόγηση επιστροφής
σε αγωνιστικό ρυθµό. Έχει πολυετή εµπειρία µε ερασιτέχνες αθλητές, ηµι-επαγγελµατίες, αθλητές Ολυµπιακού επιπέδου και επαγγελµατίες αθλητές οµαδικών
αθληµάτων στην Ευρώπη, την Ασία και την Αµερική. Έχει
αρκετές συµµετοχές ως κεντρικός οµιλητής σε διεθνή
συνέδρια στον τοµέα της Αθλητικής Επιστήµης, της Ενδυνάµωσης και της Αποκατάστασης, και είναι µέλος της
Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού “Lower Extremity
Review”.
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Αυτό το διάστηµα συγγράφει το πρώτο του βιβλίο µε τίτλο
“Applied Sports Technology: The Science of Testing, Monitoring, Training and Recovery”.

Κρίνετε σηµαντική την λειτουργικότητα και την κινητικότητα του άκρου πόδα για την αθλητική απόδοση; Αν ναι,
γιατί είναι τόσο σηµαντική;

Πόσο σηµαντική θεωρείτε την παρακολούθηση του αθλητή
µέσω των σύγχρονων εφαρµογών καταγραφής της προπόνησης και της υποκειµενικής κόπωσης;

Όταν συζητάµε για τη λειτουργικότητα του ποδιού πρέπει να
σκεφτούµε µια πολύπλοκη δοµή που έχει 26 οστά, 33 αρθρώσεις, 20 µυς και 107 συνδέσµους. Κάθε µία από αυτές τις
δοµές έχει διαφορετικές τιµές κινητικότητας και ακαµψίας που
επιτρέπουν την κατάλληλη κύλιση των τριών τµηµάτων του ποδιού κατά τη διάρκεια της βάδισης, του τρεξίµατος και του
σπριντ. Η επίτευξη της κατάλληλης αλλαγής µεταξύ κινητικότητας και ακαµψίας προκύπτει χάρη στις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις µιας σειράς διαδοχικών κινήσεων, ώστε να
προσαρµοστεί το πόδι στην επιφάνεια επαφής και να προωθήσει τη φάση toe-off. Έτσι, ένα µη λειτουργικό και µη εκπαιδευµένο πόδι, είναι πιθανό να επηρεάσει όλες τις πτυχές
των δεξιοτήτων απόδοσης, οι οποίες κυµαίνονται από τη συνολική σταθερότητα έως την επιτάχυνση, το άλµα και την αλλαγή κατεύθυνσης (για να αναφέρουµε µόνο λίγα).

Η παρακολούθηση στον αθλητισµό αποτελεί ένα απαραίτητο
βήµα προκειµένου να καταστεί η επιστήµη του αθλητισµού περισσότερο «εφαρµοσµένη» στις ανάγκες της καθηµερινής διαχείρισης του φορτίου, της κόπωσης και των προσαρµογών. Το
πιο σηµαντικό, από την εµπειρία µου, είναι να επιλέξω τις καταλληλότερες µετρήσεις για να παρακολουθώ και να µετατρέψω σωστά αυτές τις µετρήσεις σε προβλέψεις, για την
µέγιστη βελτίωση των επιδόσεων. Η παρακολούθηση δεν έχει
αξία, εάν δεν χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα αποτελεσµατικά,
ώστε να προσαρµοστούν και να εξατοµικευθούν οι µεταβλητές,
µε στόχο να επιτευχθεί η κατάλληλη αποκατάσταση και η γρήγορη προσαρµογή.
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Ποια είναι η σηµαντικότερη παράµετρος στην αξιολόγηση
της ποδοκνηµικής άρθρωσης, σύµφωνα µε την εµπειρία
σας;
Και πάλι δεν υπάρχει µόνο µια κρίσιµη παράµετρος καθώς
πρέπει να εξετάσουµε το σύµπλεγµα της ποδοκνηµικής
άρθρωσης σε µια ολοκληρωµένη και ολιστική προσέγγιση.
Ωστόσο, το εύρος κίνησης του αστραγάλου, ιδιαίτερα στην
ενεργή ραχιαία κάµψη, είναι υψίστης σηµασίας, όπως για
παράδειγµα στο σπριντ, όπου ο αστράγαλος θα πρέπει να είναι
σε πλήρη ραχιαία κάµψη στη φάση πριν την επαφή µε το
έδαφος.

Παίζει ρόλο η κατασκευή της ποδοκνηµικής; Πως µπορεί
ένας αθλητής να παρακάµψει τα µειονεκτήµατα µιας κακής
κατασκευαστικής δοµής της ποδοκνηµικής του;
Ελλείψει οποιωνδήποτε δοµικών παραµορφώσεων ή/και
αυστηρά ιατρικών συνθηκών, οι περισσότερες από τις
παρεκκλίνουσες δοµές ποδιών, όπως η ανυψωµένη ποδική
καµάρα, το µακρύ δεύτερο µετατάρσιο ή η υπερκινητικότητα
στο πρώτο µετατάρσιο και τα συναφή οστά (Rao, Riskowski και
Hannan, 2012) είναι συνέπεια κακών συνηθειών και κακής
επιλογής υποδηµάτων. Στη συνέχεια, ο κύριος στόχος δεν είναι
µόνο να «ξεπεραστεί» η κακή δοµή, αλλά να εφαρµοστούν οι
κατάλληλες παρεµβάσεις για να αποκατασταθεί η βέλτιστη
µηχανική (ευθυγράµµιση των αρθρώσεων και κατανοµή του
φορτίου).
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Τι θα συµβουλεύατε ένα κέντρο αθλητικής αριστείας όπως
το Sports Excellence;
Η δηµιουργία ενός µεθοδικού προπονητικού συστήµατος είναι
πρωταρχικής σηµασίας για τη διασφάλιση της συνεχούς
ανάπτυξης όλων των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που
απαιτούνται για την βελτιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης.
Αυτή είναι η διαδικασία της τακτικής, σαφώς καθορισµένης
και καλά οργανωµένης "δοµής" που παρέχει το βέλτιστο
περιβάλλον στους αθλητές για να αναπτύξουν όλες τις πτυχές
της απόδοσής τους (δεξιότητες, αθλητική ανάπτυξη, τρόπο
ζωής, ψυχολογία, διατροφή, εκπαίδευση, αποκατάσταση). ∆εν
έχουν επιτευχθεί αποτελέσµατα χωρίς µεθόδους και
οργάνωση.

Γνωρίζουµε πως ετοιµάζετε ένα βιβλίο µε τίτλο: ‘’ The athletic foot: Applied Sports Technology. The Science of Testing, Monitoring, Training and Recovery’’. Πότε να το
περιµένουµε;
Ναι, εργάζοµαι έντονα για το βιβλίο µου, µε τίτλο "Το αθλητικό
πόδι" (The athletic foot) και ελπίζω να είµαι έτοιµος µέχρι το
τέλος του καλοκαιριού του 2020.
Antonio Robustelli, MSC, CSCS, RTS.
Σύµβουλος Υψηλού Αθλητισµού, Εργοφυσιολόγος, Ειδικός
σε θέµατα Ενδυνάµωσης & Αποκατάστασης, Προπονητής

www.SportsExcellence.gr

Αθλητική Επιστήµη

25

Ένα µη λειτουργικό και
µη εκπαιδευµένο πόδι,
είναι πιθανό να επηρεάσει
όλες τις πτυχές των
δεξιοτήτων απόδοσης

”
∆είτε το video:

https://www.youtube.com/watch?v=2SuJDpPmypo
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∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 / Νο 5 / E-MAG SPORTS EXCELLENCE

26

Αθλητική Επιστήµη

Η ενσυναίσθηση
στον αθλητισµό

Η

Μεσσήνης Σπήλιος, Υπεύθυνος
Κολύµβησης Sports Excellence

νέα µέθοδος που σχετίζεται µε την κατανόηση
συµπεριφορών και κινήτρων ορίζεται ως ενσυναίσθηση. Οι εποχές αλλάζουν και οι προπονητές
οφείλουν να εναρµονίζονται στα νέα κοινωνικά
πρότυπα και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές.

Κατά τη δεκαετία του ’80, δεν ήταν λίγες οι φορές που οι προπονητές µας πετούσαν εκτός πισίνας για τιµωρία ή µας διέταζαν να κάνουµε αµέτρητα σετ πεταλούδας ως
παραδειγµατισµό. Τέτοιες πρακτικές θεωρούνται πλέον παρωχηµένες, αποδοκιµάζονται τόσο από γονείς όσο και από εκπαιδευτικούς και πρέπει να εκλείψουν οριστικά από την
προπονητική. Μεταξύ αθλητή και προπονητή πρέπει να υπάρξει
µια αµφίδροµη σχέση εµπιστοσύνης. Ο προπονητής οφείλει
να κατανοεί την προσπάθεια που καταβάλει ο αθλητής και την
πίεση που βιώνει από τη ρουτίνα της καθηµερινότητάς του που
περιλαµβάνει εκτός από αθλητική δραστηριότητα, και ποικίλες
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άλλες εξωσχολικές δράσεις. Ο προπονητής καλείται να υπενθυµίζει στον αθλητή τη στοχοθεσία (π.χ. ένας αγώνας-στόχος)
µέσα από µια εποικοδοµητική συζήτηση, χωρίς να του προκαλεί άγχος αλλά τονώνοντας το ηθικό του και δηµιουργώντας
κίνητρα για την επίτευξη των στόχων τους. Η σωστή προσέγγιση είναι να καταλάβει ο αθλητής για ποιο λόγο και ποιο
σκοπό προπονείται. Ο προπονητής είναι αυτός που πρέπει να
εξηγήσει στον αθλητή ότι η πορεία προς τον πρωταθλητισµό
δεν είναι εύκολη. ∆εν σηµαίνει ότι θα υπάρχουν µόνο επιτυχίες
στην αθλητική καριέρα, ωστόσο ακόµα και αυτό πρέπει να το
γνωρίζουν και να υπάρχει η ικανότητα για σωστή διαχείριση.
Το ίδιο ισχύει τόσο για τον αθλητή όσο και για τον προπονητή.
Ο προπονητής συνειδητά θα πρέπει να πλησιάσει τον αθλητή
του και να του εξηγήσει τις αδυναµίες που παρατήρησε στο
σετ που εκτέλεσε. Τις περισσότερες φορές ωστόσο, µία «επιφανειακή» προσέγγιση δεν είναι αρκετή. Ο προπονητής θα
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πρέπει να κερδίσει την εµπιστοσύνη του αθλητή ώστε ο τελευταίος να του µιλήσει ανοιχτά για καθετί που τον απασχολεί και
ίσως αναστέλλει την απόδοσή του. Αλλά και πάλι οι υποχρεώσεις του προπονητή δε σταµατούν εδώ.
Ο προπονητής θα πρέπει να ταυτιστεί συναισθηµατικά µε τον
αθλητή του, να αφουγκραστεί τις ανησυχίες του, να γίνει
µέρος του προβληµατισµού του, αποδεικνύοντας ότι κατανοεί
το πρόβληµά του και ταυτόχρονα συµπάσχει. Με αυτό τον
τρόπο ο αθλητής αισθάνεται ότι εκτιµάται και ότι η συµπεριφορά του δεν αποδοκιµάζεται, και έτσι µόνο είναι σε θέση να
ακούσει τις συµβουλές του προπονητή του. Το κίνητρο πλέον
του αθλητή, δε βασίζεται στον ψυχικό και σωµατικό εκφοβισµό
αλλά στη θέλησή του και στη σχέση εµπιστοσύνης µε το συµπαραστάτη και αρωγό του, δηλαδή τον προπονητή του. Ο προπονητής είναι η «σκιά» του αθλητή παρακολουθώντας την

www.SportsExcellence.gr
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αθλητική του πρόοδο και τη συνολική του προσπάθεια. Κατά
συνέπεια, χρειάζεται αφενός η ικανότητα από τον προπονητή να
αντιλαµβάνεται τις εναλλαγές συναισθηµάτων που βιώνει ο
αθλητής του και αφετέρου, να µην προχωρά σε κριτική µε σεβασµό στην προσωπικότητα του. Τελικά η ενσυναίσθηση αποτυπώνει την εξής φράση: «Βλέπω, ακούω και αισθάνοµαι µε
την καρδιά ενός άλλου, Adler A.»
Όλες οι παραπάνω πρακτικές, περιγράφουν ουσιαστικά τον
όρο ενσυναίσθηση, ο οποίος δεν είναι άγνωστος στις µέρες
µας. Οι περισσότεροι προπονητές συνήθως αυθόρµητα και όχι
συνειδητά, βρίσκονται κοντά στους αθλητές τους λόγω της παιδαγωγικής τους κατάρτισης που θεωρείται πλέον απαραίτητη
στην προπονητική. Ο καλός προπονητής θα πρέπει να είναι
πρωτίστως παιδαγωγός και να χαρακτηρίζεται από υποµονή
και όρεξη για ουσιαστική δουλειά.
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To φορµάρισµα (tapering) στην
κολύµβηση - Συµβουλές
µεγιστοποίησης της απόδοσης
Γρίβας Γεράσιµος, Εργοφυσιολόγος του
Sports Excellence
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Τ

ο φορµάρισµα είναι µια διαδικασία ψυχοσωµατικής και νοητικής προετοιµασίας πριν από
έναν αγώνα - στόχο. Σκοπός είναι ο αθλητής
να βρίσκεται στην καλύτερη του κατάσταση
ώστε να µεγιστοποιήσει τηναπόδοση του. Ζητήσαµε από
τον Καθηγητή Iñigo Mujika να µας απαντήσει καποιες
σύντοµες ερωτήσεις που αφορούν το σχεδιασµό και
την υλοποίηση ενός αποδοτικού φορµαρίσµατος

www.SportsExcellence.gr
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Υπάρχουν διάφοροι τύποι φορµαρίσµατος, ποιος είναι
κατά τη γνώµη σας ο αποτελεσµατικότερος;
Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, ιδανικό φορµάρισµα όσον
αφορά την κολύµβηση είναι εκείνο στο οποίο ο προπονητικός
όγκος µειώνεται προοδευτικά όσο πλησιάζουν οι αγώνες.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα του
φορµαρίσµατος;
Οι βασικοί παράγοντας που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά
το σχεδιασµό του φορµαρίσµατος, είναι η διάρκεια του, η ένταση, η συχνότητα και ο όγκος της προπόνησης. Κατά τη διάρκεια του φορµαρίσµατος η ένταση και η συχνότητα
προπόνησης πρέπει να παραµένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ ο
όγκος προπόνησης πρέπει να µειώνεται. Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, το εξατοµικευµένο φορµάρισµα για κάθε κολυµβητή είναι το κλειδί για τη µεγιστοποίηση της απόδοσης.

Ποια είναι η διάρκεια του φορµαρίσµατος και ποια η σχέση
έντασης και όγκου προπόνησης;
Το ιδανικό φορµάρισµα για την αύξηση της απόδοσης που
εφαρµόζεται από την πλειοψηφία των κολυµβητών έχει διάρκεια 2 εβδοµάδες. Όµως, έχει παρατηρηθεί ότι µερικοί κολυµβητές επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις εφαρµόζοντας
φορµάρισµα διάρκειας λιγότερο των 2 εβδοµάδων και άλλοι
περισσότερο των 4 εβδοµάδων. Αυτό εξαρτάται από το ατοµικό
προφίλ του κάθε κολυµβητή, για παράδειγµα πόσο χρονικό
διάστηµα αποκατάστασης χρειάζεται ο κάθε κολυµβητής µετά
από έντονη προπόνηση (συσσωρευµένη κόπωση), έτσι ώστε να
επιτευχθεί ο υπερσυµψηφισµός.

Πιστεύετε ότι υπάρχει διαφορά ως προς το χρόνο του
φορµαρίσµατος µεταξύ αθλητών µεγάλων αποστάσεων,
µεσαίων και σπρίντερ;
Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία και τις δικές µου παρατηρήσεις,
πιστεύω ότι το ατοµικό προφίλ του κάθε κολυµβητή που δέχε-
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ται τις προσαρµογές είναι πιο σηµαντικό από το σχεδιασµό του
φορµαρίσµατος. Για παράδειγµα, ένας κολυµβητής µεγάλων
αποστάσεων και ένας σπρίντερ οι οποίοι έχουν παρόµοιο προφίλ, ίσως να χρειάζονται το ίδιο φορµάρισµα. Αντίθετα, δυο
σπρίντερς ή δυο κολυµβητές µεγάλων αποστάσεων οι οποίοι
έχουν διαφορετικό προφίλ, πιθανόν να χρειάζεται να εφαρµόσουν διαφορετικές στρατηγικές φορµαρίσµατος.

Σε αθλητές µικτής κολύµβησης θα επέλεγες τον ίδιο τύπο
φορµαρίσµατος µε έναν αθλητή µεσαίων αποστάσεων;
Οι έρευνες δείχνουν ότι οι τεχνικές απαιτήσεις ενός αγώνα
κολύµβησης δεν καθορίζουν τον τύπο του φορµαρίσµατος που
θα εφαρµοστεί.

Σε αθλητές 10-12 χρονών θα επέλεγες φορµάρισµα;
Επειδή ο όγκος προπόνησης σε νεαρούς κολυµβητές είναι
πολύ µικρότερος από των ενηλίκων, τείνουν να ανακάµπτουν
πιο γρήγορα µετά από έντονη προπόνηση και η µείωση του
προπονητικού όγκου πρέπει να είναι αρκετή έτσι ώστε να οδηγήσει σε υπερσυµψηφισµό, ανεξάρτητα από το αν η µείωση
αυτή προέρχεται από µείωση της έντασης προπόνησης, του
όγκου ή της συχνότητας προπόνησης.

Τι πιστεύετε ότι πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους οι αθλητές κολύµβησης κατά τη διάρκεια του φορµαρίσµατος;
Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο το οποίο πολλοί κολυµβητές
αγνοούν είναι η ενεργειακή δαπάνη κατά τη διάρκεια του φορµαρίσµατος. Εξαιτίας της µείωσης του προπονητικού όγκου, η
ενεργειακή δαπάνη µειώνεται αναλόγως και για να διατηρηθεί
το ενεργειακό ισοζύγιο θα πρέπει να µειωθεί η πρόσληψη
ενέργειας, έτσι ώστε να αποφευχθούν αλλαγές στο σωµατικό
βάρος και στη σύσταση του σώµατος.

Ο Iñigo Mujika έλαβε τα διδακτορικά του στη Βιολογία της Άσκησης (Πανεπιστήµιο Saint-Etienne, Γαλλία)
και στη Φυσική Κατάσταση και Αθλητικές Επιστήµες (Πανεπιστήµιο Basque Country). Επίσης, κατέχει δίπλωµα προπονητή Τριάθλου - Eπιπέδου ΙΙΙ. Έχει δηµοσιεύσει περισσότερα από 130 άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά, είναι συγγραφέας 6 βιβλίων και 43 κεφαλαίων σε βιβλία και έχει δώσει 410 διαλέξεις
σε διεθνή συνέδρια. Ο Iñigo έχει υπάρξει εργοφυσιολόγος στο Αυστραλιανό Ινστιτούτο Αθλητισµού,
υπεύθυνος για την επιλογή της Εθνικής οµαδάς Τριάθλου της Αυστραλίας, επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης στην ποδοσφαιρική οµάδα Athletic Club Bilbao, εργοφυσιολόγος στις εθνικές οµάδες κολύµβησης της Ισπανίας και της Γαλλίας και επικεφαλής εργοφυσιολόγος της Βασκικής ποδηλατικής οµάδας.
Αυτή την περίοδο είναι επικεφαλής εργοφυσιολόγος στην Εθνική οµάδα κολύµβησης της Ισπανίας, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Basque Country, ερευνητής στο Finis Terrae Πανεπιστήµιο της
Χιλής και Associate Editor στο ερευνητικό περιοδικό International Journal of Sports Physiology and Performance.
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Έχει παρατηρηθεί ότι
µερικοί κολυµβητές
επιτυγχάνουν καλύτερες
επιδόσεις εφαρµόζοντας
φορµάρισµα διάρκειας
λιγότερο των 2
εβδοµάδων

”
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Κοινωνικό πρόγραµµα

Πρόληψη και προαγωγή της υγείας
σε µαθητές δηµοτικών σχολείων της
∆υτικής Αττικής (για ηλικίες: 9-12 ετών)
Γιαρµενίτης ∆ηµήτρης.
Συντονιστής προγράµµατος ∆υτικής
Αττικής Αναγέννηση & Πρόοδος
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Τ

ο πρόγραµµα που υλοποιείται αυτή τη στιγµή
στη ∆υτική Αττική, είναι µια πρωτοποριακή και
καινοτόµος δράση που αφορά στην ολιστική
προσέγγιση πρόληψης και αντιµετώπισης της
παχυσαρκίας και των µυοσκελετικών παθήσεων
της σπονδυλικής στήλης µαθητών, που ξεκίνησε να υλοποιείται σε 11 σχολεία των δήµων Ασπροπύργου, Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου. 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 τα παιδιά διαβιούν τις περισσότερες ώρες της ηµέρας.
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Πιο συγκεκριµένα, το πρόγραµµα προσανατολίζεται κυρίως
γύρω από τη 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, καθώς επίσης
και γύρω από τα µυοσκελετικά 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 σε σηµαντικό βαθµό την παραγωγικότητα του.
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Το πρόγραµµα αποτελείται από την αξιολόγηση της φυσικής
κατάστασης των µαθητών µέσω του σταθµισµένου αξιολογητικού εργαλείου ALPHA-FIT και µε βάση τα αποτελέσµατα, υλοποιείται εξατοµικευµένη παρέµβαση στους µαθητές και
ενηµέρωση των γονέων. Η οµάδα του Τµήµατος Αθλητικής
Αριστείας “Sports Excellence” έχει ήδη αξιολογήσει την φυσική
κατάσταση 120 µαθητών του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ασπροπύργου και συνεχίζει δυναµικά µε την αξιολόγηση των των
υπόλοιπων 10 σχολείων. Η καινοτοµία του προγράµµατος πρόληψης έγκειται στο γεγονός ότι τα αποτελέσµατα των αξιολο-
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γήσεων δεν αποτυπώνονται µόνο σε επιστηµονικές ανακοινώσεις και δηµοσιεύσεις αλλά αξιοποιούνται για τον εξατοµικευµένο κλινικό έλεγχο, την καταγραφή - επίδραση της
παρέµβασης και την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του
προγράµµατος.
Για το Τµήµα Αθλητικής Αριστείας “Sports Excellence” της
Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, ΕΚΠΑ
∆ηµήτριος Γιαρµενίτης
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Σκοπός του
προγράµµατος,
είναι η προαγωγή της
υγείας στα σχολεία
µέσω της ενηµέρωσης,
της εκπαίδευσης και
των κατάλληλων
παρεµβάσεων

”

www.SportsExcellence.gr
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Επίσκεψη στα
αθλητικά κέντρα
της Νέας Υόρκης
Τις εικόνες του από το ταξίδι στη Νέα Υόρκη πριν λίγους
µήνες και τη µοναδική ευκαιρία να έρθει σε επαφή µε αθλητικούς χώρους και ανθρώπους που ασχολούνται µε τον αθλητισµό µας περιγράφει o Θοδωρής ∆αβιώτης, Υπεύθυνος των
Αθλητικών Προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού που υλοποιούνται από την «Αναγέννηση & Πρόοδος» στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος.
Τα αθλητικά κέντρα:

• Pinkerton Club House “Boys & Girls”, Harlem
Επίσκεψη στον χώρο τους όπου προσφέρονται δραστηριότητες
και εξειδικευµένα προγράµµατα σε νέους ανθρώπους και παιδιά και συνάντηση µε τον εκτελεστικό διευθυντή, Tim Mc Christian, o οποίος έκανε µια παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο
λειτουργεί το κέντρο και των χώρων του. Το κέντρο απασχολεί εβδοµαδιαίως περισσότερα από 400 παιδιά. Συγκεκριµένα,
τα Club Houses βρίσκονται σε περιοχές όπου τα παιδιά δεν
έχουν τη δυνατότητα για δηµιουργική απασχόληση τους µετά
το σχολείο όπως το Harlem, το Brooklyn και το Bronx. Στόχος
των Clubs, είναι να προσφέρουν σε όλους τους νέους ίσες ευκαιρίες για να εξελιχθούν και να πετύχουν στη ζωή τους.

Στόχος των κέντρων:
Να νιώθουν τα παιδιά πως βρίσκονται σε ένα σταθερό
περιβάλλον, σαν µια οικογένεια
Όλα τα µέλη να αλληλοεπιδρούν µεταξύ τους και δηµιουργείται το αίσθηµα φροντίδας
Να δίνονται πολλές ευκαιρίες στα νεαρά παιδιά να ανακαλύψουν τις δεξιότητές τους
Να δίνεται θετική ενίσχυση για την ολοκλήρωση της προσπάθειας των νέων
Να αναγνωρίζονται τα επιτεύγµατά τους

Μέσα από τα προγράµµατα, οι νέοι λαµβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη για την εξέλιξη της ακαδηµαnκής τους καριέρας, τόσο
στο Λύκειο όσο και στο κολέγιο. Το κέντρο βοηθά τους νέους να ξεχωρίσουν στον τοµέα που θέλουν, ενώ παράλληλα όλα τα
µέλη ενθαρρύνονται να έχουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής (άσκηση και διατροφή).
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• Chelsea Piers, ∆υτικά του Μανχάταν
Ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο που αποτελείται από ένα σύνολο αθλητικών εγκαταστάσεων, είναι τοποθετηµένο πάνω σε
τρεις προβλήτες στην όχθη του ποταµού και προσφέρει πλήθος
προγραµµάτων άθλησης για όλες τις ηλικίες.
Στην 1η προβλήτα στεγάζεται το Field House, όπου βρίσκονται
οι αίθουσες: γυµναστικής, ενόργανης, χορού, γήπεδο ποδοσφαίρου, µπάσκετ, βόλε, σάλα, γυµναστικής νηπίων. Το Field
Ηouse, όπως και όλο το κέντρο, διατηρείται από ηµερήσιες,
µηνιαίες και ετήσιες συνδροµές, ενώ το χρησιµοποιούν αθλητές και σύλλογοι, πραγµατοποιούνται αγώνες από ερασιτεχνικές οµάδες, ενοικιάσεις γηπέδων και σχολικές επισκέψεις για
τη συµµετοχή σε προγράµµατα άθλησης. Κατά την εορταστική
περίοδο των Χριστουγέννων έχουν αθλητικά camps για τα παιδιά. Το ίδιο ισχύει και για τους καλοκαιρινούς µήνες, ενώ την
υπόλοιπη σεζόν τα προγράµµατά τους απευθύνονται σε ηλικίες
από 6 ετών και άνω.

Επιπλέον, στην πρώτη προβλήτα βρίσκεται και ο χώρος των
δύο κλειστών παγοδροµίων όπου καθηµερινά υλοποιούνται
προγράµµατα και προπονήσεις για ερασιτέχνες και επαγγελµατίες αθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ και του χόκε επί
πάγου.




Τα προγράµµατά τους απευθύνονται στα παρακάτω ηλικιακά
γκρουπ:
6 µηνών έως 5 ετών ( «Ανακαλύπτω το σώµα µου» )
5 έως 10 ετών ( Μάθηση ∆εξιοτήτων )
10 έως 15 ετών ( Εξειδίκευση )
15 έως 25 ετών ( Αγωνιστικός Αθλητισµός )

www.SportsExcellence.gr
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Στη 2η προβλήτα συναντάµε το Fitness Center, έναν πολύ εντυπωσιακό κλειστό αθλητικό πολυχώρο που απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες. Στο κέντρο αυτό, υπάρχει αίθουσα µε
όργανα, κλειστή πισίνα 25µ, στίβος 400 µέτρων, χώρος
για CrossFit, κλειστό γήπεδο Beach Volley, πίστες αναρρίχησης και αίθουσες για οµαδικά προγράµµατα.
Τέλος, στην 3η προβλήτα στεγάζονται τα υπαίθρια γήπεδα
του golf.

*

Εκτός από την επίσκεψη στα
αθλητικά κέντρα, παρευρέθηκε
στην ετήσια εκδήλωση Christmas
Tree Ball του Madison Square
Boys & Girls, όπου τα παιδιά,
που συµµετέχουν στις
καθηµερινές αθλητικές
δραστηριότητες των κέντρων,
κλέψανε την παράσταση τόσο
µε τις χορευτικές τους
παρουσιάσεις όσο και µε τα
τραγούδια τους.
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