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Editorial 3

Αγαπητέ Αθλητή,
Αγαπητέ Γονέα,

Αγαπητέ προπονητή,

ο 4ο τεύχος του περιοδικού του Sports Excellence κυκλοφορεί τον Ιούνιο, ένα µήνα γεµάτο κοινωνικές
δράσεις σε όλη την Ελλάδα µε το τµήµα Αθλητικής Αριστείας της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής της

Ιατρικής Σχολής να έχει πολύ έντονη παρουσία.

Στις αρχές του µήνα ξεκινάµε την εκπαίδευση των γυµναστών που θα συµµετέχουν στα «Αθλητικά Μονοπάτια»,
ένα καινοτόµο πρόγραµµα που υλοποιεί η Αναγέννηση & Πρόοδος σε όλα τα νησιά της Άγονης γραµµής. Το εκ-
παιδευτικό πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης προπονητών/ γυµναστών και
θα περιλαµβάνει 2 εντατικά τριήµερα.

Στα µέσα Ιουνίου περιµένουµε την άφιξη µίας οµάδας 12 φοιτητών από το Πανεπιστήµιο Rutgers της Νέας Υόρ-
κης, οι οποίοι θα έρθουν για την πρακτική τους άσκηση. Ταυτόχρονα στο εργαστήριο Αθλητικής Αριστείας της Α’
Πανεπιστηµιακής Κλινικής θα πραγµατοποιήσουν επίσης την µαθητεία τους και µεµονωµένοι φοιτητές από την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό.

Στις 23 Ιουνίου έχουµε τον βραδινό αγώνα δρόµου του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ/SNF). Το SNF RUN:
Τρέχοντας προς το Μέλλον, επιστρέφει για 5η συνεχή χρονιά κατά τον εορτασµό της Ολυµπιακής Ηµέρας, απο-
τελώντας έναν αθλητικό θεσµό, µε χιλιάδες δροµείς να δίνουν σηµείο συνάντησης στο Παναθηνα�κό Στάδιο, και
να τερµατίζουν στη µεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, το Summer Nostos Festival (SNFestival), στο Κέντρο Πολιτι-
σµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Τόσο κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ όσο
και όλου του µήνα στο ΚΠΙΣΝ η Αναγέννηση και Πρόοδος σχεδιάζει και εκπονεί
αθλητικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, µε προτεραιότητα τα παιδιά.

Πέρα από τα παραπάνω το Κέντρο Αθλητικής Αριστείας θα υποστηρίζει επιστηµο-
νικά τις προσπάθειας σε επίλεκτους αθλητές, προερχόµενους από περισσότερες
από 16 αθλήµατα καθώς και την προσπάθεια των Αθλητών του προγράµµατος
«Υιοθετήστε ένα αθλητή» της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας για οτιδήποτε αφορά την ενασχόλη σας
ή του παιδιού σας µε τον αθλητισµό.

Με εκτίµηση

Παναγιώτης Κουλουβάρης
Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Επιστηµονικός Υπεύθυνος “Sports Excellence”

Τ
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βραδινός αγώνας δρόµου του Ιδρύµατος
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ/SNF), SNF RUN: Τρέ-
χοντας προς το Μέλλον, επιστρέφει για 5η
συνεχή χρονιά, στις 23 Ιουνίου, κατά τον εορ-
τασµό της Ολυµπιακής Ηµέρας, αποτελώντας

έναν αθλητικό θεσµό, µε χιλιάδες δροµείς να δίνουν σηµείο
συνάντησης στο Παναθηνα�κό Στάδιο, και να τερµατίζουν στη
µεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, το Summer Nostos Festival
(SNFestival), στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος
(ΚΠΙΣΝ).

Ο αγώνας περιλαµβάνει διαδροµές των 6 και των 10 χιλιο-
µέτρων, καθώς και διαδροµή 1 χιλιοµέτρου για αθλητές των
Special Olympics. Η εκκίνηση των δύο πρώτων διαδροµών θα
γίνει από το Παναθηνα�κό Στάδιο, στις 20:50 και 21:10 αντί-
στοιχα, µε τους δροµείς να διασχίζουν το κέντρο της πόλης
και στη συνέχεια, µέσω της Λεωφόρου Συγγρού, να τερµατί-
ζουν στον Στίβο του ΚΠΙΣΝ. Ο αγώνας SNF RUN: Τρέχοντας
προς το Μέλλον δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα, ωστόσο θα
υπάρξει επίσηµη χρονοµέτρηση, ώστε όλοι οι δροµείς να γνω-

ρίζουν τις επιδόσεις τους. Την τελετή απονοµής των µεταλ-
λίων του αγώνα, θα συνοδεύσει ένα εντυπωσιακό show πυρο-
τεχνηµάτων, ενώ θα ακολουθήσει η µεγάλη συναυλία της
δηµοφιλούς Ελληνίδας ερµηνεύτριας, Άλκηστης Πρωτοψάλτη,
κλείνοντας εορταστικά το πρόγραµµα της πρώτης ηµέρας του
SNFestival (23-30 Ιουνίου).

Τον αγώνα SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον θα παρου-
σιάσει η δηµοσιογράφος και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος του
iMEdD, Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου, ενώ τη διοργανωτική επί-
βλεψη του αγώνα έχει αναλάβει η Aστική Mη Kερδοσκοπική
Eταιρεία «Αναγέννηση & Πρόοδος».

Οι συµµετοχές στη διαδροµή των 6k και των 10k του SNF
RUN έχουν ολοκληρωθεί.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΟΥ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Φέτος, όσοι δροµείς το επιθυµούν, εκτός από τη χαρά της

Ο

SNF RUN:
Τρέχοντας προς το Μέλλον
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συµµετοχής θα ζήσουν και τη χαρά της προσφοράς, καθώς ο
αγώνας θα έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα µε σκοπό την
ενίσχυση οργανισµών που αφιερώνουν το έργο τους στην υπο-
στήριξη, µέσω του αθλητισµού, ανθρώπων µε αναπηρία. Οι ορ-
γανισµοί που θα ενισχυθούν µέσα από το φετινό SNF RUN
είναι οι εξής: ΚΕΘΙΣ (Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών),
Π.Α.Σ.Κ.Α. (Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Κινητικά Ανάπη-
ρων), και, Σύλλογος Ατόµων µε Κινητικά Προβλήµατα και
Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ.

Με τη συνεισφορά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος, το ποσό
που θα συγκεντρωθεί από τη συµµετοχή των δροµέων, θα τρι-
πλασιαστεί, µεγαλώνοντας τη δωρεά που θα λάβουν
οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί. Για παράδειγµα, σε συνει-
σφορά ενός δροµέα των €5 (ελάχιστο προτεινόµενο ποσό), το
ΙΣΝ θα συνεισφέρει επιπλέον
€10, και έτσι ο οργανισµός θα
λάβει €15 από την εν λόγω συµ-
µετοχή.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας
Σερρών - ΚΕΘΙΣ

Το Κέντρο Θεραπευτικής Ιππα-
σίας Σερρών-ΚΕΘΙΣ είναι ένα
σωµατείο µη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα µε ουσιαστική κοινωνική
δραστηριότητα, στηριζόµενο κυ-
ρίως στον εθελοντισµό. Αφορά
σε άτοµα µε αναπηρία, όπως: εγκεφαλική παράλυση, σκλή-
ρυνση κατά πλάκας, εγκεφαλικά επεισόδια, παθήσεις Κεντρι-
κού Νευρικού Συστήµατος, αυτισµό, νοητική υστέρηση, ψυχικά
νοσήµατα.

Κατά τη θεραπεία αξιοποιείται η κίνηση του αλόγου, η θερµό-
τητά του, η ικανότητά του για επαφή και επικοινωνία µε τον άν-
θρωπο. Με την οµαδικότητα, το παιχνίδι και το άλογο ως πολύ
ισχυρό κίνητρο - σύµφωνα µε παγκόσµιες επιστηµονικές έρευ-
νες- δηµιουργούνται µοναδικά σωµατικά, νοητικά, αισθητηριακά
και ψυχολογικά οφέλη. Επίσης, το άλογο περπατώντας, µιµεί-
ται τον ανθρώπινο βηµατισµό, µεταφέροντας στον κορµό του
αναβάτη την ίδια ακριβώς κίνηση που µεταδίδουν τα πόδια
στους ανθρώπους µε φυσιολογική βάδιση. Η συµµετοχή των
αθλητών ιππασίας του ΚΕΘΙΣ στα Special Olympics Hellas είναι

µεγάλη εδώ και χρόνια. Το δε Κέντρο παρέχει δυνατότητα δω-
ρεάν διαµονής σε ενδιαφερόµενους για θεραπευτική ιππασία
που διαµένουν εκτός Σερρών. Τα έξοδα οργάνωσης και λει-
τουργίας του Κέντρου, ο εξοπλισµός και η φροντίδα των αλό-
γων, καθώς και η επιµόρφωση των βοηθών και εκπαιδευτών,
είναι µερικά µόνο από τα κόστη που σε καθηµερινή βάση κα-
λείται να καλύψει το ΚΕΘΙΣ.

Η δωρεά των δροµέων και του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος
θα συµβάλει στη συνέχιση των θεραπευτικών και εκπαιδευτι-
κών προγραµµάτων του ΚΕΘΙΣ.

Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Κινητικά Ανάπηρων
(Π.Α.Σ.Κ.Α.)

Ο Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος
Κινητικά Αναπήρων (Π.Α.Σ.Κ.Α.)
ιδρύθηκε το 1987, και εδρεύει στο
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης
στο Ίλιον Αττικής. Είναι ο πρώτος
καθαρά αθλητικός σύλλογος για
άτοµα µε κινητικές αναπηρίες, που
ιδρύθηκε στην Ελλάδα, γεγονός
που προσδίδει ιδιαίτερο βάρος
στην πορεία του έως σήµερα. Ο
Π.Α.Σ.Κ.Α. συνέβαλε ουσιαστικά
στη δηµιουργία του θεσµού του
Πανελληνίου Πρωταθλήµατος ατό-
µων µε αναπηρία, µε έτος έναρ-
ξης το 1988.

Σήµερα ο Π.Α.Σ.Κ.Α. διατηρεί στο
δυναµικό του 90 αθλητές σε αγω-
νιστικά τµήµατα. Παράλληλα, µε-

γάλος αριθµός ατόµων µε αναπηρία συµµετέχουν περιοδικά
στα προγράµµατα µαζικού αθλητισµού, αλλά επίσης και σε
πρωτοποριακά προγράµµατα για τη βελτίωση της φυσικής κα-
τάστασής τους, καθώς και της δυνατότητάς τους για αυτόνοµη
κίνηση µε σκοπό τη φυσική και ψυχολογική ανεξαρτησία τους
και την ουσιαστική ένταξη και κοινωνικοποίησή τους. Βασικό
εργαλείο υλοποίησης όλων αυτών των προγραµµάτων είναι οι
αθλητικές εγκαταστάσεις που διατηρεί ο Π.Α.Σ.Κ.Α: ειδικό προ-
σαρµοσµένο Γυµναστήριο, αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρι-
σης, κλπ.

Η δωρεά των δροµέων και του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος
θα συµβάλει στην αντικατάσταση του δαπέδου του Γυµναστη-
ρίου, εµβαδού 500τµ -το οποίο έχει καταστραφεί λόγω της
χρόνιας χρήσης- µε ειδικό βιοµηχανικό δάπεδο, προκειµένου

Ο αγώνας θα έχει και
φιλανθρωπικό χαρακτήρα
µε σκοπό την ενίσχυση
οργανισµών που
αφιερώνουν το έργο τους
στην υποστήριξη, µέσω
του αθλητισµού, ανθρώπων
µε αναπηρία.

”
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Φωτογραφίες από το τπερσινό SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον ”

Η δωρεά των δροµέων
και του Ιδρύµατος
Σταύρος Νιάρχος θα
συµβάλει στην κάλυψη
των λειτουργικών εξόδων
συµµετοχής ατόµων µε
αναπηρία...
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οι αθλητές να γυµνάζονται κάτω από συνθήκες βέλτιστης
ασφάλειας.

Σύλλογος Ατόµων µε Κινητικά Προβλήµατα και Φίλων Ν. Ρο-
δόπης ΠΕΡΠΑΤΩ

Ο Σύλλογος ΠΕΡΠΑΤΩ είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανι-
σµός που ιδρύθηκε στην Κοµοτηνή το 2002. Το 2012, µε τη
δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ίδρυσε το Κέν-
τρο Εκπαίδευσης Αυτόνοµης ∆ιαβίωσης ΑµεΑ, το οποίο λει-
τουργεί ως κέντρο εκπαίδευσης και υποστήριξης των ΑµεΑ µε
σκοπό την εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώµατός τους για

ανεξάρτητη διαβίωση, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και ανά-
πτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, κατά τέτοιον τρόπο,
ώστε να µπορούν να διαβιούν όσο το δυνατόν πιο αυτόνοµα
και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον τους.

Παράλληλα έχουν τη δυνατότητα, µε τη βοήθεια του επιστηµο-
νικού προσωπικού, να δηµιουργήσουν το είδος και τον τρόπο
της υποστήριξης που είναι κατάλληλη για εκείνους, ανάλογα
µε τις ανάγκες τους, γεγονός που βελτιώνει την ποιότητα ζωής
τους µέσα στο Κέντρο, αλλά και στην προσωπική κατοικία τους.
Η εκπαίδευση των ΑµεΑ γίνεται µέσω εξατοµικευµένου προ-
γράµµατος αυτονοµίας σύµφωνα µε τις ανάγκες της καθηµε-
ρινότητας του κάθε ατόµου, όσον αφορά τη χρήση αµαξιδίου
και ράµπας, τη διαχείριση της ατοµικής υγιεινής, το πρό-
γραµµα αποκατάστασης στο νερό, την ορθοστάτιση, κ.ά.

Η δωρεά των δροµέων και του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος
θα συµβάλει στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων συµµετο-

χής ατόµων µε αναπηρία, (µετακίνηση, διατροφή, κόστος εξω-
τερικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγµα, θεραπευτική
ιππασία και κανό) τα οποία δεν έχουν την οικονοµική δυνατό-
τητα να συµµετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Συλ-
λόγου.

Η κατάθεση των χρηµάτων θα γίνεται ηλεκτρονικά και µόνο
(πληρωµή µέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας) προς τον
εκάστοτε οργανισµό που επιλέγει ο δροµέας, µέσω της Αστι-
κής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αναγέννηση & Πρόοδος»,
η οποία έχει τη διοργανωτική επίβλεψη του αγώνα. Στη συνέ-
χεια, η «Αναγέννηση & Πρόοδος» θα αποδώσει το συνολικό
και πλήρες ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε έναν από τους τρεις
µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς.

Το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι φιλανθρωπικός ορ-
γανισµός που πραγµατοποιεί δωρεές προς µη κερδοσκοπι-
κούς οργανισµούς. Tο ΙΣΝ δεν δέχεται δωρεές από ιδιώτες,
εταιρείες ή άλλου είδους οργανισµούς.

Ο SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον πραγµατοποιείται µε
αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, η οποία
καλύπτει όλα τα έξοδα παραγωγής του αγώνα, στο πλαίσιο του
Summer Nostos Festival. Τη διοργανωτική επίβλεψη του αγώνα
έχει η ΑMKE «Αναγέννηση & Πρόοδος» και το Τµήµα Αθλητι-
κής Αριστείας (Sports Excellence) της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινι-
κής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο
αγώνας πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Κέντρο Πολι-
τισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), και την Ελληνική

Ολυµπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), µε τη συνδροµή του ΕΚΑΒ, και τελεί
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Για πληροφορίες σχετικά µε τον αγώνα:
Nostos Festival 2019, https://www.snfestival.org/



1
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ο Summer Nostos Festival (SNFestival) είναι ένα πο-
λυσυλλεκτικό διεθνές φεστιβάλ τέχνης, άθλησης και
εκπαίδευσης, µε ελεύθερη είσοδο, που απευθύνεται
σε επισκέπτες όλων των ηλικιών και ενδιαφερόντων,
και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ανοιχτό δηµιουρ-

γικό πεδίο συνάντησης, έκφρασης και ανταλλαγής ιδεών.

To SNFestival, για µια εβδοµάδα κάθε Ιούνιο, µας προσκαλεί να
ταξιδέψουµε πίσω στα καλοκαίρια που αγαπήσαµε, και µε οδηγό
τις µουσικές, τον χορό και τις µελωδίες, τις ιστορίες και τα γέλια,
την άσκηση και το παιχνίδι, να κάνουµε κάθε καλοκαίρι ξεχωρι-
στό!

Το SNFestival βρίσκει ιδανικό τόπο διεξαγωγής στο Κέντρο Πο-
λιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), ενεργοποιώντας πολ-
λαπλά σηµεία του ΚΠΙΣΝ, εντός και εκτός των κτιρίων, και
επιβεβαιώνοντας την αποστολή του ΚΠΙΣΝ να προσφέρει έναν
δυναµικό ανοιχτό δηµόσιο χώρο, προσβάσιµο σε όλους.
Με αυτόν τον τρόπο το ΙΣΝ επιστρέφει, µια φορά τον χρόνο, στο
σπίτι που δηµιούργησε το ΙΣΝ για όλον τον κόσµο.

Το SNFestival διοργανώνεται και χρηµατοδοτείται αποκλειστικά
από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Οι ανοιχτές εκδηλώσεις του SNFestival 2019 θα πραγµατοποι-
ηθούν από τις 23 έως τις 30 Ιουνίου, στο ΚΠΙΣΝ µε ελεύθερη εί-
σοδο για όλους. Όπως κάθε χρόνο, στις 23 Ιουνίου - ηµέρα
εορτασµού της Παγκόσµιας Ολυµπιακής Ηµέρας – θα λάβει χώρα
ο βραδινός αγώνας δρόµου SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλ-
λον.

Στο πλαίσιο του SNFestival 2019, τo 8o Συνέδριο του ΙΣΝ θα
πραγµατοποιηθεί από τις 24 έως τις 25 Ιουνίου 2019, στο ΚΠΙΣΝ.
Επιπλέον, στις 26 Ιουνίου θα πραγµατοποιηθεί η 2η Ηµερίδα του
SNF Agora Institute, σε συνεργασία µε το Johns Hopkins Univer-
sity στο πλαίσιο της µηνιαίας σειράς του ΙΣΝ, ∆ΙΑΛΟΓΟΙ.

ΤSNFestival
Επιστροφή στα
Καλύτερά µας
Καλοκαίρια!



Αφιέρωµα12

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 / Νο 4 / E-MAG SPORTS EXCELLENCE www.SportsExcellence.gr

αγώνας βουνού Vamvakou Mountain Run
υλοποιείται για πρώτη χρονιά στην ορεινή πε-
ριοχή του Πάρνωνα µε σηµείο εκκίνησης και
τερµατισµού το χωριό της Βαµβακούς στη Λα-
κωνία. Ο συγκεκριµένος αγώνας εντάσσεται

στο πλαίσιο του προγράµµατος «Vamvakou Revival - Η Ανα-
βίωση της Βαµβακούς» που χρηµατοδοτείται µε αποκλειστική
δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Φέτος, οι δρο-
µείς θα δώσουν σηµείο συνάντησης στο χωριό της Βαµβα-
κούς. Τη διοργανωτική επίβλεψη του αγώνα έχει αναλάβει η
ΑMKE «Αναγέννηση & Πρόοδος» και το Τµήµα Αθλητικής Αρι-
στείας (Sports Excellence) της Α’ Ορθοπεδικής Κλινικής της Ια-
τρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, που διοργανώνουν
επίσης τους ετήσιους αγώνες SNF Run κάθε καλοκαίρι και Πα-
ραµονή Πρωτοχρονιάς, στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύ-
ρος Νιάρχος, στην Αθήνα, εφεξής «οι ∆ιοργανωτές».

Η διοργάνωση Vamvakou Mountain Run, περιλαµβάνει δύο δια-
δροµές α) των 28 χιλιοµέτρων «Λαµπερή Κορυφή» και β) των
7 χιλιοµέτρων «Μονοπάτι Αγίας Κυριακής». Η εκκίνηση και ο
τερµατισµός των δύο διαδροµών θα γίνει στο χωριό της Βαµ-

βακούς µε κοινή ώρα εκκίνησης τις 10:00 από το Σταθµό Συγ-
κινήσεως, στην είσοδο του χωριού. Οι δροµείς θα κινηθούν
στα µονοπάτια της ευρύτερης περιοχής του Πάρνωνα και στη
συνέχεια θα τερµατίσουν επίσης στον Σταθµό Συγκινήσεως. Ο
αγώνας δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα και η συµµετοχή είναι
δωρεάν. Ωστόσο θα υπάρξει επίσηµη ηλεκτρονική χρονοµέ-
τρηση, ώστε όλοι οι δροµείς να γνωρίζουν τις επιδόσεις τους.
Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη του φυσικού πλού-
του της ευρύτερης περιοχής και η ευαισθητοποίηση των κατοί-
κων της γύρω περιοχής για την ιστορική και πολιτιστική
κληρονοµιά της Λακωνίας. Παράλληλα οι επισκέπτες θα έχουν
την ευκαιρία να γνωρίσουν τα καταπράσινα µονοπάτια του Πάρ-
νωνα και να δουν πολλά σηµεία αναφοράς της ευρύτερης πε-
ριοχής.

Οι ενδιαφερόµενοι άνδρες και γυναίκες ηλικίας άνω
των 18 ετών, καλούνται να δηλώσουν συµµετοχή στο
https://randp.progressnet.gr/vamvakou-mountain-run/. Όπως
προαναφέρθηκε, ο αγώνας Vamvakou Mountain Run δεν έχει
αγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά θέτει ως στόχο την επιβράβευση
της συµµετοχής, την γνωριµία µε το ορεινό τρέξιµο και την ενί-

Ο
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σχυση της αθλητικής κουλτούρας. Ακόµη, στις 15:00 θα πραγ-
µατοποιηθεί απονοµή µεταλλίων, για τις 3 πρώτες νικήτριες
και τους 3 πρώτους νικητές της γενικής κατάταξης των δύο
διαδροµών.

Κατά τη διάρκεια αλλά και µετά το πέρας του αγώνα, θα υλο-
ποιούνται στο χωριό, πλήθος αθλητικών δραστηριοτήτων, για
όλη την οικογένεια. Για το αναλυτικό πρόγραµµα της ηµέρας
επισκεφθείτε το www.snf.org

Αγώνας 28χλµ – Υ+1400µ.
VAMVAKOU MOUNTAIN RUN

Πληροφορίες & Οδηγίες Συµµετοχής

Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής: Σάββατο 13 Ιουλίου 2019
Ώρα Εκκίνησης: 10:00
Εκκίνηση: Βαµβακού Λακωνίας, στην είσοδο του χωριού,
«Σταθµός Συγκινήσεως»
Τερµατισµός: Βαµβακού, «Σταθµός Συγκινήσεως»

∆ικαίωµα Συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όσοι έχουν
συµπληρώσει το 18

O

έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεν-
νηθεί πριν από την 13/7/2001. Οι συµµετέχοντες πρέπει να
διαθέτουν καλή φυσική κατάσταση, να έχουν τρέξει τα τελευταία
2 έτη αντίστοιχο αγώνα βουνού έως 20χλµ και να εγγραφούν
µέσω της ιστοσελίδας (https://randp.progressnet.gr/vamvakou-
mountain-run/.)

Κόστος Συµµετοχής:

Η συµµετοχή στον αγώνα 28χλµ VAMVAKOU
MOUNTAIN RUN είναι δωρεάν.

Η συµµετοχή θεωρείται έγκυρη µόνο αν την δηλώσετε µέσω
της ιστοσελίδας https://randp.progressnet.gr/vamvakou-moun-
tain-run/. Αν κάποιος επιθυµεί να µαταιώσει τη συµµετοχή πα-
ρακαλείται να το δηλώσει µέσω email:
(run@VamvakouRevival.org) ώστε να ελευθερωθεί η θέση και
να διατεθεί σε άλλον ενδιαφερόµενο.

Εγγραφές: Οι εγγραφές είναι περιορισµένες στον αριθµό των
200 συµµετεχόντων για τον αγώνα των 28 χλµ.

Ο χάρτης της Βαµβακούς
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Αγωνιστικό Πακέτο: Όλοι οι εγγεγραµµένοι συµµετέχοντες θα
λάβουν αριθµό συµµετοχής και το τσιπ χρονοµέτρησης, τσάντα
για τα προσωπικά τους αντικείµενα και αναµνηστικό µπλουζάκι
του αγώνα.

Ηλεκτρονική Χρονοµέτρηση: Παρόλο που η διοργάνωση δεν
έχει αγωνιστικό χαρακτήρα, ο αγώνας δρόµου των 28 χλµ.
θα χρονοµετρηθεί.

Όριο αποκλεισµού: 7 ώρες

Χαρακτηριστικά της διαδροµής

Εκκίνηση: Σταθµός Συγκινήσεως, 0 χιλιόµετρο: 950µ.
υψόµετρο
Τοποθεσία Λόγκους, 2 χιλιόµετρο: 1038µ. υψόµετρο
Τοποθεσία Καταφύγιο Σπάρτης: 5 χιλιόµετρο: 1414µ.
υψόµετρο
Τοποθεσία δασικός δρόµος (Μάντρες) προς προφήτη Ηλία:
10 χιλιόµετρο: 1258µ. υψόµετρο
Τοποθεσία Προφήτης Ηλίας: 14,5 χιλιόµετρο: 1645µ.
υψόµετρο όπου (θα ελεγχθεί και ο χρόνος των δροµέων µε
ειδικό τάπητα).
Τοποθεσία Καταφύγιο Σπάρτης: 20,5 χιλιόµετρο: 1414µ.
υψόµετρο
Τοποθεσία Λόγκους, 23 χιλιόµετρο: 1038µ. υψόµετρο
Τοποθεσία Αγία Κυριακή, 25 χιλιόµετρο: 984µ. υψόµετρο
Τερµατισµός: Σταθµός Συγκινήσεως, 28 χιλιόµετρο: 950µ.
υψόµετρο

Αγώνας 7χλµ - Υ+350µ. και
Πεζοπορία VAMVAKOU
MOUNTAIN RUN

Πληροφορίες & Οδηγίες Συµµετοχής

Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής: Σάββατο 13 Ιουλίου 2019
Ώρα Εκκίνησης: 10:00
Εκκίνηση: Βαµβακού Λακωνίας, στην είσοδο του χωριού,
«Σταθµός Συγκινήσεως»
Τερµατισµός: Βαµβακού, Σταθµός Συγκινήσεως.

∆ικαίωµα Συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όσοι έχουν
συµπληρώσει το 18

O

έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεν-
νηθεί πριν από την 13/7/2001. Οι συµµετέχοντες πρέπει να

διαθέτουν καλή φυσική κατάσταση, και να εγγραφούν µέσω
της ιστοσελίδας https://randp.progressnet.gr/vamvakou-moun-
tain-run/.

Κόστος Συµµετοχής:
Η συµµετοχή στον αγώνα 7χλµ VAMVAKOU
MOUNTAIN RUN είναι δωρεάν

Η συµµετοχή θεωρείται έγκυρη µόνο αν την δηλώσετε µέσω
της ιστοσελίδας https://randp.progressnet.gr/vamvakou-moun-
tain-run/. Αν κάποιος θέλει να µαταιώσει τη συµµετοχή του,
παρακαλείται πολύ να το δηλώσει µέσω email: run@Vamvak-
ouRevival.org ώστε να ελευθερωθεί η θέση και να διατεθεί σε
άλλον ενδιαφερόµενο.

Εγγραφές: Οι εγγραφές είναι περιορισµένες στον αριθµό των
300 συµµετεχόντων για τον αγώνα των 7χλµ.

Αγωνιστικό Πακέτο: Όλοι οι εγγεγραµµένοι συµµετέχοντες θα
λάβουν αριθµό συµµετοχής και το τσιπ χρονοµέτρησης, τσάντα
για τα προσωπικά τους αντικείµενα και αναµνηστικό µπλουζάκι
του αγώνα.

Ηλεκτρονική Χρονοµέτρηση: Παρόλο που η διοργάνωση δεν
έχει αγωνιστικό χαρακτήρα, ο αγώνας δρόµου των 7 χλµ. θα
χρονοµετρηθεί.

Όριο αποκλεισµού: 7 ώρες

Χαρακτηριστικά της διαδροµής:

Εκκίνηση: Σταθµός Συγκινήσεως, 0 χιλιόµετρο: 950µ.
υψόµετρο
Τοποθεσία Λόγκους, 2 χιλιόµετρο: 1038µ. υψόµετρο
Τοποθεσία Αγία Κυριακή, 5 χιλιόµετρο: 984µ. υψόµετρο
Σταθµός Συγκινήσεως, 7 χιλιόµετρο: 950µ. υψόµετρο

Για πληροφορίες σχετικά µε τον αγώνα:
https://randp.progressnet.gr/vamvakou-mountain-run/

Γράφηµα υψοµετρικών της ∆ιαδροµής 7 χιλιοµέτρων
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”

Σκοπός της διοργάνωσης
είναι η ανάδειξη του
φυσικού πλούτου της
ευρύτερης περιοχής και
η ευαισθητοποίηση των
κατοίκων της γύρω
περιοχής για την ιστορική
και πολιτιστική κληρονοµιά
της Λακωνίας.
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Άσκηση και παιδί
Συστάσεις και οδηγίες για
τη βελτίωση των φυσικών
ικανοτήτων

λα τα παιδιά και οι έφηβοι πρέπει να
συµµετέχουν καθηµερινά σε µέτριες
έως έντονες αθλητικές δραστηριότη-
τες για τουλάχιστον 60 λεπτά.

Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες πρέπει να έχουν ήπια
αερόβια χαρακτηριστικά.

Οι έντονες αθλητικές δραστηριότητες δυναµώνουν τους µυς
και τα οστά των παιδιών και θα πρέπει γίνονται 3 φορές την
εβδοµάδα.

Τα µικρά παιδιά τα πρώτα χρόνια θα πρέπει να δοκιµάζουν
πολλές αθλητικές δραστηριότητες ακόµα και την ίδια ηµέρα
(σχολείο – σύλλογος).

Όλα τα παιδιά και οι νέοι θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουν τον
καθιστικό τρόπο ζωής.

Τα ατοµικά φυσικά και πνευµατικά χαρακτηριστικά των παιδιών
θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στην επιλογή, την ένταση και
τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Ο ρόλος και η θετική στάση των γονέων

Καθοδηγήστε τα παιδιά να συµµετέχουν από πολύ νωρίς σε
διασκεδαστικές αθλητικές δραστηριότητες

∆ιατηρήστε θετική στάση απέναντι στην κίνηση και στη
σωστή διατροφή, συµµετέχοντας σε κοινές αθλητικές δρα-
στηριότητες (πάρκο, παραλία, εξοχή)

Επιλέξτε δώρα που έχουν σχέση µε την κίνηση (µπάλες, ρα-
κέτες, αθλητικά ρούχα, twister, µίνι µπασκέτες, πλαστικά
σπαθιά)

Μειώστε τον ελεύθερο χρόνο µπροστά από την τηλεόραση
και ηλεκτρονικές συσκευές

Επενδύστε σε ένα ασφαλές περιβάλλον άθλησης (κράνη,
σωστά αθλητικά είδη, προστατευτικά χεριών και ποδιών,
γυαλιά, αντηλιακά, σωσίβια κ.λπ.)

Επιλέξτε καλό σωµατείο και προπονητή παιδαγωγό

Μέτριες αθλητικές δραστηριότητες

Αναγκάζουν το παιδί να αναπνεύσει εντονότερα
Ανεβάζουν τη θερµοκρασία του σώµατος (ιδρώνει)
Η καρδιά χτυπά εντονότερα
Μπορώ τρέχοντας να συζητώ µε την παρέα µου
Η θερµοκρασία του σώµατος ανεβαίνει περισσότερο
Η καρδιά χτυπά γρήγορα και πολύ έντονα
Αισθάνοµαι τη µυ�κή κόπωση

Οδηγίες συµµετοχής
παιδιών και εφήβων
(5-18 ετών) σε αθλητικές
δραστηριότητες

Ο

Τσολάκης Χάρης
Καθηγητής ΣΕΦΑΑ Αθηνών
∆ιευθυντής Εργαστηρίου Sports Excellence
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Ήπιες αθλητικές δραστηριότητες

Περπάτηµα από και προς το σχολείο
Ποδήλατο
Παιχνίδια σε αυλή σχολείου, πάρκα, παιδικές χαρές
(άλµατα, αλλαγές κατεύθυνσης, ρυθµοί)
Ψυχαγωγικά παιχνίδια στη θάλασσα

Έντονες αθλητικές δραστηριότητες

Έντονο τρέξιµο σε µικρή ή µεγάλη απόσταση, ποδήλατο
σε ανώµαλο έδαφος
Συµµετοχή σε προπόνηση αθληµάτων που χρησιµοποιούν
το βάρος του σώµατος
Χρήση αντιστάσεων προσαρµοσµένων στο µέγεθος και
την ηλικία των παιδιών και εφήβων
Έντονη κολύµβηση
Αθλήµατα επαφής (πολεµικές τέχνες)
Γυµναστική, χορός
Οµαδικά αθλήµατα

∆ραστηριότητες που βελτιώνουν τη δύναµη των
παιδιών

Η µυ�κή δύναµη θεωρείται απαραίτητη στο παιδί για να διατη-
ρεί το σώµα του σε ορθή θέση ενώ µετακινείται, να συντονί-
ζει τις κινήσεις του, να εκτελεί κινήσεις µε τεχνική, να υπερνικά
τις αντιστάσεις και να διατηρεί τα οστά του σε καλή κατάσταση.
Τα τελευταία χρόνια η προπόνηση µε αντιστάσεις
και η τεχνική των κινήσεων θεωρούνται απαραίτη-
τες σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης.

Παραδείγµατα
Εξαρτήσεις, αιωρήσεις και µετακινήσεις του σώµατος σε
παιδικές χαρές
Ενόργανη γυµναστική
Οµαδικά αθλήµατα ταχύτητας και δύναµης (ποδόσφαιρο,
µπάσκετ, τένις)
Αναρρίχηση
Κολύµβηση
Ασκήσεις αντίστασης µε λάστιχα, ιµάντες, ιατρικές µπάλες

Οφέλη της άσκησης που διαρκεί 60 λεπτά

Βελτιώνει το νευροµυικό σύστηµα και τον κινητικό
συντονισµό
∆ιατηρεί το ΣΒ σε φυσιολογικά επίπεδα περιορίζοντας
την ανάπτυξη παιδικής παχυσαρκίας
∆υναµώνει τα οστά
Βελτιώνει την αυτοπεποίθηση και µειώνει το άγχος
Κοινωνικοποιεί τον αθλούµενο κάνοντάς τον να
αποκτήσει υγιείς συνήθειες
Βελτιώνει τη σχολική απόδοση



Αθλητιατρική18

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 / Νο 4 / E-MAG SPORTS EXCELLENCE www.SportsExcellence.gr

α ποσοστά των ανθρώπων που πάσχουν από Σακ-
χαρώδη ∆ιαβήτη τύπου 2 αυξάνονται συνεχώς. Ο
διαβήτης αποτελεί παράγοντα κινδύνου για τα νο-
σήµατα της καρδιάς και των αγγείων. Η ισορροπη-
µένη διατροφή και η µείωση του βάρους (όπου

χρειάζεται) σε συνδυασµό µε την κατάλληλη φαρµακευτική
αγωγή και την άσκηση µπορούν να βοηθήσουν στη ρύθµιση
του σακχάρου και, τελικά, στην υγεία του ατόµου.

Οι βασικές συστάσεις για τη θεραπεία και τη διατήρηση καλής
υγείας για άτοµα µε Σακχαρώδη ∆ιαβήτη τύπου 2, είναι οι πα-
ρακάτω:

∆ιατροφή

Ακολουθήστε το παραδοσιακό µοντέλο της µεσογειακής δια-
τροφής:

Φροντίστε να τρώτε σαλάτα σε κάθε γεύµα σας και 2-4
φρούτα την ηµέρα. Οποιαδήποτε σαλάτα σας αρέσει, ωµή
ή βραστή, είναι σηµαντικό να συνοδεύει το κύριο πιάτο σας.

Χρησιµοποιήστε το ελαιόλαδο ως το κύριο λίπος στο διαι-
τολόγιό σας, αλλά ...µε µέτρο!

Προτιµήστε δηµητριακά ολικής άλεσης: µαύρο ψωµί, ζυ-
µαρικά ολικής άλεσης, καστανό ρύζι.

Φροντίστε να τρώτε 1-2 φορές την εβδοµάδα ψάρι.

Εβδοµαδιαία, να τρώτε λιγότερο κόκκινο κρέας και περισ-
σότερα όσπρια και λαδερά.

Να αποφεύγετε λιπαρά κρέατα και να βγάζετε το ορατό
λίπος από το κρέας, όπως και την πέτσα από το κοτόπουλο.

Περιορίστε επεξεργασµένα τρόφιµα που περιέχουν ζάχαρη,
αλάτι και διάφορα (συνήθως κακής ποιότητας) λίπη.

Άσκηση

Κάντε όση περισσότερη άσκηση µπορείτε. Κάντε οτιδήποτε σας
είναι ευχάριστο, αρκεί να το «κρατήσετε»: περπάτηµα, τρέξιµο,
ποδήλατο, οργανωµένα σπορ, γυµναστήριο. Καλό θα είναι να
κάνετε κάτι από όλα αυτά για µισή µε µία ώρα κάθε µέρα.

Τρόπος ζωής

Φροντίστε να έχετε ένα υγιές σωµατικό βάρος (να µην
είστε ούτε λιποβαρείς ούτε παχύσαρκοι)

Φροντίστε τον ύπνο σας. Αν αντιµετωπίζετε προβλήµατα
ύπνου, αναζητήστε βοήθεια για να τα διορθώσετε. Η ποσό-
τητα, αλλά και η ποιότητα ύπνου, επηρεάζουν το τί και το
πόσο τρώµε

Αν καπνίζετε, διακόψτε το κάπνισµα.

Πρακτικές Οδηγίες για τον
Σακχαρώδη ∆ιαβήτη Τύπου 2
∆ρ Νατάσα Κολοµβότσου,
∆ιαιτολόγος – ∆ιατροφολόγος, Υγιεινολόγος

Τ
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υγεία των οστών επηρεάζεται τόσο από εσωτερι-
κούς παράγοντες (γονίδια, ορµόνες), όσο και
από εξωτερικούς (διατροφή, άσκηση). Η οστεο-
πόρωση είναι η πιο συχνή νόσος των οστών. Στα
άτοµα µε οστεοπόρωση, τα οστά έχουν µειωµένη

αντοχή, γεγονός το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο για κατάγµατα.

Οι βασικές συστάσεις για την διατήρηση καλής υγείας οστών,
δηλαδή για την πρόληψη και αντιµετώπιση της οστεοπόρωσης,
είναι οι παρακάτω:

∆ιατροφή

Προσπαθήστε να παίρνετε από την τροφή σας αρκετό ασβέ-
στιο. Αυτό πρακτικά σηµαίνει:

Καθηµερινά καταναλώστε 3 µερίδες γαλακτοκοµικών (γάλα,
τυρί, γιαούρτι). Η µερίδα είναι 1 ποτήρι γάλα (~240 mL), 1
κεσεδάκι γιαούρτι (~240 γραµµάρια) ή 1 µέτριο κοµµάτι τυρί
(~ 40 γραµµάρια)

Καταναλώστε τα µικρά ψάρια ολόκληρα (γαύρος, µαρίδα,
σαρδέλα)

Καταναλώστε όσπρια τουλάχιστον 1-2 φορές την εβδοµάδα

Εντάξτε στο διαιτολόγιό σας τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά
και µπρόκολο, κουνουπίδι, λάχανο.

Άσκηση

Κάντε κάποια άσκηση τουλάχιστον 30 λεπτά κάθε µέρα. Ειδικά
για τα οστά, προτιµώνται:

Oι ασκήσεις µε αντιστάσεις (π.χ. βαράκια, λάστιχα)

∆ραστηριότητες στις οποίες χρησιµοποιείτε το βάρος του
σώµατός σας (π.χ. περπάτηµα, τρέξιµο).

Τρόπος ζωής

Φροντίστε ώστε το σώµα σας να παίρνει αρκετή βιταµίνη D.
Αυτό πρακτικά σηµαίνει να σας «βλέπει» ο ήλιος 30 λεπτά
κάθε µέρα.

Φροντίστε να έχετε ένα υγιές σωµατικό βάρος (να µην
είστε ούτε λιποβαρής ούτε παχύσαρκη).

Αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση καφέ (όχι περισσό-
τερα από 3-4 φλιτζάνια την ηµέρα)

Αν καταναλώνετε αλκοόλ, αυτό πρέπει να είναι 1-2 µερίδες
ανά ηµέρα.

Πρακτικές Οδηγίες για την
Καλή Υγεία των Οστών
Μαρία Γιαννακούλια,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ∆ιατροφής

Η



Αθλητιατρική20

"Μονοπάτια Ευκινησίας στο Κέντρο
Πολιτισµού Ιδρυµα Σταύρος Νιάρχος"

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 / Νο 4 / E-MAG SPORTS EXCELLENCE www.SportsExcellence.gr

ιατί η ευκινησία αποτελεί συστατικό προγραµµάτων
άσκησης και αγωγής για τη βελτίωση των βασικών
κινητικών δεξιοτήτων, την κοινωνικοποίηση και τη
βελτίωση της υγείας στην παιδική και προεφηβική
ηλικία;

Η ευκινησία είναι ανθρώπινη δεξιότητα η οποία
συνδέεται µε την ισορροπία και τον συντονισµό
των κινήσεων τα οποία βοηθούν στην διατή-
ρηση της θέσης του σώµατος, την επανα-
φορά στην ορθή στάση µετά από κάθε
εκούσια ή ακούσια αλλαγή και θεωρείται
συστατικό. Είναι η ικανότητα της επιτηδευ-
µένης χρήσης και συνεργασίας διαφο-
ρετικών τµηµάτων του σώµατος
δίνοντας ρυθµό, ανεξαρτησία και ασφά-
λεια στον άνθρωπο (Loyd et al 2013).

Η ευκινησία συνδέεται µε τις αντανακλα-
στικές κινήσεις σε κάθε εξωτερικό ερέθισµα
(Zemkova 2017) ενεργοποιώντας µηχανι-
σµούς αισθητικών πληροφοριών και λήψης
αποφάσεων. Η ευκινησία χαρακτηρίζει όχι µόνο
τις προσθοπίσθιες που συνήθως εκτελεί ο άν-
θρωπος περπατώντας ή τρέχοντας, αλλά και τις
στροφές, αλλαγές κατεύθυνσης και τις πλάγιες
µετακινήσεις µόνες τους ή σε συνδυασµό (Shep-
pard and Young 2006).

Η κατοχή ικανοποιητικών επιπέδων ευκινησίας επι-
τρέπει την εκτέλεση τεχνικών κινήσεων µε επανα-
λαµβανόµενο τρόπο γρήγορα και µε ακρίβεια
αναδεικνύοντας την σπουδαιότητα αυτής της ικανό-

τητας όχι µόνο στην επίτευξη υψηλών επιδόσεων αλλά και στην
καθηµερινή ζωή των ενηλίκων προστατεύοντας τους από ατυ-
χήµατα, κάνοντας τους ανεξάρτητους να αντιµετωπίσουν τις
ανάγκες µετακίνησης, στήριξης, λαβής και µεταφοράς αντι-

κειµένων εντός και εκτός σπιτιού (National Agency for the
Advancement of Sports and Health 2010).

Τα τελευταία χρόνια η ικανότητα της ευκινησίας εµ-
φανίζεται να συνδέεται µε τον µακροχρόνιο προ-
πονητικό σχεδιασµό παιδιών και εφήβων (LTAD).
Η ανάπτυξη της ευκινησίας είναι µη γραµµική δια-
δικασία από την παιδική προς την εφηβική ηλικία.
Κατά την προεφηβική ηλικία τα αγόρια και τα κο-
ρίτσια έχουν παρόµοιες ικανότητες. Με την εί-
σοδο στην εφηβεία (PHV) τα αγόρια φαίνεται
ότι διαφοροποιούνται σηµαντικά αναπτύσ-
σοντας ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά, δύ-
ναµη, ταχύτητα διαφορετικά από αυτά των

κοριτσιών (Eisenmann and Malina 2003).

Κατά τη διάρκεια της παιδικής
ηλικίας και του προεφηβικού
σταδίου οι αλλαγές στην ευκι-
νησία αποδίδονται κυρίως σε

ωρίµανση του ΚΝΣ, στην βελ-
τίωση της ενδοµυ�κής συναρµογής

και του κινητικού ελέγχου (Loyd and
Oliver 2012). Κατά τη διάρκεια της εφη-

βείας τα ανδρογόνα τροποποιούν την εγ-
κάρσια διατοµή των µυών, αυξάνοντας τη

δύναµη, τη γωνία πρόσφυσης και την κατα-
νοµή των µυ�κών ινών (Loyd et al 2013).
Στον αθλητισµό η ευκινησία συνδέεται µε τις

Γ
Τσολάκης Χάρης
Καθηγητής ΣΕΦΑΑ Αθηνών
∆ιευθυντής Εργαστηρίου Sports Excellence
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αλλαγές κατεύθυνσης οι οποίες γίνονται εκούσια ή ακούσια
αντιδρώντας σε εξωτερικά ερεθίσµατα µε ταχύτητα, ισορροπία
σε κάθε θέση ή επαφή µε το έδαφος, µε τον απαιτούµενο κι-
νητικό και νευροµυικό συντονισµό απλών ή περισσότερο σύν-
θετων κινήσεων (DeWeese and Nimphious 2016)

Ασκήσεις ευκινησίας χρησιµοποιούνται ως µέσο πρόληψης και
αποκατάστασης σοβαρών τραυµατισµών όπως (κακώσεις προ-
σθίων χιαστών κλπ) (Paul and Akenhead 2018).

Οι δοκιµασίες ευκινησίας χρησιµοποιούνται ως δείκτες φυσι-
κής κατάστασης αφού φαίνεται ότι η απόδοση εξαρτάται από
το σωµατικό βάρος, τνη ευθύγραµµη ταχύτητα, την ικανότητα
διατήρησης της ταχύτητας, τις γωνίες αλλαγής κατεύθυνσης,
την αναερόβια αντοχή, την δύναµη και την ισχύ των κάτω
άκρων, την ευστοχία επιλεγµένων κινήσεων, την τεχνική σε
συνδυασµό µε όλα τα παραπάνω (Nimphious et al 2018).

Η εξάσκηση – προπόνηση µε ασκήσεις ευκινησίας φαίνεται ότι

βελτιώνει όλες τις συσχετιζόµενες παραµέτρους ολιστικά µε
κέρδος χρόνου χρησιµοποιώντας τις βασικές κινητικές δεξιό-
τητες διαφόρων αθληµάτων ενώ µπορεί να διαχωρίζει τους
αθλητές σε επίπεδα (Nimphious 2014)

H προπόνηση ευκινησίας συνδυάζεται µε δραστηριότητες βα-
σικών κινητικών δεξιοτήτων (FMS), ευκινησίας µε προσχεδια-
σµένες αλλαγές κατεύθυνσης και ασκήσεις ευκινησίας µε
αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσµατα και θεωρείται απαραίτητο
προπονητικό συµπλήρωµα κατά τη διάρκεια του επιταχυνόµενου
ρυθµού ανάπτυξης της ήβης όπου η επιµήκυνση των µελών δη-
µιουργεί έντονες κινητικές ανακολουθίες (Rabinowickz 1986)
.

Η προπόνηση των συστατικών της ευκινησίας ξεκινά από µικρή
ηλικία µε παιγνιώδεις ασκήσεις οι οποίες βοηθούν στην ανί-
χνευση και εγκατάσταση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων
του ατόµου, συµµετέχοντας σε πολλές και διαφορετικές αθλη-
τικές δραστηριότητες αναπτύσσοντας όχι µόνο τα κιναισθητι-
κές τους ικανότητες αλλά και την κοινωνικοποίηση µέσα σε
οµάδες συνοµήλικων και µε όµοιες ικανότητες παιδιών (Ha-
tano 2009).

Στόχοι

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται κινητικό έλλειµµα και παι-
δική παχυσαρκία σε µαθητές ∆ηµοτικού Σχολείου. Πρόσφατες

µελέτες αναδεικνύουν το πρόβληµα, µε την παχυσαρκία να ξε-
περνά το 40% σε µαθητές ∆ηµοτικών σχολείων (Koulouvaris et
al 2018).

Στόχος του προγράµµατος µας µε τίτλο «Μονοπάτια ευκινη-
σίας στο Πάρκο» είναι η δηµιουργική ενασχόληση των µαθη-
τών µε έµφαση στην ανάπτυξη των αθλητικών και
κιναισθητικών δεξιοτήτων τους και την ενίσχυση της αθλητικής
τους κουλτούρας λαµβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του τρόπου
ζωής είναι πρωταρχικής σηµασίας για το µέλλον των νέων
και θα µπορούσε να προσφέρει πολλά στην αντιµετώπισή της.

Χαρακτηριστικά επίσκεψης

Εκπαιδευτικές επισκέψεις ∆ηµοτικών Σχολείων στο χώρο του
Πάρκου του Κέντρου Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος
(ΚΠΙΣΝ) καθηµερινά.

Σκοπός της επίσκεψης είναι η επαφή των µαθητών µε την κί-
νηση και την υγεία µέσω της πολύπλευρης κινητικής εκπαίδευ-
σης.

Οι µαθητές µυούνται στην ορθή εκτέλεση βασικών µετακινή-
σεων και θέσεων του σώµατος (βάδισµα, τρέξιµο, άλµατα, κυ-
βιστήσεις, κατακόρυφη στήριξη, ηµικαθίσµατα κλπ) µε
εκπαιδευτικά µέσα διασκεδαστικές δραστηριότητες ατοµικού
και οµαδικού χαρακτήρα.

Αφορά µαθητές ∆ηµοτικών σχολείων 8-12 ετών.
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Κωπηλασία
Μπισκιτζή Χρύσα
Υπεύθυνη Κωπηλασίας Sports Excellence

κωπηλασία είναι ένα από τα πιο δυναµικά
ολυµπιακά αθλήµατα µε µεγάλη παράδοση στη
χώρα µας και µε πολλές διακρίσεις σε διεθνείς
αγώνες.

Το 2018 η εθνική οµάδα κωπηλασίας κατέκτησε 37 µετάλλια
σε µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως η Ολυµπιάδα
Νέων - Buenos Aires 2018 και τα Παγκόσµια και
Πανευρωπα�κά πρωταθλήµατα όλων των κατηγοριών.

Η συνεργασία µε την ΕΚΟΦΝΣ ( Ελληνική Κωπηλατική
Οµοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών Σωµατείων ) ξεκίνησε τον
Οκτώβριο του 2017 µε σκοπό τη διαχρονική επιστηµονική
υποστήριξη νεαρών ταλαντούχων αθλητών µέσω του
προγράµµατος “Sports Excellence” που υλοποιεί η Αναγέννηση
& Πρόοδος, υπό την επιστηµονική επίβλεψη της Α΄
Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ µε
αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος.

Το 2019 συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράµµατος
συνεργασίας ΕΚΟΦΝΣ και Sports Excellence. Ήδη
έχουν αξιολογηθεί 50 αθλητές και αθλήτριες
κωπηλασίας (ηλικίας 12-18 ετών) από
σωµατεία της Αττικής (από 5 Φεβρουαρίου
µέχρι 6 Μαρτίου), ενώ κατά τη διάρκεια
όλης της χρονιάς το πρόγραµµα θα
επεκταθεί ώστε να καλυφθεί η πλει-
ονότητα των κωπηλατικών

σωµατείων σε όλη την Ελλάδα.

Οι αθλητές και αθλήτριες κωπηλασίας διαχωρίζονται σε επί-
πεδα (level 1 και 2) ανάλογα µε την εµπειρία και τις επιδόσεις
τους και αξιολογούνται µε µια σειρά από δοκιµασίες, µε στόχο
την αποτύπωση και ποσοτικοποίηση της τρέχουσας φυσικής
τους κατάστασης.

Παράλληλα, µέσω του προγράµµατος "Υιοθετήστε έναν
αθλητή" της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής σε συνεργασία
µε το Sports Excellence πραγµατοποιείται πρόγραµµα αξιολό-
γησης και υποστήριξης υψηλού επιπέδου αθλητών και αθλη-
τριών κωπηλασίας, οι οποίοι προετοιµάζονται για την πρόκριση
στους Ολυµπιακούς αγώνες του Τόκιο και τα Παγκόσµια πρω-
ταθλήµατα και Κύπελα.

Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος, στις 12
Μαρτίου, η επιστηµονική οµάδα του Sports Ex-
cellence (Τµήµα Αθλητικής Αριστείας–Sports
Excellence της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του
ΕΚΠΑ) βρέθηκε στο γυµναστήριο του Ολυµ-

πιακού κωπηλατοδροµίου Σχοινιά µε
στόχο την αξιολόγηση και υποστήριξη
10 µελών της εθνικής και προολυµ-

πιακής οµάδας κωπηλασίας.
Πραγµατοποιήθηκαν µια

σειρά από εξειδι

Η
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κευµένες ανθρωποµετρικές και εργοµετρικές µετρήσεις ώστε
να προσδιοριστούν σηµαντικές παράµετροι της φυσικής κατά-
στασης των αθλητών και αθλητριών της Εθνικής Οµάδας, οι
οποίοι ανταποκρίθηκαν θετικότατα στις απαιτήσεις των δοκι-
µασιών.

Πιο συγκεκριµένα, το πρωί το πρόγραµµα περιλάµβανε κλι-
µακούµενου φορτίου τεστ γαλακτικής καµπύλης (Step-Test)
ώστε να εντοπιστούν τα δύο γαλακτικά κατώφλια (LT1 & LT2)
και να δηµιουργηθούν οι προπονητικές ζώνες των αθλητών,
ενώ το απόγευµα πραγµατοποιήθηκε δοκιµασία µέγιστης
ισχύος 150µ και τεστ 4 λεπτών µέγιστης προσπάθειας στο κω-
πηλατοεργόµετρο για τον προσδιορισµό της µέγιστης ισχύος
και πρόσληψης οξυγόνου.

Παράλληλα έγινε έλεγχος πνευµονικού αερισµού (σπιροµέ-
τρηση), καθώς και µια σειρά µετρήσεων δύναµης, ταχύτητας
και ευλυγισίας. Τα αποτελέσµατα παραδόθηκαν άµεσα στον
Επικεφαλής προπονητή κ. Postiglione για τη διαµόρφωση του
προγράµµατός του ενόψει των διεθνών αγώνων που θα ακο-
λουθήσουν τους προσεχείς µήνες.

Οι επόµενες δράσεις του προγράµµατος "Sports Excellence"
περιλαµβάνουν µετρήσεις σε 6 νεαρούς κωπηλάτες του Ναυ-
τικού Οµίλου Σούδας στις 6 Απριλίου, ενώ κατά τη διάρκεια
του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Κωπηλασίας (2-5 Μα\ου) στο
κωπηλατοδρόµιο Σχοινιά θα αξιολογηθούν 16 επίλεκτοι κω-
πηλάτες και κωπηλάτριες της κατηγορίας ανάπτυξης ηλικίας
13-15 ετών.

Τα πλεονεκτήµατα από τη συνεργασία µε το Sports Excellence,

για το αθλητικό σωµατείο, τον προπονητή και τον αθλητή της
κωπηλασίας:

Αποτύπωση και ποσοτικοποίηση της τρέχουσας φυσικής κα-
τάστασης και ετοιµότητας του κωπηλάτη σε ένα εύρος ερ-
γοφυσιολογικών ικανοτήτων.

∆ηµιουργία προφίλ κάθε κωπηλάτη συγκριτικό µε σηµεία
αναφοράς των διεθνούς επιπέδου αθλητών.

∆ηµιουργία προπονητικών φορτίων και ζωνών που µπορούν
να χρησιµοποιηθούν για τον σχεδιασµό προπονητικών προ-
γραµµάτων.

Τα οφέλη της επιστηµονικής συνεργασίας του Sports Excellence
µε αθλητές, προπονητές και γονείς αθλητών κωπηλασίας:

∆ιατήρηση της υγείας των αθλητών που βρίσκονται σε
νεαρή ηλικία.

Απόκτηση χρήσιµων εργαλείων προπόνησης και ελέγχου.

Καθορισµός ορίων προπόνησης σε σχέση µε την ηλικία
των κωπηλατών.

∆ηµιουργία ενός µακροχρόνιου αναπτυξιακού αθλητικού
σχεδιασµού που στηρίζεται σε επιστηµονικά δεδοµένα.

Επιµόρφωση των προπονητών.

Αξιόπιστη πληροφόρηση των γονέων.
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ο εργασιακό στρες έχει αναδειχτεί σε µείζον αντι-
κείµενο µελέτης τα τελευταία χρόνια, γιατί έχει συ-
νειδητοποιηθεί ο ρόλος του στην ψυχική και σωµατική
υγεία των εργαζοµένων, αλλά και στην εν γένει απο-
τελεσµατικότητα της οργάνωσης. Μάλιστα, οι ψυχο-

κοινωνικοί κίνδυνοι και το εργασιακό στρες συγκαταλέγονται
µεταξύ των µεγαλύτερων προκλήσεων στον τοµέα της επαγ-
γελµατικής ασφάλειας και υγείας, γιατί φαίνεται πως επηρεά-
ζουν σηµαντικά την υγεία των ατόµων, των επιχειρήσεων και
των εθνικών οικονοµιών.

Οι περισσότεροι επαγγελµατικοί κλάδοι έχουν αντιληφθεί την
επίδραση του στρες στην αποδοτικότητα των µελών τους, γι’
αυτόν τον λόγο προσπαθούν να προσεγγίσουν το ζήτηµα από
τη δική τους σκοπιά και να βρουν τρόπους να το διαχειριστούν
σωστά ώστε να έχουν καλύτερα αποτελέσµατα στους στόχους

τους. Την επίπτωση του στρες στον χώρο του αθλητισµού τη
γνωρίζουµε εδώ και πολλές δεκαετίες, κυρίως λόγω των αθλη-
τών, µιας και οι περισσότερες µελέτες αφορούν σε εκείνους.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η έρευνα στρέφεται και προς τους
προπονητές. Έτσι, αρκετές µελέτες υποστηρίζουν ότι η προ-
πονητική είναι ένα ιδιαίτερα στρεσογόνο επάγγελµα, καθώς ο
προπονητής καλείται να αντεπεξέλθει µε επιτυχία σε πολλούς
ρόλους, υποχρεώσεις, παράλληλα µε τις υψηλές απαιτήσεις
του επαγγέλµατος.

Στο παρόν άρθρο θα αναφέρουµε µε συντοµία τους στρεσο-
γόνους παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν τους προπο-
νητές, τις επιπτώσεις τους και τις τεχνικές διαχείρισης του
στρες.

Τ

Το στρες των
προπονητών
Ευανθία Μητσιοκάπα
Φυσίατρος (PhD)
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Ορισµός εργασιακού στρες στους προπονητές

Το εργασιακό στρες αναφέρεται στη δυσµενή αντίδραση των
ανθρώπων µετά από υπερβολική πίεση ή άλλης µορφής απαί-
τηση στην οποία υποβάλλονται. ∆εν θεωρείται ασθένεια, αλλά
µια κατάσταση στην οποία µεταπίπτει ο οργανισµός. Το στρες
θέτει το άτοµο σε εγρήγορση και δεν συνδέεται πάντοτε µε αρ-
νητικά αποτελέσµατα. Το µέγεθος του προβλήµατος εξαρτάται
από τις συγκρούσεις που προκύπτουν µεταξύ της εργασιακής
και προσωπικής ζωής του ατόµου. Συγκεκριµένα, ιδιαίτερα
στρεσογόνα είναι τα επαγγέλµατα εκείνα που συνεπάγονται
σχέσεις µε ανθρώπους, απαι-
τούν ταχύτητα στη λήψη αποφά-
σεων, ή οι αποφάσεις που
λαµβάνονται είναι δυνατόν να
έχουν σοβαρές οικονοµικές,
κοινωνικές ή άλλου είδους συ-
νέπειες.

Η προπονητική και µάλιστα
εκείνη που ασκείται σε υψηλό
ανταγωνιστικό και επαγγελµα-
τικό επίπεδο, θεωρείται ένα από
τα πλέον απαιτητικά και στρεσο-
γόνα επαγγέλµατα. Οι πολλα-
πλές υποχρεώσεις, τα καθήκοντα
και οι ρόλοι που καλείται να έχει
ένας προπονητής και µάλιστα
συχνά σε ένα πολύ ανασφαλές
επαγγελµατικό περιβάλλον, αυξάνουν το στρες επηρεάζοντας
την αποδοτικότητά του αλλά και την ποιότητα της ζωής του σε
επαγγελµατικό και προσωπικό επίπεδο.

∆υστυχώς, έως και σήµερα δεν υπάρχει ορισµός που να περι-
γράφει µε σαφήνεια το στρες των προπονητών, καθώς ορι-
σµένοι ερευνητές προσεγγίζουν το ζήτηµα αυτό από τη σκοπιά
του ερεθίσµατος, ενώ άλλοι από την αντίδραση και την απάν-
τηση σε αυτό.

Στρεσογόνοι παράγοντες

Η προπονητική είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επάγγελµα, καθώς
σχετίζεται µε ποικίλους στρεσογόνους παράγοντες. Μέσα από
την έρευνα των τελευταίων ετών έχουν προκύψει αρκετά χρή-
σιµα συµπεράσµατα ως προς την κατηγοριοποίηση των παρα-

γόντων εκείνων που προκαλούν στρες στους προπονητές. Προ-
σωπικοί, ανταγωνιστικοί και οργανωτικοί παράγοντες φαίνεται
να είναι οι κύριες κατηγορίες που επηρεάζουν το αντιλαµβα-
νόµενο στρες των προπονητών.

Το στρες φαίνεται να είναι ιδιαίτερα συχνό σε προπονητές
αθλητών υψηλού επιπέδου και κατηγορίας, χωρίς ωστόσο να
λείπει από τους προπονητές αθλητών χαµηλότερου επιπέδου,
αφού και εκεί το στρες υφίσταται αλλά φαίνεται να είναι άλλης
αιτιολογίας. Μία αρκετά διευκρινιστική κατηγοριοποίηση των
στρεσογόνων παραγόντων αναδεικνύεται µέσω της έρευνας
του Thelwell (2008). Στη συγκεκριµένη µελέτη συµµετείχαν βρε-

τανοί προπονητές αθλητών κρατι-
κών οµοσπονδιών, δηλαδή
προπονητές αθλητών υψηλού επι-
πέδου. Τα συµπεράσµατα της µε-
λέτης κατέληξαν σε 6 γενικές
κατηγορίες στρεσογόνων παρα-
γόντων:

παράγοντες που σχετίζονται µε
την απόδοση των αθλητών

παράγοντες που σχετίζονται µε
την επάρκεια και απόδοση του
προπονητή

παράγοντες που σχετίζονται µε
οργανωτικούς/περιβαλλοντι-
κούς παράγοντες

παράγοντες που σχετίζονται µε παράγοντες οργανωτι-
κούς/ηγεσίας

παράγοντες που σχετίζονται µε οργανωτικούς/προσωπικούς
παράγοντες

παράγοντες που σχετίζονται µε παράγοντες οργανωτι-
κούς/οµάδας

Πιο αναλυτικά, οι παράγοντες που σχετίζονται µε την απόδοση
του αθλητή έχουν να κάνουν µε τους στρεσογόνους παράγον-
τες που βιώνουν οι προπονητές από την απόδοση και τη συµ-
περιφορά του αθλητή, την αντίληψη των τεχνικών και την
προθυµία εφαρµογής τους από τον αθλητή αλλά και από την
προετοιµασία και την τελική εµφάνιση.

Το στρες έχει επιπτώσεις
στην ψυχική και σωµατική
υγεία των προπονητών,
στους αθλητές και στους
ανθρώπους των αθλητικών
οµίλων όπου εργάζονται.

”
α)

β)

γ)

δ)

ε)

ζ)
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Οι παράγοντες που σχετίζονται µε την επάρκεια και απόδοση
του προπονητή σχετίζονται µε το είδος και τη διάρκεια της προ-
πόνησης αλλά και την αποτελεσµατικότητά της εντός συγκεκρι-
µένων χρονικών ορίων.

Το περιβάλλον εργασίας, δηλαδή η σχέση του προπονητή µε
τον αθλητικό όµιλο, µπορεί να καταστεί ιδιαίτερα στρεσογόνο.
Ο κάθε αθλητικός όµιλος οφείλει να παρέχει τις κατάλληλες
συνθήκες αλλά και χρόνο προκειµένου ο αρχικός σχεδιασµός
της προπόνησης αλλά και οι µελλοντικοί αγωνιστικοί στόχοι
να µπορέσουν να υλοποιηθούν υπό τις καλύτερες δυνατές συν-
θήκες. Συχνά όµως το περιβάλλον εργασίας είναι ανεπαρκές
και αναποτελεσµατικό. Ελλείψεις στη διαµόρφωση του αντα-
γωνιστικού περιβάλλοντος, η µη κατάλληλη προετοιµασία, οι
χαµηλές οικονοµικές απολαβές των αθλητών, οι τραυµατισµοί
και οι µεγάλες σε χρονική διάρκεια αποστολές φαίνεται να
προκαλούν πρόσθετο στρες στους προπονητές.

Τέλος, η σχέση των προπονητών µε την ηγεσία του αθλητικού
οµίλου και τους αθλητές, αλλά και οι προσωπικές και κοινωνι-
κές τους σχέσεις συχνά επηρεάζονται αρνητικά λόγω των υψη-
λών απαιτήσεων του επαγγέλµατος, καθώς καλούνται να
αφιερώσουν χρόνο στην επίλυση διοικητικών θεµάτων, να
ισορροπήσουν την οικογενειακή µε την επαγγελµατική τους ζωή

και να κοινωνικοποιηθούν µέσα σε ένα στενό και περιορισµένο
περιβάλλον, όπου αναπαράγονται συνεχώς τα ίδια στρεσογόνα
ζητήµατα.

Επιπτώσεις του στρες στους προπονητές

Το στρες έχει επιπτώσεις στην ψυχική και σωµατική υγεία των
προπονητών, στους αθλητές και στους ανθρώπους των αθλη-
τικών οµίλων όπου εργάζονται. Το στρες µπορεί να µειώσει
την ικανότητα του προπονητή να παρέχει υψηλής ποιότητας υπη-
ρεσίες στους αθλητές, καθώς ευνοεί την ανάπτυξη επαγγελ-
µατικής εξουθένωσης. Επιπλέον το στρες που οφείλεται στην
εργασία έχει αντίκτυπο και στην οικογενειακή και κοινωνική
ζωή του προπονητή καθώς υποβαθµίζει ολόκληρη την ποιότητα
της ζωής του (Frey, 2007).

∆ιάφορες µελέτες υποστηρίζουν ότι οι προπονητές που βιώ-
νουν στρες εµφανίζουν ένα εύρος αρνητικών συναισθηµάτων,
όπως ανησυχία, θυµό, συναισθηµατική κόπωση και απόσυρση,
ευερεθιστότητα, νευρικότητα, ανησυχία, κυκλοθυµία, έλλειψη
συγκέντρωσης και αδυναµία λήψης αποφάσεων, στοιχεία µει-
ωµένης αυτοπεποίθησης, αποµόνωσης ή και µοναξιάς. Επι-
πλέον κάποιοι αναφέρουν αύξηση της αρτηριακής πίεσης,
ταχυκαρδία, εφίδρωση κ.ά. Τέλος αναφέρονται τεταµένες σχέ-
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σεις µε συναδέλφους και αθλητές, καθώς οι προπονητές γί-
νονται απόµακροι και αδυνατούν να δώσουν ορθές και σαφείς
οδηγίες (Olusoga P et al, 2010).

∆εν θα πρέπει να παραλείψουµε να αναφέρουµε και την καλή
διάσταση του στρες που παρουσιάστηκε στην ίδια µελέτη, µε κά-
ποιους προπονητές να αναφέρουν βελτίωση της συγκέντρω-
σης και αύξηση της παραγωγικότητας.

Τεχνικές διαχείρισης του στρες

Παρά τη µεγάλη προσπάθεια στα πλαίσια καταγραφής των
στρεσογόνων παρογόντων, όσον αφορά στη διαχείριση του
στρες των προπονητών µέσω διαφόρων τεχνικών, οι ερευνη-
τές δεν µπορούν να δώσουν σαφείς απαντήσεις. Μέσα από τις
λιγοστές µελέτες που έχουµε στη διάθεσή µας, φαίνεται ότι οι
προπονητές, συχνά µόνοι τους, χωρίς καθοδήγηση ή κάποιο
πλαίσιο υποστήριξης, υιοθετούν και εφαρµόζουν διάφορες τε-
χνικές και στρατηγικές αντιµετώπισης και αυτοδιαχείρισης του
στρες. Τεχνικές όπως εκείνη της οργάνωσης και του σχεδια-
σµού, ψυχολογικές όπως η εκλογίκευση, ο εσωτερικός διάλο-
γος και η χαλάρωση, η σωστή επικοινωνία, η καλή

προετοιµασία και ο ορθός σχεδιασµός, η κοινωνική στήριξη,
η συνεχής κατάρτιση και ενηµέρωση για νέες προσεγγίσεις
στην προπονητική αλλά και τεχνικές που προλαµβάνουν το
στρες φαίνεται να είναι αρκετά δηµοφιλείς (Olusoga, 2010).
Τέλος, ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει η κοινω-
νική και η ψυχολογική στήριξη σε συνδυασµό µε έναν ισορ-
ροπηµένο τρόπο ζωής, όπου η άσκηση έχει ιδιαίτερα σηµαντική
θέση (Frey, 2007).

Συµπεράσµατα

Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το ψυχολογικό στρες έχει τεράστιες
συνέπειες στην υγεία και στην αποδοτικότητα των προπονητών.
Οι στρεσογόνοι παράγοντες έχουν αναλυθεί σε ικανοποιητικό
βαθµό έως και σήµερα, ωστόσο οι πληροφορίες που έχουµε
για το πώς οι προπονητές διαχειρίζονται τις καταστάσεις που
τους επιβαρύνουν είναι ιδιαίτερα φτωχές. Είναι σηµαντικό οι
µελλοντικές έρευνες να εστιάσουν στην ανάδειξη των αποτε-
λεσµατικότερων και καταλληλότερων τεχνικών διαχείρισης του
στρες αλλά και να δώσουν τις κατευθύνσεις για τη δηµιουργία
ενός πλαισίου υποστήριξης σε ψυχολογικό επίπεδο ανάλογο µε
εκείνο των αθλητών.
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όλο και περισσότερο εντεινόµενη «επαγγελµα-
τοποίηση» της προπονητικής (Mallett, 2013) -που
έτσι και αλλιώς θεωρείται ένα χαοτικό περιβάλ-
λον- οδηγεί τους προπονητές σε µία διαδικασία
συνεχούς βελτίωσης. Ο προπονητής σήµερα

οφείλει να αναπτύσσει µία σειρά δεξιοτήτων και ικανοτήτων
ώστε να µπορεί να προσφέρει τόσο στους αθλητές όσο και/ή
στις οµάδες των οποίων έχει την ευθύνη αθλητικής ανάπτυξης
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.

Ανάµεσα σε αυτές τις δεξιότητες και ικανότητες ξεχωρίζει η
προπονητική ηγεσία, προσόν που αποτελεί καθοριστικό παρά-
γοντα της αποτελεσµατικότητας ενός αθλητικού σωµατείου ή
ενός αθλητή και φυσικά της επιτυχούς καριέρας ενός προπο-
νητή. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι όπως και για τα στελέχη
επιχειρήσεων έτσι και για τους προπονητές, «Η επιτυχία… δεν

εξασφαλίζεται µόνο µε τη σκληρή δουλειά και τις επαγγελµα-
τικές δεξιότητες… κυρίως εξαρτάται από τη διάθεση και την ικα-

νότητά τους να αναπτύσσουν στην πράξη την αποτελεσµατική
ηγετική συµπεριφορά» (Μπουραντάς, 2002).

Για τους παραπάνω λόγους - στους οποίους µπορούµε να προ-
σθέσουµε πολλούς ακόµα - είναι εξαιρετικά χρήσιµο για έναν
προπονητή να µελετήσει τη βιβλιογραφία και τις θεωρίες περί
ηγεσίας και συνειδητά να µπορέσει να βελτιώσει σταδιακά τις
ηγετικές του δεξιότητες στο εργασιακό του αθλητικό περιβάλ-
λον.

Καθίσταται σαφές ότι το αντικείµενο είναι τεράστιο και αυτό το
σύντοµο άρθρο αναδεικνύει ένα πολύ µικρό µέρος των πτυ-
χών της ηγεσίας.

Ορισµός Ηγεσίας

Ο ∆ηµήτρης Μπουραντάς, από τις ακαδηµα�κές προσωπικότη-
τες της χώρας µας που θεωρείται σηµείο αναφοράς σε θέµατα
ηγεσίας, παραθέτει τον ακόλουθο ορισµό: «Ηγεσία θα µπο-
ρούσε να ορισθεί η διαδικασία επηρεασµού των στάσεων και
της συµπεριφοράς µιας µικρής ή µεγάλης, τυπικής ή άτυπης
οµάδας ανθρώπων από ένα άτοµο (ηγέτη) µε τέτοιο τρόπο,
ώστε εθελοντικά, πρόθυµα και µε την κατάλληλη συνεργασία να
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προσπαθούν να υλοποιήσουν στόχους που απορρέουν από την
αποστολή της οµάδας µε τη µεγαλύτερη δυνατή αποτελεσµατι-
κότητα». (Μπουραντάς ∆., 2002)

∆ιαφορές µεταξύ ∆ιοίκησης και Ηγεσίας

Σε αρκετά συγγράµµατα, πολλές φορές επιχειρείται να γίνει
σαφής διαχωρισµός µεταξύ ∆ιοίκησης και Ηγεσίας, µε την
αποµόνωση διαφορών σε συµπεριφορές, στάσεις, φιλοσοφία
κ.λπ. Όµως, όπως αναφέρει και ο καθηγητής στο Harvard J.
Kotter, η διοίκηση και η ηγεσία είναι συµπληρωµατικά και αλ-
ληλοσυµπληρούµενα συστήµατα.

«Εάν υπάρχει µία ξεκάθαρη διαφορά µεταξύ της διαδικασίας
διοίκησης και ηγεσίας είναι ο διαχωρισµός µεταξύ του να κά-
νεις τους άλλους να κάνουν πράγµατα και να κάνεις τους άλ-
λους να θέλουν να κάνουν». (Kouzes & Posner 1987). Όµως,
για να µπορέσουν οι ηγέτες να κάνουν τους άλλους να κάνουν
πράγµατα, πρέπει να επιδεικνύουν συγκεκριµένες αρετές στη
συµπεριφορά τους, π.χ. να είναι αξιόπιστοι. Η καθιέρωση της
αξιοπιστίας τους γίνεται διαµέσου των πράξεών τους, δηλαδή
από την ικανότητά τους να προκαλούν, να εµπνέουν, να αποτε-
λούν παράδειγµα και να ενθαρρύνουν.

Εάν θα θέλαµε να εντοπίσουµε κάποιες διαφορές µεταξύ δι-
οίκησης και ηγεσίας, θα καταλήγαµε στις παρακάτω :

To management αντιµετωπίζει την πολυπλοκότητα των ορ-
γανισµών/οµάδων, ενώ η ηγεσία αντιµετωπίζει τις αλλα-
γές.

«Οι managers κάνουν τα πράγµατα σωστά, ενώ οι ηγέτες
είναι αυτοί που κάνουν τα σωστά πράγµατα» (Bennis &
Nanus στον Μπουραντά, 2002).

«Για τους managers οι στόχοι είναι αντικειµενικοί και προ-
κύπτουν από τις ανάγκες του οργανισµού, ενώ οι ηγέτες
έχουν προσωπική αντίληψη για τους στόχους οι οποίοι εκ-
φράζουν και δικά τους οράµατα, πιστεύω και ιδανικά» (Zi-
leznik στον Μπουραντά , 2002).

Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας Ηγέτη

Αναφέρουµε εν συντοµία µερικά σηµαντικά χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας ενός ηγέτη ανεξάρτητα από το περιβάλλον
δράσης :

Ισχυρή επιθυµία για ανάληψη ευθύνης
Εστίαση στην ολοκλήρωση της αποστολής
Ανάληψη πρωτοβουλιών
Αυτοπεποίθηση
Αίσθηση προσωπικής ταυτότητας
Επιθυµία να αναλάβει τις ευθύνες των αποφάσεων
και των πράξεων
Ετοιµότητα να απορροφήσει το στρες
Ικανότητα να επηρεάζει την συµπεριφορά των άλλων
(Ralf Stodgill, 1948)

Τρία Βασικά στυλ ηγεσίας

Στη βιβλιογραφία µπορούµε να συναντήσουµε πολλά διαφο-
ρετικά µοντέλα σχετικά µε τα στυλ ηγεσίας. Το πιο συνηθισµένο
που συναντάµε σε εγχειρίδια προπονητικής είναι αυτό που ανα-
φέρεται στην ύπαρξη τριών διακριτών στυλ ηγεσίας :

Αυταρχικό στυλ
Εξουσιοδοτικό στυλ
∆ηµοκρατικό στυλ

Αυταρχικό στυλ

Στηρίζει και αντλεί τη δύναµή του από τη θέση που κατέχει
∆εν χαίρει εµπιστοσύνης από τα µέλη της οµάδας
Οι διαταγές µεταβιβάζονται χωρίς να γίνονται διευκρινί-
σεις και εξηγήσεις στα µέλη της οµάδας
Τα µέλη της οµάδας δεν αναλαµβάνουν ευθύνη, απλώς
εκτελούν διαταγές
Η απόδοση είναι καλή µόνο όταν είναι παρών ο ηγέτης

Εξουσιοδοτικό στυλ

∆εν έχει εµπιστοσύνη στην ηγετική του ικανότητα
∆εν θέτει στόχους στην οµάδα
Οι αποφάσεις λαµβάνονται από κάθε µέλος της οµάδας
σύµφωνα µε τις επιθυµίες του
Η παραγωγικότητα είναι περιορισµένη για τα µέλη της οµά-
δας
Το ηθικό και το αίσθηµα της οµάδας είναι πολύ χαλαρό

∆ηµοκρατικό Στυλ

Ο ηγέτης λαµβάνει αποφάσεις µε τη συµµετοχή της οµάδας
Όταν θέλει να πάρει µία απόφαση εξηγεί τους λόγους
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Η κριτική και οι έπαινοι γίνονται αντικειµενικά
Τα µέλη της οµάδας δέχονται νέες ιδέες και αλλαγές
Τα µέλη της οµάδας έχουν αναπτυγµένο το αίσθηµα της
ευθύνης

Πέρα από τα παραπάνω υπάρχουν πολλές διαφορετικές προ-
σεγγίσεις τόσο σε επίπεδο ηγεσίας γενικότερα όσο και της
ηγεσίας στον αθλητισµό.

Tannenbaum & Schmidt

To µοντέλο των Tannenbaum & Schmidt µας έχει βοηθήσει ση-
µαντικά ώστε να µπορέσουµε να αντιληφθούµε ότι υπάρχει µία
συνέχεια µεταξύ των διαφόρων στυλ ηγεσίας. Στο πλαίσιο
αυτής της συνέχειας οι συγγραφείς ορίζουν τα εξής στυλ ηγε-
σίας:

∆ιατάσσει – Λαµβάνει την απόφαση και την ανακοινώνει

Πείθει – Αφού αποφασίσει προσπαθεί να περάσει την από-

φαση
Συζητά – Παρουσιάζει τις αποφάσεις, προκαλεί ερωτήσεις

και συζητά για εµπόδια και τρόπους υλοποίησης
∆οκιµάζει – Παρουσιάζει δοκιµαστικές αποφάσεις που

ύστερα από συζήτηση ενδεχόµενα να αλλάζει
Συµβουλεύεται – Αποφασίζει αφού πρώτα παρουσιάσει το

πρόβληµα
Ζητά συµµετοχή – Θέτει όρια και ζητά από τα µέλη της οµά-

δας να συναποφασίσουν
Εξουσιοδότηση – Οι "υφιστάµενοι" ενεργούν κατά το δο-

κούν

Από τι εξαρτάται το στυλ ηγεσίας του προπονητή

To στυλ ηγεσίας που θα πρέπει να επιλέξει ο προπονητής εξαρ-
τάται κυρίως –αλλά δεν περιορίζεται µόνο σε αυτό– από τις ιδι-

αίτερες συνθήκες τις οποίες καλούνται να αντιµετωπίσουν
τόσο ο ίδιος, όσο και ο αθλητής.

Έτσι µπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε τους παράγοντες που
θα καθορίσουν το βέλτιστο στυλ ηγεσίας στις εξής βασικές κα-
τηγορίες:

Προπονητής: Προσωπικότητα, Αξίες, Προτιµήσεις, Πεποι-
θήσεις, Εµπιστοσύνη σε Βοηθούς προπονητές και Αθλητές
Αθλητές: Ανάγκη Ανεξαρτησίας, Επίπεδο Γνώσης, Προσ-
δοκίες
Συνθήκες: Μορφή προβλήµατος, Αποτελεσµατικότητα της

οµαδικής συνεργασίας

« Επτά Θανάσιµα Αµαρτήµατα»

Ο Maxwell (1998) αναφέρει ότι οι άριστοι ηγέτες αποφεύ-
γουν τα εξής 7 «θανάσιµα» -όπως αναφέρει- αµαρτήµατα:

Να προσπαθούν να κερδίσουν τη συµπάθεια αντί για το σε-
βασµό
Να µη ζητούν από τα µέλη της οµάδας συµβουλές και βοή-
θεια
Να σαµποτάρουν τα προσωπικά χαρίσµατα των ανθρώπων
υπερτονίζοντας τους κανόνες σε βάρος των ικανοτήτων
Να µη µένουν στη δηµιουργική και µόνο κριτική
Να µην αναπτύσσουν το αίσθηµα της ευθύνης στα µέλη της
οµάδας
Να τους αντιµετωπίζουν όλους µε τον ίδιο τρόπο
Να αφήνουν απληροφόρητους τους εµπλεκόµενους
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ερικούς µήνες πριν από το συνέδριο της ∆ιεθνούς Ένωσης των Κέντρων Υψη-
λού Αθλητισµού ( World Association of Sports Performance Centers) το Sports
Excellence βρίσκεται στην πολύ ευχάριστη θέση να αναπτύσσεται µε εξαιρετικά
γρήγορους ρυθµούς τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά και να παρουσιάσει το
έργο του σε αυτή τη ∆ιεθνή Συγκέντρωση στις εγκαταστάσεις της Barcelona µε
τρόπο που θα κάνει πολύ περήφανους όλο τον αθλητικό κόσµο της πατρίδας

µας.

Το εργαστήριο Αθλητικής Αριστείας της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής είναι κα-
θηµερινά γεµάτο από επίλεκτους αθλητές από περισσότερα από 16 αθλήµατα.
Οι αποστολές µας στην περιφέρεια της χώρας µας είναι πιο συχνές και σε περισσότερα σηµεία.

Οι προπονητές, οι γονείς και οι αθλητές εκπαιδεύονται σε ένα πρωτόγνωρο για αυτούς περι-
βάλλον αθλητικής ανάπτυξης και το επίπεδο συνεργασίας µαζί τους συνεχώς αναβαθµίζεται µε
τα αθλητικά αποτελέσµατα να είναι ήδη ορατά σε πολλές περιπτώσεις.

Οι εργοµετρικές εξετάσεις σταδιακά δίνουν την θέση τους σε τακτικές προπονητικές µονάδες που
γίνονται στο εργαστήριο και τα εξιδεικευµένα ανά άθληµα πρωτόκολλα δίνουν την θέση τους σε
εξατοµικευµένες ολιστικές επιστηµονικές παρεµβάσεις.

Τα αποτελέσµατα των εργοµετρικών εξετάσεων σταδιακά αντικαθίστανται από αναλυτικές εκθέ-
σεις για την αθλητική εξέλιξη του κάθε αθλητή καθώς και επιστηµονικά εγχειρίδια χρήσιµα για
την προπονητικά καθηµερινότητα

Οι προπονητές συµµετέχουν όλο και πιο ενεργά σε όλο τον κύκλο των παρεµβάσεων και στηρί-
ζουν τις εκπαιδευτικές δράσεις. Από Τέλη Σεπτεµβρίου ως και τις αρχές Μαρτίου 11 ολοήµερα
προπονητικά σεµινάρια, µε διαφορετικό αντικείµενο το καθένα, διοργανώθηκαν στο ερευνητικό
κέντρο Π.Σουκάκος συµβάλλοντας σηµαντικά στην διαρκή επιστηµονική εξέλιξη και ανάπτυξη των
προπονητών καθώς και την επιµόρφωση γονέων και αθλητών.

Ο δρόµος µακρύς και δύσκολος. Σχεδιάζουµε σε βάθος 5ετίας και
10ετίας. Είµαστε ευγνώµονες στον αποκλειστικό δωρητή του προγράµµα-
τος το ΙΣΝ καθώς και όσους καθηµερινά εργάζονται και στηρίζουν το
πρόγραµµα (επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό, γονείς και προπο-
νητές) που έχει όλες τις προ�ποθέσεις να αναβαθµίσει το πλαίσιο ολι-
στικής ανάπτυξης των νέων µας.

Με αθλητικούς χαιρετισµούς

Γιάννης Ψαρέλης
Sports Excellence, Sports Director
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{ Γιατί ποτέ δε λόγιασα το πότε και το πώς,

µα εβύθισα τη σκέψη µου µέσα στην πάσαν ώρα,

σα µέσα της να κρύβονταν ο αµέτρητος σκοπός,

νά τώρα που, ή καλοκαιριά τριγύρα µου είτε µπόρα,

λάµπ' η στιγµή ολοστρόγγυλη στο νου µου σαν οπώρα,

βρέχει απ' τα βάθη τ' ουρανού και µέσα µου ο καρπός!... }

(«Γιατί βαθιά µου δόξασα» Σικελιανός Άγγελος)
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