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Oι απόψεις των συγγραφέων 

των διαφόρων άρθρων που 

δημοσιεύονται σε αυτό το έντυπο 

δεν ταυτίζονται αναγκαστικά με 

τις επίσημες θέσεις της Ένωσης 

Γυμναστών Βορείου Ελλάδος.
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  H Ένωση Γυμναστών Βορείου
  Ελλάδος προς τον Υπουργό 
  Παιδείας και τον Υφυπουργό 
  Αθλητισμού

Πολυσέλιδη επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας για τα θέματα 

της σχολικής φυσικής αγωγής, στάλθηκε από την Ένωση Γυμνα-

στών Βορείου Ελλάδος τον Φεβρουάριο που μας πέρασε, ενώ 

κατατέθηκαν ήδη και οι προτάσεις μας, με άλλη επιστολή, για το 

νομοσχέδιο για την ειδική αγωγή που δόθηκε στη δημοσιότητα 

πριν λίγο καιρό.  

Απεστάλη επίσης, άλλη πολυσέλιδη επιστολή στον υφυπουργό 

αθλητισμού για το θέμα της άσκησης του επαγγέλματος του 

προπονητή αθλημάτων.  

Λόγω του μεγάλου μεγέθους των επιστολών, αυτές είναι αδύνατο 

να δημοσιευθούν ολόκληρες στο ενημερωτικό περιοδικό. Τα 

πλήρη κείμενα των επιστολών, καθώς και τα συνοδευτικά έγγρα-

φα έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Β.Ε. στο ίντερνετ  

(www.egve.gr).

Στο παρόν τεύχος δημοσιεύουμε εξ΄ ολοκλήρου μόνο την επι-

στολή που αφορά τις κατατεθείσες προτάσεις για το νομοσχέδιο 

για την ειδική αγωγή (σελίδα 8), καθώς και τις τελικές προτάσεις 

για τη σχολική φυσική αγωγή που περιελάμβανε η επιστολή προς 

τον Υπουργό Παιδείας (σελίδα 12) και τις προτάσεις για το θέμα 

της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή αθλημάτων 

προς τον υφυπουργό αθλητισμού (σελίδα 17).  

www.hellenicjsport.com
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Διεθνές συνέδριο

 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές 
 της φυσικής αγωγής 
 και του αθλητισμού   

 Η γιορτή

 των αθλητικών βραβείων
 του Δήμου Θεσσαλονίκης
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Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στην Κύπρο, στις εγκαταστάσεις του 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου της Λευκωσίας, από τις 7 έως 

τις 9 Δεκεμβρίου του 2007 το 5ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού με θέμα «Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές της Φυ-

σικής Αγωγής και του Αθλητισμού», το οποίο διοργανώθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πτυχι-

ούχων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, την Ένωση Γυ-

μναστών Βορείου Ελλάδος (Ε.Γ.Β.Ε.) και την Π.Ε.Π.Φ.Α.. Στο Συνέδριο 

την Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος εκπροσώπησε ο πρόεδρος 

της κ. Παπαγεωργίου Αθανάσιος. 

Στη φωτογραφία ο πρόεδρος της Ε.Γ.Β.Ε. κ. Αθανάσιος Παπαγεωρ-

γίου, ο πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α. κ. Δημήτρης Πετρίδης και ο 

εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης 

ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Δημάρ-

χου Θεσσαλονίκης κ. Βασίλη Παπαγεωργόπου-

λου και παρευρέθηκε στη Γιορτή Αθλητισμού 

της Θεσσαλονίκης που είναι η ετήσια εκδήλω-

ση της απονομής των Αθλητικών Βραβείων 

του Δήμου στους αθλητές, τις ομάδες και τους 

παράγοντες που ανέδειξαν με την ψήφο τους οι 

αθλητικοί συντάκτες της πόλης.

Η εφετινή εκδήλωση – την οργανωτική ευθύ-

νη και το συντονισμό της οποίας όπως και τις 

προηγούμενες χρονιές είχε ο σύμβουλος του 

Δημάρχου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της 

ΕΓΒΕ Αθανάσιος Παπαγεωργίου - ξεπέρασε σε 

προσέλευση και λαμπρότητα κάθε προηγού-

μενη, καθιερώνοντάς την ως ένα μείζον αθλη-

τικό και κοινωνικό γεγονός της πόλης.

Ο συντονιστής της εκδήλωσης κ. Α. Παπαγεωργίου 
μαζί με τους παρουσιαστές της βραδιάς Κ. Βασιλό-
πουλο, Α. Στογιαννούδη.

Από αριστερά: Γ. Βένης, Β. Δήμου, Α. Παπαγεωργί-
ου, Α. Στογιαννούδη, Α. Γιαννίκης.

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ     
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

  Λευκωσία, Κύπρος

  7-9 Δεκεμβρίου 2007
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ 

Τα μηνύματα για το μέλλον της εκπαί-

δευσης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευ-

τικές ανάγκες που απορρέουν από την 

εφαρμογή του τελευταίου Νόμου για την 

Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρίες, 

είναι αναμφισβήτητα αισιόδοξα. Λυπηρό 

όμως, είναι το γεγονός της απουσίας και 

στον ισχύοντα νόμο, αλλά και στο τελευ-

ταίο Σχέδιο Νόμου οποιασδήποτε ανα-

φοράς στον τομέα της Ειδικής Φυσικής 

Αγωγής (ή Προσαρμοσμένης Φυσικής 

Δραστηριότητας στη σύγχρονη διεθνή 

ορολογία).

Την εν λόγω απουσία είχαμε επισημάνει 

με έγγραφά μας προς το Υ.Π.Ε.Π.Θ. και 

τους αρμόδιους υπουργούς κατά τη με-

λέτη αντίστοιχων Σχεδίων Νόμου προ 

τριετίας και προ ενδεκαετίας. Τα έγγραφα 

αυτά περιλάμβαναν και προτάσεις τόσο 

προς στήριξη και ενημέρωση των υπευ-

θύνων για τις απόψεις - θέσεις μας, όσο 

και προς συζήτηση με τους αρμόδιους 

φορείς, η οποία ουδέποτε έλαβε χώρα.      

Θα θέλαμε λοιπόν με την παρούσα επι-

στολή, να τονίσουμε για ακόμη μία φορά, 

την αναγκαιότητα της ύπαρξης εκπαιδευ-

τικών Ειδικής Φυσικής Αγωγής σε όλες 

τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με όλες 

τις ιδιότητες και αρμοδιότητες, οι οποίες 

αφορούν στην εκπαίδευση των ατόμων 

με αναπηρίες. 

Παραθέτουμε συγκεκριμένα τα προ-

βλήματα που έχουμε εντοπίσει από την 

εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαι-

σίου, προτείνοντας ταυτόχρονα και τις 

λύσεις που εμείς θεωρούμε ενδεδειγμέ-

νες: 1) Οι ήδη υπηρετούντες συνάδελφοι 

Ειδικής Φυσικής Αγωγής σε Σ.Μ.Ε.Α. της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εποπτεύ-

ονται επιστημονικά από τον αρμόδιο 

Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος 

αδυνατεί να τους παράσχει οποιασδήπο-

τε μορφής επιστημονική και παιδαγωγική 

στήριξη καθώς δηλώνει - και είναι - μη ει-

δικευμένος στον τομέα της Ειδικής Αγω-

γής. Από την άλλη πλευρά ο εκάστοτε 

Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αδυνατεί να 

στηρίξει παιδαγωγικά τους συναδέλφους 

στις Σ.Μ.Ε.Α. λόγω άγνοιας του επιστημο-

νικού χώρου της Φυσικής Αγωγής. Προ-

τείνουμε να δημιουργηθούν θέσεις Σχολι-

κών Συμβούλων Ειδικής Φυσικής Αγωγής 

που  θα εποπτεύουν τις Σ.Μ.Ε.Α. και των 

δύο βαθμίδων της Εκπαίδευσης, οι οποί-

οι θα αναφέρονται στον Σύμβουλο Ειδι-

κής Φυσικής Αγωγής του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου - θέση η οποία μέχρι στιγμής 

δεν έχει προβλεφθεί. 2) Η ενσωμάτωση 

των ατόμων με αναπηρίες στα σχολεία 

Τυπικής (ή Γενικής) Αγωγής της Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελεί σήμερα 

θετικό και πραγματικό γεγονός. Όμως, οι 

αντίστοιχοι συνάδελφοι τις περισσότερες 

φορές αρνούνται να συμπεριλάβουν τα 

παιδιά με αναπηρίες στο μάθημά τους, 

λόγω του φόβου που απορρέει από την 

άγνοια της Ειδικής Αγωγής, την υπευθυ-

νότητα που τους διακρίνει για ανάληψη 

αγνώστου  έργου, αλλά και την ευθύνη 

που φέρουν για ότι μπορεί πιθανόν να 

προκύψει, ως δυσμενές επακόλουθο 

από την μη ορθή συμμετοχή ατόμων με 

αναπηρίες σε κινητικές δραστηριότητες. 

Προτείνουμε να δημιουργηθούν ανά Εκ-

παιδευτική Διεύθυνση θέσεις εκπαιδευτι-

κών Ειδικής Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι να 

έχουν ως αρμοδιότητά τους την παροχή, 

ενίσχυση, υποστήριξη και προσαρμογή 

στις επιταγές της αναπηρίας του έργου 

των εκπαιδευτικών Γενικής Φυσικής Αγω-

γής της αντίστοιχης Διεύθυνσης και 3) 

Ήδη έχει ξεκινήσει το έργο του το Σώμα 

Μονίμων Αξιολογητών (ΣΜΑ). Αγνοούμε 

και αγωνιούμε για το αν υπάρχει μετα-

ξύ των στελεχών του κάποιος ή κάποιοι 

εξειδικευμένοι στον τομέα της Ειδικής 

Φυσικής Αγωγής. Αν δεν έχει προβλεφθεί 

τέτοια θέση, προτείνουμε την θεσμοθέ-

τησή της, ώστε να είναι αξιόπιστη, πλη-

ρέστερη και ορθότερη η αξιολόγηση του 

έργου των συναδέλφων της αντίστοιχης 

ειδικότητας.

 Κύριε Υπουργέ. 

Η κίνηση και οι παράμετροι που αυτή 

εμπεριέχει, αποτελούν ένα από τα ισχυ-

ρότερα και πλέον αξιόπιστα διαγνωστι-

κά εργαλεία σωματικών, διανοητικών, 

ψυχολογικών, συναισθηματικών και 

κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Διεθνώς το 

διαγνωστικό αυτό εργαλείο αξιοποιείται 

και εφαρμόζεται κατάλληλα από τους ει-

δικευμένους εκπαιδευτικούς Ειδικής Φυ-

σικής Αγωγής, η συμμετοχή των οποίων 

ΔΕΝ προβλέπεται, σύμφωνα με το σώμα 

του Νόμου, στα Κέντρα Διάγνωσης, Αξι-

ολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των 

Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανά-

γκες.

Θεωρούμε απαραίτητο καθηγητής Φυσι-

κής Αγωγής με εξειδίκευση στην Ειδική 

ή Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή, να 

αποτελεί μέλος της επιστημονικής ομά-

δας των Κ.Δ.Α.Υ., η οποία θα πρέπει να 

απαρτίζεται από ψυχολόγο, ειδικό παιδα-

γωγό, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή 

και φυσικοθεραπευτή, με αρμοδιότητες 

διάγνωσης, αξιολόγησης και σχεδιασμού 

ποιοτικών εκπαιδευτικών προγραμμά-

των για τα παιδιά με αναπηρίες.

Τώρα, επιτέλους, που η εκπαίδευση των 

ατόμων με αναπηρίες αντιμετωπίζεται 

και στη χώρα μας, ως αναγκαιότητα των 

καιρών και υποχρέωση του Κράτους, 

υπάρχει δυνατότητα σφαιρικότερης, ορ-

θολογικότερης και σύγχρονης παροχής 

παιδείας και σε αυτή την πληθυσμιακή 

ομάδα μέσω της Φυσικής Αγωγής και 

των τομέων της, με την ουσιαστική συμ-

μετοχή - σε πολλαπλά και ποικιλόμορφα 

επίπεδα - των Καθηγητών Ειδικής Φυσι-

κής Αγωγής.

Η αγωνία μας ως Καθηγητών Φυσικής 

Αγωγής για τα προαναφερθέντα θέματα 

και η δυσαρέσκεια της μη αναγνώρισης 

των δυνατοτήτων του έργου μας ως Ειδι-

κευμένων Εκπαιδευτικών στην εφαρμο-

γή των αρχών της Ειδικής Φυσικής Αγω-

γής, μας υποχρεώνει να σας εκφράσουμε 

τη διάθεσή μας για περαιτέρω συζήτηση 

και συνεργασία πάνω στα θέματα της 

εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρίες, 

προκειμένου να αναλάβετε τις σχετικές 

πρωτοβουλίες. 

Τέλος, θέλουμε να σας εκφράσουμε και 

πάλι, τη διάθεσή μας για συνεργασία στο 

σύνολο των θεμάτων της Φυσικής Αγω-

γής στην εκπαίδευση. 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ 

Τα μηνύματα για το μέλλον της εκπαί-

στηρίξει παιδαγωγικά τους συναδέλφους

στις Σ.Μ.Ε.Α. λόγω άγνοιας του επιστημο-

ψυχολογικών, συναισθηματικών και

κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Διεθνώς το

 Θέσεις πάνω στην ισχύουσα νομοθεσία για την 

 εκπαίδευση των ατόμων 
 με αναπηρίες
 και κατάθεση προτάσεων για τη βελτίωσή τηςεκ
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Βασίλης Πρίντζιος

Ορθοπεδικός 
χειρουργός

Η Η εκγύμναση ενός ατό-

μου είναι μια άκρως 

υπεύθυνη πράξη και θεωρώ 

ότι ο γυμναστής που έχει ανα-

λάβει το έργο αυτό πρέπει να 

γνωρίζει και να ενημερώνε-

ται για τα ιατρικά δρώμενα. 

Επίσης, πρέπει να έχει επαφή 

και επικοινωνία με έναν ειδικό 

ιατρό ορθοπεδικό ή αθλητία-

τρο, έτσι ώστε η πλατφόρμα 

προσφοράς του στον γυμνα-

ζόμενο να είναι πλήρης. Γι΄ 

αυτό σας παραθέτω κάποιες 

χρήσιμες πληροφορίες για την 

αντιμετώπιση των πιο συνηθι-

σμένων κακώσεων (γόνατος, 

ώμου καθώς και τη χειρουργι-

κή αντιμετώπισή τους).

 Τι είναι η αρθροσκοπική 

 χειρουργική

Η αρθροσκοπική χειρουργική 

αποτελεί χειρουργική πράξη 

η οποία διενεργείται από ειδι-

κά εκπαιδευμένους ορθοπε-

δικούς χειρουργούς προκει-

μένου να διαγνώσουν και να 

αποκαταστήσουν βλάβες των 

αρθρώσεων. Κατά τη διάρκεια 

μιας αρθροσκοπικής επέμβα-

σης ο χειρουργός κάνει δύο 

(και μερικές φορές τρεις) μι-

κρές τομές στο δέρμα, μεγέ-

θους 3 - 5 mm, και διαμέσου 

αυτής της οπής εισάγει στην 

άρθρωση το αρθροσκόπιο, 

μια συσκευή με τη βοήθεια 

της οποίας γίνονται ορατοί 

υπό μεγέθυνση οι ιστοί της 

άρθρωσης.

Ισχυρό φως διοχετεύεται μέσα 

στην άρθρωση από πηγή ψυ-

χρού φωτισμού διαμέσου 

οπτικών ινών. Το αρθροσκό-

πιο στο άκρο του φέρει πολύ 

μικρού μεγέθους κάμερα η 

οποία είναι συνδεδεμένη με 

μια οθόνη όπου απεικονίζεται 

το εσωτερικό της άρθρωσης. 

Με αυτή τη μέθοδο λαμβά-

νεται η εικόνα από μια μικρή 

οπή, σε αντίθεη με παλαιότε-

ρα όπου απαιτούνταν πολύ 

μεγαλύτερου μεγέθους χει-

ρουργικές τομές προκειμένου 

να φτάσει κανείς στη βλάβη 

και να την αποκαταστήσει. Με 

τη βοήθεια της αρθροσκόπη-

σης ο χειρουργός μπορεί να 

εκτιμήσει το μέγεθος και το 

είδος μιας βλάβης αλλά και 

να επέμβει χειρουργικά απο-

καθιστώντας την.

Η διάγνωση των κακώσεων 

και των παθήσεων των αρ-

θρώσεων ξεκινά με τη συ-

νέντευξη (ιατρικό ιστορικό), 

την κλινική εξέταση και συ-

χνά με ακτινογραφίες. Άλλες 

απεικονιστικές μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται είναι η 

μαγνητική και αξονική τομο-

γραφία. Παρόλα αυτά, με τη 

βοήθεια του αρθροσκόπιου 

γίνεται οριστική διάγνωση η 

οποία είναι δυνατόν να είναι 

πιο ακριβής από ανοικτές 

επεμβάσεις ή απεικονιστικές 

εξετάσεις. Συχνά ευρήματα 

διαγνωστικών αρθροσκοπή-

σεων είναι οι άσηπτες φλεγ-

μονές (θυλακίτιδες γόνατος, 

ώμου, αγκώνα, καρπού και 

ποδοκνημικής), οξείες ή χρό-

νιες τραυματικές βλάβες του 

ώμου (ρήξεις rotator cuff , 

σύνδρομα πρόσκρουσης και 

καθ’ έξιν εξαρθρήματα), του 

γόνατος (βλάβες μηνίσκου, 

χόνδρου, ή ρήξεις χιαστών 

συνδέσμων) ή του καρπού 

(σύνδρομο καρπιαίου σωλή-

να). Παρά το γεγονός ότι μέχρι 

σήμερα διερευνώνται κυρίως 

το γόνατο, ο ώμος, η ποδο-

κνημική, ο αγκώνας, ο καρπός 

και το ισχίο, είναι σχεδόν βέ-

βαιο πως στο μέλλον θα είναι 

εφικτό να διερευνώνται και 

μικρότερες αρθρώσεις.

Ενώ αρχικά η αρθροσκόπη-

ση αναπτύχθηκε ως διαγνω-

στική μέθοδος προκειμένου 

να διενεργούνται «ανοικτές» 

επεμβάσεις, σήμερα, όταν 

υπάρχουν οι ενδείξεις, διε-

νεργείται αρθροσκοπική επα-

νορθωτική χειρουργική με τη 

βοήθεια ειδικά σχεδιασμένων 

χειρουργικών εργαλείων που 

εισάγονται από τις μικρές 

οπές μέσα στην άρθρωση. Ο 

σχεδιασμός καινούριων εργα-

λείων αυξάνει τις επεμβάσεις 

που μπορούν να γίνουν αρ-

θροσκοπικά.

Οι ασθενείς παραμένουν στο 

νοσοκομείο για πολύ μικρό-

τερο διάστημα για όλες αυτές 

τις παθήσεις που προαναφέρ-

θηκαν σε σχέση με τις ανοι-

κτές επεμβάσεις, ενώ σχεδόν 

πάντοτε απαιτείται η χρήση 

ειδικού εξοπλισμού. Οι ασθε-

νείς υποβάλλονται σε τοπική, 

γενική ή ραχιαία αναισθησία 

ανάλογα με τη βαρύτητα των 

βλαβών, την επιθυμία του ασθε-

νούς αλλά και την άρθρωση.

Μετά την έξοδο του ασθενούς από 

το χειρουργείο απαιτείται μικρή ή 

καθόλου αναλγησία καθώς και προ-

φυλακτική αντιβιοτική αγωγή. 

Βασικό πλεονέκτημα των αρθρο-

σκοπικών επεμβάσεων αποτελεί 

ο μικρός χρόνος νοσηλείας καθώς 

και η γρήγορη κινητοποίηση που 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους 

αθλητές, Ο χρόνος που απαιτείται 

(συνήθως μερικές εβδομάδες) για 

την επανένταξη του ασθενούς στις 

δραστηριότητες της καθημερινής 

ζωής ή στις αθλητικές δραστηριό-

τητες εξαρτάται από την πολυπλο-

κότητα της πάθησής του. Μόνο αν 

διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της 

αρθροσκόπησης ότι λόγω τεχνι-

κών δυσκολιών δεν είναι εφικτή 

η λύση του προβλήματος αρθρο-

σκοπικά τότε διενεργείται ανοικτή 

επέμβαση.

Οι επιπλοκές της αρθροσκόπησης 

όταν αυτή διενεργείται από ειδικά 

εκπαιδευμένους ορθοπεδικούς 

χειρουργούς είναι ελάχιστες (κάτω 

του 1%) γι’ αυτό θεωρείται ως μια 

εξαιρετικά ασφαλής τεχνική. Συγ-

χρόνως, ελαττώνει το χρόνο νοση-

λείας και αποκατάστασης και δίνει 

οριστικές λύσεις στο πρόβλημα του 

ασθενούς.

 Ειδική αρθροσκοπική 

 χειρουργική γόνατος

Οι μηνίσκοι έχουν σχήμα ημισελη-

νοειδές, χονδροειδή σύσταση και 

κύριος ρόλος τους είναι η απορρό-

φηση των κραδασμών (λειτουργία 

αμορτισέρ). Οι μηνίσκοι όπως και 

κάθε ιστός του ανθρώπινου σώμα-

τος υφίστανται προοδευτική γήραν-

ση (εκφύλιση) η οποία εξαρτάται 

από γενετικούς παράγοντες, αλλά 

και από τραυματισμούς λόγω της 

καθημερινής καταπόνησής τους. 

Συνήθως λόγω μικροτραυματισμών 

αποσπώνται τμήματα του μηνίσκου 

μέσα στην άρθρωση, γεγονός που 

οδηγεί στη σταδιακή καταστροφή 

του χόνδρου ο οποίος καλύπτει τις 

αρθρικές επιφάνειες και επιτρέπει 

την ομαλή κίνηση του γόνατος, Η 

καταστροφή του χόνδρου οδηγεί 

μακροπρόθεσμα σε αρθρίτιδα.

Όπως ένα φθαρμένο λάστιχο αυ-

τοκινήτου γίνεται αρχικά αντιληπτό 

μόνο σε δύσκολες συνθήκες, έτσι 

μπορεί κι ένας εκφυλισμένος μηνί-

σκος να προκαλεί σε αρχικά στάδια 

πόνο μόνο κατά τη διάρκεια ακραί-

ων και βίαιων κινήσεων (π.χ. βαθύ 

κάθισμα). Συνίσταται η αρθροσκο-

πική αποκατάσταση των αλλοιώ-

σεων των μηνίσκων να γίνεται σε 

αρχικό στάδιο και όχι καθυστερη-

μένα ώστε να προλαμβάνεται η 

αρθρίτιδα.

Μια άλλη αιτία βλαβών του μηνί-

σκου είναι ο τραυματισμός. Συνή-

θως πρήζεται το γόνατο κι έχουμε 

πόνο. Σε σπάνιες περιπτώσεις, που 

πρέπει να χειρουργηθούν άμεσα, 

«μπλοκάρει» το γόνατο έτσι ώστε 

να μη μπορούμε να τεντώσουμε το 

πόδι.

Οι χειρουργικές τεχνικές είναι οι 

εξής:

α. Μερική αφαίρεση του μηνίσκου 

Σε αντίθεση με παλαιότερες μεθό-

δους διατηρείται σήμερα όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο φυσιολογικό 

τμήμα του μηνίσκου και αφαιρεί-

ται μόνο το κατεστραμμένο τμήμα, 

ώστε να επηρεάζεται στο ελάχιστο 

η λειτουργία της άρθρωσης.

β. Συρραφή μηνίσκων

Ιδιαίτερα μετά από τραυματικές 

ρήξεις ο μηνίσκος με τη βοήθεια 

της αρθροσκοπικής χειρουργικής 

συρράπτεται και δεν αφαιρείται 

τμήμα του, όπως συνέβαινε στο 

παρελθόν.

Νοσηλεία στην κλινική ½ - 1 ημέρα.

 Χειρουργική ρήξεων 

 προσθίου συνδέσμου

Κάθε ρήξη του προσθίου χιαστού 

συνδέσμου οδηγεί σε αστάθεια του 

γόνατος. Σε κάθε βήμα οι μύες του 

μηρού μετατοπίζουν την κνήμη 

προς τα εμπρός κατά ½  του εκα-

τοστού περίπου. Αυτή η συνεχής 

ολίσθηση προκαλεί βλάβες στον 

αρθρικό χόνδρο και στους μηνί-

σκους. Αυτές οι αλλοιώσεις εμφα-

νίζονται συνήθως μισό χρόνο μετά 

τον τραυματισμό. Μάλιστα λέγεται 

πως η μη απεκατεστημένη ρήξη 

του προσθίου χιαστού συνδέσμου 

είναι «η αρχή του τέλους του γόνα-

τος». Η αποκατάσταση των ρήξεων 

αυτών γίνεται με τη χρήση των κά-

τωθι μοσχευμάτων:

1.Τμήμα του επιγονατιδικού τένο-

ντα

Το μόσχευμα αυτό έχει το πλεονέ-

κτημα της μεγάλης αντοχής σε μη-

χανικές φορτίσεις γι’ αυτό χρησιμο-

ποιείται κυρίως σε αθλητές.

2. Τενόντιο μόσχευμα (Hamstrings)

Το μόσχευμα αυτό έχει το πλεονέ-

κτημα ανώδυνης μετεγχειρητικής 

πορείας, αλλά υστερεί λίγο στην 

ταχύτητα αποκατάστασης.

3. Κατεργασμένο μόσχευμα προερ-

χόμενο από δωρητή

Η χρήση του μοσχεύματος αυτού 

έχει το πλεονέκτημα της σχετικά 

ανώδυνης μετεγχειρητικής πορείας, 

αλλά δεν προτιμάται σε νεαρής ηλι-

κίας ασθενείς.

4. Συνθετικό μόσχευμα

Επιτρέπει μια εντυπωσιακά ταχεία 

αποκατάσταση, αλλά στο απώτε-

ρο μέλλον μπορεί να οδηγήσει σε 

χρόνια φλεγμονή του γόνατος διό-

τι αποτελεί ξένο σώμα. Γι’ αυτό τον 

ιδιαίτερα σημαντικό λόγο χρησι-

μοποιείται μόνο σε εξαιρετικές πε-

ριπτώσεις σε αξιόλογα κέντρα του 

εξωτερικού.

Νοσηλεία στην κλινική 1 ημέρα.

 Χειρουργική ρήξεων 

 οπισθίου χιαστού συνδέσμου

Η ρήξη του οπισθίου χιαστού συνδέ-

σμου είναι πιο σπάνια από τη ρήξη 

του προσθίου χιαστού συνδέσμου. 

Η δύναμη της κάκωσης είναι συνή-

θως πολύ μεγάλη. Αυτή είναι και η 

αιτία που βλέπουμε συνήθως σύνο-

δες βλάβες όπως ρήξη του πρόσθι-

ου χιαστού, βλάβη μηνίσκου, βλάβη 

της οπίσθιας έξω γωνίας κ.α.  Η μη 

αναγνώριση και η μη αντιμετώπιση 

της βλάβης της οπίσθιας έξω γωνί-

ας είναι η πιο συχνή αιτία αποτυχίας 

μιας αποκατάστασης του οπισθίου 

χιαστού συνδέσμου.

Η ρήξη του οπισθίου χιαστού συν-

δέσμου οδηγεί σε αστάθεια του 

γόνατος. Σε κάθε βήμα οι μύες του 

μηρού μετατοπίζουν την κνήμη 

προς τα πίσω. Αυτή η συνεχής ολί-

σθηση προκαλεί βλάβες στον αρ-

θρικό χόνδρο και τους μηνίσκους. Η 

αποκατάσταση των ρήξεων αυτών 

γίνεται με τη χρήση των κάτωθι μο-

σχευμάτων:

1. Τμήμα του επιγονατιδικού τένο-

ντα

2.Τενόντιο μόσχευμα (Hamstrings)

Αυτά τα μοσχεύματα είναι αδύνατο 

να οδηγήσουν στην αποκατάσταση 

του οπισθίου χιαστού και γι’ αυτό 

προτιμάται

3. Κατεργασμένο μόσχευμα προ-

ερχόμενο από δωρητή και ειδικά ο 

αχίλλειος τένοντας

Η χρήση αυτού του μοσχεύματος 

μας προσφέρει ένα πολύ ισχυρό 

μόσχευμα που επιτρέπει την απο-

κατάσταση και των δυο μοιρών του 

φυσιολογικού οπισθίου χιαστού 

συνδέσμου. Έτσι περισσεύει το τε-

νόντιο μόσχευμα (Hamstrings) και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αποκατάσταση της βλάβης της οπί-

σθιας έξω γωνίας.

4. Συνθετικό μόσχευμα

Επιτρέπει μια ταχεία αποκατάσταση 

αλλά στο απώτερο μέλλον μπορεί 

να οδηγήσει σε χρόνια φλεγμονή 

του γόνατος διότι αποτελεί ξένο 

σώμα.

Η εκγύμναση ενός ατό-

μου είναι μια άκρως

μια οθόνη όπου απεικονίζεται 

το εσωτερικό της άρθρωσης.

κνημική, ο αγκώνας, ο καρπός 

και το ισχίο, είναι σχεδόν βέ-

οπές μέσα στην άρθρωση. Ο

σχεδιασμός καινούριων εργα-

κακώσεις
και αρθροσκοπική χειρουργική

   Βασικό 

πλεονέκτημα 

των αρθροσκο-

πικών επεμβά-

σεων αποτελεί 

ο μικρός χρόνος 

νοσηλείας καθώς 

και η γρήγορη 

κινητοποίηση 

που είναι 

ιδιαίτερα 

χρήσιμη για τους 

αθλητές

“

”
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... Επειδή θα πρέπει να ληφθούν άμεσες απο-

φάσεις και να επέλθουν σοβαρές αλλαγές στην 

αντιμετώπιση της Φυσικής Αγωγής στην εκπαί-

δευση, προτείνουμε:

1) Να συνταχθούν νέα ωρολόγια προγράμματα 

και να βελτιωθούν τα αναλυτικά προγράμματα 

για τα σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαί-

δευσης και να δοθεί η ανάλογη βαρύτητα στην 

καλλιέργεια της Φυσικής Αγωγής. 

2) Να αυξηθούν οι ώρες της Φυσικής Αγωγής 

σε όλες τις τάξεις στο Γυμνάσιο, στο Ενιαίο 

Λύκειο και στα ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ (πρώην Τ.Ε.Ε.) 

τουλάχιστον σε τρεις την εβδομάδα. Με τις ση-

μερινές ώρες, αν λάβουμε υπόψη τις καιρικές 

συνθήκες και την έλλειψη κλειστών γυμναστη-

ρίων, εγκαταστάσεων και οργάνων το μάθημα 

της Φυσικής Αγωγής ουσιαστικά εκμηδενίζεται. 

Η αύξηση των ωρών είναι απολύτως αναγκαία, 

γιατί είναι γνωστό ότι η σωματική άσκηση που 

δεν γίνεται τουλάχιστον τρεις φορές την εβδο-

μάδα και με ορισμένη ένταση και διάρκεια, δεν 

έχει καμία επίδραση στην ψυχοφυσική ανάπτυ-

ξη του ατόμου (συμπεριλαμβανομένου του 

βιωματικού στόχου, της ενσυνείδητης δηλαδή 

επιλογής για δια βίου άσκηση, που όπως προ-

κύπτει από τα αναλυτικά προγράμματα του Λυ-

κείου θεωρείται ένας από τους πρωταρχικούς 

στόχους τους).

3) Να αυξηθούν σε 3 εβδομαδιαίως οι ώρες της 

Φυσικής Αγωγής σε όλες τις τάξεις του Δημοτι-

κού Σχολείου και αυτό να ισχύσει και για τα ολι-

γοθέσια σχολεία στα οποία δεν φοιτούν παιδιά 

Β’ κατηγορίας. Αυτονόητο είναι βεβαίως, ότι ανα-

φερόμαστε πάντα και σε όλες τις περιπτώσεις 

για διδασκαλία του μαθήματος από Καθηγητές 

Φυσικής Αγωγής.

4) Να εισαχθεί το μάθημα της Φυσικής Αγωγής 

και η διδασκαλία του από Καθηγητές Φυσικής 

Αγωγής και στην προσχολική εκπαίδευση (νη-

πιαγωγεία), επίσης για 3 ώρες στο εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα.

5) Να ολοκληρωθεί η έκδοση και για την Α’ βάθ-

μια και για τη Β’ βάθμια εκπαίδευση των βιβλίων 

Φυσικής Αγωγής για τους καθηγητές και τους 

μαθητές για όλες τις τάξεις και να εκδοθούν βι-

βλία για τους καθηγητές και τους μαθητές και 

για την προσχολική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο). 

Είναι επιτακτική ανάγκη να μάθει ο μαθητής 

χρήσιμες γνώσεις για την υγεία, τη σωστή δι-

ατροφή, τις πρώτες βοήθειες, τις ωφέλειες της 

άσκησης, την ποικιλία των ασκήσεων, τους τρό-

πους χρησιμοποίησης, εφαρμογής και εκτέλε-

σης των ασκήσεων, τους κανονισμούς των δια-

φόρων αθλημάτων, την τεχνική και τακτική, την 

ιστορία του αθλητισμού και να καλλιεργηθεί 

το φίλαθλο και Ολυμπιακό Πνεύμα. Όλα αυτά 

πρέπει να γίνουν από το Νηπιαγωγείο. Έτσι οι 

μαθητές θα αποκτήσουν θετική στάση απένα-

ντι στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, αλλά και 

συνήθειες για εξάσκηση από την παιδική τους 

ηλικία μέχρι τα βαθιά γεράματα, μέσα και έξω 

από το σχολείο, με άμεσα βιολογικά, ψυχικά, 

κοινωνικά, πνευματικά και παιδαγωγικά απο-

τελέσματα τα οποία θα έχουν άμεσο θετικό 

αντίκτυπο εκτός των άλλων και στους τομείς 

της αντιμετώπισης φαινομένων όπως η βία, το 

ντόπινγκ, κλπ. Η αδυναμία ανατροφοδότησης 

στη γνώση και τη δεξιότητα από τη μη ύπαρξη 

βιβλίων για το μαθητή στο μάθημα της φυσι-

κής αγωγής είναι μια από τις σημαντικές ελλεί-

ψεις που πρέπει να καλυφθούν άμεσα σε όσες 

τάξεις αυτό δεν έχει γίνει ακόμα.  

6) Να δημιουργηθούν κλειστά γυμναστήρια ή 

κλειστές αίθουσες γυμναστικής σε όλα τα σχο-

λεία της Ελλάδος, με τις απαραίτητες προδια-

γραφές για τη διεξαγωγή του μαθήματος και 

τον αναγκαίο  εξοπλισμό για την απρόσκοπτη, 

ομαλή και αποτελεσματική διδασκαλία της Φυ-

γητές Φυσικής Αγωγής και θα είναι στο ωρολό-

γιο πρόγραμμα μια ώρα εβδομαδιαίως σε όλες 

τις τάξεις του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του 

Λυκείου, καθώς και στο νηπιαγωγείο (πλέον του 

ωραρίου του μαθήματος της φυσικής αγωγής 

εννοείται). Το μάθημα της Ολυμπιακής Παιδείας 

μπορεί, κατά ένα μέρος του, κάλλιστα, να αποτε-

λέσει το θεωρητικό υπόβαθρο της φυσικής αγω-

γής και η καθιέρωσή του θα αποτελέσει τομή 

στο χώρο της εκπαίδευσης και θα είναι μια πρω-

τοποριακή παρέμβαση σε παγκόσμιο επίπεδο, η 

οποία θα αποτελέσει οδηγό για όλες τις χώρες 

της υφηλίου και παράδειγμα προς μίμηση. Στην 

κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να λάβετε υπόψη 

σας ότι κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του 

προγράμματος της Ολυμπιακής Παιδείας παρή-

χθη από την οργανωτική επιτροπή των αγώνων 

του 2004 πολύτιμο εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό 

και εποπτικό υλικό, καθώς και υλικό τεκμηρίω-

σης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

υποστήριξη και ανάπτυξη του μαθήματος. Όπως 

βεβαίως γνωρίζετε το πρόγραμμα - μάθημα της 

Ολυμπιακής Παιδείας αντικαταστάθηκε με το 

πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα», μια χρήσιμη για 

τους εργαζόμενους Κ.Φ.Α., αλλά «πρόχειρη» στην 

ουσία λύση, χωρίς να είναι γνωστό τι θα γίνει την 

επόμενη σχολική χρονιά 2008 – 2009 και με τα 

γνωστά και σε εσάς προβλήματα στην επιλογή 

των καθηγητών φυσικής αγωγής τα τελευταία 

χρόνια με το μπλέξιμο, τις παλινωδίες και τη σύγ-

χυση με τους εργαζόμενους στα ΤΑΔ. Άλλωστε, 

όπως είναι γνωστό το πρόγραμμα «Καλλιπάτει-

ρα» διαπραγματεύεται την ισότητα των δύο φύ-

λων, την καταπολέμηση του ρατσισμού και της 

ξενοφοβίας και γενικότερα την προώθηση της 

ισότητας στην κοινωνία, αντικείμενα τα οποία 

σικής Αγωγής. Επίσης σε κάθε σχολείο να δημι-

ουργηθούν - διαμορφωθούν εξωτερικοί χώροι 

που θα επιτρέπουν τη διεξαγωγή του μαθήμα-

τος, αλλά και την ανάπτυξη κινητικών δραστη-

ριοτήτων από τα παιδιά (σε πολλά σχολεία δεν 

υπάρχει ούτε αυλή και τα παιδιά κάνουν γυμνα-

στική στους διαδρόμους). Σε κάθε νέα σχολική 

μονάδα να προβλέπεται η υποχρεωτική κατα-

σκευή κλειστού γυμναστηρίου ή χώρου πολλα-

πλών χρήσεων με ανάλογες προδιαγραφές για 

τη χρησιμοποίησή του και ως κλειστού χώρου 

άθλησης. Σχετικά με τους υπάρχοντες χώρους 

πολλαπλών χρήσεων έχει συμβεί στο παρελ-

θόν και εξακολουθεί να συμβαίνει και σήμερα, 

παρ’ ότι προβλέπεται η χρήση τους και για το 

μάθημα της φυσικής αγωγής, αυτοί να μην 

διατίθενται για αυτό το λόγο με το πρόσχημα 

ότι θα προκληθούν φθορές και θα δημιουρ-

γηθούν προβλήματα που θα τους καθιστούν 

προβληματικούς ή ακατάλληλους για τις υπό-

λοιπες χρήσεις (π.χ. πολιτιστικές κλπ), γεγονός 

όμως το οποίο στην πράξη ακυρώνει τελείως 

τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι 

χώροι για το μάθημα της φυσικής αγωγής. Θα 

πρέπει συνεπώς να λαμβάνεται πρόνοια κατά 

την κατασκευή νέων ή την ανακατασκευή 

υπαρχόντων χώρων που θα προορίζονται για 

αυτές τις χρήσεις, η δυνατότητα να λειτουργή-

σουν όντως ως αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, 

μη εξαιρουμένων των χρήσεων αυτών της 

διδασκαλίας του μαθήματος της φυσικής αγω-

γής, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα κατά το 

σχεδιασμό και την κατασκευή τους με τη δη-

μιουργία κατάλληλων αποθηκευτικών χώρων, 

την τοποθέτηση ειδικών προστατευτικών όπου 

απαιτείται, κλπ. Είναι γεγονός ότι η δημιουργία 

κλειστών γυμναστηρίων ή κλειστών αιθουσών 

γυμναστικής σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος, 

με τις απαραίτητες προδιαγραφές για τη διε-

ξαγωγή του μαθήματος της φυσικής αγωγής, 

χρειάζεται πολλά χρόνια για να μπορέσει να 

γίνει πραγματικότητα. Παράλληλα λοιπόν με 

τις προτάσεις που καταθέσαμε παραπάνω θα 

πρέπει να ληφθεί πρόνοια με τη βοήθεια και 

του ΟΣΚ, για την καταγραφή των περιπτώσεων 

πανελλαδικά των σχολείων στα οποία μπορούν 

να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις και επεμβάσεις 

προκειμένου να διευθετηθούν ή να ανακατα-

σκευαστούν τέτοιοι χώροι καθιστάμενοι πε-

ρισσότεροι λειτουργικοί και ασφαλείς. Τέλος, 

θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η πιθανότητα 

αξιοποίησης των ΣΔΙΤ για την εξεύρεση λύσε-

ων στο οξύ πρόβλημα της έλλειψης σχολικών 

αθλητικών χώρων.

7) Η Ολυμπιακή  - Αθλητική Παιδεία, μια παιδα-

γωγική παρέμβαση προς τη σωστή κατεύθυνση, 

που ξεκίνησε περισσότερο ως κίνηση εντυπωσι-

ασμού από την τότε κυβέρνηση, να συνεχιστεί 

όχι ως πρόγραμμα αλλά ως αυτοτελές μάθημα 

το οποίο θα διδάσκεται αποκλειστικά από Καθη-

κατά ένα πολύ μικρό μόνο μέρος συμπίπτουν 

με αυτά του προγράμματος Ολυμπιακής και 

Αθλητικής Παιδείας που έχει πολυσήμαντες, πο-

λυποίκιλες και σημαντικά διάφορες στοχεύσεις 

(στις οποίες βέβαια συμπεριλαμβάνονται και οι 

ανωτέρω). Η εφαρμογή του εν λόγω προγράμ-

ματος θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αντιμετωπίζει 

ήδη σοβαρά προβλήματα και δυστοκίες. Όπως 

προέβλεπε αρχικά το πρόγραμμα, βασική προ-

ϋπόθεση για να διδάξει κάποιος σε αυτό λόγω 

της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου, ήταν να πα-

ρακολουθήσει ένα εξειδικευμένο σεμινάριο. Τη 

σχολική χρονιά 2006 - 2007 εκτός από τους Κ.Φ.Α. 

που παρακολούθησαν το σεμινάριο, ορίσθηκαν 

να διδάξουν στο παραπάνω πρόγραμμα και 

αρκετοί Κ.Φ.Α. που δεν είχαν παρακολουθήσει 

το σεμινάριο. Μετά από διάφορες συνεννοήσεις 

των εκπαιδευτικών με τις αρμόδιες διευθύνσεις 

του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κατέληξαν οι συνάδελφοι αυτοί να 

αντικαταστήσουν το ανωτέρω πρόγραμμα με 

Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντικά προγράμματα 

και συμμετοχή στην ευέλικτη ζώνη σε συνερ-

γασία με τους δασκάλους. Τη σχολική χρονιά 

2007 – 2008 τα πράγματα χειροτέρεψαν αφού 

ελάχιστοι Κ.Φ.Α. από αυτούς που πήγαν στην 

πρωτοβάθμια είχαν επιμορφωθεί στο προηγού-

μενο σεμινάριο, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για 

τη διεξαγωγή νέου σεμιναρίου για τους νεοπρο-

σληφθέντες στο πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα». 

Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις οι Κ.Φ.Α. βρέθηκαν 

στην ουσία χωρίς αντικείμενο, παίρνοντας ώρες 

από διάφορες δραστηριότητες και μαθήματα 

προκειμένου να συμπληρώσουν ωράριο, ενώ 

αρκετοί διευθυντές από κακή ενημέρωση τους 

έδιναν ωράριο όμοιο με του προγράμματος 

«Καλλιπάτειρα», που σημαίνει μόνο στον πρωι-

νό κύκλο και για τάξεις από την τρίτη και επάνω. 

Όπως μας ενημέρωσαν συνάδελφοι που εργά-

ζονται στο πρόγραμμα, ξεκαθαρίστηκε μετά από 

συναντήσεις με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, ότι 

όσοι δεν έχουν βεβαίωση παρακολούθησης 

του αντίστοιχου σεμιναρίου δεν δικαιούνται να 

υλοποιήσουν το πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» αν 

και προσλήφθηκαν για αυτόν ακριβώς το λόγο. 

Αντί να υλοποιήσουν λοιπόν το πρόγραμμα 

για το οποίο έγινε η πρόσληψή τους, άρχισαν 

να αναζητούνται (και είναι αμφίβολο αν έχουν 

εξευρεθεί για όλες τις περιπτώσεις) τρόποι για 

να διαμορφωθεί ωράριο για κάθε Κ.Φ.Α. Έτσι, σε 

άλλους δόθηκαν ώρες φυσικής αγωγής στο κα-

νονικό ωρολόγιο πρόγραμμα και στο Ολοήμερο 

σχολείο και αν δεν υπήρχαν και αυτές, θεωρη-

τικά αποφασίστηκε να αναλαμβάνουν διάφορα 

προγράμματα και να έχουν συμμετοχή στην ευ-

ωραρίου του μα

εννοείται). Το μάθ

μπορεί, κατά ένα

λέσει το θεωρητι

γής και η καθιέρ

στο χώρο της εκπ
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της υφηλίου και π
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σικής Αγωγής. Επίσης σε κάθε σχολείο να δημι-

ουργηθούν - διαμορφωθούν εξωτερικοί χώροι

που θα επιτρέπουν τη διεξαγωγή του μαθήμα-

τος, αλλά και την ανάπτυξη κινητικών δραστη-

ριοτήτων από τα παιδιά (σε πολλά σχολεία δεν

υπάρχει ούτε αυλή και τα παιδιά κάνουν γυμνα-

στική στους διαδρόμους). Σε κάθε νέα σχολική
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έλικτη ζώνη (χωρίς περαιτέρω σχόλια δικά μας). 

Επειδή, κύριε υπουργέ, η Ένωση Γυμναστών 

Βορείου Ελλάδος ήταν από την αρχή ένθερμος 

υποστηρικτής του Προγράμματος Ολυμπιακής 

και Αθλητικής Παιδείας, είναι δε ο φορέας που 

πρώτος μαζί με τον τότε Πρόεδρο της Ε.Ο.Α. κ. 

Αντώνιο Τζίκα έφερε το θέμα στο προσκήνιο και 

άρχισε τη συζήτηση σε επιστημονικό επίπεδο, 

αλλά και δημοσίως, από το 1994, (πολύ πριν 

ανατεθεί στη χώρα μας η διοργάνωση των Ολυ-

μπιακών Αγώνων του 2004) για την εφαρμογή 

σχετικού προγράμματος και την ένταξή του ως 

μαθήματος στην εκπαίδευση, και επειδή είχα-

με ασχοληθεί επανειλημμένως με το θέμα, σας 

επισυνάπτουμε για καλύτερη ενημέρωσή σας 

τις σχετικές επιστολές που είχαμε στο παρελθόν 

αποστείλει (παράρτημα 1). Είναι επίσης ανάγκη 

για το συγκεκριμένο θέμα να επισημάνουμε την 

ιδιαίτερα σημαντική δουλειά σε όλα τα επίπεδα 

που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια το Διεθνές 

Ίδρυμα Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας 

υπό την προεδρία του ακούραστου εργάτη του 

αθλητισμού και του Ολυμπισμού κ. Αντώνιου 

Τζίκα, δουλειά η οποία συνίσταται όχι μόνο στην 

κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης της Ελληνι-

κής κοινωνίας και της Ελληνικής Πολιτείας, αλλά 

και στην παγκοσμιοποίηση της προσπάθειας για 

την ανάδειξη του θέματος της Ολυμπιακής Παι-

δείας στην κορυφή της ατζέντας και των προτε-

ραιοτήτων των κυβερνήσεων και των διεθνών 

οργανισμών (για θέματα παιδείας) και τέλος, για 

την επίσης πολύ σημαντική παραγωγή εκπαι-

δευτικού, παιδαγωγικού και εποπτικού υλικού 

όχι μόνο για μαθητές και εκπαιδευτικούς αλλά 

και για τους γονείς.                      

8) Να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του 

ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ δημοτικού και νηπι-

αγωγείου, τουλάχιστον 4 επιπλέον ώρες αθλη-

τικών δραστηριοτήτων εβδομαδιαίως, που θα 

διεξάγονται από Καθηγητές Φυσικής Αγωγής τις 

απογευματινές ώρες.    

9) Στο πλαίσιο της διαδικασίας βελτίωσης των 

αναλυτικών προγραμμάτων να επανεξεταστεί 

σοβαρά η εφαρμογή της μεθόδου της «Διαθε-

ματικότητας» για το μάθημα της φυσικής αγω-

γής, αφού από μεγάλο μέρος της επιστημονικής 

κοινότητας θεωρείται ως ακατάλληλη για το εν 

λόγω μάθημα, δεδομένου ότι εκτός των άλλων 

περιορίζει σημαντικά πολλές φορές τον καθα-

ρό χρόνο των κινητικών δραστηριοτήτων στην 

ώρα του μαθήματος της φυσικής αγωγής και 

θεωρητικοποιεί στην ουσία το μάθημα. Ταυτό-

χρονα θα πρέπει να επανεξεταστεί η επιρροή 

της μεθόδου στη συγγραφή των βιβλίων για τη 

φυσική αγωγή (γεγονός που τα καθιστά ενίοτε 

μη χρηστικά) και να επέλθουν οι αναγκαίες βελ-

τιώσεις και τροποποιήσεις.

10) Να ανασχεδιαστούν και να αναπροσαρμο-

στούν άμεσα οι διαδικασίες και ο τρόπος προμή-

θειας και διανομής του αθλητικού υλικού για όλες 

τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και ειδικότερα για 

τα δημοτικά σχολεία, όπου το αθλητικό υλικό που 

διανέμεται είναι όχι μόνο ελλιπές και σε αριθμό και 

σε ποικιλία, αλλά τις περισσότερες φορές είναι και 

ακατάλληλο (ειδικότερα οι μπάλλες). Προτείνου-

με την άμεση σύσταση επιτροπής, με συμμετοχή 

εκτός των άλλων και εκπροσώπων των αθλητικών 

ομοσπονδιών προκειμένου να προσδιοριστούν 

επακριβώς οι ποιοτικές προδιαγραφές σε κάθε 

είδος αθλητικού υλικού (συμπεριλαμβανομένων 

των ενδεδειγμένων μεγεθών που πρέπει να έχουν 

οι μπάλλες και τα υπόλοιπα όργανα που πρέπει 

να χρησιμοποιούνται για το μάθημα της φυσικής 

αγωγής σε κάθε ηλικία). Τέλος, θα πρέπει να λαμ-

βάνεται υπόψη κατά τη διανομή του υλικού η δυ-

ναμικότητα (αριθμητική) των σχολείων, καθώς και 

το ότι το αθλητικό υλικό που διανέμεται θα πρέπει 

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αναλυτικών 

προγραμμάτων για κάθε τάξη.

11) Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι των ειδών 

και της ποιότητας των πάσης φύσεως τροφίμων 

και ποτών που διατίθενται από τα σχολικά κυλι-

κεία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και 

ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια, καθώς και τακτι-

κοί έλεγχοι της υγιεινής των εν λόγω χώρων. Να 

αναδιατυπωθούν ή αν δεν έχουν εκδοθεί να εκ-

δοθούν οι σχετικές αποφάσεις για τον επακριβή 

καθορισμό των ειδών που δύνανται να διαθέτουν 

τα σχολικά κυλικεία, έπειτα από σχετική διαβού-

λευση με τους αντίστοιχους φορείς (ενώσεις διαι-

τολόγων – διατροφολόγων, ενώσεις καθηγητών 

φυσικής αγωγής, κλπ).

12) Να τερματιστεί οριστικά η σύγχυση που 

υπάρχει στον τρόπο υπολογισμού της βαθμο-

λογίας στο λύκειο για την επιλογή σημαιοφόρου 

και παραστατών, αφού υπάρχουν σχολεία που 

υπολογίζουν όλα τα μαθήματα ανεξαιρέτως, ενώ 

άλλα υπολογίζουν μόνο τα γραπτώς εξεταζόμενα 

μαθήματα. Ήδη, σε προηγούμενη παράγραφο 

έχουμε κάνει αναφορά στις επιπτώσεις της κα-

τάργησης του υπολογισμού του βαθμού του μα-

θήματος της φυσικής αγωγής και στην υποβάθ-

μιση που αυτή έχει επιφέρει. Επειδή σαφέστατα 

η βαθμολογία στα μη γραπτώς εξεταζόμενα 

μαθήματα συνιστά και αυτή επίδοση, θεωρού-

με αναγκαία μια διευκρινιστική εγκύκλιο για τον 

τρόπο υπολογισμού της βαθμολογίας στην περί-

πτωση αυτή, ο οποίος αναμφισβήτητα πρέπει να 

περιλαμβάνει και τη βαθμολογία στο μάθημα της 

φυσικής αγωγής. 

13) Στα πλαίσια της πρότασης για αύξηση των 

ωρών του μαθήματος της φυσικής αγωγής σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, προτείνουμε 

την κατάργηση του θεσμού της Αγωγής Υγείας 

έτσι όπως προβλέπεται σήμερα (χωρίς να έχει 

θεσμοθετημένη διδακτική ώρα και συγκεκριμέ-

νο πλαίσιο εφαρμογής), προκειμένου το σχετικό 

αντικείμενο να προστεθεί στο αναλυτικό πρό-

γραμμα του μαθήματος της φυσικής αγωγής με 

συγκεκριμένη κατεύθυνση, ύλη και μεθοδολογία 

διδασκαλίας. 

14) Να υπάρχει τακτική ετήσια επιμόρφωση 

των καθηγητών φυσικής αγωγής μονίμων και 

αναπληρωτών (πριν αναλάβουν υπηρεσία 

οι αναπληρωτές), σε όλο το φάσμα των αντι-

κειμένων που θα κληθούν να διδάξουν και 

ενημέρωση για τους τρόπους εφαρμογής των 

αναλυτικών προγραμμάτων. Θα πρέπει όλοι οι 

Κ.Φ.Α. να έχουν τη δυνατότητα για ενημέρωση 

στις επιστημονικές εξελίξεις, αλλά και στις αλ-

λαγές που συντελούνται σε βασικά διδακτικά 

αντικείμενα εξαιτίας των τροποποιήσεων που 

επιφέρουν οι διεθνείς και οι εθνικές ομοσπονδί-

ες των αθλημάτων στους κανονισμούς και στον 

τρόπο διεξαγωγής τους. Είναι χαρακτηριστικό 

το παράδειγμα του αθλήματος της πετοσφαί-

ρισης, στο οποίο επήλθαν σημαντικές αλλαγές 

στον τρόπο που παίζεται, με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν ακόμα και δυσκολίες κατανόησης 

των βασικών παραμέτρων διεξαγωγής του 

αθλήματος. Στον τομέα της επιμόρφωσης είναι 

φανερό, κύριε υπουργέ, ότι μπορεί να είναι ση-

μαντική και η συμβολή της Ένωσης Γυμναστών 

Βορείου Ελλάδος με την τεράστια εμπειρία που 

διαθέτει και το αξιόλογο επιστημονικό της δυ-

ναμικό.      

Στα πλαίσια ενός συνολικού σχεδιασμού είναι επί-

σης, επιτακτική η ανάγκη για:

1) Την αναθεώρηση και βελτίωση του συστήμα-

τος διεξαγωγής των σχολικών πρωταθλημάτων. 

Παράλληλα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η επέ-

κταση του θεσμού και σε άλλα αθλήματα, εκτός 

απ’ αυτά που μέχρι σήμερα διεξάγονται.

2) Την επανεξέταση και την τοποθέτηση σε νέα 

βάση του συστήματος των κινήτρων της εισαγω-

γής των αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

αλλά και συνολικά του συστήματος των κινήτρων. 

Και στα δύο αυτά σημεία, το σύστημα είτε έχει κά-

νει πλέον τον κύκλο του, είτε νοσεί σοβαρά, είτε 

απλώς προκαλεί. 

3) Την επανεξέταση και τον επανασχεδιασμό στο 

σύνολό του, του προγράμματος των Τ.Α.Δ. (Αθλη-

τικών Τάξεων - Σχολείων) με βάση τα μέχρι σή-

μερα αποτελέσματα της εφαρμογής του και την 

εμπειρία που αποκτήθηκε, σε συνεργασία με τη 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

4) Την αναμόρφωση πλήρως και τον σχεδιασμό 

σε άλλη βάση του προγράμματος εξεύρεσης 

και αξιοποίησης ταλέντων και του αναπτυξιακού 

αθλητισμού, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμμα-

τεία Αθλητισμού και σε συνδυασμό με το πρό-

γραμμα των Τ.Α.Δ.

5) Τον προγραμματισμό και τον κατάλληλο σχεδι-

ασμό της συμμετοχής των αθλητικών δραστηρι-

οτήτων στο πρόγραμμα του ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟ-

ΛΕΙΟΥ, τουλάχιστον επί 4 ώρες εβδομαδιαίως, 

όπως προαναφέρθηκε. ...

Oλοκληρη η επιστολή στο http://www.egve.gr/

pdf/stilianidi_ekp_fa_02_08.pdf

Μόλις πριν από 10 χρόνια, η ιδέα διαφύλαξης 

και ανάδειξης της αθλητικής κληρονομιάς, 

αποτέλεσε το κίνητρο της δημιουργίας του 

πρώτου Μουσείο Αθλητισμού στη χώρα, με 

έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Παρά την αρχική περιορισμένη και πιθανώς 

τοπική εμβέλεια του νεοσύστατου τότε φο-

ρέα, γεγονός εξάλλου άμεσα συνυφασμένο 

με τον περιορισμένο χώρο φιλοξενίας του 

μουσείου, τα πρώτα δείγματα δράσης του 

φορέα ήταν εντυπωσιακά, καθώς παρουσία-

σε εκθέσεις θεματικές σε αθλήματα και οργά-

νωσε εκδηλώσεις μαζικές προσανατολισμέ-

νες στη νέα γενιά.

Τον Αύγουστο του 2004, λίγο πριν την έναρξη 

των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, ο Πρό-

εδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής 

εγκαινίαζε το νέο χώρο του Μουσείου Αθλη-

τισμού. Η ευχέρεια δράσης των 3.500 πλέον 

τετραγωνικών μέτρων, αλλά και η εμπειρία 

από τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, 

ερμήνευαν ικανοποιητικά, την έκφραση έκ-

πληξης του Jacques Rogge που παρομοίασε 

το Μουσείο Αθλητισμού, αντάξιο του Ολυμπι-

ακού Μουσείου της Λοζάνης. 

Πριν να συμπληρωθούν 4 χρόνια από την 

παρουσία του Προέδρου της Δ.Ο.Ε. στο 

Μουσείο Αθλητισμού και στην πόλη της Θεσ-

σαλονίκης, η αναγνώριση του έργου και της 

προσπάθειας, αλλά και της γενικότερης απή-

χησης του μουσείου στα αθλητικά και πολιτι-

στικά δρώμενα, ήλθε στον υπέρτατο βαθμό. 

Από τις 30 Ιανουαρίου, η Δ.Ο.Ε., δια του Προέ-

δρου της, ενημέρωνε τον Πρόεδρο του Μου-

σείου Αθλητισμού κ. Στέλιο Αγγελούδη, για 

την αποδοχή του αιτήματος μετονομασίας 

του μουσείου σε ‘’Ολυμπιακό Μουσείο Θεσ-

σαλονίκης’’. Όλοι γνωρίζουν τη μοναδικότητα 

της τιμής. Όλοι γνωρίζουν πως πρόκειται για 

το μοναδικό Ολυμπιακό Μουσείο της χώρας. 

Αρκετοί όμως ακόμα θέλουν να μάθουν τις 

δράσεις του μουσείου. 

Το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρου-

σιάζει έντονη εκθεσιακή δραστηριότητα, με 

περιοδικές εκθέσεις μεγάλης διάρκειας, ενώ 

σύντομα θα παρουσιάσει ένα έργο δουλειάς 

ετών, την Ολυμπιακή Συλλογή του. Το γεγονός 

που ιδιαίτερα εντυπωσίασε τη Διεθνή Ολυμπι-

ακή Επιτροπή ήταν ήδη εδώ και χρόνια, ο προ-

σανατολισμός του μουσείου στη νέα γενιά. Η 

απομάκρυνση από τη στείρα και συχνά κενή 

περιεχομένου ξενάγηση σε αντικείμενα, με 

ασύνδετη συχνά παράθεση ιστορικών στοι-

χείων και αριθμών, αποτελούσε βασικό στόχο 

από τα πρώτα βήματα μουσειολογικής τεκμη-

ρίωσης των εκθέσεων και οργάνωσης μουσει-

ο-παιδαγωγικών προγραμμάτων. Η κινητοποι-

ός βούληση δημιουργίας ενός ενδιαφέροντος 

μαθησιακού περιβάλλοντος, αποτέλεσε και 

τη βάση οργάνωσης προγραμμάτων για τα 

σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. 

Τα τελευταία 4,5 χρόνια το μουσείο επισκέ-

φθηκαν 120.000 μαθητές πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παρακολού-

θησαν μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα. Ένας 

αριθμός που καταδεικνύει τη σημασία όσμω-

σης των νέων σε πολιτιστικά περιβάλλοντα με 

μεθοδολογικά κριτήρια προσέγγισης άμεσα 

συνυφασμένα με τα ενδιαφέροντά τους και τις 

ανάγκες τους. 

Παράλληλα, το μουσείο οργάνωσε εκπαιδευ-

τικά προγράμματα και εργαστήρια για παιδιά 

ηλικίας 4 έως 12 ετών (ζωγραφικής, μικρογλυ-

πτικής & κατασκευών και θεάτρου) κάθε Σάβ-

βατο, ενώ εγκαινίασε τα δύο τελευταία χρόνια 

και θεατρικές παραστάσεις με παιδαγωγικό 

περιεχόμενο. Πρόσφατα, η ανάγκη προώθη-

σης του πολιτιστικού αγαθού που φιλοξενεί-

ται στους χώρους του μουσείου, οδήγησε στη 

δημιουργία και παρουσίαση της πρώτης μου-

σειοβαλίτσας με τίτλο ‘’Ολυμπιακοί Αγώνες & 

Στίβος, ταξίδι στο παρελθόν και στο μέλλον’’. 

Πρόκειται για εκπαιδευτικό υλικό προσχολι-

κής και σχολικής ηλικίας, δομημένο ώστε να 

πραγματώνεται στα σχολεία αυτόνομα, δίχως 

την ανάγκη φυσικής παρουσίας των παιδιών 

στο μουσείο. Ιδιαίτερα αυτό το πρόγραμμα, 

προσδοκά να καλύψει τις ανάγκες παιδιών 

από τη νησιωτική Ελλάδα, αλλά και όσων δεν 

μπορούν να επισκεφθούν το μουσείο. 

Η δεύτερη κατεύθυνση παρέμβασης του 

Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, εντο-

πίζεται στη διοργάνωση μαζικών αθλητικών 

γεγονότων και κοινωνικών εκδηλώσεων. Με 

διοργάνωση αθλητικών μαθητικών δρόμων, 

όπως το ‘’Τρέχω με τους Ολυμπιονίκες’’, αλλά 

και με την καινοτομία των δύο έως σήμερα 

τηλεοπτικών αθλητικών πλειστηριασμών για 

την ενίσχυση παιδιών από ευπαθείς κοινωνι-

κές ομάδες, συμμετέχει ενεργά στην ευαισθη-

τοποίηση του κοινού και κυρίως στην ενεργο-

ποίησή του να συμμετέχει σε δράσεις υγιείς, 

αντίστοιχες του αθλητισμού. 

Με την αντίληψη ενός μουσείου ανοικτού 

στην κοινωνία και στο μέλλον, οργανώθηκε 

ο ‘’Όμιλος Φίλων Μουσείου Αθλητισμού’’, ως 

συμμετοχικό και συλλογικό όργανο ενίσχυ-

σης των δράσεων του μουσείου, στον οποίο 

συμμετέχει το σύνολο των Ολυμπιονικών. 

π
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πριν από 10 χρόνια, η ιδέα διαφύλαξης 

νάδειξης της αθλητικής κληρονομιάς, 

έλεσε το κίνητρο της δημιουργίας του

Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης

ΟΛΥΜΠΙΑΚO ΜΟΥΣΕIΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ

Αγίου Δημητρίου 

& 3ης Σεπτεμβρίου

54636 Θεσσαλονίκη

Τ. 2310 968531-2

Φ. 2310 968726

www.olympisports

museum.org

14 15



ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩ-
ΣΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ένας κύκλος έκλεισε με απόλυτη επιτυ-
χία και ένας καινούργιος κύκλος ανοίγει 
για το επιστημονικό περιοδικό «ΦΥΣΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» το οποίο εκ-
δίδει η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλά-
δος από το 1980 έως σήμερα (το πρώτο 
και μακροβιότερο επιστημονικό περιο-
δικό στο χώρο μας στην Ελλάδα). Μετά 
από μια επιτυχημένη και γόνιμη πολυε-
τή συνεργασία με τον αρχισυντάκτη του 
περιοδικού τον Καθηγητή του Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
– Α.Π.Θ. κ. Χαράλαμπο Τσορμπατζούδη 
ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην ποι-
οτική αναβάθμιση του περιοδικού και 
στην απρόσκοπτη και συνεχή έκδοσή 
του τα τελευταία χρόνια (τεύχη 44 έως 
και 66), από τη φετινή χρονιά αρχισυ-
ντάκτης αναλαμβάνει ο Δρ. Ελευθέριος 
Κέλλης με βοηθούς σύνταξης τους Δρ. 
Νικόλαο Θεοδωράκη και Δρ. Συμεών 
Βλαχόπουλο και επιστημονικό υπεύθυνο 
και υπεύθυνο έκδοσης από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ε.Γ.Β.Ε. τον πρόεδρό της κ. 
Αθανάσιο Παπαγεωργίου.     
Η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος 
σε επόμενη μεγάλη εκδήλωσή της θα 
τιμήσει τον μέχρι τώρα αρχισυντάκτη 
του περιοδικού κ. Χαράλαμπο Τσορμπα-
τζούδη για τη συνεργασία του και την 
σημαντικότατη προσφορά του στο επι-
στημονικό περιοδικό και κατ’ επέκταση 
στην επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και 
του Αθλητισμού.
Στα πλαίσια αυτού του νέου κύκλου για 

το επιστημονικό περιοδικό και με γνώ-
μονα τη συνεχόμενη ποιοτική και επιστη-
μονική αναβάθμισή του, με πρόταση που 
κατέθεσε η νέα συντακτική ομάδα και 
αποδέχτηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ε.Γ.Β.Ε., επέρχονται κάποιες αλλαγές, ενώ 
γίνονται σημαντικά βήματα και προς την 
κατεύθυνση της διεθνούς αναγνώρισης 
του περιοδικού (π.χ. οι περιλήψεις στην 
Ελληνική γλώσσα και οι εκτεταμένες πε-
ριλήψεις ή άρθρα στην Αγγλική γλώσσα 
θα παρέχονται δωρεάν μέσω της ηλε-
κτρονικής σελίδας του περιοδικού www.
hellenicjsport.com, που κατασκευάζεται 
και είναι μια από τις αλλαγές - πρωτοβου-
λίες που προαναφέρθηκαν). Για τους λό-
γους αυτούς δημοσιεύουμε στο τεύχος 
αυτό το νέο κείμενο με τις υποδείξεις για 
την υποβολή άρθρων στο επιστημονικό 
περιοδικό της Ε.Γ.Β.Ε. «Φυσική Αγωγή και 
Αθλητισμός». 
Στο γραφείο της Ε.Γ.Β.Ε. ή στις «ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ» (Κ. Μελενίκου 22, 546 
35 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 - 248486, fax: 
2310 - 248478) μπορούν να εγγράφονται 
συνδρομητές στο περιοδικό για την επι-
στημονική  ενημέρωσή τους όσοι επι-
θυμούν να το λαμβάνουν ταχυδρομικά 
στη διεύθυνσή τους, ανεξάρτητα από το 
αν σκοπεύουν ή όχι, να δημοσιεύσουν 
τώρα ή στο μέλλον κάποιο άρθρο τους. 
Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό 
των 15 ευρώ και καλύπτει 4 τεύχη. Οι 
συνδρομητές του περιοδικού στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό είναι περισσότεροι 
από χίλιοι.

 Περιεχόμενα Επιστημονικού
 Περιοδικού, τεύχος 66

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
- Εξέταση της επίδρασης διαφορετικών 
διαστάσεων του κλίματος κινήτρων στα 
κίνητρα συμμετοχής στο μάθημα φυσι-
κής αγωγής. Θεόδωρος Κυριακίδης, Βα-
σίλης Μπαρκούκης, Ούρδα Δέσποινα & 
Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- Ποδόσφαιρο, μειονότητες και εθνική 
ταυτότητα. Ιωάννης Γκιόσος, Αριστομέ-
νης Σωτηρόπουλος & Λάμπρος Αθανα-
σόπουλος
- Το πιάσιμο αντικειμένου με το χέρι: ανα-
σκόπηση βιβλιογραφικών δεδομένων 
από τη νηπιακή ηλικία μέχρι την ενηλι-
κίωση. Αγγελακόπουλος Γεώργιος, Geert 
J. P., Savelsbergh, Simon J, Bennett, Keith 
Davids, Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος & 
Γεώργιος Γρούϊος
- Κρητική ανάλυση της βιβλιογραφίας για 
τη χρήση της ερυθροποιητίνης ως μεθό-
δου doping από τους αθλητές.. Κυρικλί-
δης Κωνσταντίνος, Τσαλογλίδου Αρετή, 
Δόντα Ελένη & Ματζιάρη Χρυσούλα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- Συμβουλευτική και αγωνιστικός αθλη-
τισμός: ένα πλαίσιο ψυχολογικών χει-
ρισμών για καλύτερη απόδοση. Χαρά-
λαμπος Τσορμπατζούδης, Πασχάλης 
Κίρτσιος & Πολυχρόνης Ευκαρπίδης

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩ-
ΣΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

το επιστημονικό περιοδικό και με γνώ-
μονα τη συνεχόμενη ποιοτική και επιστη-
μονική αναβάθμισή του, με πρόταση που 

έθ έ ή άδ

Περιεχόμενα Επιστημονικού
Περιοδικού, τεύχος 66

φυσική αγωγή

και αθλητισμός
Το επιστημονικό περιοδικό της Ε.Γ.Β.Ε.

www.hellenicjsport.com
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ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Εγγραφείτε συνδρομητές 

του επιστημονικού περιο-

δικού «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» που εκδίδει 

η Ε.Γ.Β.Ε. 

Ανανεώστε τη συνδρομή 

σας, όσοι είστε ήδη 

συνδρομητές

«Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός» Το επιστημονικό περιοδικό της Ε.Γ.Β.Ε.

Το 1ο  επιστημονικό περιοδικό του χώρου της Φυσικής  Αγωγής και του Αθλητισμού στην Ελλάδα. Εκδίδεται κάθε 3 μήνες και αποστέλλεται στους 

συνδρομητές του. 

Τιμή ετήσιας συνδρομής (4 τεύχη): 15 ΕΥΡΩ

ΕΠΩΝΥΜΟ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΟΝΟΜΑ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Τ.Κ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΝΟΜΟΣ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΚΙΝΗΤΟ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E – mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΥΠΟΓΡΑΦΗ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αποστείλατε το δελτίο αυτό στη Γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε., μαζί με την ταχυδρομική επιταγή των 15 Ευρώ, στην ταχυδρομική διεύθυνση Πρ. Κορο-

μηλά 51, τ.κ. 54622, Θεσσαλονίκη.  

✁
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Κύριε Υφυπουργέ. 

 Επειδή κατά την άποψή μας πρέπει 

να λυθεί οριστικά το μείζον αυτό θέμα, 

θα πρέπει άμεσα να υπάρξει σχετική 

νομοθετική ρύθμιση, που και τη μέχρι 

τώρα κατάσταση θα συμμαζεύει και θα 

δίνει οριστική λύση για το μέλλον, αφού 

ληφθούν υπόψη και τα δεδομένα που 

προκύπτουν από την έκδοση της Λευ-

κής Βίβλου της Ε.Ε. για τον αθλητισμό, 

αλλά και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 

2007 για τη φυσική αγωγή και τον 

αθλητισμό. 

Στο πλαίσιο αυτό και για την από εδώ 

και πέρα αντιμετώπιση του ζητήματος, 

δεν νοείται άλλη λύση και ρύθμιση από 

την υπαγωγή της λειτουργίας οποιασ-

δήποτε σχολής προπονητών που με 

ειδικές προϋποθέσεις θα εγκρίνεται η 

ίδρυση και λειτουργία της, στα ΤΕΦΑΑ 

της χώρας.       

Το επάγγελμα του προπονητή στην 

Ελλάδα θα έχουν το δικαίωμα να εξα-

σκήσουν μόνο όσοι είναι κάτοχοι αδεί-

ας εξασκήσεως επαγγέλματος, που θα 

χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Για τη χορήγηση 

της αδείας αυτής θα απαιτείται πτυχίο 

Πανεπιστημίου, Τμήματος Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕ-

ΦΑΑ) ή ισότιμο, με σχετική ειδικότητα 

αθλήματος (κύρια, πρώτη ή δεύτερη 

δεν έχει σημασία) με δυνατότητα εξα-

σκήσεως του επαγγέλματος μέχρι την 

ανώτατη κατηγορία του αθλήματος 

και τις εθνικές ομάδες, ενώ όλοι οι υπό-

λοιποι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ και ισότιμων 

σχολών θα μπορούν να εξασκήσουν το 

επάγγελμα του προπονητή σε οποιο-

δήποτε άθλημα μέχρι και τη δεύτερη 

αγωνιστική κατηγορία του αθλήματος. 

Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος επί-

σης, θα χορηγείται στους πτυχιούχους 

των Σχολών Προπονητών των ΤΕΦΑΑ 

ή ισότιμων αντίστοιχων αναγνωρισμέ-

νων σχολών της αλλοδαπής με κριτή-

ρια για την ισοτιμία που θα έχουν προ-

καθοριστεί. 

Για την αντιμετώπιση της μέχρι σήμερα 

κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και 

όσον αφορά τους μη πτυχιούχους ΤΕ-

ΦΑΑ, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν 

οι άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος, 

που έχει εκδώσει και χορηγήσει μέχρι 

σήμερα η Γ.Γ.Α. και μόνον αυτή.  

Σε διαφορετική περίπτωση και με την 

περαιτέρω υποβάθμιση των πτυχίων 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, την 

οποία θα επιφέρει αναμφισβήτητα μια 

ρύθμιση σε διαφορετικό πλαίσιο από 

το περιγραφόμενο ανωτέρω ή η συ-

νέχιση του ίδιου προβληματικού καθε-

στώτος (που σε ορισμένες περιπτώσεις 

λειτούργησε και στην κατεύθυνση του 

πλήρους αποκλεισμού πτυχιούχων των 

ΤΕΦΑΑ χωρίς την αντίστοιχη ειδικότη-

τα, ακόμα και από τη διαδικασία πα-

ρακολούθησης σχολών προπονητών 

της Γ.Γ.Α. και των ομοσπονδιών, Γ’ κα-

τηγορίας παρακαλώ, ενώ επιτρεπόταν 

ταυτόχρονα η παρακολούθησή τους 

από απόφοιτους δημοτικού, άκουσον 

– άκουσον), τότε τίθεται εν αμφιβόλω 

ακόμα και αυτή η αναγκαιότητα ύπαρ-

ξης των ΤΕΦΑΑ. Επιπροσθέτως, θίγεται 

ανεπανόρθωτα και αυτή ακόμα η επι-

στημονική, εκπαιδευτική, επαγγελματι-

κή και κοινωνική υπόσταση των μέχρι 

σήμερα πτυχιούχων των ΤΕΦΑΑ, αφού 

όσοι τουλάχιστον δεν βρίσκονται διορι-

σμένοι στο δημόσιο θα αναρωτιούνται 

(όπως και οι νεώτεροι άλλωστε) για την 

αξία και τη χρησιμότητα του πτυχί-

ου που κατέχουν ή θα αποκτήσουν. 

Γεγονός που μόνο ως υποτιμητικό ή 

απαξιωτικό μπορεί να εκληφθεί. Ποια 

σοβαρή και υπεύθυνη πολιτεία άλλω-

στε (δεν αναφερόμαστε βεβαίως στη 

σημερινή κυβέρνηση αφού το πρό-

βλημα έχει ιστορικό 25ετίας περίπου), 

δημιουργεί στρατιές πτυχιούχων που η 

ίδια κατόπιν εξοβελίζει, αποστερώντας 

τους βασικά επαγγελματικά δικαιώμα-

τα είτε αφαιρώντας τα σταδιακά με τον 

ένα ή τον άλλο τρόπο (νομοθετώντας 

δηλαδή διαφορετικά ή ανοίγοντας 

παράθυρα), είτε μη ρυθμίζοντας νομο-

θετικά οριστικά και αμετάκλητα ποιος 

μπορεί να κάνει τι και με ποιον τρόπο, 

βάζοντας σε τάξη αυτό τον τραγέλαφο 

που παραπάνω σας περιγράψαμε. 

υπουργέ. 

ή κατά την άποψή μας πρέπει 

οριστικά το μείζον αυτό θέμα

όσον αφορά τους μη πτυχιούχους ΤΕ-

ΦΑΑ, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν 

οι άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος

H EΓΒΕ προτείνει για το θέμα 
της άσκησης του επαγγέλματος 
του προπονητή αθλημάτων

προς τον Υφυπουργό 

Αθλητισμούπ
ρο

τα
σε

ις

FABRIKIS



   Πρέπει, επιτέλους, 

να γίνει κατανοητό 

σε όλους μας, ότι 

η ιερότητα της 

ανθρώπινης ζωής, 

που αφήνετε στα 

χέρια του ναυαγο-

σώστη παραλίας, 

επιβάλλει την ουσι-

αστική πανεπιστημι-

ακή επαγγελματική 

εκπαίδευση, χωρίς 

πειραματισμούς 

και προχειρότητες, 

που μπορούν να 

αποβούν 

μοιραίες.
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Είναι γνωστό ότι η χώρα μας επενδύει 

πολλά στο θαλάσσιο τουρισμό, καθώς 

η κίνηση των περιηγητών είναι αυξημέ-

νη, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. 

Οι ελληνικές ακτές καλύπτουν 16.000 

χιλιόμετρα, αφού το μεγαλύτερο μέρος  

της χώρας μας βρέχεται από θάλασσα. 

Ωστόσο, τα στοιχεία του Υπουργεί-

ου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) είναι 

απογοητευτικά. Σύμφωνα με αυτά, οι 

πνιγμοί τη δεκαπενταετία 1990 - 2007 

έφτασαν τους 4.119, πράγμα που ση-

μαίνει ότι κατά μέσο όρο ετησίως χά-

νουν τη ζωή τους από πνιγμό περισ-

σότεροι από 250 συνάνθρωποί μας, 

που αναζητούν μια ανάσα δροσιάς το 

καλοκαίρι. Η Ελλάδα, με την αύξηση 

των πνιγμών, καταλαμβάνει πλέον τη 

δεύτερη θέση παγκοσμίως μετά την Ια-

πωνία. Το γεγονός αυτό προβληματίζει 

αρμοδίους και μη. 

Tα ερωτήματα που ακολουθούν προ-

κύπτουν εύλογα:

• Υπάρχει ανάλογη επιστημονική 

υποδομή του κλάδου της ναυαγοσω-

στικής στις ιδιωτικές ναυαγοσωστικές 

σχολές, αλλά  και  στα ΤΕΦΑΑ της χώ-

ρας μας, ώστε οι απόφοιτοι ναυαγοσώ-

στες να μπορούν να εκπληρώσουν στο 

ακέραιο τα επαγγελματικά τους καθή-

κοντα; 

• Είναι επαρκής ο αριθμός των ναυ-

αγοσωστών, ώστε οι παραλίες και οι 

οργανωμένες λουτρικές εγκαταστάσεις 

να μπορούν να επανδρωθούν πλήρως, 

αφού υποδέχονται πλήθος τουριστών 

– Ελλήνων και ξένων - ιδιαίτερα κατά 

τη θερινή περίοδο; 

• Εφαρμόζεται στις σχολές αυτές η 

κατάλληλη εκπαίδευση των υποψή-

φιων ναυαγοσωστών; Καταρτίζονται 

επαρκώς τόσο πάνω στη διάσωση, με 

τη χρήση των ναυαγοσωστικών μέσων 

(can, tube, βατραχοπέδιλα, σανίδα, 

σανίδα ακινητοποίησης σπονδυλικής 

στήλης και αυχένα, κωπήλατη βάρκα, 

κανόε και καγιάκ) και των ναυαγοσω-

στικών οχημάτων (μηχανοκίνητο εξω-

λέμβιο σκάφος και τζετ σκι), όσο και 

στην καταδυτική ναυαγοσωστική; 

• Είναι άξιοι και κατάλληλα εκπαιδευ-

Είναι γνωστό ότι η χώρα μας επενδύει

πολλά στο θαλάσσιο τουρισμό, καθώς

στικής στις ιδιωτικές ναυαγοσωστικές

σχολές, αλλά  και  στα ΤΕΦΑΑ της χώ-

Σύγχρονοι 

Ναυαγοσώστες
Επιτακτικός ο  εκσυγχρονισμός της διάσωσης  στο νερό  από Ναυαγοσώστες  παραλίας

“

”

Καρακύριος  Δημήτριος

Καθηγητής Φυσικής 
Αγωγής, συγγραφέας

μένοι οι Έλληνες ναυαγοσώστες παρα-

λίας ,σε σχέση με τους ναυαγοσώστες 

άλλων κρατών, ώστε να παρέχουν 

στους λουόμενους την καλύτερη δυ-

νατή ασφάλεια και κάλυψη και να μην 

υστερούν σε τίποτα από αυτούς ; 

• Υπάρχει η ανάλογη απορρόφηση 

των ναυαγοσωστών σε αυτές τις πολυ-

σύχναστες παραλίες ή εγκαταστάσεις 

(οι παραλίες με αριθμό επισκεπτών 

πάνω από 500 άτομα ημερησίως, ανά 

χιλιόμετρο ακτογραμμής θεωρούνται 

σύμφωνα με το Π.Δ. του ΥΕΝ {Π.Δ. 

23/2000, ΦΕΚ18 Α/7-2-2000}, «πολυ-

σύχναστες παραλίες» και απαιτούν την 

υποχρεωτική παρουσία του ναυαγοσώ-

στη παραλίας); Κατά πόσον αυτές είναι 

άρτια οργανωμένες και ασφαλείς;

• Είναι οι ναυαγοσώστες παραλίας 

εφοδιασμένοι με τον κατάλληλο εξο-

πλισμό από τους εργοδότες τους (σω-

στικά μέσα, υλικά πρώτων βοηθειών 

και σωστικό όχημα τζετ-σκι ή εξωλέμ-

βιο μηχανοκίνητο σκάφος ανοιχτής 

θάλασσας), ώστε να μπορούν να ολο-

κληρώσουν με επιτυχία το έργο της 

διάσωσης του συνανθρώπου τους από 

επικείμενο πνιγμό;

• Έχουν οι ναυαγοσώστες την απαι-

τούμενη αυτοπεποίθηση και την επαγ-

γελματική συνείδηση, ώστε να επιτε-

λούν, με συνέπεια επαγγελματία και όχι 

ερασιτέχνη, το καθήκον τους; Εμπνέ-

ουν την εμπιστοσύνη των λουομένων;

• Υπάρχει η ανάλογη ευαισθησία από 

την πολιτεία και από τους αρμόδιους 

φορείς, για τη βελτίωση και την ανα-

βάθμιση του κλάδου αυτού στη χώρα 

μας;

• Θα μειωθεί μελλοντικά το ποσοστό 

θνησιμότητας από πνιγμό στη χώρα 

μας, θα μείνει στάσιμο ή θα αυξηθεί, με 

αποτέλεσμα η Ελλάδα να παραλάβει 

από την Ιαπωνία τα σκήπτρα της θλιβε-

ρής πρωτιάς; 

Τα παραπάνω ερωτήματα - προβλή-

ματα πρέπει να ευαισθητοποιήσουν 

και να προβληματίσουν αρμοδίους 

και μη, αφού χρήζουν άμεσης αντι-

μετώπισης και επίλυσης για το κοινό 

όφελος. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά 

υπόψη και να επιλυθούν όσο το δυ-

νατόν συντομότερα, κυρίως από τους 

εμπλεκόμενους φορείς. Αντιλαμβανό-

μαστε, λοιπόν,  όλοι  μας  πόσο ανα-

γκαία θεωρείται η άμεση βελτίωση 

της υποδομής και της επιστημονικής 

εκπαίδευσης του κλάδου της ναυαγο-

σωστικής στη  χώρα  μας.

Πρέπει, επιτέλους, να γίνει κατανοη-

τό σε όλους μας, ότι η ιερότητα της 

ανθρώπινης ζωής, που αφήνετε στα 

χέρια του ναυαγοσώστη παραλίας, 

επιβάλλει την ουσιαστική πανεπιστη-

μιακή επαγγελματική εκπαίδευση, 

χωρίς πειραματισμούς και προχειρό-

τητες, που μπορούν να αποβούν μοι-

ραίες. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός 

και αυτή η μοναδικότητα θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερο σεβασμό 

και ευαισθησία.
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Βλάχος. Με την απόφαση αυτή, ρυθμί-

ζονται μια σειρά από προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στις 

συμβάσεις που συνάπτουν με μονάδες 

αδυνατίσματος και γυμναστήρια.

Ειδικότερα

• Οι μονάδες αδυνατίσματος και τα γυμνα-

στήρια υποχρεούνται να αναφέρουν 

αναλυτικά στο έντυπο σύμβασης που 

συνάπτουν με τον καταναλωτή μια 

σειρά από στοιχεία που μεταξύ άλλων 

προσδιορίζουν επακριβώς και ξεχω-

ριστά το είδος και το κόστος κάθε πα-

ρεχόμενης υπηρεσίας.

• Θεσπίζεται δικαίωμα καταγγελίας της 

σύμβασης και υπαναχώρησης του 

καταναλωτή. Ο καταναλωτής δικαι-

ούται να υπαναχωρήσει αναιτιολόγη-

τα εντός 30 ημερολογιακών ημερών. 

Παράλληλα σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο δικαιούται να καταγγείλει τη 

σύμβαση. Επιπλέον, ρυθμίζονται θέ-

ματα που έχουν να κάνουν με τα ποσά 

που υποχρεούται να καταβάλει σε αυ-

τές τις περιπτώσεις.

Τη ρύθμιση των τύπων και των όρων 

των συμβάσεων που συνάπτουν οι κα-

ταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος 

και γυμναστήρια καθόρισε με απόφασή 

του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιώργος 

• Στην απόφαση ρυθμίζονται και τα ζητή-

ματα που προκύπτουν με τις συνδε-

δεμένες συμβάσεις μέσω των οποίων 

χορηγείται πίστωση στον καταναλω-

τή από τρίτον (τράπεζα), δυνάμει συμ-

φωνίας συναπτόμενης μεταξύ του 

τρίτου και του προμηθευτή. Με τον 

τρόπο αυτό ο καταναλωτής δεν θα 

είναι αναγκασμένος να εξακολουθεί 

να πληρώνει τίμημα μέσω πιστωτι-

κών καρτών, για υπηρεσίες που έχει 

σταματήσει να δέχεται είτε γιατί υπα-

ναχώρησε ή κατήγγειλε τη σύμβαση, 

είτε γιατί η επιχείρηση έπαψε να πα-

ρέχει τις υπηρεσίες της για οποιονδή-

ποτε λόγο.

Περισσότερα στο site της Ε.Γ.Β.Ε. στο 

ίντερνετ στη διεύθυνση www.egve.gr/

rithnisi.asp

Βλάχος. Με την απόφαση αυτή, ρυθμί-

ζονται μια σειρά από προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στις 

συμβάσεις που συνάπτουν με μονάδες 

αδυνατίσματος και γυμναστήρια.

Ειδικότερα

• Οι μονάδες αδυνατίσματος και τα γυμνα-

Τη ρύθμιση των τύπων και των όρων

των συμβάσεων που συνάπτουν οι κα-

ταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος

και γυμναστήρια καθόρισε με απόφασή

του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιώργος

• Στην απόφαση ρυθμίζονται και τα ζητή-

 Ο καταναλωτής και οι όροι των συμβάσεων 

 με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια
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Τριών Ιεραρχών 120 - 11852 Αθήνα -ΤΗΛ.: 210 3461914 - FAX: 210 3412145

το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα αθλητικών ειδών

www.sportstore.gr
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ισ  8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελλ.Ε.Δ.Α.

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελλ.Ε.Δ.Α. σε συνεργασία με την Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (Ε.Γ.Β.Ε.), με θέμα «Ο Επαγγελματισμός στον 

Αθλητισμό», έγινε στην Αθήνα από 14 – 16 / 12 / 2007. Στο Συνέδριο την Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος εκπροσώπησε ο πρόεδρος της κ. 

Παπαγεωργίου Αθανάσιος, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό στην τελετή έναρξης του συνεδρίου, αναφερόμενος στα σημαντικά ζητήματα της 

οργάνωσης και της διοίκησης του Ελληνικού αθλητισμού, καθώς και στην αναγκαιότητα ύπαρξης εξειδικευμένου προσωπικού στους διάφορους 

φορείς διοίκησης του αθλητισμού. 

 Διεθνείς εκθέσεις

• ISPO SPORT & STYLE Μόναχο 29 / 06 / 2008 – 01 / 07 / 2008 Διεθνής Έκθεση Αθλητισμού.

• SPOGA+GAFA Κολωνία 31 / 08 / 2008 – 02 / 09 / 2008 Διεθνής Ειδική Έκθεση Αθλητικών Ειδών, Κάμπινγκ και Επίπλων Κήπου.

• IFMA COLOGNA Κολωνία11 / 09 / 2008 – 14 / 09 / 2008 Διεθνής Έκθεση Αθλητικών Ειδών.

 Η Θεσσαλονίκη ανέλαβε τον τελικό των Grand prix της  ΙΑΑΦ

Το σπουδαιότερο αθλητικό γεγονός στο χώρο του κλασικού αθλητισμού, τον Τελικό των Grand Prix της IAAF, ανέλαβε η χώρα μας και συγκεκριμέ-

να η πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο Τελικός των Grand Prix θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο του 2009 με τη συμμετοχή των οκτώ καλύτερων αθλητών της 

χρονιάς σε κάθε αγώνισμα. Η Θεσσαλονίκη υπερίσχυσε της πολωνικής Μπίντγκοζ, στην ψηφοφορία που διεξήχθη στο Λονδίνο για την ανάληψη 

του κορυφαίου αυτού γεγονότος στο χώρο του Στίβου.

 Το ομαδικό πινγκ-πονγκ των ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες  του Πεκίνο;

Αυξημένες είναι οι πιθανότητες της Ελλάδας να εκπροσωπηθεί και στο ομαδικό ανδρών της επιτραπέζιας αντισφαίρισης στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του Πεκίνο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να προκριθεί και τρίτος Έλληνας αθλητής από το Προολυμπιακό της Ουγγαρίας που γίνεται από 

τις 8  έως τις 11 Μαΐου.  

Η Ελλάδα είναι μέσα στις χώρες που έχουν πολλές πιθανότητες να αγωνιστούν και στο ομαδικό, αφού έχουν ήδη προκριθεί ο Καλλίνικος Κρεάνκα 

και ο Παναγιώτης Γκιώνης στο απλό. Με βάση τα δεδομένα η Ελλάδα είναι η μία από τις συνολικά επτά χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, που με 

δύο προκριθέντες αθλητές κυνηγούν μία από τις υπόλοιπες έξι θέσεις. Όποια κι αν είναι τα αποτελέσματα στη Βουδαπέστη θα χρειαστεί να γίνει το 

ειδικό ranking list. Η εθνική μας ομάδα των ανδρών λοιπόν, διατηρεί σοβαρές πιθανότητες να είναι παρούσα στο Πεκίνο και ίσως σε αυτό να την 

βοηθήσει και η πιθανή βαθμολογική άνοδος του Παναγιώτη Γκιώνη στην παγκόσμια κατάταξη του Μαΐου. 

Η ανακύκλωση είναι ο δρόμος του μέλλοντος!
Πως μπορείς να συμμετέχεις.

Πρακτικές συμβουλές:

• Όταν ψωνίζεις επέλεξε προϊόντα 

με την πιο απλή συσκευασία.

• Προτίμησε μεγάλες (όχι πολύ-

πλοκες) συσκευασίες, που είναι 

άλλωστε οικονομικότερες, γιατί 

αυτό σημαίνει δημιουργία λιγότερων σκουπιδιών.

• Χρησιμοποίησε υφασμάτινες τσάντες για να μετα-

φέρεις τα ψώνια σου ή καροτσάκι και μην επιστρέφεις 

στο σπίτι σου με πλήθος από πλαστικές σακούλες.

• Προτίμησε προϊόντα που έχουν συσκευασία φιλι-

κή προς το περιβάλλον, π.χ. χαρτί αντί για πλαστικό, 

γιατί το πρώτο διασπάται όταν βρεθεί στο χώμα.

• Κάνε περιορισμένη χρήση προϊόντων μιας χρήσης 

και όταν είναι δυνατόν απέφυγέ τη.

• Προτίμησε ποτά και αναψυκτικά σε επιστρεφόμε-

νες και επαναχρησιμοποιούμενες φιάλες γυαλιού.

• Χρησιμοποίησε και τις δύο όψεις του χαρτιού που 

γράφεις, έστω σε δεύτερη χρήση, για να κρατήσεις 

πρόχειρες σημειώσεις.

• Έλεγξε τις καταναλωτικές σου συνήθειες.

• Πάρε μέρος στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης του 

Συνδέσμου Ο.Τ.Α.

• Όταν δεν βρίσκεις κάδους Ανακύκλωσης επικοι-

νώνησε στο τηλ. 2310 508800.

Ο καθένας μπορεί να βοηθήσει, όλοι έχουν να κερ-

δίσουν…

π
ρο

τα
σε
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Αν έχεις Jeep ή SUV και δεν σου φτάνει μόνο 

να το βλέπεις γυαλισμένο έξω από κάποιο 

νυχτερινό μαγαζί, να το χρησιμοποιείς για 

να σκαρφαλώνεις πεζοδρόμια και να κάνεις 

αναστροφή πάνω από τη νησίδα (!!!), μπο-

ρείς να γευτείς μια από τις χιλιάδες διαδρο-

μές που σου προσφέρει απλόχερα η ελληνι-

κή φύση. Σ’ αυτό τεύχος θα σας προτείνουμε 

μια από της ομορφότερες διαδρομές για 

εκτός δρόμου αυτοκίνητα. Η διαδρομή εί-

ναι Βέρμιο, Βίτσι (Νυμφαίο), Ασκιό (Βλάστη), 

Πρέσπες. 

Η διαδρομή είναι συνολικά 520Km από τα 

οποία τα 210 km χωμάτινα! Ακολουθώντας 

πανέμορφες ορεινές διαδρομές σε δασικούς 

και αχαρτογράφητους δρόμους μπορείς να 

ξεκινήσεις πρωί από το χιονοδρομικό κέντρο 

3 - 5 Πηγάδια. Στη συνέχεια διασχίζοντας μια 

εκπληκτική λασπο-διαδρομή στην κορυφο-

γραμμή του Βερμίου και αφού περάσεις από 

το Σέλι καταλήγεις στη Βλάστη Κοζάνης. Εκεί 

μπορεί να είναι και η πρώτη διανυκτέρευση 

σε ένα από τα καταλύματα που υπάρχουν 

εκεί, ή ακόμα καλύτερα σε σκηνές. 

Από τη Βλάστη και από το σημείο που το 

καλοκαίρι γίνονται οι “γιορτές της γης”, μπορεί 

να ξεκινήσει μια πανέμορφη χωμάτινη δια-

δρομή και να καταλήξει στο Πισοδέρι. Στη 

διαδρομή περνάς από το Νυμφαίο για καφε-

δάκι και ενημέρωση από τους υπεύθυνους 

του Αρκτούρου και στη συνέχεια από το Λι-

μνοχώρι και τη λίμνη Ζάζαρη για το δεύτερο 

σκέλος της off  road  περιπέτειας. Αναρρίχη-

ση, mountain bike, τοξοβολία και κανό είναι 

κάποια από τα extreme sport που μπορείς 

να δοκιμάσεις τις αντοχές σου.  Στο Πισοδέρι 

(σημείο της δεύτερης διανυκτέρευσης) μετά 

από πολλά χωμάτινα χιλιόμετρα και μια ζό-

ρικη μέρα, σε περιμένει η νύχτα με μπόλικο 

κρασί, μαγειρεμένο φαγητό και τζάκι αναμ-

μένο στο καταφύγιο του Πισοδερίου.

Την τρίτη μέρα μετά από το πρωινό καφεδά-

κι δίπλα στο τζάκι μπορείς να κατηφορίσεις 

πια προς τη μεγάλη Πρέσπα για να δοκιμά-

σεις τις δυνατότητές σου στο canoe. Ζόρικη 

εμπειρία αφού οι συνθήκες σε τόσο μεγάλη 

λίμνη δεν διαφέρουν και πολύ από τη θά-

λασσα. Στη συνέχεια μετά από ένα διαφο-

ρετικό όσο και διασκεδαστικό barbeque ξε-

κινάς διασχίζοντας το όρος Βαρνούντα από 

ένα ορεινό συνοριακό καρόδρομο. Η δια-

δρομή είναι κομμάτι του σηματοδοτημένου 

μονοπατιού Ε6 την οποία πολλοί ορειβατι-

κοί σύλλογοι διασχίζουν σε 7 περίπου ώρες. 

Λίγα αλλά δύσβατα χιλιόμετρα. Το τέλος της 

ημέρας αλλά και της εξόρμησης μπορεί να 

σε βρει στα θερμά, ιαματικά λουτρά του Πό-

ζαρ για μια βουτιά στη βροχή.

Η χάραξη της διαδρομής και η όλη διορ-

γάνωση είναι προσφορά του ταξιδιωτικού 

γραφείου explosivo, το οποίο ειδικεύεται σε 

off  road εκδρομές. Καλή διάθεση λοιπόν και 

καλό ταξίδι.

Αν έχεις Jeep ή SUV και δεν σου φτάνει μόνο

να το βλέπεις γυαλισμένο έξω από κάποιο

νυχτερινό μαγαζί να το χρησιμοποιείς για

Jeeping
ένα ατελείωτο παιχνίδι περιπέτειας



ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. 

«ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»

Το περιοδικό Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός δέ-

χεται ερευνητικά άρθρα σε οποιαδήποτε περι-

οχή της Φυσικής Αγωγής και της Αθλητικής Επι-

στήμης. Από την 1 – 5 – 2008 και μέχρι την 31 

-12 – 2008 τα άρθρα θα μπορούν να υποβάλ-

λονται είτε ηλεκτρονικά, είτε σε έντυπη μορφή. 

Από 1 – 1 – 2009 η διαδικασία υποβολής θα 

είναι μόνο ηλεκτρονική με απευθείας ηλεκτρο-

νική υποβολή στον συντάκτη. Άρθρα γίνονται 

δεκτά για δημοσίευση με την προϋπόθεση 

ότι δεν έχουν δημοσιευθεί ή έχουν υποβληθεί 

προς δημοσίευση σε άλλο επιστημονικό περιο-

δικό είτε μερικώς είτε ολικώς. Το επιστημονικό 

περιεχόμενο και νομικά ζητήματα σε σχέση με 

τα άρθρα αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των 

συγγραφέων. Όλες οι ερευνητικές εργασίες και 

οι περιπτωσιακές μελέτες που πραγματοποιού-

νται σε ζώα ή άτομα θα πρέπει να είναι σύμ-

φωνες με τη δήλωση της συνθήκης του Ελσίνκι 

(Declaration of Helsinki).

A. Τύποι άρθρων που γίνονται δεκτοί προς 

δημοσίευση:

1. Ερευνητικά άρθρα: Αυτοδύναμες, ανεξάρτη-

τες ερευνητικές μελέτες με δεδομένα από όλους 

τους χώρους της Φυσικής Αγωγής και των Αθλη-

τικών Επιστημών.

2. Περιπτωσιακές μελέτες: Μελέτες που περιγρά-

φουν ειδικές περιπτώσεις αθλητών ή ασθενών 

όσον αφορά στην αξιολόγηση και στο πρόγραμμα 

άσκησης / προπόνησης που έχουν ακολουθήσει.

3. Ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας: Το περιο-

δικό γενικά δεν δημοσιεύει ανασκοπήσεις της 

βιβλιογραφίας. Ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας 

μπορούν να υποβληθούν κατόπιν συνεννόησης 

με τον συντάκτη ή τους θεματικούς συντάκτες με 

την προϋπόθεση ότι η συγγραφική ομάδα έχει να 

επιδείξει εκτενές έργο σε Ελληνικά και διεθνή επι-

στημονικά περιοδικά σχετικά με το περιεχόμενο 

της ανασκόπησης. 

B. Διαδικασία Κρίσης

Προϋπόθεση για την υποβολή ενός άρθρου είναι 

η συμφωνία όλων των συγγραφέων που αναφέ-

ρονται στο άρθρο για την υποβολή του. Την ευθύ-

νη την φέρει ο υπογράφων το γράμμα υποβολής 

της εργασίας προς το περιοδικό.

Τα βήματα κρίσης είναι τα εξής:

1. Ο συντάκτης ελέγχει εάν το άρθρο εντάσσεται 

στις θεματικές ενότητες του περιοδικού και ικανο-

ποιεί τις βασικές προϋποθέσεις για δημοσίευση 

στο περιοδικό.

2. Η συντακτική ομάδα ελέγχει εάν το άρθρο δι-

αθέτει το στυλ του περιοδικού. Σε περίπτωση που 

αυτό δεν συμβαίνει το άρθρο επιστρέφεται στους 

συγγραφείς προς διόρθωση και επανα-υποβολή.

3. Ορίζεται θεματικός συντάκτης που θα αναλά-

βει τη διαδικασία κρίσης σε συνεργασία με τους 

κριτές.

4. Η διαδικασία κρίσης εξαρτάται από την πολυ-

πλοκότητα του άρθρου αλλά και τη συνεργασία 

των κριτών. Στόχος του περιοδικού είναι η διαδικα-

σία κρίσης να μην υπερβαίνει τις 10 εβδομάδες.

5. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ κριτών, το 

άρθρο μπορεί να αποσταλεί και σε τρίτο κριτή, 

οπότε η διαδικασία κρίσης ενδέχεται να καθυστε-

ρήσει από 1 έως 2 εβδομάδες. Στην περίπτωση 

αυτή, ο συγγραφέας θα ενημερωθεί για την πο-

ρεία της κρίσης.

6. Ο συντάκτης ενημερώνει τον συγγραφέα για 

το αποτέλεσμα της κρίσης. Υπάρχουν τα εξής 

ενδεχόμενα: Αποδοχή, Διόρθωση και επανα-

υποβολή, Απόρριψη. Στη περίπτωση που χρειά-

ζεται επανα-υποβολή ο συγγραφέας θα πρέπει 

να διορθώσει το άρθρο και να εξηγήσει λεπτο-

μερώς (σημείο – προς – σημείο) τις διορθώσεις 

απαντώντας στα σχόλια των κριτών. 

7. Ο συντάκτης έχει το δικαίωμα να απορρίψει 

ένα άρθρο σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικα-

σίας κρίσης.

8. Σε περίπτωση απόρριψης, το άρθρο δεν μπο-

ρεί να υποβληθεί ξανά στο περιοδικό.

9. Όταν το άρθρο γίνει αποδεκτό για δημοσί-

ευση, υφίσταται επεξεργασία από  την εκδοτική 

ομάδα του περιοδικού και αποστέλλεται προς 

τον συγγραφέα για τη τελική έγκριση του υπό 

δημοσίευση άρθρου.

Γ. Διαδικασία αποστολής άρθρου.

Γ1. Ηλεκτρονική μορφή (ισχύει από 1 – 6 – 2008)

1. Το άρθρο υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου στο info@hellenicjsport.

com .

2. Το άρθρο να είναι γραμμένο σε Microsoft 

Word 2000, Windows 2000 ή XP και πρέπει να 

χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά Times New 

Roman. 

3. Το άρθρο να είναι δακτυλογραφημένο σε σελί-

δα Α4, σε διπλό διάστημα (2.5 εκατοστά από όλες 

τις πλευρές) και να μην υπερβαίνει τις 20 σελίδες 

το μέγιστο, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιο-

γραφίας, πινάκων, γραφημάτων και παραρτημά-

των. Επίσης πρέπει να επιλέγεται η αρίθμηση των 

γραμμών από την αρχή του κειμένου

4. Ηλεκτρονικά υποβάλλονται τα εξής ξεχωριστά 

αρχεία:

1. Σελίδα τίτλου: Σε ξεχωριστό αρχείο, το όνομα 

ή τα ονόματα των συγγραφέων και τα υπόλοιπα 

στοιχεία τους. Παρέχονται τα πλήρη στοιχεία 

επικοινωνίας ενός συγγραφέα, με ευδιάκριτη την 

ηλεκτρονική του διεύθυνση.

2. Κυρίως Άρθρο: Υποβάλλεται ένα αρχείο με την 

εξής σειρά: Σελίδα τίτλου (αναφέρεται μόνο ο τίτ-

λος χωρίς  τα στοιχεία των συγγραφέων), Σελίδα 

περίληψης, Εισαγωγή, Μεθοδολογία, Αποτελέ-

σματα, Συζήτηση, Βιβλιογραφία, Πίνακες.

3. Γραφικά: υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορ-

φή (tiff , bmp ή power point ή excel).

4. Δισέλιδη - Εκτεταμένη περίληψη του άρθρου 

στην Αγγλική Γλώσσα (Summary Plus)

Γ2. Έντυπη μορφή (ισχύει μέχρι 31 – 12 – 2008)

1. Το άρθρο να υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, δα-

κτυλογραφημένα σε   σελίδα Α4, σε διπλό διάστη-

μα και να μην υπερβαίνει τις 20 σελίδες. 

2. Στο ένα αντίτυπο πρέπει να αναφέρονται το 

όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέων και τα 

υπόλοιπα στοιχεία τους, ενώ στα υπόλοιπα δυο 

αντίτυπα δεν πρέπει να φαίνονται πουθενά το 

όνομα ή τα ονόματα και τα στοιχεία του ή των 

συγγραφέων. Αφού εγκριθεί το άρθρο υποβάλλε-

ται εκ νέου ένα πλήρες αντίτυπό του δακτυλογρα-

φημένο και σε CD. Στο CD πρέπει το άρθρο να εί-

ναι γραμμένο σε Microsoft Word 2000, Windows 

2000 ή XP και πρέπει να χρησιμοποιείται η γραμ-

ματοσειρά times new roman.

3. Αφού εγκριθεί το άρθρο υποβάλλεται εκ νέου 

ένα πλήρες αντίτυπό του δακτυλογραφημένο και 

σε ηλεκτρονική μορφή.

Δ. Δικαιώματα

Απαραίτητη προϋπόθεση της δημοσίευσης ενός 

άρθρου είναι η υπογραφή της Δήλωσης Μεταβί-

βασης Δικαιωμάτων κατά τη στιγμή της υποβο-

λής του άρθρου προς κρίση.

Ε. Γλώσσα 

Το περιοδικό δημοσιεύει άρθρα στην Ελληνική 

γλώσσα (έντυπη μορφή) και στην Ελληνική και 

Αγγλική γλώσσα (ηλεκτρονική μορφή). Οι περι-

λήψεις στην Ελληνική γλώσσα και οι εκτεταμένες 

περιλήψεις ή άρθρα στην Αγγλική γλώσσα παρέ-

χονται δωρεάν μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας 

του περιοδικού (www.hellenicjsport.com ). 

ΣΤ. Κόστος δημοσίευσης

Οι συγγραφείς καλούνται να πληρώσουν το ποσό 

των 50 Ευρώ ανά άρθρο και λαμβάνουν δωρεάν 

συνδρομή του περιοδικού για ένα έτος (4 τεύχη). 

Το ποσό πληρώνεται με την υποβολή του άρθρου 

για κρίση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

κρίσης και την έγκριση για δημοσίευση του άρ-

θρου, θα πρέπει να καταβληθεί επιπλέον το ποσό 

των 15 ευρώ στον εκδότη και σε αντάλλαγμα να 

παραλαμβάνει πέντε τεύχη από το τεύχος του 

περιοδικού στο οποίο δημοσιεύτηκε το άρθρο 

του, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση. Η διαδικασία 

πληρωμής γίνεται με ταχυδρομική επιταγή στις 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ» (Κ. Μελενίκου 22, 

546 35 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 - 248486, fax: 2310 

- 248478) ή κατάθεση πληρωμής στον λογαρια-

σμό τραπέζης με τα ακόλουθα στοιχεία: Εθνική  

Τράπεζα 223/635686-96.

Ο καταθέτης πρέπει να συμπληρώνει στην αιτι-

ολόγηση της απόδειξης πληρωμής τα εξής στοι-

χεία: Για το περιοδικό Φυσική Αγωγή και Αθλητι-

σμός και το όνομα του πρώτου συγγραφέα του 

άρθρου.

Ζ. Διπλές υποβολές άρθρων προς δημοσίευση

Τα άρθρα υποβάλλονται προς κρίση με την προϋ-

πόθεση ότι δεν έχουν υποβληθεί αλλού προς δη-

μοσίευση, είτε μερικώς είτε ολικώς, σε οποιαδή-

ποτε γλώσσα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ακυρώνεται 

η διαδικασία κρίσης του άρθρου και το άρθρο 

επιστρέφεται στους συγγραφείς.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Α). Ξεχωριστή σελίδα τίτλου: Πρέπει να αναφέ-

ρεται ο τίτλος της εργασίας (στα Ελληνικά), ο 

οποίος πρέπει να παρέχει στοιχεία για το είδος 

της έρευνας, το δείγμα και τις μεταβλητές που 

αξιολογούνται. Έπειτα, αναφέρονται το όνομα ή 

τα ονόματα των συγγραφέων, το όνομα του ιδρύ-

ματος ή του φορέα ή του εργαστηρίου στο οποίο 

πραγματοποιήθηκε η έρευνα και η διεύθυνση με 

το τηλέφωνο, το fax και το e-mail του συγγραφέα 

για επικοινωνία. 

Κυρίως άρθρο

Β). Σελίδα τίτλου: Αναφέρεται ο τίτλος της εργασί-

ας, ο οποίος πρέπει να παρέχει στοιχεία για το εί-

δος της έρευνας, το δείγμα και τις μεταβλητές που 

αξιολογούνται. Δεν αναφέρεται κανένα στοιχείο 

που να αποκαλύπτει την ταυτότητα των συγγρα-

φέων. Η αρίθμηση ξεκινάει από αυτή τη σελίδα, 

στο πάνω δεξιό μέρος της σελίδας.

Γ) Σελίδα περίληψης: Στη δεύτερη σελίδα αναγρά-

φεται η περίληψη της εργασίας. Στην περίληψη 

πρέπει να είναι ευδιάκριτος ο σκοπός και το περιε-

χόμενο της έρευνας. Πρέπει να είναι σύντομη και 

περιεκτική (μέχρι 150 λέξεις), να αναφέρει το σκοπό, 

τη μέθοδο που εφαρμόστηκε, τα αποτελέσματα, τη 

συζήτηση, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που 

γίνονται από τους ερευνητές. Στο τέλος της περίλη-

ψης αναγράφονται έως 5 λέξεις κλειδιά. 

Δ) Εισαγωγή: Στην εισαγωγή γίνεται η παρουσία-

ση του προβλήματος και η ερευνητική προσέγγι-

ση, μια σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 

αναφέρεται το σχετικό κενό στη βιβλιογραφία, η 

σημαντικότητα της έρευνας και διατυπώνονται οι 

υποθέσεις. 

Ε) Μεθοδολογία: Στην περιγραφή της μεθοδο-

λογίας αναφέρεται το δείγμα (συμμετέχοντες, 

διαδικασία επιλογής, κ.λ.π.), περιγράφονται τα όρ-

γανα μέτρησης (όταν χρειάζονται διευκρινίσεις) 

και τα τεστ που χρησιμοποιούνται (περιγραφή, 

αξιοπιστία, εγκυρότητα), η αναλυτική διαδικασία 

μέτρησης (διάρκεια, επαναλήψεις, κ.λ.π.), ο σχε-

διασμός και η διαδικασία ανάλυσης των δεδο-

μένων. Προσοχή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

η αναφορά στη διαδικασία συγκατάθεσης των 

συμμετεχόντων στην εργασία. Επίσης, πρέπει να 

αναφέρεται η διαδικασία έγκρισης της εργασίας 

από επιτροπή δεοντολογίας του οργανισμού ή 

ιδρύματος στο οποίο διεξήχθη η έρευνα.

ΣΤ) Αποτελέσματα: Στα αποτελέσματα αναφέρο-

νται οι στατιστικές αναλύσεις, τα στατιστικά απο-

τελέσματα και οι δείκτες. Γίνεται αναφορά στους 

Πίνακες και τα γραφήματα.

Ζ) Συζήτηση: Αιτιολόγηση των αποτελεσμάτων 

και βιβλιογραφική τεκμηρίωση (π.χ. σε σχέση με 

προηγούμενες μελέτες). Επιβεβαίωση ή απόρ-

ριψη θεωρητικού πλαισίου των στατιστικών 

υποθέσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων για το 

θεωρητικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε. 

Η) Συμπεράσματα: Πρέπει να γίνεται αναφορά 

στα συμπεράσματα για την κάθε υπόθεση και 

τα αποτελέσματα να συσχετίζονται με αυτά από 

άλλες έρευνες. 

Θ) Προτάσεις: Γίνεται ερμηνεία, σύγκριση, εξετά-

ζεται η πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων 

και γίνονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.

Ι) Βιβλιογραφία: Πρέπει να γράφεται σε ξεχωρι-

στή σελίδα στο τέλος του άρθρου. Στο κείμενο 

του άρθρου πρέπει να αναφέρονται οι συγγρα-

φείς με το όνομά τους και το έτος έκδοσης του 

άρθρου. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται μόνο 

οι βιβλιογραφικές αναφορές που υπάρχουν στο 

κείμενο, ακολουθώντας αλφαβητική σειρά και 

όταν πρόκειται για αναφορές στον ίδιο συγγρα-

φέα, με χρονολογική σειρά με πρώτη την πιο 

πρόσφατη.

Γενικά, στο κείμενο της εργασίας, στη βιβλιογρα-

φία και στα σχήματα, πρέπει να εφαρμόζονται οι 

υποδείξεις του ΑΡΑ έκδοση 4η. Παραδείγματα 

συγγραφής της βιβλιογραφίας, ανάλογα με την 

πηγή από την οποία προέρχεται:

Άρθρο: Όνομα συγγραφέα ή ονόματα συγγρα-

φέων, (έτος), τίτλος άρθρου, όνομα περιοδικού, 

τόμος - τεύχος, (πρώτη και τελευταία σελίδα). π.χ. 

1) Scanlan, T. K. & Passer, M. W.(1979). Sources 

of competitive stress in young female athletes. 

Journal of Sport Psychology, 1, 151 -159. 

2) Σιμάτος Ι. (1994). Επίδραση της κολύμβησης 

στην ψυχοσωματική υγεία, Φυσική Αγωγή και 

Αθλητισμός, 34, (σελ. 59 - 69). 

Βιβλίο: Όνομα συγγραφέα ή ονόματα συγγραφέ-

ων, (έτος), τίτλος, τόπος έκδοσης, εκδότης. π.χ. 

1) Martens, R. (Ed.) (1978). Joy and sadness in 

children’s sports, Champaign, I1: Human kinetics. 

2) Melvin, H. W. (1998). Beyond training, 

Champaign, I1: Human kinetics. 

Κεφάλαιο από βιβλίο: Όνομα συγγραφέα ή ονό-

ματα συγγραφέων, (έτος), κεφάλαιο, τίτλος βιβλί-

ου, (σελ......), τόπος έκδοσης, εκδότης. π.χ. 

1) Thoden, J. (1991). Testing aerobic power. In J. 

D. Mac Dougall, H. A. Wenger & H. J. Green (Eds). 

Physiological testing of the high performance 

athlete, (pp. 107 - 173). Champaign,I1: Human 

kinetics.

2) Melvin, H. W. (1989). Anabolic steroids. In 

Beyond training, (σελ. 97 - 106). Champaing, I1: 

Human kinetics.  

Πρακτικά συνεδρίων: Όνομα συγγραφέα ή 

ονόματα συγγραφέων, (έτος), τίτλος εργασίας - 

ανακοίνωσης, (πρώτη και τελευταία σελίδα), συ-

νέδριο, τόπος συνεδρίου. π.χ. Marcolli, C. (1999). 

Psychological treatment and mental training 

in rehabilitation of sport injuries, (pp.117 - 145). 

Proceedings of the 10th European Congress of 

Sport Psychology, (ημερομηνία). Prague. 

Παραρτήματα

Τα παραρτήματα πρέπει να τοποθετούνται αμέ-

σως μετά την βιβλιογραφία.

Κ. Πίνακες

Οι πίνακες ακολουθούν τα παραρτήματα. Κάθε 

πίνακας τοποθετείται σε ξεχωριστή σελίδα και 

δεν πρέπει να διαθέτει κάθετες γραμμές. Οι επε-

ξηγήσεις πρέπει να τοποθετούνται στον τίτλο του 

πίνακα. Ο κάθε πίνακας πρέπει να στέκεται αυτό-

νομα μέσα στο άρθρο, αλλά να μην επαναλαμ-

βάνει δεδομένα τα οποία αναφέρονται είτε στο 

κείμενο είτε στο γράφημα.

Υπότιτλοι Εικόνων/Γραφημάτων

Οι υπότιτλοι των εικόνων / γραφημάτων τοπο-

θετούνται πριν την εικόνα ή το γράφημα σε ξε-

χωριστή σελίδα και περιλαμβάνουν επεξηγήσεις 

σχετικά με την εικόνα / γράφημα.

Λ. Γραφήματα / Εικόνες

Ακολουθούν τα γραφήματα / εικόνες. Κάθε γρά-

φημα καταλαμβάνει μια ξεχωριστή σελίδα. 

Β. Εκτεταμένη Περίληψη στα Αγγλικά 

(Summary Plus)

Πρόκειται για μια δισέλιδη περίληψη του άρθρου 

που περιέχει τους βασικούς άξονες, τα γραφήμα-

τα ή πίνακες του άρθρου στην αγγλική γλώσσα.

Συγκεκριμένα, το Summary Plus γράφεται σε 

μονό διάστιχο και περιλαμβάνει:

1. Τίτλο της εργασίας (Title of the study)

2. Εισαγωγή  (1 παράγραφος) (Introduction)

3. Μεθοδολογία (έως 2 παράγραφοι) (Methods)

4. Αποτελέσματα (Σύντομη περιγραφή, Πίνακες 

και γραφήματα) (Results)

5. Συζήτηση (έως 2 παράγραφοι) (Discussion)

6. Συμπεράσματα (1-2 προτάσεις) (Conclusion)

7. Βιβλιογραφία  (References)

8. Λέξεις κλειδιά (Key points)

Το summary plus υποβάλλεται υποχρεωτικά στην 

Αγγλική γλώσσα και ταυτόχρονα με το Ελληνικό 

κείμενο. 

Γ. ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Το άρθρο δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 4 σελίδες 

Α4 (χωρίς τις εικόνες – γραφήματα και πίνακες). 

2. Τίτλος με τους συγγραφείς.

3. Περίληψη, με λέξεις κλειδιά.

4. Εισαγωγή: Μια πολύ σύντομη αναφορά σχετι-

κά με τους λόγους διεξαγωγής της έρευνας.

5. Περιγραφή: Μία σύντομη αναφορά του ιστο-

ρικού, της αξιολόγησης και των εργαστηριακών 

αποτελεσμάτων ή προπονητικού προγράμματος 

που ακολουθήθηκε, μαζί με τα αποτελέσματα.

6. Συζήτηση και συμπεράσματα.

7. Βιβλιογραφία (όχι περισσότερες από 10 ανα-

φορές).

8. Πίνακες και σχήματα (ο ελάχιστος απαραίτη-

τος αριθμός).

Προσοχή

Άρθρο που υποβάλλεται χωρίς να τηρεί τις πα-

ραπάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνεται δεκτό από 

τη σύνταξη του περιοδικού. Το περιοδικό μας 

δέχεται άρθρα από όλο το φάσμα των ατόμων 

που ασχολούνται με τη Φυσική Αγωγή και τον 

Αθλητισμό.

Ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει ο συγγρα-

φέας πριν την υποβολή άρθρου:

1. Έχει το άρθρο τη μορφή που απαιτεί το περιο-

δικό;

2. Έχετε ξεχωριστά ηλεκτρονικά αρχεία τίτλου, 

κυρίως άρθρου και γραφημάτων;

3. Τα πειράματα έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με 

τους κανόνες δεοντολογίας για έρευνα;

4. Αναφέρεται μέσα στο άρθρο ότι οι συμμετέ-

χοντες έχουν καταθέσει έγγραφη συγκατάθεση 

για τη συμμετοχή στο πείραμα;

5. Αποστείλατε με fax τη φόρμα δήλωσης δικαι-

ωμάτων;

6. Αποστείλατε το κόστος υποβολής εργασίας;

7. Έχετε ελέγξει τη βιβλιογραφία εντός κειμένου 

αλλά και την τελική λίστα;

Εγγραφείτε συνδρομητές του επιστημονικού 

περιοδικού «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 

που εκδίδει η Ε.Γ.Β.Ε. 

Ανανεώστε τη συνδρομή σας, όσοι είστε ήδη 

συνδρομητές

ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.

«ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»

Το περιοδικό Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός δέ-

χεται ερευνητικά άρθρα σε οποιαδήποτε περι-

οχή της Φυσικής Αγωγής και της Αθλητικής Επι-

στήμης. Από την 1 – 5 – 2008 και μέχρι την 31

-12 – 2008 τα άρθρα θα μπορούν να υποβάλ-

λονται είτε ηλεκτρονικά, είτε σε έντυπη μορφή.

βει τη διαδικασία κρίσης σε συνεργασία με τους 

κριτές.

4. Η διαδικασία κρίσης εξαρτάται από την πολυ-

πλοκότητα του άρθρου αλλά και τη συνεργασία 

των κριτών. Στόχος του περιοδικού είναι η διαδικα-

σία κρίσης να μην υπερβαίνει τις 10 εβδομάδες.

5. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ κριτών, το 

άρθρο μπορεί να αποσταλεί και σε τρίτο κριτή, 

σματα, Συζήτηση, Βιβλιογραφία, Πίνακες.

3. Γραφικά: υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορ-

φή (tiff , bmp ή power point ή excel).

4. Δισέλιδη - Εκτεταμένη περίληψη του άρθρου

στην Αγγλική Γλώσσα (Summary Plus)

Γ2. Έντυπη μορφή (ισχύει μέχρι 31 – 12 – 2008)

1. Το άρθρο να υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, δα-

κτυλογραφημένα σε   σελίδα Α4, σε διπλό διάστη-
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Χόρτα: Η θρεπτική τροφή των αγρών

υγ
ει
α

Στην εποχή μας γίνεται ολοένα και πιο επιτα-

κτική η ανάγκη για επιστροφή στην παραδο-

σιακή μεσογειακή διατροφή. Μια διατροφή 

που περιλαμβάνει πολλών ειδών αγριόχορτα, 

που μπορούν κατάλληλα μαγειρεμένα ή σαν 

φρέσκα ως χορταστική σαλάτα, να γίνουν μέ-

ρος μιας καθημερινής διατροφικής συνήθειας, 

η οποία θα αποτελέσει σύμμαχό μας για μια 

καλύτερη υγεία.

Στην Ελλάδα, τα παλαιότερα χρόνια, τα χόρτα 

θεωρούνταν υποδεέστερη τροφή, πιθανότα-

τα λόγω του ότι καταναλώνονταν σε αφθονία 

από ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα. Έπαι-

ξαν όμως, σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση 

ζωτικών προβλημάτων της διατροφής που 

πολλές φορές απείλησαν τον ελληνικό πληθυ-

σμό. Ύστερα από μια περίοδο υποτίμησης της 

διατροφικής αξίας τους από τους νεοέλληνες, 

έρχονται ξανά στο προσκήνιο μετά από έρευ-

νες της προηγούμενης δεκαετίας που έδειξαν 

ότι η καλή υγεία των μεσογειακών λαών και 

ιδιαίτερα των Κρητών οφείλονταν και στην κα-

τανάλωση άγριων χόρτων.

Μια τέτοια έρευνα, αποτελέσματα της οποί-

ας δημοσιεύτηκαν το 2005 από το επιστη-

μονικό περιοδικό Journal of Physiology and 

Pharmacology, σύγκρινε δείκτες υγείας δυο 

περιοχών της Κρήτης, όπου στη μια περιοχή 

ήταν πλούσια η κατανάλωση σε χόρτα ενώ 

στην άλλη όχι. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως 

ο κίνδυνος αθηρωματικής βλάβης, ήταν πολύ 

μικρότερος στον πληθυσμό που κατανάλωνε 

συστηματικά χόρτα.

Τα χόρτα και ειδικότερα τα άγρια που φυτρώ-

νουν στους αγρούς είναι ιδιαίτερα πλούσια σε 

βιταμίνες E, C, φλαβονοειδή και πολυφαινόλες, 

συστατικά που συνεισφέρουν σημαντικά στην 

αντιοξειδωτική ικανότητα του οργανισμού. 

Επίσης, τα χόρτα είναι πλούσια σε ω-3 λιπαρά 

οξέα και ειδικότερα σε α-λινολενικό οξύ.

Ένα από τα πιο διαδεδομένα χόρτα, το οποίο 

βρίσκουμε στις περισσότερες περιοχές της χώ-

ρας μας, είναι τα ραδίκια. Τα ραδίκια ανήκουν 

στην κατηγορία cichorium και διακρίνονται 

στα άγρια και τα ήμερα ραδίκια ή αλλιώς αντί-

δια. Τα άγρια ραδίκια έχουν πικρή γεύση και 

έχουν στενά φύλλα. Από την άλλη, τα ήμερα 

ραδίκια (αντίδια) καλλιεργούνται κατά τη δι-

άρκεια όλου του χρόνου και είναι πλατύφυλλα, 

με γλυκύτερη γεύση από τα άγρια ραδίκια. Τα 

ραδίκια είναι πλούσια σε βιταμίνες  Β1, Β2 και 

καροτενοειδή καθώς και σε ανόργανα στοι-

χεία όπως Κ, Νa, P και Μg.. 

Ιδιαίτερα ονομαστό χόρτο είναι και ο ταραξά-

κος ή πικραλίδα ή αγριομάρουλο. Αφθονεί στα 

ελληνικά ακαλλιέργητα χωράφια, στα άκρα 

των δρόμων και ξεπετιέται ανάμεσα από τις 

σχισμές των βράχων. Ο ταραξάκος είναι πλού-

σιος σε καροτενοειδή (λουτείνη και βιολαξαν-

θίνη), βιταμίνες συμπλέγματος Β, βιταμίνη C. Η 

περιεκτικότητα του σε βιταμίνη Α φαίνεται να 

είναι 4 φορές μεγαλύτερη από αυτή του κοι-

νού μαρουλιού, ενώ από ανόργανα στοιχεία 

περιέχει αρκετό κάλλιο. Φαίνεται πλέον από 

έρευνες πως εκτός από διουρητικό, αποτελεί 

και διεγερτικό της όρεξης. Επίσης, λειτουργεί 

και σαν βοηθητικό σε δυσλειτουργίες του ήπα-

τος και της χοληδόχου κύστεως, σε προβλήμα-

τα δυσπεψίας, ιδιαίτερα στην πλήρη πέψη του 

λίπους. Επιπλέον, είναι δυνατόν να βοηθήσει 

στη θεραπεία της ακμής και χρόνιων δερμα-

τίτιδων.

Ένα δημοφιλές καλοκαιρινό πράσινο σαλατι-

κό της μεσόγειου είναι και η γλιστρίδα. Είναι 

αυτοφυής αλλά και καλλιεργήσιμη στην Κρή-

τη. Στα αρχαία χρόνια, η γλιστρίδα χρησιμο-

ποιούνταν ως φάρμακο και ήταν ιδιαίτερα 

δημοφιλής η δύναμη του χυμού των φύλλων 

της. Είναι ιδιαίτερα πλούσια σε α-λινολενικό 

οξύ. Το α-λινολενικό οξύ ανήκει στην ομάδα 

των ω-3 λιπαρών οξέων τα οποία παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη δόμηση των κυτταρικών 

μεμβρανών. Στις λαϊκές αγορές υπάρ-

χουν ματσάκια από καλλιεργημέ-

νη πλατύφυλλη γλιστρίδα.

Τα πιο γνωστά ζιζάνια της 

ελληνικής κουζίνας θεω-

ρούνται οι βρούβες. Στα 

αρχαία χρόνια, οι βρού-

βες αποτελούσαν ένα 

άριστο στομαχικό φάρμακο, το οποίο χρησι-

μοποιούνταν και ως αποτοξινωτικό ρόφημα. 

Το νοστιμότερο μέρος τους θεωρούνται τα 

τρυφερά βλαστάρια τους, τα οποία μαζεύο-

νται την εποχή της άνοιξης.

Η ζοχιά ή ζώχος είναι ένα χόρτο πολύ κοινό 

στην πατρίδα μας. Το συναντάμε σχεδόν πα-

ντού, σε ακαλλιέργητους και καλλιεργημένους 

τόπους. Συλλέγεται τους χειμερινούς μήνες 

και αποτελεί θαυμάσιο ορεκτικό. Είναι πλού-

σιο σε ασβέστιο και σίδηρο ενώ από βιταμίνες 

περιέχει βιταμίνη C, θειαμίνη, ριβοφλαβίνη και  

νιασίνη. Υπάρχουν ενδείξεις πως ο χυμός τους 

χρησιμοποιείται σε ασθένειες του ήπατος και 

του υπογαστρίου.

Ένα γνωστό αρωματικό χόρτο της παγκό-

σμιας γαστρονομίας είναι και το μάραθο. Τα 

φύλλα του συλλέγονται από τον Ιανουάριο 

έως τον Ιούνιο, εποχή που ανθίζει το φυτό. Ο 

μάραθος έχει δροσιστική δράση. Μπορεί και 

ενισχύει την πεπτική λειτουργία ενώ μειώνει 

αποτελεσματικά τα αέρια του πεπτικού συ-

στήματος. Άτομα που υποφέρουν από αέρια 

στην κοιλιά μπορούν να προσθέτουν μάραθο 

στο γεύμα τους (συνήθως λαχανικά ή όσπρια) 

που τους προκαλεί φούσκωμα.

Ένα ιδιαίτερο παρεξηγημένο χόρτο είναι και 

η τσουκνίδα. Όλοι μας έχουμε συνδέσει την 

τσουκνίδα με ένα έντονο κνησμό όταν ερχό-

μαστε σε επαφή μαζί της. Οι τσουκνίδες είναι 

ιδιαίτερα πλούσιες σε σίδηρο και μπορεί να 

βοηθήσουν αρκετά ενάντια στην αναιμία. 

Ακόμη, είναι πλούσιες σε β-καροτένιο. Αρκε-

τές επιδημιολογικές έρευνες σε όλο τον κόσμο 

συσχέτισαν την υψηλή διαιτητική πρόσληψη 

β-καροτένιου  με πρόληψη από καρκίνους 

του πνεύμονα, μαστού, τραχήλου, δέρματος 

και στομάχου. H δράση του β-καροτένιου 

κατά του καρκίνου βασίζεται στην αντιοξει-

δωτική δράση του με το να μειώνει την λιπι-

δική υπεροξείδωση. Βράσιμο επί δέκα λεπτά 

είναι δυνατόν να εξουδετερώσει τη δράση 

των ουσιών που προκαλούν ερεθισμό. 

Η διατροφική αξία των χόρτων, τα οποία ευδο-

κιμούν σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, είναι 

μεγάλη και μπορεί ο καθένας να τα προμηθευτεί 

χωρίς ιδιαίτερο οικονομικό κόστος. Το κέρδος 

είναι διπλό αν συνυπολογίσουμε 

τα οφέλη που προσφέρουν 

στην υγεία μας σε σχέση 

και με την ενεργειακή 

τους πυκνότητα, προ-

φυλάσσοντάς μας από 

σοβαρές παθολογικές 

καταστάσεις.

Κατερίνα Ξανθούλη

Διατροφολόγος
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ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ON LINE: www.maximuscle.gr

CYCLONE
Το Cyclone είναι γι’ αυτούς που αναζητούν το απολύτως 
καλύτερο “όλα σε ένα” προϊόν για μυϊκή ανάπτυξη.
Το Cyclone μπορεί να αυξήσει το μυϊκό σας μέγεθος και τη 
δύναμη, εφ’ όσον συνδυαστεί με κατάλληλη προπόνηση, 
και μπορείτε να δείτε τη διαφορά μέσα σε μόλις 7 ημέρες. 
Με μία “γενναιόδωρη” ποσότητα 10 γραμμαρίων Μονοϋδρικής
Κρεατίνης Maxpure® 10 γραμμαρίων Γλουταμίνης και 3
γραμμαρίων υψηλής ποιότητας HMB

®
ανά ημερήσια δόση, βοηθά 

αποτελεσματικά και στον περιορισμό του μυϊκού καταβολισμού
που προκαλείται από την εντατική προπόνηση. Περιέχει ένα 
αποκλειστικό, πολύ αλκαλικό μίγμα διτανθρακικών, που αυξάνει
την πρόσληψη κρεατίνης, καθώς και την πιο εξελιγμένη μορφή
κρεατίνης. Επίσης περιλαμβάνει και Beta Ecdysterone, 
ένα φυσικό, φυτικό εκχύλισμα που χρησιμοποιείται για πολλά
χρόνια με μεγάλη επιτυχία από Βούλγαρους Ολυμπιακούς 
αθλητές της Άρσης Βαρών. για να μάθετε περισσότερα:

www.maximuscle.gr/cyclone

για να μάθετε περισσότερα:
www.maximuscle.gr/promax

για να μάθετε περισσότερα:
www.maximuscle.gr/thermobol

Γιατί ο Craeme συνιστά το Τhermobol;
• Εκπληκτική σύνθεση, τεκμηριωμένη με 

επιστημονικές έρευνες.
• Η πανίσχυρη σύνθεσή του περιλαμβάνει: 

Citrus Aurantium (bitter Orange Peel), 
Caffeine (guarana extract), πράσινο τσάι 
(90% polyphenols), Εκχύλισμα Καγιέν,
L-Tyrosine, Bioperine και άλλα. 

• Ένα μοναδικό, υψηλής περιεκτικότη- 
τας μίγμα βιταμινών του συμπλέ-
γματος Β, που περιλαμβάνει εκτός 
των άλλων, και το συνένζυμο R και 
παντοθενικό οξύ, που είναι απαραί-
τητο για το μεταβολισμό του λίπους,
και την παραγωγή ενέργειας.

• Ασφαλής, φυσική, φυτική φόρμουλα.

Συσκευασία 90 κάψουλες.

THERMOBOL
Η πιο επιτυχημένη μας φόρμουλα για απώλεια λίπους,
τώρα έχει βελτιωθεί ακόμα περισσότερο 
και είναι πιο ισχυρή και αποτελεσματική από ποτέ.
Το Thermobol είναι ένα από τα ελάχιστα προϊόντα στην
αγορά, που σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αποτελεί μια πραγμα-
τική λύση για τον έλεγχο του βάρους. Δίνει αποτελέσματα,
παρέχοντας στο σώμα σας ένα μοναδικό συνδυασμό 
συστατικών, η δράση των οποίων πιστοποιείται από επιστη-
μονικές μελέτες, και έτσι σας βοηθά να πετύχετε το στόχο
σας για τον έλεγχο του βάρου σας, εφ’ όσον βέβαια 
ακολουθείτε μία σωστή δίαιτα και ασκείστε.  

Seriously Fit Food
PROMAX
Η Νο1 σε πωλήσεις πρωτεΐνη.
Η PROMAX προσθέτει επιπλέον πρωτεΐνη στην διατροφή σας, η
οποία είναι ζωτικής σημασίας για την δημιουργία μυϊκού ιστού, ειδικά
για ανθρώπους που προπονούνται με βάρη συστηματικά. Η πρωτεΐνη
είναι επίσης πολύ σημαντική κατά τη δίαιτα ώστε να μειώσει την 
απώλεια μυϊκού ιστού. Η PROMAX είναι η κορυφαία πρωτεΐνη χάριν
στη γεύση, τη διαλυτότητα και τα ευεργετήματα που προσφέρει. 
Η Promax περιέχει Biomax™, ένα μίγμα απομονωμένου ορρού 
γάλακτος (whey isolate), υδρολυμένου ορρού γάλακτος 
( hydrolyzed whey), και πεπτίδια ορρού γάλακτος (whey peptides)
που είναι αποκλειστικότητα της Maximuscle. Η Biomax™ προσφέρει
ταχύτατη παροχή πολύτιμων (μυο-αναπτυξιακών) αμινοξέων μετά
από κάθε προπόνηση ώστε να βοηθήσουν την μυϊκή αποκατάσταση 
(ανάρρωση) και την μυϊκή ανάπτυξη. 
Η Promax είναι η μοναδική πρωτεΐνη που περιέχει την φόρμουλα
υποστήριξης μυϊκής ανάπτυξης “ Nitrogain”, ένα μίγμα NAC, 
Ταυρίνης, Χρωμίου (Polynicotinate) και πεπτιδίων γλουταμίνης.

Γιατί να αγοράσετε PROMAX (έναντι άλλων πρωτεϊνών):
•Δεν περιέχει αυγά, γάλα, σόγια ή καζεΐνη.
•Χρησιμοποιείται από κορυφαίους 

αθλητές.
•24,3 γρ. πρωτεΐνης σε κάθε δόση.
•30 δόσεις σε κάθε κουτί.
•Δεν δημιουργεί στομαχικές 
διαταραχές.

•Διαλύεται αμέσως στο νερό
και έχει υπέροχη γεύση.

Συσκευασία: 908 gr. 
Γεύσεις: Φράουλα, Σοκολάτα,
Βανίλια, Μπανάνα, Πορτοκάλι,
καφέ λατέ, και ουδέτερη. 
Κουτί με Bars: 12 ανά κουτί, 
60 gr ανά bar και γεύση 
Σοκολάτα - Σοκολάτα 
πορτοκάλι

Γιατί να προτιμήσω το Cyclone;
• H πρώτη σε πωλήσεις “όλα σε ένα” φόρμουλα κρεατίνης,  

γλουταμίνης και HMB  που είναι αποδεδειγμένα 
αποτελεσματική!

• Η σύνθεσή της βασίζεται σε επιστημονικές έρευνες 
και μπορεί να αυξήσει την άλιπη μυϊκή μάζα, το μέγεθος   
και τη δύναμη εφόσον συνδυάζεται με την κατάλληλη 
προπόνηση με βάρη

• Απαραίτητη για κάθε σοβαρό γυμναζόμενο που επιδιώκει 
να αυξήσει τη μυϊκή του μάζα, όγκο και δύναμη.  

• Δυαλύεται αμέσως, σε 5 υπέροχες γεύσεις.




