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ARTIC PARKET, ξύλινα δάπεδα που προσδίδουν ξεχωριστή προσωπικότητα στο χώρο. Αποπνέουν μια μοναδική
αίσθηση αρμονίας. Αίσθηση που συναντάται μόνο σε χειροποίητες σανίδες από υλοτομημένη ξυλεία. Χειροποίητα
ημιμασίφ δάπεδα, μεγάλης αντοχής, για επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους.
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Στο Καυτανζόγλειο στάδιο της Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί στις 12 και 13 του ερχόμενου
Σεπτεμβρίου ο τελικός των γκραν πρι του στίβου το «IAAF Workd Athletics Final 2009».
Μια διοργάνωση που παραδοσιακά κλείνει τη σεζόν στον ανοικτό στίβο και στην οποία
θα συμμετάσχουν τα μεγαλύτερα ονόματα σε παγκόσμιο επίπεδο του κλασσικού αθλητισμού.
Ένα ακόμα μεγάλο αθλητικό γεγονός που εμπιστεύτηκε η διεθνής αθλητική κοινότητα στη
χώρα μας, η διοργάνωση του οποίου αναμένεται να στεφθεί από επιτυχία. Η αθλητική
οικογένεια της Θεσσαλονίκης έχει αγκαλιάσει ήδη τους αγώνες και ο φίλαθλος κόσμος της
Βορείου Ελλάδος αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά την προσπάθεια των διοργανωτών
για επιτυχημένη διοργάνωση, με τη μαζική παρουσία του στις κερκίδες του σταδίου τις
δύο ημέρες διεξαγωγής των αγώνων.

Υποδοχή διαφημίσεων:
Έλενα Δεληνικόλα
periodiko@egve.gr

Η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια δημοσιεύει σε αυτό το τεύχος του ενημερωτικού της περιοδικού την επίσημη φόρμα συμμετοχής
των εθελοντών στους αγώνες, φόρμα η οποία έχει ήδη αναρτηθεί και στο site της Ένωσης
(www.egve.gr).

Υπεύθ. Έκδοσης - Επιμ. ύλης:
Αθανάσιος Παπαγεωργίου,
Πρόεδρος ΕΓΒΕ

Την αίτηση συμμετοχής θα βρείτε στη σελίδα 14 και 15.

Υπεύθυνος δημιουργικού:
Γεώργιος Παρισόπουλος,
Γεν. Γραμματέας ΕΓΒΕ
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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Ο τελικός των
γκραν πρι
του στιβού τον
Σεπτέμβριο
του 2009 στη
Θεσσαλονίκη

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Βολών
Θαλασσίων
Βαρών

Στην Πτολεμαΐδα παρευρέθηκαν στις 15 Μαρτίου 2009 για να παρακολουθήσουν το πανελλήνιο πρωτάθλημα ΒΟΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΒΑΡΩΝ και τον δεύτερο αγώνα των 125 γρ., ο γενικός γραμματέας
της Ένωσης κ. Παρισόπουλος Γεώργιος και το μέλος κ. Φοροζίδης
Γεώργιος.
Το άθλημα των ΒΟΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΑΡΩΝ θα παρουσιαστεί,
στους συνέδρους απ’ όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, επισήμως, στο πανελλήνιο συνέδριο της ΕΓΒΕ (3-5 Απριλίου 2009).
Η παρουσίαση του αθλήματος θα γίνει από την Έφορο Αθλητικής
Αλιείας της ΕΟΥΔΑΤΚ κ. Ρένα Βγενοπούλου και ομάδα ειδικών που
θα αναπτύξουν και θα τεκμηριώσουν επιστημονικά όλα όσα αφορούν τις Βολές θαλασσίων βαρών.
Στα φωτογραφικά στιγμιότυπα. Ο κ. Παρισόπουλος, ο κ. Φοροζίδης, η κ. Βγενοπούλου, ο κ. Dennis Retter (Επίτιμος Προέδρος της
UKSF), o κ. Σωτηρόπουλος και ο κ. Πασχαλάκης (αθλητές).

Functional sportswear for a perfect body climate.

Σαρπηδώνος 37, 10442 Αθήνα
Τηλ : 10-9210906, Fax: 210-9220017
e-mail : actpoint@otenet.gr
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Βιβλιοπαρουσίαση
Προσφάτως κυκλοφόρησε το βιβλίο του συναδέλφου Χάρη Κουθούρη, επίκουρου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τίτλο
«Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής / Ακραία Αθλήματα, Μάνατζμεντ Υπηρεσιών, Εκπαίδευση Στελεχών». Το βιβλίο έρχεται να καλύψει
ένα σοβαρό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με το περιεχόμενο και τη διαχείριση των Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.
Ακόμη, αναφέρεται σε αντίστοιχα προγράμματα Αθλητικού Τουρισμού και εκδηλώσεις που εξυπηρετούν στην ανάδειξη νέων Τουριστικών Προορισμών, δίνοντας οικονομική πνοή σε κάθε τοπική κοινωνία και ικανοποιώντας τις σύγχρονες απαιτήσεις για άθληση & αναψυχή
των επισκεπτών τουριστών.
Σκοπός του βιβλίου είναι η ενημέρωση του αναγνώστη στα ακόλουθα θέματα:
• Σχεδιασμός, Οργάνωση, Υλοποίηση, και Μάρκετινγκ Εκδηλώσεων Αθλητικού Τουρισμού, Υπαίθριας Αναψυχής & Τουρισμού Περιπέτειας
• Λεπτομερή περιγραφή των Υπαίθριων Δραστηριοτήτων:
- Ορεινή Πεζοπορία,
- Ελεύθερη Κατασκήνωση στη Φύση,
- Προσανατολισμός,
- Ορεινή Ποδηλασία,
- Κανόε / καγιάκ,
- Ράφτινγκ,
- Τοξοβολία,
- Εναέριες δραστηριότητες με χρήση σχοινιών (Flying Fox).
• Δημιουργία Σχολών και Εκπαίδευση Συνοδών Υπαιθρίων Δραστηριοτήτων.
• Μελέτη και αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων στην διάρκεια της υλοποίησης.
• Αστική και Ποινική ευθύνη στελεχών και εταιριών Υπαίθριας Αναψυχής.
• Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος & Οικολογική Ευαισθητοποίηση πελατών που συμμετέχουν σε προγράμματα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέα κυκλοφορία βιβλίου

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ
+ 3 DVD
Συγγραφέας Νικόλαος Βαβρίτσας

Το βιβλίο οργανώνεται σε δέκα κεφάλαια, στα οποία ο συγγραφέας
παρουσιάζει, με τρόπο συνοπτικό, τα σημαντικότερα θέματα που
αφορούν τους παραδοσιακούς χορούς. Καταθέτει νέα ερευνητικά
δεδομένα που αφορούν: τη ρυθμική οργάνωση του χρόνου, τον
προσδιορισμό και την καταγραφή της συνάφειας των ρυθμικών
και κινητικών στοιχείων, τη ρυθμική αρίθμηση, καθώς και άλλα
σχετικά θέματα.
Ο συγγραφέας αφιερώνει τρία παραρτήματα στα οποία περιλαμβάνονται μεταγραφές μουσικών και ποιητικών κειμένων και εικόνες, που αφορούν: το χορευτικό σχήμα, τη σειρά και τη λαβή των
χορευτών, καθώς και εικόνες σχετικές με τους μουσικούς και τα
μουσικά όργανα.
Ως παράδειγμα ρυθμοκινητικής ανάλυσης και ρυθμικής αρίθμησης, χρησιμοποιεί την από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. καθορισμένη ύλη για την
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Α /θμια και Β /θμια εκπαίδευση και για την Ανώτατη την ύλη του
1ου και 2ου εξαμήνου του Τ.Ε.Φ.Α.Α. / Α.Π.Θ.
Το βιβλίο συνοδεύεται από τρία DVD στα οποία εμπεριέχονται,
ανάλογα με την περίπτωση, περισσότερες της μιας μορφές του
ίδιου χορού. Εμπεριέχονται εκατό (100) περίπου διαφορετικές
χορευτικές μορφές. Στα DVD περιλαμβάνονται καταγραφές στα
χωριά, αλλά και καταγραφές οργανωμένων χορευτικών συγκροτημάτων των οποίων η «ποιότητα» κρίθηκε αξιόπιστη.
Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο προορισμένο για μαθητές Δημοτικών
Σχολείων και Λυκείων, φοιτητές, ειδικούς που ασχολούνται συστηματικά με το χορό, δασκάλους παραδοσιακών χορών και το ευρύ
κοινό.
Κεντρική Διάθεση: Νίκος Βαβρίτσας nvarvit@phed.auth.gr

Στις 18.03.2009 πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για
τον παλιό γυμναστή του Αμερικανικού Κολλεγίου “Anatolia”
τον λογοτέχνη, ζωγράφο και φωτογράφο Αντώνη Δούκα.
Εκπρόσωπος του Συλλόγου των Αποφοίτων του Κολλεγίου έκανε αναφορά στο σκοπό της
εκδήλωσης και αναφέρθηκε στην απήχηση που έχει αφήσει σε εκατοντάδες αποφοίτων του
σχολείου το δημιουργικό έργο του τιμώμενου στο χώρο της Φυσικής Αγωγής. Με το βιβλίο
του «Ένα παιδί της Κατοχής θυμάται...» ο Αντώνης Δούκας πέτυχε - παρουσιάζοντας την προσωπική διαδρομή του - να μας δώσει τη δύσκολη ατμόσφαιρα της συλλογικής πορείας της
Ελληνικής ζωής στις δύο κρίσιμες δεκαετίες του 1940 και 1950. Η ξενική Κατοχή της χώρας
μας κατά τη διάρκεια του Δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, βρήκε το συγγραφέα στην παιδική του ηλικία. Ο συγγραφέας έζησε και αντίστοιχα οδυνηρά επακόλουθα της περιόδου της
Κατοχής–δηλαδή την περιπέτεια του εμφύλιου πολέμου και το διόλου άνετο μετεμφυλιοπολεμικό κλίμα. Είναι λοιπόν ένα παιδί της Κατοχής, που «θυμάται» και μας θυμίζει τα κατοχικά
και μετακατοχικά δεδομένα του τόπου μας εκείνες τις δύο κρίσιμες δεκαετίες. Το λογοτεχνικό
κείμενο που μας απασχολεί είναι κυριολεκτικά και μεταφορικά ένα οδοιπορικό. Το «παιδί
της Κατοχής» οδοιπορεί σε καθημερινή βάση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης φορτωμένο
με το κασελάκι του, είναι ένας πρώιμος βιοπαλαιστής, που στις δύσκολες εκείνες συνθήκες
εργάζεται ατελείωτες ώρες παραμερίζοντας την παιδική ανάγκη για παιχνίδι. Έζησε την τραγική συμπεριφορά της βάναυσης εξαθλίωσης της αξιοπρέπειας από τις δυνάμεις της ξενικής
Κατοχής και τον εξοστρακισμό των Εβραίων συμπολιτών μας, στα στρατόπεδα του θανάτου.
Μετά το τέλος των σπουδών του και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, ευτυχείς συμπτώσεις τον έφεραν κοντά μας και μας έδωσε τη χαρά της συνεισφοράς του στο
κοινό εκπαιδευτικό έργο μας για τριάντα τρία συναπτά έτη. Ο Αντώνης Δούκας, έκλεισε την
εκδήλωση λέγοντας πως στα τριάντα τρία αυτά χρόνια στο Κολέγιο “Anatolia” δίδαξε, αλλά
και διδάχθηκε απ’ αυτό, διατυπώνοντας τις ευχαριστίες του σε όσους και όσες τον τίμησαν με
την παρουσία τους στην τιμητική γι’ αυτόν εκδήλωση και όσους και όσες συνετέλεσαν στην
επιτυχία της. Τέλος, βαθιά συγκινημένος, είπε: «Τι άλλο καλύτερο μπορεί να περιμένει ένας
δάσκαλος στη ζωή του από την εκτίμηση των μαθητών του;...»

Catering Services-Οργάνωση Εκδηλώσεων
Τρίλοφος (Κ. Καριωτάκη), Τ. 23920 65745, Κ. 6974 084 166

εκδοσεις

Μια εξαιρετική βραδιά
για τον Αντώνη Δούκα

ΑΡΘΡΑ

Είναι η Συγχρονισμένη Κολύμβηση
άθλημα ή τέχνη;
Μπορεί να είναι είτε το ένα είτε το άλλο. Το καλύτερο είναι να είναι και τα δύο. Η Σ.Κ. μπορεί να είναι διασκέδαση, άσκηση ακόμη
και ψυχική ευχαρίστηση ανάλογα με τον τρόπο διδασκαλίας της.
Η κίνηση μέσα στο νερό μπορεί να έχει περισσότερους από έναν
τρόπους εκτέλεσης.
Στα πρώτα χρόνια ανάπτυξης της Σ.Κ. (1920-1930) είδαμε το άθλημα αυτό να αναπτύσσεται σαν τέχνη περισσότερο παρά σαν σπορ.
Στις ταινίες της Esther Williams, που οι πιο παλιοί θυμόμαστε, η Σ.Κ.
έμοιαζε περισσότερο με παράσταση παρά με ένα τεχνικά δύσκολο
άθλημα. Με την πάροδο των χρόνων όμως και την αναγνώρισή
της σαν Ολυμπιακό άθλημα η Σ.Κ. πήρε μια καθαρά τεχνική χροιά
και έγινε ίσως ένα από τα δυσκολότερα αθλήματα και φυσικά το
δυσκολότερο του υγρού στίβου, από άποψη τεχνικής.
Η αθλήτρια της Σ.Κ., εκτός από τη δύναμη, την αντοχή, την καρδιοαναπνευστική ικανότητα και την ευλυγισία, παράγοντες φυσικής
κατάστασης, θα πρέπει να διαθέτει και να χρησιμοποιεί δημιουργικότητα στην κίνηση, πρωτοτυπία, ικανότητα αυτοέκφρασης, θεατρική έκφραση και δραματική τέχνη. Η αθλήτρια στη δημιουργία
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μιας χορογραφίας, θα πρέπει να πειραματίζεται για δυνατότητες
όμορφης κίνησης, γεμάτης έκφραση και χάρη, τέλεια σε τεχνική
και εκτέλεση. Το βασικότερο όμως από όλα είναι ότι η αθλήτρια
θα πρέπει να μπορεί να αποδώσει έννοια και σκοπό στην κίνηση
και να μην την εκτελεί απλώς και μόνο για επίδειξη τεχνικών ικανοτήτων.
Ο σωστός σχεδιασμός μιας χορογραφίας προϋποθέτει να εκφράσει μία έννοια, ένα θέμα και δεν θα πρέπει να αποτελεί μία σειρά
από φιγούρες και συνδυασμούς χωρίς σκοπό.
Όσοι από εμάς έχουν διαβάσει τον Lewis Caroll «Κοιτάζοντας από
το τζάμι», θα θυμούνται όπως η Αλίκη ανακάλυψε, ότι τα πράγματα
δεν φαίνονται τα ίδια πίσω από το τζάμι. Αυτή η ίδια περίπτωση
συμβαίνει όταν κανείς ανακαλύψει τον κόσμο της συγχρονισμένης
κολύμβησης δηλαδή τον κόσμο του υγρού στοιχείου, του νερού.
Χαιροπούλου, Χ. (1997). Συγχρονισμένη Κολύμβηση. Αθήνα:
Εκδόσεις Τελέθριον.

Κόψτε το κάπνισμα
και σώστε τη ζωή σας!

Οξύμωρο αποτελεί το γεγονός ότι οι καπνιστές συνειδητοποιούν συνήθως τις καταστροφικές συνέπειες που έχει το
κάπνισμα και αποφασίζουν να το κόψουν όταν είναι πλέον
αργά. Είναι αποδεκτό από όλους μας ότι το κάπνισμα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κίνδυνους για τη ζωή μας.
Ο κίνδυνος αυτός όμως προέρχεται αποκλειστικά και μόνο
από εμάς.
Toν μεγαλύτερο σύμμαχο του καπνίσματος αποτελούν:
1. η απόφαση της διακοπής … από την άλλη εβδομάδα
2. η μόνιμη διαπίστωση ότι αυτό το διάστημα είμαι πιεσμένος
3. η σιγουριά ότι «εμένα το κάπνισμα δεν με πειράζει,
με ευχαριστεί … άλλωστε το κόβω όποτε θέλω» κ.α.
Πίσω από τις θέσεις αυτές βρίσκεται η ελλιπής ενημέρωση, η ταύτιση μας με αρνητικά κοινωνικά πρότυπα και συμπεριφορές και το
στερητικό σύνδρομο που «φαντάζει» σαν το ανυπέρβλητο εμπόδιο.
Οι επιστημονικές μέθοδοι διακοπής του καπνίσματος, που εφαρμόζονται διεθνώς είναι πολλές. Υπάρχουν μέθοδοι με φαρμακευτική
αγωγή, εναλλακτικές (βελονισμός, ηλεκτροβελονισμός, φωτοθεραπεία, ύπνωση, ψυχολογική παρακολούθηση, αυτοκόλλητα / μαστίχες νικοτίνης, κ.λ.π.). Βέβαια, οι φαρμακευτικές αγωγές χρήζουν
ιατρικής παρακολούθησης, δίνονται συνήθως σε συνδυασμό με τα
αυτοκόλλητα νικοτίνης και σαφέστατα ενέχουν την όποια επικινδυνότητα χρήσης φαρμάκου. Απεναντίας οι εναλλακτικές μέθοδοι,
παρ’ ότι αντιμετωπίζονται με δυσπιστία σε ένα μεγάλο ποσοστό
από την ιατρική κοινότητα, εφ’ όσον εφαρμόζονται από ειδικούς,
εμπεριέχουν ελάχιστους κινδύνους συνήθως. Στην Ελλάδα υπάρχουν νοσοκομειακά & ιδιωτικά κέντρα διακοπής καπνίσματος.

Ο εθισμός στο κάπνισμα οφείλεται κυρίως σε οργανικά αίτια και
πιο συγκεκριμένα στην απορύθμιση της φυσιολογικής έκκρισης
συγκεκριμένων νευροδιαβιβαστών και κυρίως της ντοπαμίνης και
των ενδορφινών. Η νικοτίνη έχει παραπλήσια χημική σύνθεση με
αυτούς τους νευροδιαβιβαστές.
Στον καπνιστή, μέσω της κυκλοφορίας της στο αίμα, η νικοτίνη
επικάθεται στους νευρώνες και δημιουργεί εικονική ύπαρξη των
νευροδιαβιβαστών, αντικαθιστώντας τους. Αποτέλεσμα να «ξεγελιέται» ο οργανισμός του καπνιστή και, στις καταστάσεις που απαιτείται, να μην παράγει φυσιολογικά τους συγκεκριμένους νευροδιαβιβαστές και να αναστέλλει τη φυσιολογική έκκρισή τους. Έτσι,
καταφεύγει - εξαρτάται από την νικοτίνη και εθίζεται στο κάπνισμα.
Στην περίπτωση διακοπής του καπνίσματος το διάστημα που απαιτείται για τη μεγιστοποίηση της φυσιολογικής έκκρισης των νευροδιαβιβαστών, ανέρχεται κατά μέσο όρο 4 - 6 μήνες. Στο διάστημα
αυτό, το άτομο που σταματά να καπνίζει, αισθάνεται έντονα το
στερητικό σύνδρομο που αποτελεί το μεγαλύτερο και τις περισσότερες φορές το κυριότερο εμπόδιο στην προσπάθεια του, όπως και
η αντιμετώπιση των αντανακλαστικών και της συνήθειας.
Τελικά πως ο καπνιστής μπορεί να κόψει το κάπνισμα;
Απλά πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι:
• δεν του αξίζει να καπνίζει
• πρέπει να προσφέρει στον εαυτό του και στην οικογένεια του
καλύτερη υγεία, καλύτερη ποιότητα ζωής
• μπορεί, με τη βοήθεια των ειδικών, να αντιμετωπίσει το
πρόβλημα του καπνίσματος πολύ πιο εύκολα από ότι νομίζει		
και να πάρει την απόφαση του σήμερα
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εκδοσεις

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΚΑΣ
ΧΗΜΙΚΟΣΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
ΕΞΕΙΔ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΘΙΣΜΩΝ/ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ

BodyART™
Η εναλλακτική άσκηση όπου η Δύναμη συναντάει την Συνειδητότητα
Τo BodyART™ ανήκει στην κατηγορία των Mind–Body προγραμμάτων. Εμπνευστής και δημιουργός του είναι ο Robert Steinbacher, ένας από τους πιο αξιόλογους δασκάλους του διεθνούς fitness.
Αποτελεί μια πολύπλευρη, προσεγμένη και ταυτόχρονα εφικτή μορφή εναλλακτικής άσκησης με
εντονότατα τα στοιχεία της εξωτερικής αλλά και εσωτερικής αρμονίας. Ο κ. Steinbacher διακρίνεται
για την ιδιομορφία και την χαρακτηριστική εμφάνιση της σωματικής έκφρασης και κίνησης.
Βραβευμένο το 2005 & 2006 στις Η.Π.Α. ως το πρόγραμμα με την καλύτερη προπονητική σύλληψη, το BodyART™ θέτει πρωταρχικό του σκοπό την αντιμετώπιση του ανθρώπινου οργανισμού ως μια «λειτουργική μονάδα». Συνδυάζει στοιχεία από οστεοπαθητική, yoga, Japanese do
in, φυσικοθεραπεία, δικές του κινήσεις - στάσεις αλλά και κλασικές αναπνευστικές τεχνικές σε
μια συνέργεια φυσικής εξάσκησης και πνευματικής χαλάρωσης. Υπέρτατος στόχος: η εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας ολόκληρου του σώματος μέσω της προπόνησης της «λειτουργικής δύναμης & σταθεροποίησης». Σε αντίθεση με τα κλασικά προγράμματα ενδυνάμωσης, τα
οποία αντιμετωπίζουν τις μυϊκές ομάδες απομονωτικά, στο BodyART™ το σώμα προσεγγίζεται
ως ‘ολότητα’. Τόσο οι κινήσεις όσο και οι θέσεις που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι ολοκληρωμένες σωματικές ασκήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν μια ποικιλία μυών
ταυτόχρονα. Πολλές από αυτές απαιτούν αυξημένη ικανότητα και αίσθηση ισορροπίας. Το κέντρο του σώματος γίνεται ο αποδέκτης της προσοχής, με απώτερο όφελος την ενίσχυση της
σωματικής συνειδητότητας και τον αποκλεισμό του περιβάλλοντος ως στοιχείο απόσπασης
προσοχής.

Καζάκη Μένια, M.Sc.
Καθηγήτρια Φ.Α.
Ιδιοκτήτρια του
ánassaVermίo
wellness studio
Εκπρόσωπος του
BodyART™ School
Hellas

Αναπόσπαστα κομμάτια αυτής της εξάσκησης στην «ήρεμη δύναμη» αποτελούν η αναπνοή –
άρρηκτα δεμένη με κάθε θέση, με κάθε κίνηση, όπως και η αρχή του Yin – Yang, σύμφωνα με
την οποία τα στοιχεία στο φυσικό μας κόσμο «αλληλοσυμπληρώνονται»:  εισπνοή - εκπνοή,
σύσπαση – χαλάρωση, έκταση – κάμψη. Όλες οι ασκήσεις συνδέονται μεταξύ τους, αλλά και η
καθεμία ξεχωριστά είναι ολοκληρωμένη από μόνη της – μια διαδοχή χωρίς αρχή, χωρίς τέλος.
Αυτές οι ‘ρευστά’ επαναλαμβανόμενες κινήσεις αποτελούν ουσιώδες στοιχείο του BodyART™. Η
κάθε άσκηση και η κάθε στάση ταιριάζουν μεταξύ τους όπως ακριβώς τα κομμάτια ενός puzzle,
και κατ’ επέκταση αλληλοσυσχετίζονται. Υπάρχει «ροή» η οποία τις συνδέει, με συγκεκριμένο
σημείο έναρξης, στο οποίο ο ασκούμενος επιστρέφει για να ξεκινήσει και πάλι τον κύκλο… έως
ότου η εξάσκηση λάβει τέλος… Μέσα από τη σκόπιμη επιλογή και τον προσεκτικό συντονισμό
των ασκήσεων το σώμα ‘καταλύει’ τις λανθασμένες δομές κίνησης και στάσης. Μαθαίνει να
κινείται συνειδητά ενώ σταδιακά η ορθοσωμία του βελτιώνεται. Η κάθε άσκηση εσκεμμένα
εκτελείται αργά και ελεγχόμενα σε συνδυασμό με την αναπνοή και την αυτοσυγκέντρωση.
Έτσι το σώμα και ο νους αποκτούν όλο το χρόνο και το χώρο που χρειάζονται για να αντιστρέψουν τη σπασμωδική, ανεξέλεγκτη και λανθασμένη δραστηριοποίηση τους. Με αυτούς τους
χειρισμούς ανοίγεται νέος, ελεύθερος χώρος τόσο στο σωματικό όσο και στο πνευματικό πεδίο και δημιουργείται μια «γέφυρα» προς ένα περισσότερο συνειδητό αλλά και με υψηλότερη
ενέργεια σώμα. Η εσωτερική στάση του ατόμου αντικατοπτρίζεται στην εξωτερική. Η εσωτερική ενέργεια μεταφέρεται και διαποτίζει την καθημερινή δραστηριότητα.

Ημερομηνίες Εκπαιδευτικού Κύκλου Β. Ελλάδος
Επίπεδο 1
• 19 & 20 Σεπτεμβρίου 2009, Α’ Μέρος
• 17 & 18 Οκτωβρίου 2009, Β’ Μέρος
• 21 & 22 Νοεμβρίου 2009, Γ’ Μέρος
Εξετάσεις: Ιανουάριος 2010
Τόπος διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη
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BodyART™ School Hellas
Καζάκη Μένια, Msc
Καστανιά Ημαθίας
59100, Τ.Θ. 55
Τ. 2331088116
Κ. 6946710762
meniakazaki@hotmail.com
www.bodyartschool.com

και η άρση των παρεξηγήσεων
Υπάρχουν αρκετές παρεξηγήσεις γύρω από τη μέθοδο Pilates, που εξαπλώνεται τα τελευταία χρόνια
με ταχύτητα και στην Ελλάδα: Η μέθοδος Pilates δεν
είναι ούτε ένα σύνολο ασκήσεων που έχει ως στόχο την υπερβολική ανάπτυξη των κοιλιακών μυών,
ούτε ένα σύστημα ορθοσωμίας όπου οι άνθρωποι
«απλώς ξαπλώνουν και αναπνέουν» χωρίς να γυμνάζονται «πραγματικά», ούτε «ελαφριά γυναικεία
γυμναστική».
Η μέθοδος Pilates είναι μια ολοκληρωμένη μέθοδος άσκησης που
επανεκπαιδεύει τους ασκούμενους με αυτή να αντιλαμβάνονται,
να φέρουν και να κινούν το σώμα τους με έναν εντελώς νέο τρόπο στην καθημερινότητά τους. Αυτό το επιτυγχάνει στοχεύοντας
πρωτίστως στους εσωτερικούς μύες που στηρίζουν το σώμα και
χρησιμοποιώντας ως εργαλεία την αναπνοή, την έμφαση στη λεπτομέρεια, την ακρίβεια στην κίνηση, τη συγκέντρωση. Η μέθοδος
αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό συγκεκριμένων ασκήσεων,
πάνω από πεντακόσιες, στο στρώμα και σε όλα τα ειδικά κατασκευ-

ασμένα για τη μέθοδο όργανα (reformer, Cadillac, towers, chairs,
barrels) που μαζί με τις παραλλαγές τους σχεδόν διπλασιάζονται.
Αυτοί που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στη μέθοδο Pilates, είναι
ξεκάθαρο πως χρειάζεται να αναπτύξουν έναν εντελώς νέο τρόπο
σκέψης και προσέγγισης του ανθρωπίνου σώματος, απομακρύνοντας από το μυαλό τους τα όσα μέχρι στιγμής έχουν μάθει στη λογική της ανάπτυξης των διαφόρων μυϊκών ομάδων μεμονωμένα.
Αντιθετα πρέπει να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν το σώμα
σαν μυοσκελετικό σύνολο και να εστιάσουν την προσοχή τους
στην ευθυγράμμιση του και στη συνειδητοποίηση από τον ίδιο τον
ασκούμενο των ανισορροπιών και των ασυμμετριών του, που αναπόφευκτα υπάρχουν σε κάθε σώμα.

εκδοσεις

Η μέθοδος Pilates

της Άννας Τσιλιμπάρη
καθηγήτριας Φ.Α.
εκπαιδεύτριας
Pilates Gyrotonic®
Gyrokinesis®
εκπαιδεύτριας
δασκάλων Pilates

Όλα τα παραπάνω απαιτούν, από αυτούς/ες που διδάσκουν Pilates,
βαθιά γνώση της ανατομίας του ανθρώπινου σώματος, ανοιχτό
μυαλό και ευαισθησία, ικανότητα προσέγγισης των ανθρώπων και
των αναγκών του καθενός γυμναζόμενου, αλλά πάνω από όλα,
λεπτομερειακή, αναλυτική και μακροχρόνια εκπαίδευση στη συγκεκριμένη μέθοδο.
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φυσική αγωγή

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

και αθλητισμός
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Εγγραφείτε συνδρομητές
του επιστημονικού περιοδικού «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» που εκδίδει
η Ε.Γ.Β.Ε.
Ανανεώστε τη συνδρομή
σας, όσοι είστε ήδη
συνδρομητές

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΤΤο περιοδικό Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
δέχεται ερευνητικά άρθρα σε οποιαδήποτε
περιοχή της Φυσικής Αγωγής και της Αθλητικής Επιστήμης. Από 1 – 1 – 2009 η διαδικασία
υποβολής των άρθρων είναι μόνο ηλεκτρονική με απευθείας ηλεκτρονική υποβολή στον
συντάκτη. Άρθρα γίνονται δεκτά για δημοσίευση με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν
δημοσιευθεί ή έχουν υποβληθεί προς δημοσίευση σε άλλο επιστημονικό περιοδικό 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 πραγματοποιούνται σε ζώα ή άτομα θα πρέπει να είναι
σύμφωνες με τη δήλωση της συνθήκης του
Ελσίνκι (Declaration of Helsinki).
Για ηλεκτρονική υποβολή το άρθρο υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο info@hellenicjsport.com. Στο site του
επιστημονικού περιοδικού στη διεύθυνση
www.hellenicjsport.com, μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη
διαδικασία υποβολής άρθρου, καθώς και τις
οδηγίες συγγραφής. Απαραίτητη προϋπόθεση της δημοσίευσης ενός άρθρου είναι
η υπογραφή της Δήλωσης Μεταβίβασης
Δικαιωμάτων κατά τη στιγμή της υποβολής
του άρθρου προς κρίση. Το περιοδικό δημοσιεύει άρθρα στην Ελληνική γλώσσα (έντυπη
μορφή) και στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (ηλεκτρονική μορφή). Οι περιλήψεις στην
Ελληνική γλώσσα και οι εκτεταμένες περιλήψεις ή άρθρα στην Αγγλική γλώσσα παρέχονται δωρεάν μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας
του περιοδικού (www.hellenicjsport.com).
Για την υποβολή ενός άρθρου οι συγγραφείς πληρώνουν το ποσό των 30 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 άρθρου, θα πρέπει να καταβληθεί
επιπλέον το ποσό των 35 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 λογαριασμό τραπέζης με τα ακόλουθα
στοιχεία: Εθνική  Τράπεζα 223 / 635686-96. Ο
καταθέτης πρέπει να συμπληρώνει στην αιτιολόγηση της απόδειξης πληρωμής τα εξής
στοιχεία: Για το περιοδικό Φυσική Αγωγή και
Αθλητισμός και το όνομα του πρώτου συγγραφέα του άρθρου.
Στο γραφείο της Ε.Γ.Β.Ε. ή στις «ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ» μπορούν, επίσης, να εγγραφούν συνδρομητές στο περιοδικό για
την επιστημονική ενημέρωσή τους όσοι
επιθυμούν 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 20 ευρώ
και καλύπτει 4 τεύχη. Οι συνδρομητές του
περιοδικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
είναι περισσότεροι από χίλιοι.
Υπεύθυνος σύνταξης: Δρ. Ελευθέριος Κέλλης.
Βοηθοί Υπεύθυνοι σύνταξης:   Δρ. Νικόλαος
Θεοδωράκης, Δρ. Συμεών Βλαχόπουλος. Επιστημονικός υπεύθυνος και Υπεύθυνος έκδοσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Β.Ε.:
Αθανάσιος Παπαγεωργίου - Πρόεδρος.
Υπεύθυνος σύνταξης: Δρ. Ελευθέριος Κέλ-

λης. Βοηθοί Υπεύθυνοι σύνταξης:  Δρ. Νικόλαος Θεοδωράκης, Δρ. Συμεών Βλαχόπουλος.
Επιστημονικός υπεύθυνος και Υπεύθυνος
έκδοσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ε.Γ.Β.Ε.: Αθανάσιος Παπαγεωργίου-Πρόεδρος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 70
Γράμμα από τον υπεύθυνο σύνταξης:
Η δημοσίευση ερευνητικών άρθρων στο «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός»: Νέες προοπτικές
και εναρμόνιση με τα διεθνή στάνταρτ.
Ελευθέριος Κέλλης
Πρωτότυπες Ερευνητικές Εργασίες
Ψυχολογία της άσκησης και του Αθλητισμού
Συμεών Βλαχόπουλος και Ωραία Τριανταφυλλίδου: Η Συμβολή της Ικανοποίησης των Βασικών Ψυχολογικών Αναγκών στην Πρόγνωση
των Ασκησιογενών Συναισθημάτων
Αθλητικές κακώσεις
Όλγα Καγιόγλου, Ελευθέριος Δημητρός, Ιωάννης Πραντσίδης, Κακώσεις των κάτω άκρων
σε διάστημα 6 μηνών σε προ-έφηβους και
έφηβους που ασχολούνται με παραδοσιακού
χορούς
Ψυχολογία της άσκησης και του Αθλητισμού
Γεώργιος Γεώργαινας, Γαρυφαλλιά Δαρόγλου.
Διαφορές στα κίνητρα συμμετοχής μεταξύ
ερασιτεχνών αθλητριών καλαθοσφαίρισης και
αθλουμένων αθλητών

«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): 20 ΕΥΡΩ
Δελτίο Εγγραφής-Συνδρομής
ΕΠΩΝΥΜΟ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΟΝΟΜΑ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τ.Κ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΚΙΝΗΤΟ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αποστείλατε το δελτίο αυτό στη Γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε., μαζί με την ταχυδρομική επιταγή των 20 Ευρώ, στην ταχυδρομική διεύθυνση
Πρ. Κορομηλά 51, τ.κ. 54622, Θεσσαλονίκη.
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ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ
ΤΡΟΠΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Η Ένωσή μας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις - και στον τομέα της τεχνολογίας – είναι και στο INTERNET! Έτσι, οι συνάδελφοι - σε ολόκληρη την Ελλάδα - πληκτρολογώντας στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή τους τη διεύθυνση www.egve.gr. ,
μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε αθλητικά δεδομένα
και έγκυρη πληροφόρηση για το χώρο μας από τον επιστημονικό και επαγγελματικό φορέα των Καθηγητών Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού στη Μακεδονία και τη Θράκη.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ΕΓΒΕ στο ίντερνετ

Συνδρομές
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να φροντίσουν για την
ταμειακή τακτοποίησή τους και οι μη εγγεγραμμένοι να
φροντίσουν για την εγγραφή τους στην Ε.Γ.Β.Ε., για να
της δώσουν τη δυνατότητα να είναι πιο διεκδικητική και
πιο αποτελεσματική.

Δελτίο ταυτότητος μέλους
της Ένωσης
Ανακοινώνεται ότι από το 2009, αλλάξει ο τρόπος ταξινόμησης των
τευχών του περιοδικού. Συγκεκριμένα, από την ημέρα της πρώτης
του έκδοσης, τηρήθηκε ένας αύξων αριθμός για κάθε νέο τεύχος
του περιοδικού. Η διαδικασία αυτή τηρήθηκε ανελλιπώς και αισίως
το περιοδικό συμπλήρωσε 29 χρόνια συνεχούς παρουσίας με ένα
σύνολο 70 τευχών. Τον τελευταίο χρόνο, η διεύθυνση του περιοδικού καταβάλει προσπάθεια ώστε το περιοδικό να συμπεριληφθεί
σε διεθνείς βάσεις δεδομένων. Για να συμβεί αυτό, απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με
τη συνέχεια, την περιοδικότητα και την μακροβιότητα του περιοδικού. Η ύπαρξη 70 τευχών, όμως, μπορεί και να μην αντικατοπτρίζει
τα 29 έτη που εκδίδεται το περιοδικό. Με άλλα λόγια, κάποιος μπορεί να εκδώσει 70 τεύχη σε 29 έτη ενώ κάποιος άλλος μπορεί να
εκδώσει τον ίδιο αριθμό τευχών σε 20 έτη.
Το περιοδικό «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός» εκδίδει, εδώ και αρκετά χρόνια, 4 τεύχη το χρόνο. Συνεπώς, τέσσερα τεύχη του κάθε
έτους θα συνθέτουν από εδώ και πέρα έναν τόμο. Με βάση αυτό
το σκεπτικό, ξεκινώντας, από την ημερομηνία ίδρυσής του, το περιοδικό βρίσκεται στον τόμο 29, τεύχος 1. Αυτό δεν καταργεί την
ταξινόμηση των άρθρων του περιοδικού, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν μέχρι τώρα. Αποτελεί όμως μια απόλυτα απαραίτητη ενέργεια
για να διασφαλίσει το περιοδικό την εναρμόνισή του με τα διεθνή
στάνταρτ. Προς το παρόν και μέχρι να εμπεδωθεί ο νέος τρόπος
αρίθμησης – ταξινόμησης του περιοδικού θα διατηρηθεί μέσα σε
παρένθεση και ο παλαιός τρόπος αρίθμησης.
Η διεύθυνση του περιοδικού

Για την έκδοση της απαιτείται μία πρόσφατη φωτογραφία και
οικονομική τακτοποίηση του μέλους. Τα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. που
δεν έχουν προμηθευθεί το Δελτίο Ταυτότητος Μέλους, να
προσκομίσουν στη Γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. ή να αποστείλουν
μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τους, προκειμένου να
εκδοθεί από την Ε.Γ.Β.Ε. το Δελτίο, το οποίο και θα τους αποτελεί ταχυδρομικώς. Περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε..

Ενημέρωση Γραμματείας
Ε.Γ.Β.Ε. σε περίπτωση
αλλαγής διεύθυνσης από
τους παραλήπτες του
περιοδικού
Παρακαλούνται οι παραλήπτες του ενημερωτικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε να ενημερώνουν άμεσα τη γραμματεία της
Ε.Γ.Β.Ε. για τυχόν αλλαγή διεύθυνσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία αποστολής του περιοδικού και να αποφεύγονται οι άσκοπες επιστροφές και η αναζήτηση της νέας
διεύθυνσης του παραλήπτη από τη γραμματεία. Το γραφείο
της Ε.Γ.Β.Ε. λειτουργεί κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 17.30 έως 21.30 και η αλλαγή διεύθυνσης μπορεί
να γίνεται είτε τηλεφωνικά στο 2310 / 282512, είτε με φαξ στο
ίδιο νούμερο, είτε στέλνοντας e.mail στο egymve@hol.gr ή
στο info@egve.gr, είτε με επιστολή στη διεύθυνση της Ε.Γ.Β.Ε.
– Πρ. Κορομηλά 51, τ.κ. 54622, Θεσσαλονίκη.
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΗ

Προσωπικά στοιχεία

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1. Επώνυμο  

Αυτή είναι η επίσημη Αίτηση Συμμετοχής που χρειάζεται να συμπληρώσουν
όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν
στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού
του WORLD ATHLETICS FINAL 2009
ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ
2009, 12–13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Παρακαλούμε να επιστραφεί
υπογεγραμμένη στην ηλεκτρονική
διεύθυνση egymve@hol.gr
ή στο fax 2310 282512
ή και ταχυδρομικά στην διεύθυνση:
ΕΓΒΕ
Πρ. Κορομηλά 51
54622 Θεσσαλονίκη

2. Όνομα

                                       

3. Όνομα πατέρα
4. Φύλο

                                                              
ΑΝΔΡΑΣ m

  ΓΥΝΑΙΚΑ m

5. Ημερομηνία γέννησης

             

6. Τόπος γέννησης                     

             

Χώρα

Πόλη

                                                                                      

7. Αρ. Ταυτότητας (Μόνο για πολίτες της Ε.Ε.)     

             

Χώρα έκδοσης

Έτος έκδοσης          

                                                               

ή Αρ. Διαβατηρίου

Ημερομηνία λήξης

             

Χώρα έκδοσης

Έτος έκδοσης

             

8. Επάγγελμα / Ειδικότητα                                                                   
9. Μέγεθος ενδυμασίας

Sm

Mm

Lm

             
XL m

XXL m

Στοιχεία επικοινωνίας

Οδός

Αριθμός

      Τ.Κ.

                                                                                      

Πόλη

                                     

Τηλέφωνα 1

                                     

                                     

Τηλέφωνα 2

                                     

                                     

Κινητό (εάν υπάρχει)

                                     

                                     

E-mail (εάν υπάρχει)

                                     

                                     

Προσόντα/ Γνώσεις
1. Ποιες από τις παρακάτω γλώσσες γνωρίζετε καλά;

                                                                                      

Αγγλικά        m

Γαλλικά  m                          Ισπανικά m			

Γερμανικά   m

Άλλη        m			

			

2. Έχετε δίπλωμα οδήγησης και επιθυμείτε να οδηγήσετε κατά την διάρκεια της διοργάνωσης εφόσον σας ζητηθεί;
Έχω δίπλωμα οδήγησης m

Αυτοκίνητο m                          Μοτοσικλέτα  m

      Επιθυμώ να οδηγήσω    m         Αυτοκίνητο  m                          Μοτοσικλέτα   m
3. Έχετε συμμετοχή σε προηγούμενη αθλητική διοργάνωση;                                                                                                                                  
Ναι

m

Όχι

m

4.   Είστε ενεργό μέλος εθελοντικής οργάνωσης ή αθλητικού σωματείου / συλλόγου;
Ναι

m

Όχι

m

Αν ναι, σε ποιο;                                              

                                                                                                               

Τομείς απασχόλησης εθελοντών
1. Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς έχετε προηγούμενη εμπειρία και σε ποιους θα θέλατε να προσφέρετε τις
υπηρεσίες σας; (Σημειώστε μέχρι τρεις τομείς)

Νέα κυκλοφορία βιβλίου

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ
+ 3 DVD | Σελίδες 384 | Τιμή: 70,00
Συγγραφέας-Κεντρική διάθεση: Νίκος Βαβρίτσας, E: vavritsas.n@gmail.com
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Έχω προηγούμενη εμπειρία		

Φέτος θέλω να προσφέρω

Προετοιμασία διοργάνωσης

m		

m

Αεροδρόμιο

m		

m

Λειτουργίες Σταδίου (Αγωνιστικός Τομέας)

m 		

m

Λειτουργίες Σταδίου (κερκίδες, εσωτερικοί χώροι)

m 		

m

Λειτουργίες Σταδίου (εξωτερικοί χώροι)

m 		

m

Ξενοδοχεία

m 		

m

Σχέσεις με ΜΜΕ

m		

m

Υπηρεσίες Θεατών

m 		

m

Υπηρεσίες διακίνησης & ασφαλείας

m		

m

		

2. Ποιες ημέρες και ποιες ώρες είστε διαθέσιμος / η στο παρακάτω διάστημα;
		

Πρωινές ώρες		

Απογευματινές ώρες

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

m		

m

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

m		

m

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

m		

m

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

m		

m

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

v 		

v

(ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΩΝ)

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

v		

v

(ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΩΝ)

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

m		

m

* Σημειώνεται ότι όλοι οι εθελοντές χρειάζεται να απασχοληθούν υποχρεωτικά τις ημέρες
των αγώνων (12 και 13/9/2009).
Τα προσωπικά σας στοιχεία παραμένουν απολύτως εμπιστευτικά.
Ημερομηνία:                                                                                                                                                      
Αποδέχομαι τους συνημμένους όρους συμμετοχής τους οποίους θεωρώ
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αίτησης συμμετοχής.

Υπογραφή                                                                                                                                                           

Για την αξιοποίηση της αίτησής σας στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού του WORLD
ATHLETICS FINAL 2009 είναι απαραίτητο να υπογράψετε την παρακάτω δήλωση:
«Συμφωνώ  στην επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων και συναινώ στη χρήση της
εικόνας μου για τους σκοπούς του Προγράμματος Εθελοντισμού του WORLD ATHLETICS
FINAL 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/97, η οποία ενδέχεται να γίνεται
για όλα ή μέρος αυτών, όχι μόνο από την Οργανωτική Επιτροπή αλλά και από Δημόσιες Αρχές που εμπλέκονται στην ασφάλεια και γενικά στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού του WORLD
ATHLETICS FINAL 2009 με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης»

Υπογραφή                                                                                                                                                           

ΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Είναι δεδομένη η κοσμογονία των τελευταίων 10-15 χρόνων
στο άθλημα του βόλεϊ, λόγω των μεγάλων αλλά και ουσιαστικών αλλαγών σε επίπεδο κανονισμών, σε βαθμό που να
έχουμε πλέον ένα εντελώς διαφορετικό άθλημα από αυτό
του όχι πολύ μακρινού παρελθόντος. Επίσης είναι δεδομένο ότι όλες οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και στο
παρελθόν αλλά και οι τελευταίες που εγκρίθηκαν από το 31ο
συνέδριο της FIVB στο Dubai, πάντοτε είχαν σκοπό και στόχο:
• Την προσαρμογή του αθλήματος στα τηλεοπτικά
δεδομένα και την καθιέρωση του ως τηλεοπτικό παιχνίδι.
• Την μεγαλύτερη διάρκεια των φάσεων
• Μεγαλύτερη ένταση και θεαματικότερες φάσεις
• Αποτελεσματικότερες άμυνες
• Το παιχνίδι να γίνεται πιο κατανοητό από όλους τους
συμμετέχοντες (αθλητές, προπονητές, διαιτητές,
φιλάθλους κλπ)
• Την μικρότερη χρονική διάρκεια των αγώνων
• Την μείωση των υποκειμενικών σφυριγμάτων
από τους διαιτητές
• Την μείωση του πρωτοκόλλου…
Και γενικότερα να μη σταματάει το παιχνίδι, να παίζεται η
μπάλα στον αέρα, μιας και το βόλεϊ είναι το μοναδικό ανάμεσα στα αθλήματα που παίζονται με φιλέ, στο οποίο το
ζητούμενο είναι το γεγονός η μπάλα να είναι διαρκώς στον
αέρα (μια «ιπτάμενη μπάλα»). Η όλη φιλοσοφία λοιπόν εμπεριέχεται μέσα σε 4 λέξεις που αποτελούν τελική οδηγία
–προτροπή της FIVB… Keep the ball flying! Οι τροποποιήσεις
των κανονισμών, ισχύουν από 1-1-2009 σε όλες τις διεθνείς
διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των Κυπέλλων Ευρώπης και των προκριματικών του Μουντιάλ, και θα ισχύσουν
στα Ελληνικά Πρωταθλήματα από την αγωνιστική περίοδο
2009-2010. Όλες τις αλλαγές μπορείτε να τις δείτε στο site
της Ε.Γ.Β.Ε. (www.egve.gr).
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συμπεράσματα της
11ης Διάσκεψης
Υπουργών Αθλητισμού
Τον περασμένο Δεκέμβριο, φιλοξενήθηκε στη χώρα μας η 11η Διάσκεψη των Υπουργών Αθλητισμού των 49 κρατών - μελών της
Πολιτιστικής Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, οργανισμού
- θεματοφύλακα των δημοκρατικών αξιών, οι παρεμβάσεις του
οποίου έχουν μεγάλη πολιτική βαρύτητα.

υγείας και την υποστήριξη των αθλητών με αναπηρία.
Προτάθηκαν επίσης άμεσα μέτρα, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
όπως έλεγχος και εξυγίανση των σωματείων και ομοσπονδιών, κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της διαιτησίας και παρεμβάσεις κατά
του παράνομου στοιχήματος.

Η αξία του αθλητισμού αναγνωρίζεται και υπενθυμίζεται σταθερά
και διαρκώς ως πολύτιμο κοινωνικό αγαθό, στο οποίο πρέπει να
έχουν πρόσβαση όλοι, με καταλυτικό ρόλο στην, μεταξύ άλλων,
κοινωνική ένταξη και την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Ο αθλητισμός συνοδεύεται και χαρακτηρίζεται από αρχές και αξίες που
έχουν τη δύναμη και τη δυναμική να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και στη δημιουργία μιας
υγιούς κοινωνίας.

Αποφασίσθηκε ακόμα να ενθαρρυνθεί η Μερική Διευρυμένη
Συμφωνία για τον Αθλητισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης, για
την προώθηση αποτρεπτικών μέτρων με σκοπό την εμπέδωση
της ηθικής στον αθλητισμό, στην κατάρτιση του νέου, σύγχρονου
κώδικα αθλητικής ηθικής του Συμβουλίου της Ευρώπης, πρώτο
σχέδιο του οποίου θα παρουσιάσει η χώρα μας τον προσεχή μήνα
και στη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων και αθλητικού κινήματος για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Στο πλαίσιο των αθλητικών δράσεών του, ο οργανισμός έχει επιδείξει πολύ σοβαρό και χρήσιμο έργο, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση
για τη Βία των Θεατών, η Ευρωπαϊκή Συνθήκη κατά της Φαρμακοδιέγερσης στον Αθλητισμό, η Ευρωπαϊκή Αθλητική Χάρτα και ο
Κώδικας Αθλητικής Ηθικής, ενώ στη Μερική Διευρυμένη Συμφωνία
για τον Αθλητισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης (Enlarged Partial
Agreement on Sport - E.P.A.S.), μετέχουν πλέον και μη κυβερνητικοί αθλητικοί οργανισμοί, όπως η ΟΥΕΦΑ, με σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη του αθλητικού κινήματος.

Για την αυτονομία στον αθλητισμό διευκρινίσθηκε ότι αυτή πρέπει
να εδράζεται σε ένα καθορισμένο νομικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο
θα δραστηριοποιούνται οι εθνικές ομοσπονδίες, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις αρχές της ανεξαρτησίας και της αυτορύθμισης
του αθλητισμού.

Στην ιδιαίτερα πετυχημένη Διάσκεψη της Αθήνας, δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν τα διαχρονικά και σοβαρά θέματα της Ηθικής
και της Αυτονομίας στον Αθλητισμό και της Πανευρωπαϊκής συνεργασίας στην αντιμετώπιση του ντόπινγκ.
Από την Ελληνική πλευρά διαμέσου του Υφυπουργού Αθλητισμού
Γιάννη Ιωαννίδη, τονίστηκε ότι το παρατηρούμενο έλλειμμα της
ηθικής στον αθλητισμό, επιβάλλει την εξεύρεση τρόπων διασφάλισης των βασικών αξιών των αθλημάτων και προστασίας των
αθλουμένων, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη εκτόνωσης των νέων
στους αθλητικούς χώρους, ώστε να μην παρασύρονται σε άλλες
δραστηριότητες και ότι η ηθική στον αθλητισμό πρέπει να συνεπάγεται την εξάλειψη του ντόπινγκ και της βίας, την επικράτηση του
ευ αγωνίζεσθαι και των διαχρονικών Ολυμπιακών ιδεωδών και αξιών, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, τη βελτίωση της ψυχικής

• Διαμόρφωση & Συντήρηση Κήπων
• Γλάστρες-Πύλινα
• Είδη Κήπου
• Δίκτυα Ποτίσματος
• Εποχιακά & Καλλωπιστικά Φυτά

Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης
Τ. 23920 61058, F. 23920 64958, K. 6944 265 367
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Δεδομένου ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί η χρυσή τομή στις
σχέσεις και τις αρμοδιότητες μεταξύ ομοσπονδιών και πολιτείας,
συμφωνήθηκε να ενθαρρυνθεί κάθε περαιτέρω σχετική πρωτοβουλία.
Επίσης, τη διάσκεψη απασχόλησε και το θέμα της συνεργασίας μεταξύ της Ευρώπης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ
(World Antidoping Agency - WADA), επισημαίνοντας ότι επιθυμία
μας είναι να επαναπροσδιορισθεί η μεγάλη συμβολή και προσφορά της Ευρώπης στον παγκόσμιο αγώνα κατά του ντόπινγκ,
λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια οικονομική συνεισφορά προς τον
WADA και το μεγάλο αριθμό των ελέγχων, των διαπιστευμένων
εργαστηρίων και των επί ευρωπαϊκού εδάφους εθνικών φορέων
αντιντόπινγκ.
Στις λίγες ώρες διάρκειας του συνεδρίου δεν ήταν δυνατό να εξαντληθούν τόσο σοβαρά θέματα. Είναι, όμως, βέβαιο ότι κοινός
στόχος είναι να αξιοποιηθεί όλη η σημαντική δυναμική του αθλητισμού, προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς.

CUMULUS
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ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο Χ.Υ.Τ.Α. ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Τ.Α. ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ

Πρόεδρος: Ιωάννης Ζούρνας

Βασικό και αναντικατάστατο περιβαλλοντικό έργο για την ορθολογική και περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση των στερεών αποβλήτων του νομού Θεσσαλονίκης είναι η
κατασκευή του έργου «Χ.Υ.Τ.Α. ΒΔ τομέα νομού Θεσσαλονίκης και οδός πρόσβασης», προϋπολογισμού 33.992.210 €.
Ο νέος Χ.Υ.Τ.Α. οικοδομεί ουσιαστικά τη νέα σχέση του νομού με το περιβάλλον.
Συμπερασματικά μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι ο νέος Χ.Υ.Τ.Α. ΒΔ τομέα αποτελεί
ένα από τα σημαντικότερα έργα προστασίας περιβάλλοντος στο Νομό Θεσσαλονίκης και αναμένεται από την κατασκευή και λειτουργία του να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά οφέλη στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και στην ποιότητα
ζωής των κατοίκων του νομού. Συνοπτικά τα αναμενόμενα οφέλη από την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Χ.Υ.Τ.Α. ΒΔ Τομέα νομού Θεσσαλονίκης και οδός
πρόσβασης» είναι:
- Η προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Ν. Θεσσαλονίκης
- Η άμεση διακοπή λειτουργίας και η αποκατάσταση των 83 ανεξέλεγκτων χωματερών που λειτουργούν παράνομα στο νομό.

- Η υλοποίηση του βασικότερου έργου για την ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων του νομού (σύμφωνα με το νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Θεσσαλονίκης).
- Η ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου στο Χ.Υ.Τ.Α. με την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και ζεστού νερού.
- Η ενίσχυση των προγραμμάτων ανακύκλωσης μέσα από τον έλεγχο όλων των παραγωγών στερεών αποβλήτων.
- Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η τόνωση κυρίως της τοπικής οικονομίας
στην περιοχή κατασκευής του έργου.
- Η συμμόρφωση του νομού Θεσσαλονίκης στις επιταγές της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Με τα έργα που έγιναν στη Μαυροράχη, ο νομός Θεσσαλονίκης αλλάζει πρόσωπο, η Θεσσαλονίκη γίνεται Ευρωπαϊκή πόλη και οι πολίτες θα μπορούν να ζήσουν Ποιοτικά,
Ανθρώπινα και Δημιουργικά.

mind & body health exercises

Outdoor Fitness
Cross Training
3D Elastic
BodyART™
Power Dynamic
CombatYoga
Mind-Body Stretch
ConsciousMoves®
BodyART™ io-Ball
Meditation & Relaxation.

Εναλλακτική & Θεραπευτική Άσκηση / Πρότυπη Κινητή Μονάδα & Studio, Τ & F. 2331088116, K. 6946 710 762, E. meniakazaki@hotmail.com
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