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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.

Ελληνικός αθλητισμός: 
Με βάρκα την ελπίδα στο 
άγνωστο πηγαίνει

Μια νέ α πραγ μα τι κό τη τα για τον Ελ λη νι κό α θλη τι σμό δια μορ φώ θη κε μετά την κυ βερ νη τι κή αλ λα γή στις 4 
Ο κτω βρί ου του 2009. Για πρώ τη φο ρά με τά α πό πολλά χρό νια κα ταρ γή θη κε η θέ ση του υ φυ πουρ γού πο

λι τι σμού με αρ μο διό τη τα τον α θλη τι σμό (του υ φυ πουρ γού α θλη τι σμού ό πως εί χα με συ νη θί σει να λέ με) και μο
να δι κός πο λι τι κός εκ πρό σω πος για τον το μέ α του α θλη τι σμού πα ρέ μει νε ο Γε νι κός Γραμ μα τέ ας Α θλη τι σμού, ως 
ι σχυ ρός ή α νί σχυ ρος, μέ νει να α ποδει χθεί στην πο ρεί α, πα ρά γο ντας δια μόρ φω σης της κυ βερ νη τι κής πο λι τι κής 
στον α θλη τι σμό. Έ τσι, η κα θο λι κή α παί τη ση της α θλη τι κής οι κο γέ νειας – ό λων των α πο χρώ σε ων , ε δώ και πά
ρα πολ λά χρό νια, για την α να βάθ μι ση της πολι τι κής εκ προ σώ πη σης του α θλη τι σμού με την ί δρυ ση αυ τό νο μου 
υ πουρ γεί ου για τον α θλη τι σμό, με τα τρά πη κε και θα με τα τρέ πε ται πι θα νό τα τα προ ϊ ό ντος του χρό νου, σε αί τη μα 
για τη δια τή ρη ση του λά χι στον της προ ϋ φι στά με νης κα τά στα σης (ό χι της κα λύ τε ρης σί γου ρα, αλ λά μιας κα τά στα
σης με ο ρι σμέ να δε δο μέ να), στον οι κο νο μι κό και ορ γα νω τι κό το μέ α του λά χι στον, με ά γνω στες προ ε κτά σεις και 
στους υ πό λοι πους το μείς. 

Η κα λύ τε ρη ορ γά νω ση του Ελ λη νι κού α θλη τι σμού σε υ γιέ στε ρες βά σεις, η χρη μα το δό τη σή του και η κα λύ τε
ρη δυ να τή α ξιο ποί η ση της χρη μα το δό τη σής του, ή ταν, εί ναι και πα ρα μέ νει κα τά την ά πο ψή μας, το υπ΄ α ριθ μόν 
έ να ζη τούμε νο της ε πί μα κρόν συ ζη τού με νης ορ γα νω τι κής του α να διάρ θρω σης.

Το θε σμι κό πλαί σιο (εκ συγ χρο νι σμός, κω δι κο ποί η ση, α να νέ ω ση), η φι λο σο φία της ορ γά νω σης και α νά πτυ ξης 
του α θλη τι σμού (που έ χει να κά νει και με το θε σμι κό πλαί σιο) και η χρη μα το δό τη σή του εί ναι τα τρί α ση μα ντι κό
τε ρα θέ ματα που θα πρέ πει να α πο τε λέ σουν το α ντι κεί με νο της συ ζή τη σης για τη διαμόρ φω ση του μέλ λο ντος 
του Ελ λη νι κού α θλη τι σμού. Για τα δύ ο πρώ τα εί τε με επι στο λές εί τε με δη μό σιες πα ρεμ βά σεις και ο μι λί ες, έ χου με 
το πο θε τη θεί επα νει λημ μέ να στο πα ρελ θόν, α κό μη και στο πιο πρό σφα το (βλέ πε δη μο σιευ μένες ο μι λί ες του προ
έ δρου της ΕΓ ΒΕ σε προ η γού με να τεύ χη του ε νη με ρω τι κού πε ριο δι κού, α πό τις τε λε τές έ ναρ ξης των 4 τε λευ ταί ων 
Πα νελ λη νί ων συ νε δρί ων της ΕΓ ΒΕ και ε πι στο λές στους ε κά στο τε υ πουρ γούς και υ φυ πουρ γούς – παιδεί ας και 
α θλη τι σμού – που εί ναι α ναρ τη μέ νες στο site της ΕΓ ΒΕ στο δια δί κτυο), χω ρίς πολ λά πράγ μα τα να έ χουν ση μα ντι
κά δια φο ρο ποι η θεί στο μετα ξύ. Αυ τά τα θέ μα τα ό μως δεν εί ναι α ντι κεί με νο του πα ρό ντος κει μέ νου. Άλ λω στε, θα 
κα τα θέ σου με α να λυ τι κά και πά λι τις προ τά σεις μας για τα θέ μα τα αυ τά στους αρ μό διους φο ρείς και πρό σω πα, 
συ μπλη ρω μέ νες και ε πι και ρο ποι ημέ νες με ό ποια νέ α δε δο μέ να.

Στο πα ρόν ση μεί ω μά μας, θέ λου με να α να φερ θού με στο θέ μα της χρη μα το δότη σης του Ελ λη νι κού α θλη τι
σμού. Ή δη ό πως α να κοι νώ θη κε α πό τον νέ ο Γ.Γ.Α. (παρε μπι πτό ντως του ευ χό μα στε κα λή ε πι τυ χί α στο έρ γο του), 
αλ λά και ό πως φάνη κε και α πό τον ψη φι σθέ ντα ή δη κρα τι κό προ ϋ πο λο γι σμό, η χρη μα το δό τη ση του α θλη τι σμού 
πρό κει ται να υ πο στεί μια μεί ω ση αρ χι κά της τά ξης του 20 %, με άγνω στη την κα τά λη ξη του πο σο στού της μεί ω
σης στην πο ρεί α ε κτέ λε σης του προ ϋ πο λο γι σμού κα τά τη διάρ κεια του 2010. Αυ τό συμ βαί νει τη στιγ μή που ε δώ 
και πολ λά χρό νια (με ε ξαί ρε ση τους Ο λυ μπια κούς Α γώ νες, αλ λά αυ τό εί ναι μια άλ λη ι στο ρί α), ο προ ϋ πο λο γι σμός 
για τον α θλη τι σμό α πό το πρό γραμ μα δη μο σί ων ε πεν δύ σε ων εί ναι σχε δόν μη δενι κός, ε νώ με α πο φά σεις προ η
γού με νων οι κο νο μι κών φω στή ρων που ή θε λαν να σώ σουν, α λί μο νό μας, την οι κο νο μί α, ο α θλη τι σμός στε ρή θη κε 
τη μο να δι κή σημα ντι κή και σί γου ρη πη γή χρη μα το δό τη σής του μέ σω του Ο ΠΑΠ (ο ο ποί ος κά ποτε – μό νο με το 
ΠΡΟ ΠΟ εί ναι α λή θεια – χρη μα το δο τού σε α πο κλει στι κά και μό νον τον Ελ λη νι κό α θλη τι σμό, σε δύ σκο λες και τό τε 
οι κο νο μι κές ε πο χές, πράγ μα το ο ποί ο θα μπο ρού σε να α πο τε λεί αν συ νε χι ζό ταν η α πο κλει στι κή χρημα το δό τη ση 
του α θλη τι σμού και το μο να δι κό άλ λο θι για την ύ παρ ξη κρα τι κού τζό γου το 2010). Έ τσι, η χρη μα το δό τη ση του 
α θλη τι σμού θα περ νά α πό ε δώ και πέρα μό νο μέ σω της γραμ μής του τα κτι κού προ ϋ πο λο γι σμού, με ό τι αυ τό μπο
ρεί να συμ βαί νει για ό σους γνω ρί ζουν πως λει τουρ γεί μια τέ τοια κα τά στα ση. 

Βέ βαια, σε κά θε πε ρίπτω ση και α νε ξαρ τή τως της πη γής που αυ τό προ έρ χε ται ή της δια δι κα στι κής δια δρο μής 
που α κο λου θεί, θα πρέ πει κά θε ευ ρώ που δια τί θε ται για τον α θλητι σμό ορ θο λο γι κά να χρη σι μο ποιεί ται και να 
α ξιο ποιεί ται, αλ λά αυ τή η συζή τη ση α νά γε ται στα δύ ο πρώ τα ζη τού με να, θε σμι κό πλαί σιο και φι λο σο φί α και ε κεί 
η συ ζή τη ση εί ναι πο λύ με γά λη για να χω ρέ σει σε έ να τό σο σύ ντο μο σημεί ω μα.

Α πλά, κλεί νο ντας αυ τή την πα ρέμ βα ση και εκ φρά ζο ντας κομ ψά τις ό ποιες α νησυ χί ες μας για το μέλ λον της 
χρη μα το δό τη σης του Ελ λη νι κού α θλη τι σμού, θέλου με να θυ μί σου με σε ό λους ό τι η ε πέν δυ ση στον α θλη τι σμό 
και τη φυ σι κή αγω γή και στην α νά πτυ ξη του α θλη τι σμού και της φυ σι κής α γω γής εί ναι ε πέν δυ ση στη νέ α γε νιά 
και αυ τό δεν πρέ πει πο τέ να το ξε χνά ει κα νείς.   
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Η ΕΓΒΕ απονέμει 
τιμητικές 
πλακέτες

Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. κα θιέ ρω σε α πό τον Νο έμ βριο του 2003 την 
α πο νο μή τι μη τι κής πλα κέ τας στον πρώ το α πο φοι τή σα ντα ή στην 
πρώ τη α πο φοι τήσα σα κά θε ορ κω μο σί ας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ. Έ τσι, 
και στην ορκω μο σί α του Δε κεμ βρί ου του 2009, α ντι προ σω πεί α του 
Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. α πο τε λού μενη α πό τον Πρό ε δρο κ. Πα πα γε ωρ γί ου 
Α θα νά σιο και τον Ει δι κό Γραμ μα τέ α κ. Πατσά κα Γε ώρ γιο πα ρα βρέ
θη κε στην τε λε τή της ορ κω μο σί ας και ο Πρό ε δρος της Ε.Γ.Β.Ε. κ. 
Πα πα γε ωρ γί ου Α θα νά σιος α πέ νει με στον πρώ το α πο φοι τή σα ντα 
κ. Κυρια κί δη Γε ώρ γιο την τι μη τι κή διά κρι ση και α πη ύ θυ νε χαι ρε τι

σμό στους 
νέ ους πτυ
χιού χους.    

Ε πί σης, 
στην ορ
κ ω  μ ο  σ ί  α 
του Δε κεμ
βρί ου του 
2009 του 
Τ. Ε . Φ. Α . Α . 
Κο μο τη νής, 
πα ρα βρέ
θηκε α ντι
προ σω πεί α 

στον πρώτο αποφοιτήσαντα ή στην πρώτη αποφοιτήσασα 
της ορκωμοσίας του Τ.Ε.Φ.Α.Α.Α.Π.Θ., και του Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
ΣερρώνΑ.Π.Θ.

του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. α πο τε λού με νη α πό τον Πρό ε δρο κ. Πα πα γε
ωργί ου Α θα νά σιο και τον τα μί α κ. Φυ λα κτό Α θα νά σιο και ο Πρό ε
δρος της Ε.Γ.Β.Ε. κ. Πα πα γε ωρ γί ου Α θα νά σιος α πέ νει με στην πρώ
τη α πο φοι τή σα σα κ. Ε ποι με νίδου Ιω άν να, την τι μη τι κή διά κρι ση 
και α πη ύ θυ νε χαι ρε τι σμό στους νέ ους πτυχιού χους. 

Τέ λος, στην ορ κωμο σί α του Νο εμ βρί ου του 2009 του Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Σερ ρών, πα ρα βρέ θη κε α ντι προ σω πεί α του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. α πο τε
λού με νη α πό τον Γε νι κό Γραμ μα τέ α κ. Πα ρι σό που λο Γε ώργιο και 
τον Ει δι κό Γραμ μα τέ α κ. Πα τσά κα Γε ώρ γιο και ο Γε νι κός Γραμ μα τέ
ας κ. Πα ρι σό που λος Γε ώρ γιος α πέ νει με στον πρώ το α πο φοι τή σα
ντα κ. Γου διό Α θανά σιο, την τι μη τι κή διά κρι ση και α πη ύ θυ νε χαι ρε
τι σμό στους νέ ους πτυ χιού χους. 

Με την ευ και ρί α της πα ρου σί ας των με λών του διοι κη τι κού 
συμ βου λί ου της Ε.Γ.Β.Ε. στις α νω τέ ρω ορκω μο σί ες, έ γι νε ε νη μέ ρω
ση στους νέ ους συ να δέλ φους για την Ε.Γ.Β.Ε. και τις δρα στη ριό
τη τές της, τους δια νε μή θη κε σχε τι κό φυλ λά διο και τους δό θη κε 
η δυ να τό τη τα να έ χουν μια πρώ τη προ σέγ γι ση με τα θέ μα τα που 
α πα σχο λούν τον κλά δο.    

Στα φω το γρα φι κά στιγ μιό τυ πα ο πρό ε δρος της Ε.Γ.Β.Ε. α πο νέ
μει την τι μη
τι κή πλα κέ τα 
στον κ. Κυ
ρια κί δη Γε ώρ
γιο και στην 
κ. Ε ποι με νί
δου Ιω άν να 
και ο Γε νι κός 
Γραμ μα τέ ας κ. 
Παρι  σό που
λος Γε ώρ γιος 
στον κ. Γου διό 
Α θα νά σιο 

ΟΙ ΚΥ ΡΙΟ ΤΕ ΡΕΣ ΕΚ ΔΗ ΛΩ ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑ ΣΤΗ ΡΙΟ ΤΗ ΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. ΤΟ 2009.
1)  12ο Πα νελ λή νιο Συ νέ δριο Φυ σι κής Α γωγής και Α θλη τι σμού με διε θνή συμ με το χή της ΕΓ ΒΕ, 3 – 5 Α πριλί ου 2009, Θεσ σα-

λο νί κη, Συ νε δρια κό κέ ντρο «Ι. Βελ λί δης» της HELEXPO – Δ.Ε.Θ.
2)  Δι ή με ρο Σε μι νά ριο «aerobic», που πραγ μα το ποι ή θη κε στα πλαί σια του 12ου Πα νελ λή νιου Συ νε δρί ου Φυ σι κής Α γω γής και 

Α θλη τι σμού με διε θνή συμ με το χή της Ε.Γ.Β.Ε., 4 - 5 Α πρι λί ου 2009, Θεσ σα λο νί κη.
3)  Σε μι νά ριο «Οι Πα ρα δο σια κοί Χο ροί στην Πρω το βάθ μια και Δευ τε ρο βάθ μια Εκ παί δευ ση και οι μορ φές δι δα σκα λί ας 

τους», που πραγ μα το ποι ή θη κε στα πλαί σια του 12ου Πα νελ λή νιου Συ νε δρί ου Φυ σι κής Α γω γής και Α θλη τι σμού με διεθνή συμ-
με το χή της Ε.Γ.Β.Ε., 5 Α πρι λί ου 2009, Θεσ σα λο νί κη.

4)  Η με ρή σιο Σε μι νά ριο «Συγ χρο νι σμέ νης Κο λύμ βη σης», που πραγ μα το ποι ή θη κε στα πλαί σια του 12ου Πα νελ λή νιου Συ νε δρί-
ου Φυ σι κής Α γω γής και Α θλη τι σμού με διε θνή συμ με το χή της Ε.Γ.Β.Ε., 4 Α πρι λί ου 2009, Θεσ σα λο νί κη.

5)  Σε μι νά ριο «Ρυθ μός, Κί νη ση και Μου σι κή στη Φυ σι κή Α γω γή», που πραγ μα το ποι ή θη κε στα πλαί σια του 12ου Πα νελ λή νιου 
Συ νε δρί ου Φυ σι κής Α γω γής και Α θλη τι σμού με διε θνή συμ με το χή της Ε.Γ.Β.Ε., 4 Α πρι λί ου 2009, Θεσ σα λο νί κη.

6)  Συ νερ γα σί α στη διορ γά νω ση της «Η’ Μα θη τιά δας» 8 έ ως 13 Μα ΐ ου 2009 στην Πρώ τη Σερρών.
7)  Α πο νο μές τι μη τι κών πλα κε τών στον πρώ το α πο φοι τή σα ντα ή στην πρώ τη α πο φοι τή σα σα κά θε ορ κω μο σί ας των Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

Θεσσα λο νί κης, Κο μο τη νής και Σερ ρών για ό λο το 2009.   
8)  10ο Θε μα τι κό Συ νέ δριο της Ε.Γ.Β.Ε., 5 – 6 / 12 / 2009, στη Θεσ σα λο νί κη.

ΠΡΟ ΣΕ ΧΕΙΣ ΕΚ ΔΗ ΛΩ ΣΕΙΣ
Α) 13ο Διε θνές Συ νέ δριο Φυ σι κής Α γω γής και Α θλη τισμού που θα διε ξα χθεί στη Θεσ σα λο νί κη α πό 19 - 21 Μαρ τί ου 2010, 
στο Ο ΛΥ ΜΠΙΑ ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗΣ (Γω νί α ο δών Γ΄ Σε πτεμ βρί ου και Α γί ου Δη μή τριου)
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Προθεσμία υποβολής επιστημονικών 
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Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. & Φαξ: 2310 282512
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Α. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
Το συ νέ δριο θα πε ρι λαμ βά νει: Ει δι
κές ει ση γή σεις  Ε λεύ θε ρες ανα κοι
νώ σεις α πό ό λο το φά σμα της α θλη
τι κής ε πι στή μης (προ φο ρι κές και 
α ναρτη μέ νες)  Στρογ γυ λές τρά πε ζες 
και Ε ξει δι κευ μέ να Σε μι νά ρια.. 

Σ
Υ

Ν
ΕΔ

Ρ
Ιa 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής 

Αγωγής και αθλητισμού
19-21.3.2010

Ολυμπιακό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης

Γωνία οδών Γ΄ 
Σεπτεμβρίου και Αγίου 
Δημητρίου

Α γα πη τοί συ νά δελ φοι, 
Οι προ ε τοι μα σί ες έ χουν ή δη ξε κι νή σει για τη διορ γά νω ση α πό την Έ νω ση 

Γυ μνα στών Βο ρεί ου Ελ λάδος του 13ου Διε θνούς Συ νε δρί ου Φυ σι κής Αγω γής 
και Α θλη τι σμού, που θα διε ξα χθεί στη Θεσ σα λο νί κη α πό 19 έ ως 21 Μαρ τί ου 
του 2010. 

Ο έ γκαι ρος προ γραμ μα τι σμός του συ νε δρί ου μας, που διορ γα νώ νε ται 
πλέ ον σε ε τή σια βά ση, ε πι τρέ πει και σε μας να προ σπα θή σου με και να πε τύ
χου με καλύ τε ρο α πο τέ λε σμα και σε ό σους θέ λουν να το πα ρα κο λου θή σουν 
να μπο ρέ σουν να προ γραμ μα τί σουν με ά νε ση τη συμ με το χή τους, ε νώ σε 
ό σους ε πι θυ μούν να α να κοι νώ σουν κά ποια ε πι στη μο νι κή ερ γα σί α, δί νε ται 
έ να με γά λο χρο νι κό διά στη μα για να προ ε τοι μα στούν και να στεί λουν έ γκαι
ρα την ερ γα σί α τους μέ σα στα χρο νι κά πλαί σια που έ χει κα θο ρί σει η ορ γα νω
τι κή ε πι τρο πή. 

Β. ΚΥ ΡΙΑ ΘΕ ΜΑ ΤΑ ΤΟΥ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟΥ:

ΣΤΡΟΓ ΓΥ ΛΕΣ ΤΡΑ ΠΕ ΖΕΣ: Στο πρό γραμ μα του συνε δρί ου έ χουν συ μπε-
ρι λη φθεί ή δη οι στρογ γυ λές τρά πε ζες με την πα ρα κά τω θε μα το λο γί α. 

1) Η Φυ σι κή Α γω γή στην Τρι το βάθ μια Εκ παί δευ ση. Προ βλή μα τα και 
Προο πτι κές. 

2) Η Φυ σι κή Α γω γή στην Πρω το βάθ μια και Δευ τε ρο βάθ μια εκ παί δευ ση. 
Πως μπορεί να δο θεί νέ α διά στα ση στο μά θη μα.  

3) Η Φυ σι κή Α γω γή στην Προ σχο λι κή Α γω γή. Μια ευ και ρί α για την ει σα
γω γή νέ ων βά σε ων α νά πτυ ξης της σχο λι κής φυ σι κής α γω γής και του 
α θλη τι σμού.    

4) Α θλη τια τρι κή.
5) Α θλη τι κές δρα στη ριό τη τες α να ψυ χής. Νέ ες τά σεις, νέ ες ευ και ρί ες. 
6) Α θλη τι σμός για Ά το μα με Α να πη ρί ες – Ει δι κή Φυ σι κή Α γω γή. Κι νη τι-

κή δραστη ριό τη τα και ά το μα με α να πη ρί ες.  
7) Διαι τη σί α ο μα δι κών α θλη μά των.
8) Δη μιουρ γι κή Γυ μνα στι κή – Ε φαρ μο γές στις μι κρές η λι κί ες.

Τέ λος στο συ νέ δριο θα υ πάρ χουν ε νό τη τες που θα πε ρι λαμ βά νουν και τα 
πα ρακά τω θέ μα τα της α θλη τι κής ε πι στή μης:
	Α θλη τι κή Ψυ χο λο γία.
	Ορ γά νω ση & Διοί κη ση του Α θλη τι σμού. Μάρ κε τιν γκ, Μά να τζμε ντ. 
	Ορ γά νω ση γυ μνα στηρί ου, α θλη τι κές ε γκα τα στά σεις & προ ϊ ό ντα.
	Α θλη τι κή δια τρο φή. Ά σκη ση και δια τρο φή.
	Ια τρι κή της ά θλη σης. Ά σκη ση και υ γεί α. 
	Θέ μα τα Ερ γο φυ σιολο γί ας, Βιο κι νη τι κής – Βιο μη χα νι κής, Βιο χη μεί ας, Φυ

σιο λο γί ας και οι πρακτι κές τους ε φαρ μο γές. 
	Γε νι κά και ει δι κά θέ μα τα προ πο νη τι κής α το μι κών και ο μα δι κών α θλη μά

των.
	Σύγ χρο νες τε χνο λογί ες στη Φυ σι κή Α γω γή και στον α θλη τι σμό.
	Με τα πτυ χια κές σπου δές στην Ελ λά δα και στο ε ξω τε ρι κό.
	Ε παγ γελ μα τι κά δικαιώ μα τα των α πο φοί των των Τ.Ε.Φ.Α.Α.
	Α θλη τι κή Κοι νω νιολο γί α.
	Με τρή σεις και α ξιολό γη ση της φυ σι κής κα τά στα σης και των α θλη τι κών 

ε πι δό σε ων.
	Υ πο στη ρι κτι κές επι στή μες στον α θλη τι σμό και τη Φυ σι κή Α γω γή.

H E.Γ.Β.Ε. ΣΤΟ INTERNET

Η Έ νω σή μας, πα ρα κο λου θώ ντας τις ε ξε
λίξεις  και στον το μέ α της τε χνο λο γί ας – εί ναι 
και στο INTERNET! Έ τσι, οι συ νά δελ φοι  σε 
ο λό κλη ρη την Ελ λά δα  πλη κτρο λο γώ ντας 
στον η λε κτρο νι κό υ πο λο γι στή τους τη διεύ-
θυνση www.egve.gr, μπο ρούν να έ χουν ά με
ση πρό σβα ση σε α θλη τι κά δε δο μέ να και έ γκυ
ρη πλη ρο φό ρη ση για το χώ ρο μας α πό τον 
ε πι στη μο νι κό και ε παγ γελ μα τι κό φο ρέ α των 
Κα θη γη τών Φυ σι κής Α γω γής και Α θλη τι σμού 
στη Μα κε δο νί α και τη Θρά κη.

Πα ρα κα λού νται οι συ νά δελ φοι να 
φρο ντί σουν για την τα μεια κή τα κτο-
 ποί η σή τους και οι μη εγ γε γραμ μέ νοι να 
φρο ντί σουν για την εγ γρα φή τους στην 
Ε.Γ.Β.Ε., για να της δώ σουν τη δυ να τό τη τα 
να εί ναι πιο διεκ δι κη τι κή και πιο α πο τε λε-
σμα τι κή.
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	Ε ξει δι κευ μέ να σεμι νά ρια.

Γ. Ε ΠΙ ΣΤΗ ΜΟ ΝΙ ΚΕΣ Α ΝΑ ΚΟΙ ΝΩ ΣΕΙΣ (ΠΡΟ ΦΟ ΡΙ ΚΕΣ ΚΑΙ Α ΝΑΡ ΤΗΜΕ-
ΝΕΣ).

 Θα κα λύ πτο νται τα πα ρα κά τω θέ μα τα της α θλη τι κής ε πι στήμης: Προ
πο νη σιο λο γί α, Κι νη τι κή μά θη ση, Κι νη τι κή α νά πτυ ξη, Α θλη τια τρι κή, Α θλη τι κή 
ψυ χο λο γί α, Βιο κι νη τι κή  Βιο μη χα νι κή, Α θλη τι κή κοι νω νιο λο γί α, Αθλη τι κό δί
καιο, Ει δι κή α γω γή, Ερ γο φυ σιο λο γί α, Ι στο ρί α Φυ σι κής Α γω γής, Αθλη τι σμός 
για ό λους, Φι λο σο φί α του Α θλη τι σμού, Ορ γά νω ση και Διοί κη ση του Α θλη
τι σμού, Ά θλη ση και α να ψυ χή, Βιο χη μεί α της ά σκη σης, Α θλη τι σμός και Δια
τρο φή, Δι δα κτι κή και θε ω ρί α της φυ σι κής α γω γής και του α θλη τι σμού, Ει δικά 
θέ μα τα δια φό ρων α θλη μά των, Χο ρός και Λα ο γρα φί α, Α θλη τι κή τε χνο λο γί α, 
Φυ σιο θε ρα πεί α, Ντό πιν γκ, Με τρή σεις και α ξιο λό γη ση, Α ε ρό μπικ, Στα τι στι κή, 
Φυ σιο λο γί α, Ερ γο με τρί α.

Δ. ΣΕ ΜΙ ΝΑ ΡΙΑ: 

Στα πλαί σια του 13ου Διε θνούς Συ νε δρί ου θα διε ξα χθούν και 3 ε ξει δι κευ
μέ να σε μι νά ρια:

1 Η με ρή σιο Σε μι νά ριο Προ πο νη τι κής Πο δο σφαί ρου: Το σε μι νά ριο 
θα πε ρι λαμ βά νει θε ω ρη τι κό και πρα κτι κό μέ ρος στο γήπε δο. Το δι καί-
ω μα συμ με το χής στο συ γκε κρι μέ νο σε μι νά ριο για ό λους τους με τέ χο-
ντες στο 13ο Διε θνές Συ νέ δριο της Ε.Γ.Β.Ε εί ναι 12 Ευ ρώ έ ως τις 20 / 2 
/ 2010 και 15 Ευ ρώ α πό τις 21 / 2 / 2010. Στους συμ με τέ χο ντες στο 
σε μι νά ριο θα δο θεί χω ρι στή βε βαί ω ση συμ με το χής. 

2) Η με ρή σιο Σε μι νά ριο Προ πο νη τι κής Μπά σκετ: Το σε μι νά ριο θα πε-
ρι λαμ βά νει θε ω ρη τι κό και πρα κτι κό μέ ρος στο γή πε δο. Το δι καί ω μα 
συμμε το χής στο συ γκε κρι μέ νο σε μι νά ριο για ό λους τους με τέ χο ντες 
στο 13ο Διε θνές Συ νέ δριο της Ε.Γ.Β.Ε εί ναι 12 Ευ ρώ έ ως τις 20 / 2 / 2010 
και 15 Ευ ρώ α πό τις 21 / 2 / 2010. Στους συμ με τέ χο ντες στο σε μι νά-
ριο θα δο θεί χω ρι στή βε βαί ω ση συμ με το χής. 

3) Η με ρή σιο Σε μι νά ριο Προ πο νη τι κής Χει ρο σφαί ρι σης: Το σε μι νά ριο 
θα πε ρι λαμ βάνει θε ω ρη τι κό και πρα κτι κό μέ ρος στο γή πε δο. Το δι καί-
ω μα συμ με το χής στο συ γκε κρι μέ νο σε μι νά ριο για ό λους τους με τέ χο-
ντες στο 13ο Διε θνές Συ νέ δριο της Ε.Γ.Β.Ε εί ναι 12 Ευ ρώ έ ως τις 20 / 2 
/ 2010 και 15 Ευ ρώ α πό τις 21 / 2 / 2010. Στους συμ με τέ χο ντες στο 
σε μι νά ριο θα δο θεί χω ρι στή βε βαί ω ση συμ με το χής. 

Για ό λα τα σε μι νά ρια θα υ πάρ χουν ει δι κά δελ τί α συμ με το χής στο γρα φεί ο 
της Ε.Γ.Β.Ε. και στη γραμ ματεί α του συ νε δρί ου κα τά τις η μέ ρες διε ξα γω γής 
του. Η έ γκαι ρη δή λω ση συμ με το χής α πό ό σους θε λή σουν να τα πα ρα κο λου
θή σουν, θα μας διευ κο λύ νει στην κα λύ τε ρη ορ γά νω σή τους.

Ε. ΣΥΜ ΜΕ ΤE ΧΟ ΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥ ΝE ΔΡΙΟ:

Στο ε πι στη μο νι κό πρό γραμ μα του Συ νε δρί ου θα συμ με τέ χουν προ
σκε κλη μέ νοι ει δι κοί ε πι στή μο νες της Φυ σι κής Α γω γής και του Α θλη τι σμού, 
αθλη τί α τροι, α θλη τι κοί ψυ χο λό γοι, α θλη τι κοί μά να τζερ ς, προ πο νη τές, κλπ. 
Κορυ φαί ες α θλη τι κές προ σω πι κό τη τες θα κλη θούν να συμ με τά σχουν τό σο 
στο επι στη μο νι κό μέ ρος, ό σο και στις υ πό λοι πες εκ δη λώ σεις του συ νε δρί
ου. Ε πίση μες γλώσ σες του συ νε δρί ου εί ναι τα Ελ λη νι κά και τα Αγ γλι κά και θα 
υ πάρ χει ταυ τό χρο νη διερ μη νεί α. 

ΣΤ. ΚΑΙ ΝΟ ΤΟ ΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥ ΝΕ ΧΙ ΖΟ ΝΤΑΙ ΣΤΟ 13ο ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ 
ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ & Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ: 

1) Η ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΔΙ ΚΗΣ Ε ΝΟ ΤΗ ΤΑΣ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΣΤΗ ΜΟ ΝΙ ΚΕΣ ΑΝΑ ΚΟΙ-
ΝΩ ΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓ ΓΛΙ ΚΗ ΓΛΩΣ ΣΑ.

Η Ορ γα νω τι κή Ε πι τροπή του 13ου Διε θνούς Συ νε δρί ου Φυ σι κής Αγω γής 
και Α θλη τι σμού με διε θνή συμ με το χή, με τά την ε πι τυ χη μέ νη ε φαρ μο γή στο 
10ο, 11ο και 12ο Συ νέ δριο της ει δι κής ε νότη τας για ξε νό γλωσ σες ε πι στη μο νι
κές α να κοι νώ σεις και  προ κει μέ νου να: 

α)  α ντα πο κρι θεί στο χα ρα κτή ρα του Συ νε δρί ου, 
β)  προ σελ κύ σει συμ με το χές ε πι στη μό νων α πό το ε ξω

τε ρι κό, οι ο ποί οι θα ε πιθυ μού σαν να α να κοι νώ σουν 
το ε ρευ νη τι κό τους έρ γο χω ρίς η γλώσ σα να α πο τελεί 
φραγ μό και 

γ)  να διευ κο λύ νει τους συ να δέλ φους μας α πό το ε σω
τε ρι κό, οι ο ποί οι θα ε πιθυ μού σαν η α να κοί νω σή τους 
στο Συ νέ δριο να α πο τε λέ σει δια πι στευ τή ριο για διε
θνή ε ξέ λι ξη και πο ρεί α, α πο φά σι σε να κα θιε ρώ σει 
πλέ ον την ει δι κή ε νό τη τα στον Το μέ α των Ε πι στημο
νι κών Α να κοι νώ σε ων για ξε νό γλωσ σες πα ρου σιά σεις 
ερ γα σιών.

Προ ϋ πο θέ σεις  α να γκαί ες συν θή κες:
Ε πί ση μη ξέ νη γλώσ σα της ε νότη τας εί ναι η αγ γλι κή.
Οι ξε νό γλωσ σες α να κοι νώσεις θα γί νο νται σε αυ τή 

(υ πο βο λή πε ρί λη ψης, στοι χεί α ε ρευ νη τού/ών κοκ).
Η πα ρου σί α ση (προ φο ρι κό κομ μά τι και δια φά νειες) 

θα γί νουν στην αγ γλι κή, ό πως και η συ ζή τη ση με το 
ακρο α τή ριο (και ο συ ντο νι σμός της ε νό τη τας).

Ό λες οι α να κοι νώ σεις (α σχέ τως ε πι στη μο νι κού πε
δί ου) θα γί νουν στην ί δια ε νό τη τα, έ ως ό του ο α ριθ μός 
τους ε πι τρέ πει την πε ραι τέ ρω κα τη γο ριο ποί η σή τους και 
δη μιουρ γί α περισ σο τέ ρων της μί ας ξε νό γλωσ σων ε νο τή
των.

Στο έ ντυ πο των πε ρι λή ψε ων των ε πι στη μο νι κών 
α να κοι νώ σε ων του συ νε δρί ου θα υ πάρ χει ει δι κό τμή μα, 
ό που θα συ μπε ρι λαμ βά νο νται ό λες οι ξε νό γλωσ σες α να
κοι νώ σεις.

Α ντί στοι χα ι σχύ ουν και για τις α ναρ τη μέ νες α να κοι
νώ σεις (posters).

Η πα ρε χό με νη α πό την ΕΓ ΒΕ βε βαί ω ση πα ρου σί α σης 
της ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας θα εί ναι γραμ μέ νη στην αγ
γλι κή.

2) ΔΥ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΑ Υ ΠΟ ΒΟ ΛΗΣ Ο ΛΟ ΚΛΗ ΡΩΝ ΕΡ ΓΑ ΣΙΩΝ 
(FULL PAPER).

Στο 13ο Συ νέ δριο θα υ πάρ ξει η δυ να τό τη τα να υ πο
βλη θούν και ο λόκλη ρες ερ γα σί ες (full paper), οι ο ποί ες 
ε φό σον κρι θούν και γί νουν δεκτές α πό την Ε πι στη μο νι κή 
Ε πι τρο πή και κα τα βά λουν το δι καί ω μα συμ με τοχής, θα 
δη μο σιευ θούν ο λό κλη ρες στο έ ντυ πο των πε ρι λή ψε ων 
των ερ γα σιών του 13ου Συ νε δρί ου. Η πα ρου σί α ση ό σων 
ερ γα σιών αυ τού του τύ που ε γκρι θούν θα γί νει εί τε σε ει
δι κή ε νό τη τα, εί τε στην αντί στοι χη θε μα τι κή ε νό τη τα που 
θα πα ρου σια στούν και οι υ πό λοι πες ερ γα σίες, θα έ χουν 
δε μέ γι στη διάρ κεια πα ρου σί α σης τα 20 λε πτά. Το πο σό 
συμ με το χής για κά θε τέ τοια ερ γα σί α εί ναι 100 Ευ ρώ. Οι 
ο δη γί ες και οι προ ϋ πο θέ σεις υ ποβο λής ερ γα σί ας εί ναι 
ί διες με αυ τές του ε πι στη μο νι κού πε ριο δι κού της Ε.Γ.Β.Ε. 
και υ πάρ χουν α να λυ τι κά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. στη διεύ θυν
ση www.egve.gr και σε γε νι κές γραμ μές οι συγ γρα φείς 
πρέ πει να γνω ρί ζουν ό τι θα πρέ πει να α κο λου θή σουν τις 
προ δια γρα φές που κα θο ρί ζο νται α πό το APA 4 και με τα
γε νέ στε ρα. Οι ερ γα σί ες δεν θα πρέ πει να υ περ βαί νουν τις 
8 δα κτυ λο γρα φη μέ νες σε λί δες (μο νό διά στη μα, 10 cpi, 
Arial). Οι ερ γα σί ες θα υ πο βάλ λο νται στη γραμ μα τεί α της 
Ε.Γ.Β.Ε. όπως και ό λες οι υ πό λοι πες για το συ νέ δριο και 
θα πρέ πει α πα ραι τή τως ε φό σον δεν υ πο βλη θούν μέ σω 
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δια δι κτύ ου, να συ νο δεύ ο νται α πό δι σκέ τα και 3 α ντίγρα φα (τα 
δύ ο α πό αυ τά μό νο με τον τί τλο της ερ γα σί ας, χω ρίς τα ο νό μα τα 
του συγ γρα φέ α ή των συγ γρα φέ ων). Προ θε σμί α υ πο βο λής αυ
τών των ερ γα σιών μέ χρι 5 / 3 / 2010.      

3) ΧΩ ΡΙ ΣΤΕΣ Ε ΝΟ ΤΗ ΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ε ΡΕΥ ΝΗ ΤΙ ΚΕΣ ΕΡ ΓΑ ΣΙΕΣ.
Στα πλαί σια της ποιο τι κής α να βάθ μι σης του συ νε δρί ου η ε πι

στημο νι κή και η ορ γα νω τι κή ε πι τρο πή α πο φά σι σαν ό λες οι ε ρευ νη
τι κές ερ γα σίες να συ μπε ρι λη φθούν και να πα ρου σια στούν σε ξε χω
ρι στές ε νό τη τες στις οποί ες θα πε ρι λαμ βά νο νται μό νο ε ρευ νη τι κές 
ερ γα σί ες, πράγ μα το ο ποί ο θα ισχύ σει και για το έ ντυ πο των πε ρι
λή ψε ων των ε πι στη μο νι κών α να κοι νώ σε ων, ε νώ και στη βε βαί ω ση 
που θα χο ρη γεί η ορ γα νω τι κή ε πι τρο πή ως α πο δει κτι κό πα ρου σί α
σης της ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας θα υ πάρ χει σχε τι κή α να φο ρά.   

4) ΒΡΑ ΒΕΥ ΣΗ ΚΑ ΛΥ ΤΕ ΡΟΥ POSTER.

Η κα λύ τε ρη α ναρ τη μέ νη α να κοί νω ση (poster) θα α να δει χθεί 
α πό τη μι κτή ε πι τρο πή α πό μέ λη της ε πι στη μο νι κής και της ορ
γα νω τι κής ε πι τρο πής, στην ο ποί α γίνε ται και η πα ρου σί α ση των 
poster. Στο κα λύ τε ρο poster θα α πο νε μη θεί ει δι κό δί πλω μα για 
τη βρά βευ ση και στον πρώ το συγ γρα φέ α της α να κοί νω σης θα 
δο θούν 2 χρό νια δω ρε άν συν δρο μές για το ε πι στη μο νι κό πε ριο

δι κό της Ε.Γ.Β.Ε. «Φυ σι κή Α γω γή & Α θλη τι σμός».

Ζ. ΕΙ ΔΙ ΚΕΣ ΠΑ ΡΟ ΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΟΥΣ

Ό λοι οι σύ νε δροι που θα συμ με τά σχουν στο 13ο Διε θνές Συ
νέ δριο θα δι καιού νται δω ρε άν είσοδο στις εκ θέ σεις του Ο λυ
μπια κού Μου σεί ου, μό νο με την ε πί δει ξη της κάρ τας συ νέ δρου. 
Η δω ρε άν εί σο δος α φορά την Πα ρα σκευ ή 19 / 3 / 2010 α πό τις 
14:00 έ ως τις 17:00, το Σάβ βα το 20 / 3 / 2010 α πό τις 10:00 έ ως τις 
14:00 και την Κυ ρια κή 21 / 3 / 2010 α πό τις 10:00 έ ως τις 14:00. 

 Η. ΔΙΑ ΜΟ ΝΗ:
Προ τά σεις για τη δια μο νή ό σων συ νέ δρων έλ θουν στη Θεσ

σα λο νί κη για την πα ρα κο λού θη ση του συ νε δρί ου της ΕΓ ΒΕ αλ
λά και για τους συ νο δούς τους ε πε ξερ γά ζε ται η ΕΓ ΒΕ και θα τις 
α να κοι νώ σει σύ ντο μα στο site στο ί ντερ νετ, αλ λά και στο α μέ σως 
ε πό με νο τεύ χος του ε νημε ρω τι κού πε ριο δι κού που θα κυ κλο φο
ρή σει σύ ντο μα. 

Η κρά τη ση και η πλη ρω μή θα γί νε ται απ’ ευ θεί ας στα ξε νο
δο χεί α α πό τους ενδια φε ρό με νους. Εί ναι ευ νό η το ό τι η έ γκαι ρη 
πραγ μα το ποί η ση των κρα τή σεων θα διευ κο λύ νει και τα ξε νο
δο χεί α και θα ε ξα σφα λί ζει τη δια θε σι μό τη τα των δω μα τί ων στις 
προ νο μια κές τιμές.      

ΝΑΤΑΣΑ ΜΑΓΚΟΥ

Ο ΛΥΚΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; ΠΑΕΙ…ΧΑΛΑΣΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ!

101 ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 5-12 ΧΡΟΝΩΝ

Ο αφουγκρασμός είναι η βάση για κάθε μαθησιακή σχέση. Με την πράξη και το στο-
χασμό η μάθηση παίρνει σχήμα, και με την αναπαράσταση και την ανταλλαγή γίνεται 
γνώση και δεξιότητα.
Τα διαθεματικά παιχνίδια αυτής της βιωματικής προσέγγισης είναι χρήσιμα για καθη-
γητές φυσικής αγωγής, εκπαιδευτικούς, φοιτητές των ΤΕΦΑΑ, Παιδαγωγικών τμημά-
των, λογοθεραπευτές, εργασιοθεραπευτές, δασκάλους Ειδικής Αγωγής, γονείς και 
όποιον άλλο ασχολείται με παιδιά.
Τα παιχνίδια μπορούν να πραγματοποιηθούν στην τάξη, την αυλή, την αίθουσα γυ-
μναστικής, το εργαστήρι, το σπίτι.

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ:

- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
- ΠΑΤΡΟΝ

ISBN: 978-960-8183-79-7, ΣΕΛΙΔΕΣ: 232, ΕΚΔΟΣΗ: 2010

www.xristodoulidi.gr

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Μια βιωματική προσέγγιση του εγγραμματισμού, των μαθηματικών
 και άλλων επιστημών μέσα από παιχνίδια ψυχοκινητικής αγωγής.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΚΥ ΚΛΟ ΦΟ ΡΗ ΣΕ ΠΡΟ ΣΦΑ ΤΑ ΤΟ ΝΕ Ο Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΜΕ ΝΟ ΒΙ ΒΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙ ΝΩ ΝΙΟ ΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ

«Κι’ αν εί χα και θη σαυ ρόν χρη μά των ή θε λα ε ξο διά σει εις θη σαυ ρόν βι βλί ων. Χρυ σί ου η ι μα τι σμού η δό ξης 
κε νής ουκ ε φρό ντι σα». Α να στά σιος Γόρ διος ο Βραγ για νί της (1654-1729).

Στις μέ ρες μας η πλη ρο φό ρη ση γύ ρω α πό έ να σω ρό α θλη τι κά ζη τή μα τα και α πο τε λέ σμα τα α γώ νων 
βρί σκε ται στο α πο κο ρύ φω μα. Ε νώ με συγ γράμ μα τα, βι βλί α και CD-R έ χου με αυ ξή σει σε τρο μα κτι κό 
βαθ μό την α πο θή κευ ση πλη ρο φο ριών για τα α θλη τι κά θέ μα τα, εν τού τοις πα ρα μέ νου με σε πρω τό γο νο 
ε πί πε δο ό σον α φο ρά την συν θε τι κή ι κα νό τη τα, την κρί ση και τη χρή ση ό λου αυ τού του ό γκου γνώ σης 
προς ό φε λος του αν θρώ που. Το κυ ρί αρ χο πρό βλη μα της σύγ χρο νης, άκρως προ ο δευ μέ νης τε χνο λο γι κά 
ε πο χής και στον α θλη τι σμό, εί ναι αυ τό της εξεύ ρε σης κά ποιου βα θύ τε ρου νο ή μα τος σε ό λα αυ τά που 
συμ βαί νουν γύ ρω μας. Προς την κα τεύ θυν ση αυ τό το βι βλί ο της κοι νω νιο λο γί ας του α θλη τι σμού και της 
φυ σι κής α γω γής κα λεί ται να δια δρα μα τί σει πρω τεύ ο ντα ρό λο.
Το βι βλί ο αυ τό εί ναι α πο τέ λε σμα πο λύ χρο νων προ σπα θειών 16 χρό νων. Στό χος του βι βλί ου εί ναι να προ-
κα λέ σει έ ναν γό νι μο προ βλη μα τι σμό με τα ξύ των φιλά θλων, προ πο νη τών, εκ παι δευ τι κών, διοι κού ντων, 
α θλη τών, α θλη τι κών δη μοσιο γρά φων και σπου δα στών για φλέ γο ντα α θλη τι κά ζη τή μα τα. Στη με λέ τη αυ-
τή α να λύ ε ται ο α θλη τι σμός μέ σα α πό τις διό πτρες της κοι νω νιο λο γί ας, για να φω τι σθούν με ρι κές ά γνω-
στες για τους πολ λούς πτυ χές. 
Ε πι κοι νω νί α για πα ραγ γε λί ες: Κων στα ντί νος Κου κου ρής, Πλα γιά ρι, Τ.Θ. 80, Δή μος Μί κρας, 57500, Νο-
μός Θεσ σα λο νί κης, compass7@otenet.gr, τηλ.23920 - 21755

ISBN 978-960-931500-5
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ΓΕ ΝΙ ΚΕΣ Ο ΔΗ ΓΙΕΣ - ΠΛΗ ΡΟ ΦΟ ΡΙΕΣ
1. Οι πε ρι λή ψεις των ε πι στη μο νι κών α να κοι νώ σε ων (προ φο ρι κών και α ναρ τη μένων) πρέ πει να α πο στα λούν μέ χρι 5 Μαρ τί ου 2010 εί τε στη διεύ θυν

ση της Ε.Γ.Β.Ε. (Προ ξέ νου Κο ρο μη λά 51, 54622 Θεσ σα λο νί κη, τηλ. και φαξ 2310 / 282512), εί τε η λε κτρο νι κά στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr) ως 
ε πι συ να πτόμε νο έγ γρα φο του word και θα γί νο νται δε κτές με τά α πό την κρί ση τους α πό την Ε πι στη μο νι κή Ε πι τρο πή. Στην πε ρίπτω ση η λε κτρο νι κής 
υ πο βο λής πρέ πει η ερ γα σί α να συ νο δεύ ε ται α πα ραί τητα και α πό το Δελ τί ο Συμ με το χής – Υ πο βο λής ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας στο συνέ δριο (φόρ μα 
υ πο βο λής), την ο ποί α μπο ρεί τε να βρεί τε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr. Οι ερ γα σί ες θα α πο στέλ λο νται για κρί ση στην Ε πι στη μο νι κή 
Ε πι τρο πή του συ νε δρί ου, μό νο με τά την κα τα βο λή του δι καιώμα τος συμ με το χής στο συ νέ δριο α πό τον συγ γρα φέ α ή τους συγ γρα φείς. Κα μί α ερ γα σί α 
δεν θα α πο στέλ λε ται για κρί ση ε άν δεν έ χει κα τα βλη θεί το δι καί ωμα συμ με το χής. Σε πε ρί πτω ση α πόρ ρι ψης πε ρί λη ψης ερ γα σί ας α πό την Ε πι στημο νι
κή Ε πι τρο πή, το δι καί ω μα συμ με το χής δεν ε πι στρέ φε ται. Μπο ρεί ό μως, να ε πα νυ πο βλη θεί η πε ρί λη ψη με τυ χόν διορ θώ σεις, χω ρίς κα τα βο λή εκ νέ ου 
του δι καιώ μα τος συμ με το χής και ε φό σον δεν έ χει πα ρέλ θει η κα τα λη κτι κή η μερο μη νί α υ πο βο λής πε ρι λή ψε ων. Α κό μα, εί ναι δυ να τό να χρη σι μο ποι η
θεί το ποσό που κα τε βλή θη ως δι καί ω μα συμ με το χής, σε πε ρί πτω ση α πόρ ρι ψης, για την πα ρα κο λού θη ση α πλώς του συ νε δρί ου ή και για την υ πο βο
λή άλ λης πε ρί λη ψης από τον ί διο ή τους ί διους συγ γρα φείς, ε φό σον δεν έ χει πα ρέλ θει η κα τα λη κτι κή η με ρο μη νί α υ πο βο λής πε ρι λή ψε ων. Ε φι στά ται η 
προ σο χή των συγ γρα φέ ων που θα υ πο βάλ λουν ερ γα σί ες που θα ε γκρι θούν, στην υ πο χρέ ω σή τους να πραγμα το ποι ή σουν την α να κοί νω σή τους στο 
συ νέ δριο (σε πε ρί πτω ση προ φο ρι κής), ή να α ναρ τή σουν το poster (σε πε ρί πτωση α ναρ τη μέ νης α να κοί νω σης) και να το πα ρου σιά σουν στην ει δι κή 
συ νε δρί α που θα γί νει γι’ αυ τό το λό γο, στο κοι νό και στη μι κτή ε πι τρο πή (α πό μέ λη της ε πι στη μο νι κής και της ορ γα νω τι κής ε πι τρο πής). Σε πε ρί πτω ση 
μη πα ρου σία σης της α να κοι νώ σε ως, τους ε νη με ρώ νου με ό τι, η μορ φή του ε ντύ που των περι λή ψε ων και του προ γράμ μα τος των α να κοι νώ σε ων που 
θα δια νε μη θεί στο συνέ δριο δεν θα συ νι στά α πο δει κτι κό πα ρου σί α σης ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας. Το πο σό που πρέ πει να κα τα βλη θεί ως δι καί ω μα 
συμ με το χής με την υ πο βο λή περί λη ψης ε πι στη μο νι κής α να κοί νω σης, δια φέ ρει αν ο συγ γρα φέ ας εί ναι έ νας ή αν υ πάρ χουν πε ρισ σό τε ροι συγ γρα φείς. 
Α να λυ τι κές πλη ρο φο ρί ες για αυ τή την πε ρί πτω ση υ πάρ χουν στο δελ τί ο συμ με το χής. Η κα τα βο λή του δι καιώ μα τος συμ με το χής α ντι στοι χεί σε μί α 
ερ γα σί α. Σε πε ρί πτω ση υ πο βο λής πε ρισ σοτέ ρων α πό μί α πε ρι λή ψε ων α πό τον ί διο ή τους ί διους συγ γρα φείς, θα πρέ πει να κα τα βλη θούν α ντί στοι χα 
δι καιώ μα τα συμ με το χής με τον α ριθ μό των πε ριλή ψε ων των ερ γα σιών που υ πο βάλ λο νται.

2. Το πο σό συμ με το χής πε ρι λαμ βά νει την πα ρα κο λού θη ση του συ νε δρί ου, τη βεβαί ω ση πα ρα κο λού θη σης, τη συμ με το χή στις κοι νω νι κές εκ δη λώ σεις 
και την πα ρο χή του υ λι κού του συ νε δρί ου.  

3. Στις πα ρου σιά σεις των ε πι στη μο νι κών α να κοι νώ σε ων ε πι τρέ πε ται η εί σοδος σε ό λους τους συ νέ δρους.
4. Ό λες οι πε ρι λή ψεις των ε πι στη μο νι κών α να κοι νώ σε ων (προ φο ρι κών και α ναρτη μέ νων) θα δη μο σιευ θούν στο ει δι κό έ ντυ πο του προ γράμ μα τος, που 

θα διανε μη θεί πριν την έ ναρ ξη του συ νε δρί ου στους συ νέ δρους.
5. Θα γί νουν οι α πα ραί τη τες ε νέρ γειες για τη χο ρή γη ση ά δειας α πό το Υ πουρ γεί ο Παι δεί ας, ό πως και στα προ η γού με να συ νέ δριά μας, (την Πα ρα σκευ ή 

19 / 3 / 2010) στους Κ.Φ.Α. της Πρω το βάθ μιας και Δευ τε ρο βάθ μιας εκ παί δευ σης (μό νι μους, ανα πλη ρω τές, α θλη τι κών σχο λεί ων, α πο σπα σμέ νους, κλπ) 
για να πα ρα κο λου θή σουν το συ νέ δριο. 

6. Στο τέ λος κά θε θε μα τι κής ε νό τη τας του συ νε δρί ου θα α κο λου θεί συ ζή τη ση με τους συ νέ δρους.
7. Η εγ γρα φή στο συ νέ δριο, η εγ γρα φή στην  Ε.Γ.Β.Ε. και η τα μεια κή τα κτο ποί η ση, μπο ρούν να γί νουν και στο χώ ρο διε ξα γω γής του συ νε δρί ου α πό την 

Πα ρα σκευή 19 / 3 / 2010 και ώ ρα 15.00. Δη λώ σεις συμ με το χής στο συ νέ δριο θα γί νο νται δε κτές και το Σάβ βα το 20 / 3 / 2010.
8. Η γραμ μα τεί α του Συ νε δρί ου θα α νοί ξει στο χώ ρο διε ξα γω γής του την Πα ρασκευ ή 19 / 3 / 2010 α πό ώ ρα 15.00. Το πρώ το θέ μα του Συ νε δρί ου θα 

ξε κι νή σει στις 17.00.    
9. Οι συ νά δελ φοι που θέ λουν να τα κτο ποι η θούν τα μεια κώς (τα μεια κά τα κτο ποι η μέ νοι θε ω ρού νται ό σοι θα έ χουν πλη ρώ σει και τη συν δρο μή του 2010), 

μπο ρούν να α πευ θυν θούν στη γραμ μα τεί α της Ε.Γ.Β.Ε. προ κει μέ νου να πλη ρο φο ρη θούν πό σες συν δρο μές ο φεί λουν και να α πο στεί λουν το σχε τι κό 
πο σό, μα ζί με το δελτί ο εγ γρα φής, συν το πο σό βέ βαια, που α ντι στοι χεί στη δή λω ση συμ με το χής τους για το συ νέ δριο. Ό σοι ε πι θυ μούν να εγ γρα φούν 
στην Ε.Γ.Β.Ε., να α πο στείλουν φω το τυ πί α του πτυ χί ου τους (ό χι ε πι κυ ρω μέ νη), μα ζί με τα πλή ρη στοι χεία τους (ε πώ νυ μο, ό νο μα, πα τρώ νυ μο, διεύ θυν
ση, τ.κ., δή μο ή κοι νό τη τα, νο μό, τηλέ φω νο, έ τος λή ψης πτυ χί ου, ει δι κό τη τα, α ριθ μό ταυ τό τη τας, e.mail) και το πο σό που α ντι στοι χεί στην εγ γρα φή και 
τη συν δρο μή, για να επω φε λη θούν α πό την ει δι κή τι μή συμ με το χής που ι σχύ ει για τα τα μεια κώς τακτο ποι η μέ να μέ λη της Ε.Γ.Β.Ε. (προ φα νώς συμ φέ ρει 
σε κά θε πε ρί πτω ση η εγ γραφή στην Ε.Γ.Β.Ε.). 

10. Για ε ρω τή σεις (π.χ. για τις συν δρο μές που ο φεί λο νται) ή για ο ποιεσ δή πο τε διευ κρι νή σεις και πλη ρο φο ρί ες, μπο ρεί τε να α πευ θύ νε στε στην Ε.Γ.Β.Ε. (εί
τε τη λε φω νι κά στο 2310 / 282512, εί τε στέλ νο ντας email, εί τε ερ χό με νοι στα γραφεί α μας, ό που μπο ρεί τε να εγ γρα φεί τε κιό λας), κά θε μέ ρα (ε κτός 
Σαβ βά του και Κυ ρια κής) α πό τις 17.30 έ ως 21.30.

11. Τα poster θα α ναρ τη θούν στο χώ ρο της γραμ μα τεί ας του συ νε δρί ου το Σάβ βα το 19 / 3 / 2010 α πό ώ ρα 10.00 έ ως 19.00, ε νώ η πα ρου σί ασή τους 
στο κοι νό και στη μι κτή ε πι τρο πή (α πό μέ λη της ε πι στη μο νι κής και της ορ γα νω τι κής ε πι τρο πής) θα γί νει την ί δια μέ ρα α πό 13.00 έ ως 16.00. Μέ γι στη 
διάρ κεια πα ρου σί α σης 5 λε πτά για κά θε α ναρ τη μέ νη α να κοί νω ση.  

12. Στους συμ με τέ χο ντες στο συ νέ δριο θα δο θεί βε βαί ω ση συμ με το χής. 

Ο ΔΗ ΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓ ΓΡΑ ΦΗ ΤΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗΣ

ΠΡΟ ΘΕ ΣΜΙΑ Υ ΠΟ ΒΟ ΛΗΣ ΜΕ ΧΡΙ 5 / 3 / 2010

1. Η πε ρί λη ψη πρέ πει να εί ναι δα κτυ λο γρα φη μέ νη σε μο νό διά στη μα (Microsoft Word 97 και με τα γε νέ στε ρα, με 10 cpi και γραμ μα το σει ρά Arial). 
2. Γράψ τε τον τί τλο με ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΑ ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΑ, τα ο νό μα τα των συγ γρα φέ ων, το ί δρυ μα ή και το τμή μα στο ο ποί ο έ γι νε η με λέ τη, διεύ θυν ση και πό λη με 

πε ζά. Α φήστε έ να κε νό διά στη μα και συ νε χί στε, χω ρίς ε σο χή πα ρα γρά φου, με το κεί μενο της πε ρί λη ψης το ο ποί ο πρέ πει να α πο τε λεί μό νο μί α πα ρά
γρα φο και να μην ξε περ νά τις 250  λέ ξεις.

3. Ο τί τλος της πε ρί λη ψης πρέ πει να εί ναι σύ ντο μος (πε ρί που 15 λέ ξεις) και κατα νο η τός και να α πο φεύ γο νται δυ σνό η τες λέ ξεις και φρά σεις.  
4. Α να φέ ρα τε συ νο πτι κά το σκο πό της με λέ της, τη με θο δο λο γί α, τα α πο τε λέ σματα και τα συ μπε ρά σμα τα. Οι πε ρι λή ψεις που δεν θα πα ρου σιά ζουν α πο

τε λέ σματα και συ μπε ρά σμα τα θα α πορ ρί πτο νται ως μη ο λο κλη ρω μέ νες.
5. Ε άν ε πι λέ ξε τε την τα χυ δρο μι κή α πο στο λή ή την υ πο βο λή αυ το προ σώ πως στο γρα φεί ο της Έ νω σης, θα πρέ πει να στεί λε τε – υ πο βά λε τε το πρω τό

τυ πο με πλή ρη στοι χεί α και δύ ο ε πι πλέ ον α ντί γρα φα στα ο ποί α πρέ πει να φαί νε ται μόνο ο τί τλος και το κεί με νο της πε ρί λη ψης χω ρίς ο νό μα τα και 
διευ θύν σεις. Θα πρέ πει ε πί σης να στεί λε τε – υ πο βά λε τε και μια δι σκέ τα με το αρ χεί ο της πε ρί λη ψης (3.5in, Microsoft Word 97, με 10 cpi και γραμ μα
το σει ρά Arial). Σε πε ρί πτω ση τα χυ δρο μι κής ή αυ το πρό σω πης υ πο βο λής η πε ρί λη ψη που δεν θα συ νο δεύ ε ται α πό δι σκέ τα δεν θα α πο στέλ λε ται για 
κρί ση στην ε πι στη μο νι κή ε πι τρο πή. Η πε ρί λη ψη μπο ρεί να α πο στα λεί και μέ σω δια δι κτύ ου στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr) ως ε πι συ να πτό με νο 
έγ γρα φο του word. Στην πε ρί πτω ση η λε κτρο νι κής υ πο βο λής πρέ πει η ερ γα σί α να συ νο δεύ ε ται α πα ραί τη τα και α πό το Δελ τί ο Συμ με το χής – Υ πο βο
λής ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας στο συ νέ δριο (φόρ μα υ πο βο λής), την οποί α μπο ρεί τε να βρεί τε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr.

6. Η χρο νι κή διάρ κεια των προ φο ρι κών α να κοι νώ σε ων εί ναι 10 λε πτά και θα υ πάρχει δυ να τό τη τα πα ρου σί α σης μέ σω Η/Υ.
7. Οι δια στά σεις των α ναρ τη μέ νων α να κοι νώ σε ων πρέ πει να εί ναι 125 x 100 cm.
8. Ό λες οι ερ γα σί ες που θα υ πο βλη θούν, θα ε ξε τα στούν με α νώ νυ μη δια δι κα σί α κρί σης α πό την Ε πι στη μο νι κή ε πι τρο πή του συ νε δρί ου.  
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Η Χρή ση της 
Τε χνο λο γί ας στη 
Φυ σι κή Α γω γή

Κυ κλο φό ρη σε το βι-
βλί ο η Χρή ση της Τε-
χνο λο γί ας στη Φυ σι-
κή Α γω γή, το ο ποί ο 
εί ναι με τά φρα ση του 
Using Technologies in 
Physical Education by 
B. Mohnsen σε ε πι μέ-
λεια Α ντω νί ου Πα να-
γιώ τη. 

Χρειά στη κε αρ κε τός και ρός προ κει μέ νου ο λό κλη ρη η 
νέ α τε χνο λο γί α, συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νου του πί να κα με 
την κι μω λί α, να γί νει α πο δε κτή α πό τους κα θη γη τές 
και να κα τα στεί ε νιαί ο και α να πό σπα στο μέ ρος του 
εκ παι δευ τι κού πε ρι βάλ λο ντος. Η τε χνο λο γί α πρέ πει 
να υ πο στη ρί ξει αυ τό που ή δη κά νου με, και πρέ πει 
να έ χου με πρό σβα ση σε αυ τή ε κεί που ερ γα ζό μα στε 
και ζού με. Η τε χνο λο γί α με τα βάλ λει τον τρό πο με τον 
ο ποί ο δι δά σκου με τη Φυ σι κή Α γω γή – α πό την πρώ τη 
χρή ση της στη δη μιουρ γί α α να φο ρών φυ σι κής κα τά 
κα τά στα σης μέ χρι την μελ λο ντική χρή ση των ο λο-
γραμ μά των ως προ σω πι κών γυ μνα στών. Η τε χνο λο-
γί α, ω στό σο, δεν α πο τε λεί αυ το σκο πό. Πρό κει ται για 
μια δια δι κα σί α και έ να ερ γα λεί ο για την αύ ξη ση της 
μά θη σης του μα θη τή και της πα ρα γω γι κό τη τας του 
κα θη γη τή. Ως εκ παι δευ τι κοί Φυ σι κής Α γω γής, πρέ πει 
να α πο κτή σου με πρό σβα ση σε αυ τήν, να την μά θου-
με, και να τη χρη σι μο ποι ή σου με.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ: ΠΟΝΟΙ ΣΤΗ 
ΜΕΣΗ

Θεόδωρου Λευθερούδη

ISBN: 978-960-8183-74-2, 
ΣΕΛΙΔΕΣ: 240, 
ΕΚΔΟΣΗ: 2009

Το βιβλίο συνοδεύεται 
από τρία DVD.

Το βιβλίο ενημερώνει όλες τις ηλικίες σχετικά με 
τα προβλήματα της πλάτης. Περιγράφει μεταξύ 
άλλων, το σωστό κάθισμα, τη σωστή ανύψωση ενός 
βάρους και προτείνει τη λειτουργική επανεκπαίδευση 
του ανθρώπινου σώματος. Απευθύνεται στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όπου 
βρίσκεται η λύση του προβλήματος. Αναλύει σχέδια 
εργασίας με παράδειγμα την πρόληψη των πόνων 
στη μέση. Υπάρχουν 400 φωτογραφίες που δείχνουν 
ασκήσεις πρόληψης, χαλάρωσης και ενδυνάμωσης. 
Επιπλέον, περιέχει ειδικά δοκιμασμένα προγράμματα 
ενδυνάμωσης που ενισχύουν και θωρακίζουν τη 
σπονδυλική στήλη. Ασκήσεις για τη θάλασσα. 
Θεραπευτικό πρόγραμμα με μπαλόνια. Στο βιβλίο 
με τα DVD συμμετέχουν και δυο συνεργάτες. Ο 
oρθοπαιδικός / χειρουργός κ. Γεώργιος Γκουδέλης 
και η ειδικευμένη φυσικοθεραπεύτρια κ. Σοφία 
Παπαστεργίου οι οποίοι προσεγγίζουν το θέμα από 
την επιστημονική του πλευρά. Τέλος, περιγράφονται 
οι πρώτες βοήθειες για τους πόνους στη μέση.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΛ ΤΙΟ ΤΑΥ ΤΟ ΤΗ ΤΟΣ ΜΕ ΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε ΝΩ ΣΗΣ        
Για την έκ δο ση της α παι τεί ται μί α πρό σφα τη φω το γρα φί α και οι κονο μι
κή τα κτο ποί η ση του μέ λους.
Τα μέ λη της Ε.Γ.Β.Ε. που δεν έ χουν προ μη θευ θεί το Δελ τί ο Ταυ-
τό τητος Μέ λους, να προ σκο μί σουν στη Γραμ μα τεί α της Ε.Γ.Β.Ε. 
ή να α πο στεί λουν μί α πρό σφα τη έγ χρω μη φω το γρα φί α τους, 
προ κει μέ νου να εκ δο θεί α πό την Ε.Γ.Β.Ε. το Δελ τί ο, το ο ποί ο και 
θα τους α πο τε λεί τα χυ δρο μι κώς. Πε ρισσό τε ρες πλη ρο φο ρί ες στη 
γραμ μα τεί α της Ε.Γ.Β.Ε..
Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕΙΑΣ Ε.ΓΒ.Ε. ΣΕ ΠΕ ΡΙ ΠΤΩ ΣΗ ΑΛ ΛΑ ΓΗΣ 
ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑ ΡΑ ΛΗ ΠΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕ ΡΙΟ ΔΙ ΚΟΥ
Πα ρα κα λού νται οι πα ρα λή πτες του ε νη με ρω τι κού πε ριο δι κού της Ε.Γ.Β.Ε να 
ε νη με ρώ νουν ά με σα τη γραμ μα τεί α της Ε.Γ.Β.Ε. για τυ χόν αλ λα γή διεύ θυν
σης, προ κει μέ νου να διευ κο λυν θεί η δια δι κα σί α α πο στο λής του περιο δι κού 
και να α πο φεύ γο νται οι ά σκο πες ε πι στρο φές και η α να ζή τη ση της νέας διεύ
θυν σης του πα ρα λή πτη α πό τη γραμ μα τεί α. Το γρα φεί ο της Ε.Γ.Β.Ε. λειτουρ
γεί κά θε μέ ρα (ε κτός Σαβ βά του και Κυ ρια κής) α πό τις 17.30 έ ως 21.30 και η 
αλ λα γή διεύ θυν σης μπο ρεί να γί νε ται εί τε τη λε φω νι κά στο 2310 / 282512, 
εί τε με φαξ στο ί διο νού με ρο, εί τε στέλ νο ντας e.mail στο egymve@hol.gr ή 
στο info@egve.gr, εί τε με ε πι στο λή στη διεύ θυν ση της Ε.Γ.Β.Ε. – Πρ. Κο ρο μη
λά 51, τ.κ. 54622, Θεσ σα λο νί κη. 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Α ΘΛΗ ΤΙ ΚΑ ΠΑΙ ΔΑ ΓΩ ΓΙ ΚΑ 
ΠΑΙ ΧΝΙ ΔΙΑ

«α πό τη θε ω ρί α στην πρά ξη»
Κυ κλο φό ρη σε, προ λί γων μη νών, σε  

(τρο πο ποι η μέ νη – βελ τιω μέ νη) δεύ τε ρη 
έκ δο ση, το βι βλί ο του ε πί τι μου Σχο λι κού 
Συμ βού λου Φυ σι κής Α γω γής, πρώ ην Δι-
δά σκο ντα στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσ σα λο νί κης 
και Θεσ σα λί ας, του Δι δά κτο ρα ΚΩΝ-
ΣΤΑ ΝΤΙ ΝΟΥ ΣΓΑ ΡΑ, με τίτλο: Α ΘΛΗ ΤΙ-
ΚΑ ΠΑΙ ΔΑ ΓΩ ΓΙ ΚΑ ΠΑΙ ΧΝΙ ΔΙΑ, «α πό τη 
θε ω ρί α στην πρά ξη». Πρό κει ται για έ να 
ε ξαι ρε τι κά προ σεγ μέ νο, ευ κο λο νό η το 
και ε πι στη μο νι κά τεκ μη ριω μέ νο βι βλί ο, 
στο εί δος του, προ σαρ μο σμέ νο στις 
σύγ χρο νες α παι τή σεις και στις ε πι στη-
μο νι κές ε ξελί ξεις της Φυ σι κής Α γω γής. 

Βα σική ε πι δί ω ξη του συγ γρα φέ α εί ναι, ό χι μό νο η προ σω πι κή α να ζή τη ση, 
αλ λά και η δη μιουρ γί α και η προ σφο ρά, μέ σα α πό την πο λύ χρο νη δι δα-
κτι κή ε να σχό λη ση του στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. των Πα νε πι στη μί ων Θεσ σα λο νί κης 
και Θεσ σα λί ας και την ε πίσης πο λύ χρο νη, προ πο νη τι κή ε να σχό λη ση του 
στους α γω νι στι κούς χώ ρους. Στις 254 σε λί δες του ε ξαι ρε τι κά ε πι μελη-
μέ νου αυ τού βι βλί ου, πα ρου σιά ζο νται, με ει δι κή – με θο δο λο γι κή σει ρά 
και πρα κτι κό τρό πο για την κα λύ τε ρη δυ να τή ε μπέ δω ση, 220 α θλη τι κά 
παι χνί δια, πο λύ εύ κο λα ε φαρ μό σι μα στη δι δα κτι κή ώ ρα του μα θή μα τος 
της Φυ σι κής Α γωγής, ό πως και σε προ γράμ μα τα προ πό νη σης, ό λων των 
α θλη μά των. Το ι διαί τε ρο ποιο τι κό στοι χεί ο, στο βι βλί ο αυ τό, εί ναι το γε-
γο νός ό τι, για την κα λύ τε ρη και πλη ρέ στε ρη κα τα νό η ση των βα σι κών 
αρ χών που διέ πουν τα κι νη τι κά ο μα δι κά παι χνί δια, αλ λά και την απο τε-
λε σμα τι κό τε ρη ορ γά νω ση και ε φαρ μο γή τους, κα τα βλή θη κε ι διαί τε ρη 
προ σπά θεια α πό τον συγ γρα φέ α, έ τσι ώ στε, για το κα θέ να α πό αυ τά, να 
κα θο ρί ζονται με συ νο πτι κό τρό πο μέ σα σε μια σε λί δα, ο δι δα κτι κός παι-
δα γω γι κός στόχος, ο α ριθ μός των παι διών που συμ με τέ χουν, το α πα ραί-
τη το α θλη τι κό υ λι κό, ο χώ ρος διε ξα γω γής, η χρο νι κή διάρ κεια ε ξά σκη σης 
και ξε κού ρα σης, ό πως και ο βαθμός δυ σκο λί ας κα τά την ε κτέ λε σή τους. 
Αυ τή η ση μα ντική τα ξι νό μη ση κρί θη κε α πα ραί τη τη για την διευ κό λυν ση 
του δύ σκο λου έρ γου του γυ μνα στή – παι δα γω γού, στη σω στή πρα κτι-
κή ε φαρ μο γή των παι χνι διών. Σί γου ρα, πρό κει ται για έ να πο λύ κα λό και 
πο λύ εν δια φέ ρον α θλη τι κό βι βλί ο, το ο ποί ο μπο ρεί να χρη σι μο ποι ηθεί 
ως πρα κτι κό δι δα κτι κό βο ή θη μα α πό τους κα θη γη τές (Πρω το βάθ μιας και 
Δευ τε ρο βάθ μιας Εκ παί δευ σης) Φυ σι κής Α γω γής, α πό τους φοι τη τές και 
τις φοιτή τριες των Τ.Ε.Φ.Α.Α. και των Παι δα γω γι κών Τμη μά των των Πα νε-
πι στη μί ων (δά σκα λους, νη πια γω γούς), α πό τα στε λέ χη προ σκό πων, αλ λά 
και α πό τους προ πο νη τές ό λων των α θλη μά των, για τη με θο δι κή και συ-
στη μα τι κή προ πό νη ση μι κρών παι διών. Διεύ θυν ση ε πι κοι νω νί ας: Κων/νος 
Αν. Σγά ρας, Δε λη γιώρ γη 26, 42100 Τρί κα λα, Τηλ.: 24310 – 21688.
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Α ΠΛΟ ΔΕΛ ΤΙΟ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ

Ε ΠΩ ΝΥ ΜΟ:..................................................................Ο ΝΟ ΜΑ:..............................................

ΠΑ ΤΡΩ ΝΥ ΜΟ:..................................................Ε ΠΑΓ ΓΕΛ ΜΑ:................................................

ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ:..................................................................................Τ.Κ:..........................................

ΔΗ ΜΟΣ / ΚΟΙ ΝΟ ΤΗ ΤΑ:................................................ΝΟ ΜΟΣ:.........................................

ΕΙ ΔΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.............................................................................................

Ε ΤΟΣ ΛΗ ΨΗΣ ΠΤΥ ΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):................................................................... 

ΤΗ ΛΕ ΦΩ ΝΟ:..................................................................................................................................... 

ΚΙ ΝΗ ΤΟ:.............................................................. E – mail:.............................................................

 ΔΙ ΚΑΙΩ ΜΑ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ                        ΜΕ ΧΡΙ 20 / 2 / 2010               Α ΠΟ 21 / 2 / 2010

 Καθ. Φυσ. Α γω γής, Ια τροί, Φυ σιο θε ρα πευ τές, κλπ          30 Ευ ρώ                               40 Ευ ρώ        
    χω ρίς ε πι στη μο νι κή α να κοί νω ση.
 Τα μεια κά τα κτο ποι η μέ να μέ λη                                          25 Ευ ρώ                                     30 Ευ ρώ 
    της Ε.Γ.Β.Ε. χω ρίς ε πιστη μο νι κή α να κοί νω ση.
 Φοι τη τές και με τα πτυ χια κοί φοι τη τές                                15 Ευ ρώ                                     20 Ευ ρώ 
    χω ρίς ε πι στη μο νι κή α να κοί νω ση                                         

Η ΜΕ ΡΟ ΜΗ ΝΙΑ:............................................  Υ ΠΟ ΓΡΑ ΦΗ:.............................................  
Κόψ τε και α πο στεί λε τε συ μπλη ρω μέ νο το δελ τί ο συμ με το χής μα ζί με την τα χυ δρο μι κή ε πι τα γή στην Ε.Γ.Β.Ε., Προ ξέ νου Κο ρο μη λά 
51,Τ.Κ.54622, Θεσ σα λο νί κη.

Σε πε ρί πτω ση πα ρου σί α σης 
ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας δεν 
πρέ πει να συ μπληρώ σε τε το 
πα ρόν δελ τί ο συμ με το χής 
αλ λά το ει δι κό δελ τί ο συμ
με το χής για παρου σί α ση 
ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας. 

13ο  ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ 
ΚΑΙ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ  ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ 19  21 ΜΑΡ ΤΙΟΥ 2010
Ο ΛΥ ΜΠΙΑ ΚΟ ΜΟΥ ΣΕΙΟ ΘΕΣ ΣΑΛΟ ΝΙ ΚΗΣ  (ΓΩ ΝΙΑ Ο ΔΩΝ Γ΄ 

ΣΕ ΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ ΚΑΙ Α ΓΙΟΥ ΔΗ ΜΗ ΤΡΙΟΥ)

ΔΕΛ ΤΙΟ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑ ΡΟΥ ΣΙΑ ΣΗ 
Ε ΠΙ ΣΤΗ ΜΟ ΝΙ ΚΗΣ ΕΡ ΓΑ ΣΙΑΣ

Ε ΠΩ ΝΥ ΜΟ:..................................................................Ο ΝΟ ΜΑ:..............................................

ΠΑ ΤΡΩ ΝΥ ΜΟ:..................................................Ε ΠΑΓ ΓΕΛ ΜΑ:................................................

ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ:..................................................................................Τ.Κ:..........................................

ΔΗ ΜΟΣ / ΚΟΙ ΝΟ ΤΗ ΤΑ:................................................ΝΟ ΜΟΣ:.........................................

ΕΙ ΔΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.............................................................................................

Ε ΤΟΣ ΛΗ ΨΗΣ ΠΤΥ ΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):................................................................... 

ΤΗ ΛΕ ΦΩ ΝΟ:..................................................................................................................................... 

ΚΙ ΝΗ ΤΟ:.............................................................. E – mail:.............................................................

 ΔΙ ΚΑΙΩ ΜΑ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ                        ΜΕ ΧΡΙ 20 / 2 / 2010               Α ΠΟ 21 / 2 / 2010

Α. Καθ. Φυσ. Α γω γής, Ια τροί, Φυ σιο θε ρα πευ τές, κλπ          40 Ευ ρώ                               45 Ευ ρώ        
    με ε πι στη μο νι κή α να κοί νω ση.
Β. Τα μεια κά τα κτο ποι η μέ να μέ λη                                          30 Ευ ρώ                                     35 Ευ ρώ 
    της Ε.Γ.Β.Ε. με ε πιστη μο νι κή α να κοί νω ση.
Γ. Φοι τη τές και με τα πτυ χια κοί φοι τη τές                                25 Ευ ρώ                                     30 Ευ ρώ 
    με ε πι στη μο νι κή α να κοί νω ση (full paper)   
Δ. Για υ πο βο λή ο λό κλη ρης ερ γα σί ας (full paper)                                             100 Ευ ρώ    
                                      
ΠΡΟ ΣΟ ΧΗ: Σε πε ρί πτω ση πα ρου σί α σης ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας πρέ πει να συ μπλη ρώ σε τε αυ τό το δελ τί ο συμ με το χής και ό χι το α πλό 
που α φορά μό νο ό σους θέ λουν να πα ρα κο λου θή σουν το συ νέ δριο. Τα πα ρα πά νω στοι χεί α συ μπλη ρώ νο νται α πό τον πρώ το συγ γρα φέ α 
με βά ση την ι διό τη τα του ο ποί ου γί νε ται και η πλη ρω μή του δι καιώ μα τος συμ με το χής και θε ω ρού νται ως δή λωση συμ με το χής για πα ρου
σί α ση ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας. Προ θε σμί α υ πο βολής μέ χρι 5 / 3 / 2010.

ΤΙ ΤΛΟΣ:................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................... 

Η ΜΕ ΡΟ ΜΗ ΝΙΑ:............................................  Υ ΠΟ ΓΡΑ ΦΗ:.............................................  
Κόψ τε και α πο στεί λε τε συ μπλη ρω μέ νο το δελ τί ο συμ με το χής μα ζί με την τα χυ δρο μι κή ε πι τα γή στην Ε.Γ.Β.Ε., Προ ξέ νου Κο ρο μη λά 
51,Τ.Κ.54622, Θεσ σα λο νί κη.

Οι α νω τέ ρω α να φε ρό με νες τι-
μές ι σχύ ουν μό νο ό ταν ο συγ-
γραφέ ας της α να κοί νω σης εί ναι 
έ νας. Ε άν οι συγ γρα φείς εί ναι 
πε ρισ σό τε ροι, τό τε η τι μή συμ-
με το χής προ σαυ ξά νε ται κα τά 
10 Ευ ρώ.

13ο  ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ
 ΚΑΙ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ  ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ 19  21 ΜΑΡ ΤΙΟΥ 2010
Ο ΛΥ ΜΠΙΑ ΚΟ ΜΟΥ ΣΕΙΟ ΘΕΣ ΣΑΛΟ ΝΙ ΚΗΣ  (ΓΩ ΝΙΑ Ο ΔΩΝ Γ΄ 

ΣΕ ΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ ΚΑΙ Α ΓΙΟΥ ΔΗ ΜΗ ΤΡΙΟΥ)

Προ φο ρι κή α να κοί νω ση (10 λε πτά)              

Poster (125 x 100 cm)                          

Ο λό κλη ρη ερ γα σί α (20 λε πτά)  
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Σ
Υ

Ν
ΕΔ

Ρ
Ιa

ΔΕΛ ΤΙΟ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Ε ΠΩ ΝΥ ΜΟ:..................................................................Ο ΝΟ ΜΑ:..............................................

ΠΑ ΤΡΩ ΝΥ ΜΟ:..................................................Ε ΠΑΓ ΓΕΛ ΜΑ:................................................

ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ:..................................................................................Τ.Κ:..........................................

ΔΗ ΜΟΣ / ΚΟΙ ΝΟ ΤΗ ΤΑ:................................................ΝΟ ΜΟΣ:.........................................

ΕΙ ΔΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.............................................................................................

Ε ΤΟΣ ΛΗ ΨΗΣ ΠΤΥ ΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):................................................................... 

ΤΗ ΛΕ ΦΩ ΝΟ:..................................................................................................................................... 

 ΔΙ ΚΑΙΩ ΜΑ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ                        ΜΕ ΧΡΙ 20 / 2 / 2010               Α ΠΟ 21 / 2 / 2010

- Για όλους τους μετέχοντες στο                                         12 Ευ ρώ                               15 Ευ ρώ        
  13ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΓΒΕ                                      

Η ΜΕ ΡΟ ΜΗ ΝΙΑ:............................................  Υ ΠΟ ΓΡΑ ΦΗ:.............................................  

13ο  ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ 
ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ 
ΚΑΙ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ  

ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ 19  21 ΜΑΡ ΤΙΟΥ 2010
Ο ΛΥ ΜΠΙΑ ΚΟ ΜΟΥ ΣΕΙΟ 

ΘΕΣ ΣΑΛΟ ΝΙ ΚΗΣ  
(ΓΩ ΝΙΑ Ο ΔΩΝ Γ΄ ΣΕ ΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ ΚΑΙ 

Α ΓΙΟΥ ΔΗ ΜΗ ΤΡΙΟΥ)

Σ
Υ

Ν
ΕΔ

Ρ
Ιa

ΔΕΛ ΤΙΟ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ

Ε ΠΩ ΝΥ ΜΟ:..................................................................Ο ΝΟ ΜΑ:..............................................

ΠΑ ΤΡΩ ΝΥ ΜΟ:..................................................Ε ΠΑΓ ΓΕΛ ΜΑ:................................................

ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ:..................................................................................Τ.Κ:..........................................

ΔΗ ΜΟΣ / ΚΟΙ ΝΟ ΤΗ ΤΑ:................................................ΝΟ ΜΟΣ:.........................................

ΕΙ ΔΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.............................................................................................

Ε ΤΟΣ ΛΗ ΨΗΣ ΠΤΥ ΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):................................................................... 

ΤΗ ΛΕ ΦΩ ΝΟ:..................................................................................................................................... 

 ΔΙ ΚΑΙΩ ΜΑ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ                        ΜΕ ΧΡΙ 20 / 2 / 2010               Α ΠΟ 21 / 2 / 2010
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ΣΗ Ένω ση Γυ μνα στών Βο ρείου Ελ λά δος

Διορ γά νω σε το 10ο Θε μα τι κό Συ νέδριο στη 
Θεσ σα λο νί κη  

Η κα θιε ρω μέ νη, πλέ ον, ε τή σια διορ γά νω
ση της Ε.Γ.Β.Ε. διε ξή χθη το Σάβ βα το 5 και την 
Κυ ρια κή 6 Δε κεμ βρί ου 2009, στη νέ α δη μο
τι κή βι βλιο θή κη του Δή μου Θεσ σαλο νί κης. 
Το 10ο Θε μα τι κό Συ νέ δριο της Ε.Γ.Β.Ε. που 
έ γι νε σε συν διορ γά νω ση με το Δή μο Θεσ
σα λο νί κης πε ριε λάμ βα νε ει δικές ει ση γή σεις, 
στρογ γυ λές τρά πε ζες και ε λεύ θε ρες α να
κοι νώ σεις (προ φορι κές και α ναρ τη μέ νες). 
Η συμ με το χή στο θε μα τι κό συ νέ δριο για τα 

τα μεια κά τα κτο ποι η μέ να μέ λη της Ε.Γ.Β.Ε. 
που δεν εί χαν πα ρου σί α ση ε πι στη μο νι κής 
ανα κοί νω σης ή ταν δω ρε άν. Η διορ γά νω ση 
του συ νε δρί ου στέ φθη κε α πό α πό λυ τη επι
τυ χί α, α φού σ’ αυ τή συμ με τεί χαν πε ρισ σό
τε ροι α πό 200 πτυ χιού χοι Φυ σι κής Α γω γής 
& Α θλη τι σμού. Κα τα ξιω μέ νοι ε πι στή μο νες 
του α θλη τι κού χώ ρου συμ με τεί χαν στις 
στρογ γυ λές τρά πε ζες του συ νε δρί ου, ε νώ 
πα ρου σιά σθη καν και 74 ε πι στη μο νι κές ερ

γα σί ες (α πό τις 90 που εί χαν αρ χι κά κα τα τε
θεί προς κρί ση στην ε πι στη μο νι κή ε πι τρο
πή του συ νε δρί ου). Ό λες οι πε ρι λή ψεις των 
προ φορι κών και των α ναρ τη μέ νων α να κοι
νώ σε ων δη μο σιεύ θη καν σε ει δι κό τεύ χος, 
που δια νε μή θη κε στους με τέ χο ντες. Χο ρη
γός του 10ου Θε μα τι κού Συ νε δρί ου ή ταν οι 
«Εκ δό σεις ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙ ΔΗ». 

    

Α πό 5 έ ως 6 Δε κεμ βρίου 2009
Στη νέ α δη μο τι κή βι βλιο θή κη Δή μου Θεσ σα λο νίκης
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φυσική αγωγή
και αθλητισμός
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 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): 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.  

ΕΚ
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Ο
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ΕΙ
Σ

Το πε ριο δι κό Φυ σι κή Αγω γή και 
Α θλη τι σμός δέ χε ται ε ρευ νη τι κά άρ
θρα σε ο ποια δή πο τε πε ριο χή της 
Φυ σι κής Α γω γής και της Α θλη τι κής 
Ε πι στή μης. Α πό 1–1–2009 η δια δι
κα σί α υ ποβο λής των άρ θρων εί ναι 
μό νο η λε κτρο νι κή με α πευ θεί ας 
η λε κτρο νι κή υ πο βολή στον συ
ντά κτη. Άρ θρα γί νο νται δε κτά για 
δη μο σί ευ ση με την προ ϋ πό θε ση 
ό τι δεν έ χουν δη μο σιευ θεί ή έ χουν 
υ πο βλη θεί προς δη μο σί ευ ση σε άλ
λο ε πιστη μο νι κό πε ριο δι κό εί τε με
ρι κώς, εί τε ο λι κώς. Το ε πι στη μο νι κό 
πε ριε χό μενο και νο μι κά ζη τή μα τα 
σε σχέ ση με τα άρ θρα α πο τε λούν 
α πο κλει στι κή ευ θύνη των συγ γρα
φέ ων. Ό λες οι ε ρευ νη τι κές ερ γα σί ες 
και οι πε ρι πτω σια κές με λέτες που 
πραγ μα το ποιού νται σε ζώ α ή ά το μα 
θα πρέ πει να εί ναι σύμ φω νες με τη 
δή λω ση της συν θή κης του Ελ σίν κι 
(Declaration of Helsinki).

Για η λε κτρο νι κή υ πο βο λή το άρ
θρο υ πο βάλ λε ται μέ σω η λεκτρο
νι κού τα χυ δρο μεί ου στο info@
hellenicjsport.com. Στο site του ε πι
στη μο νι κού πε ριο δι κού στη διεύ
θυν ση www.hellenicjsport.com, 
μπο ρεί τε να βρεί τε ό λες τις α πα ραί
τη τες πλη ρο φο ρί ες για τη διαδι κα
σί α υ πο βο λής άρ θρου, κα θώς και 
τις ο δηγί ες συγ γρα φής. Α πα ραί τη
τη προ ϋ πό θε ση της δη μοσί ευ σης 

ε νός άρ θρου εί ναι η υ πο γρα φή της 
Δήλω σης Με τα βί βα σης Δι καιω μά
των κα τά τη στιγ μή της υ πο βο λής 
του άρ θρου προς κρί ση. Το πε ριο
δι κό δη μο σιεύ ει άρ θρα στην Ελ λη
νι κή γλώσ σα (έ ντυ πη μορ φή) και 
στην Ελ λη νι κή και Αγ γλι κή γλώσ σα 
(η λε κτρο νι κή μορ φή). Οι πε ρι λή ψεις 
στην Ελ λη νι κή γλώσ σα και οι ε κτε τα
μένες πε ρι λή ψεις ή άρθρα στην Αγ
γλι κή γλώσ σα πα ρέ χο νται δω ρε άν 
μέ σω της η λε κτρο νι κής σε λί δας του 
πε ριο δικού (www.hellenicjsport.
com).

Για την υ πο βο λή ε νός άρ θρου οι 
συγ γρα φείς πλη ρώ νουν το πο σό 
των 30 Ευ ρώ α νά άρθρο και λαμ
βά νουν δω ρε άν συν δρο μή του πε
ριο δι κού για έ να έτος (4 τεύ χη). Το 
πο σό πλη ρώ νε ται με την υπο βο λή 
του άρ θρου για κρί ση. Με τά την 
ο λο κλή ρω ση της δια δι κα σί ας κρί
σης και την έ γκρι ση για δη μο σί ευ ση 
του άρ θρου, θα πρέ πει να κα τα βλη
θεί ε πι πλέ ον το ποσό των 35 ευ ρώ 
στον εκ δό τη και σε α ντάλ λαγ μα να 
πα ρα λαμ βά νει πέ ντε τεύ χη α πό το 
τεύ χος του πε ριο δι κού στο ο ποί ο 
δη μο σιεύ τη κε το άρ θρο του, χω ρίς 
κα μί α άλ λη επι βά ρυν ση. Η δια δι κα
σί α πλη ρω μής γί νε ται με τα χυ δρο μι
κή ε πι τα γή στις «ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ ΧΡΙ ΣΤΟ
ΔΟΥ ΛΙΔΗ» (Κ. Μελε νί κου 22, 546 35 
Θεσ σα λο νί κη, τηλ. 2310  248486, 

fax: 2310  248478) ή κα τά θε ση πλη
ρω μής στον λο γα ρια σμό τρα πέ ζης 
με τα α κό λου θα στοι χεί α: Ε θνι κή  
Τρά πε ζα 223 / 63568696. Ο κα τα
θέ της πρέ πει να συ μπλη ρώ νει στην 
αι τιο λό γη ση της α πό δει ξης πλη ρω
μής τα ε ξής στοι χεί α: Για το πε ριο
δι κό Φυ σι κή Α γω γή και Α θλη τι σμός 
και το ό νο μα του πρώ του συγ γρα
φέ α του άρ θρου.

Στο γρα φεί ο της Ε.Γ.Β.Ε. ή στις «ΕΚ
ΔΟ ΣΕΙΣ ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙ ΔΗ» μπο ρούν, 
ε πί σης, να εγ γρα φούν συν δρο μη τές 
στο πε ριο δι κό για την ε πι στη μονι κή  
ε νη μέ ρω σή τους ό σοι ε πι θυ μούν 
να το λαμ βά νουν τα χυ δρο μι κά στη 
διεύθυν σή τους, α νε ξάρ τη τα α πό το 
αν σκο πεύ ουν ή ό χι, να δη μο σιεύ
σουν τώ ρα ή στο μέλ λον κά ποιο 
άρ θρο τους. Η ε τή σια συν δρο μή 
α νέρ χε ται στο πο σό των 20 ευ ρώ 
και κα λύ πτει 4 τεύ χη. Οι συν δρο μη
τές του πε ριο δι κού στην Ελ λά δα και 
στο εξω τε ρι κό εί ναι πε ρισ σό τε ροι 
α πό χί λιοι.

Υπεύθυνος σύνταξης: Δρ. Ελευ
θέριος Κέλλης. Βοηθοί Υπεύθυνοι 
σύνταξης: Δρ. Νικόλαος Θεοδωρά
κης, Δρ. Συμεών Βλαχόπουλος. Επι-
στημονικός υπεύθυνος και Υπεύ-
θυνος έκδοσης από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ε.Γ.Β.Ε.: Αθανάσιος 
ΠαπαγεωργίουΠρόεδρος.  

Εγ γρα φεί τε συν δρο μη τές του ε πι στη μο νι κού πε ριο δι κού
«ΦΥ ΣΙ ΚΗ Α ΓΩ ΓΗ ΚΑΙ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΣ» που εκ δί δει η Ε.Γ.Β.Ε. 
Α να νε ώ στε τη συν δρο μή σας, ό σοι εί στε ή δη συν δρο μη τές
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Η Φυ σι κή Α γω γή μπο ρεί μεν να συμ βά λει 
γε νι κά στη μά θη ση ω στό σο δεν πρέ πει να 
χρη σι μο ποιεί ται το μάθη μα αυ τό ως μέ σον 
μάθη σης
Σε ρα φει μί δης Ιω άν νης, ε πιτ. Σχο λι κός Σύμ βου λος Φυ σι κής Α γω γής

(Η α να κοί νω ση αυ τή έ γι νε στο 10ο Θε μα τι κό συ νέ δριο της Έ νω σης Γυ μνα στών Βο ρεί ου Ελ λά δος, 5 – 6 / 12 / 2009).

Σε πολ λά κεί με να, άρ θρα και ερ γα σί ες 
(πτυ χια κές, με τα πτυ χια κές και δι δα κτο ρι κές) 
που α να φέ ρο νται στη μά θη ση σε σχέ ση με 
τη Φυ σι κή Α γω γή, η συ ντρι πτι κή πλειο νό
τη τα των Ελλή νων συγ γρα φέ ων εν νο εί και 
α πο δέ χε ται ό τι το μά θη μα αυ τό θα πρέ πει 
να στο χεύ ει και στην α πό κτη ση θε ω ρη τι κών 
γνώ σε ων και μά λι στα προ τεί νο νται τρό ποι 
χρή σης και α ξιο ποί η σης των σω μα τι κών 
α σκή σε ων για δια θε μα τι κές προ σεγ γί σεις 
κ.ά. Ω στό σο, σε έ να πρό σφα το άρ θρο με τί
τλο «Μά θη ση μέ σω κίνη σης», που έ γρα ψε 
η κ. Ευ ρυδ. Ζα χο πού λου, ε πικ. κα θη γή τρια 
των Α ΤΕΙ Θεσ σα λονί κης (πε ριοδ. Ε ΚΗ ΒΟ
ΛΟΣ, Φε βρουά ριος 2009), τεκ μη ριω μέ νο 
σε έ ρευ νες και α πό ψεις ο ρι σμέ νων σύγ χρο
νων ξέ νων ε πι στη μό νων, υ πο στη ρί ζε ται συ
μπε ρα σμα τικά ό τι η Φυ σι κή Α γω γή α πό τη 
φύ ση της ά με σα και χω ρίς τη με σο λά βη ση 
των δι δασκό ντων ή άλ λων μέ σων ε πη ρε ά
ζει γε νι κά και θε τι κά το κέ ντρο μά θη σης του 
ε γκε φά λου και ό τι θα πρέ πει τα παι διά στην 
α να πτυ ξια κή τους η λι κί α (βρεφι κή, προ σχο
λι κή και σχο λι κή) να α σχο λού νται πε ρισ σό
τε ρο με τις κι νη τι κές δρα στη ριό τη τες, πα ρά 
με τη μά θη ση θε ω ρη τι κών γνώ σε ων κα θώς 
και άλ λες παρό μοιες α πό ψεις.

Ό πως εί ναι φα νε ρό, το άρ θρο αυ τό 
α ναι ρεί σε γε νι κές γραμ μές τις θέ σεις της 
πλειο νό τη τας των α σχο λου μέ νων με τη θε
ω ρί α και δι δα κτι κή της σχο λι κής Φυσ. Α γω
γής στην Ελ λά δα, οι ο ποί οι υ πο στη ρί ζουν 
α κρι βώς το α ντί θε το, ό τι δη λα δή θα πρέ πει 
να δια τί θε ται (να α φαι ρεί ται) χρό νος α πό το 
ή δη μειω μέ νο ωρά ριο της Φυσ. Α γω γής για 
να α πο κτούν οι μα θη τές ε πι πλέ ον και ο λο
κλη ρω μένες θε ω ρη τι κές γνώ σεις (Βλέ πε 
«Δια θε μα τι κή μέ θο δο»). Πά ντως, το μειο
νέ κτη μα του, κα τά τα άλ λα, εν δια φέ ρο ντος 
άρ θρου εί ναι οι μη α κρι βό λο γος τί τλος του 
«Προ σεγ γί ζο ντας ο λι στι κά το παι δί – Μά θη
ση μέ σω της κί νη σης» ο οποί ος δεν α πο δί
δει το πε ριε χό με νο του κει μέ νου, ού τε και 
φα νε ρώ νει έ στω κά ποια δια φο ρο ποί η ση 
α πό τις ε πι κρα τού σες σχε τι κά α πό ψεις. Ε νώ 
θα μπο ρούσε να εί χε τί τλο «Η συμ βο λή της 
κί νη σης στη μά θη ση», «Η κί νη ση α πό μό νη 

της αυ ξά νει την ι κα νό τη τα μά θη σης», «Η 
ε πί δρα ση της σω μα τι κής ά σκη σης στο κέ
ντρο μά θη σης του ε γκε φά λου» ή κά ποιον 
άλ λο τί τλο, χω ρίς ό μως να πε ρι λαμβά νει τη 
λέ ξη «μέ σω»(δια μέ σου), για τί η λέ ξη αυ τή 
πα ρα πέ μπει εν νοιο λο γικά και συ νειρ μι κά 
στις α πό ψεις των «Δια θε μα το λά γνων», οι 
ο ποί οι – ό πως εί ναι γνω στό – θέ λουν το 
μά θη μα της Φυ σι κής Α γω γής να α πο τε λεί 
μέ σον και α φορ μή για α πό κτη ση ε πι πλέ ον 
θε ω ρη τι κών (δια θε μα τι κών) γνώ σε ων, έ στω 
κι αν αυ τό μειώ νει το χρό νο ά σκη σης των 
μα θη τών και κα τά συ νέ πεια και την επί δρα
ση των σω μα τι κών α σκή σε ων στην αύ ξη ση 
της ι κα νό τη τας μά θη σης, ό πως υπο στη ρί ζε
ται στο άρ θρο.

Αλ λά ας δού με ι στο ρι κά τη θέ ση των 
γυ μνα στι κών συ στη μά των και των δη
μιουργών τους, ως προς το θέ μα της σω
μα τι κής ά σκη σης σε σχέ ση με την μά θη ση. 
Τόσο τα ε πι κρα τέ στε ρα γυ μνα στι κά συ στή
μα τα ό πως, το Γερ μα νι κό (F. Jahn), το Σου
η δι κό (P. Ling), το Αγ γλι κό (Th. Arnοld) ό σο 
και τα πε ριο ρι σμέ νης εμ βέ λειας ό πως το 
Γαλ λι κό (Amoros), το Δα νέ ζι κο (Nachtegall), 
Ελ βε τι κό (Phok. Clias) κ.α. μο λο νό τι χρη σι
μο ποιούν το κα θέ να χω ρι στά δια φο ρε τι
κό α σκη σιο λό γιο (ε νόρ γα νη γυμνα στι κή, 
ορ θο σω μα τι κές στα τι κές α σκή σεις, α θλο
παι διές, α θλή μα τα κ.α.),  ωστό σο ό λα αυ τά 
έ χουν κοι νό στό χο τη σω μα τι κή εκ γύ μνα ση 
των α θλη τών και γενι κά των α σκου μέ νων. 
Γι’ αυ τό, ε κτός των άλ λων, ό λος ο χρό νος 
του μα θή μα τος της Φυ σι κής Α γω γής στα 
γυ μνα στι κά αυ τά συ στή μα τα α φιε ρώ νε ται 
α πο κλειστι κά και μό νο στην κα θα ρά σω
μα τι κή ά σκη ση. Η μό νο σχέ ση της σχο λι κής 
Φυσι κής Α γω γής ως προς τα άλ λα θε ω ρη
τι κά μα θή μα τα ή ταν πα λιά, του λά χι στον 
στην Ελ λά δα, η το πο θέ τη ση του μα θή μα
τος αυ τού κα τά προ τί μη ση στο μέ σον του 
ω ρο λο γί ου προ γράμ μα τος, δη λα δή στην 
τρί τη και τέ ταρ τη ώ ρα, ι διαί τε ρα με τά α πό 
«δύ σκο λο» μά θη μα (π.χ. μα θη μα τι κά, φυ
σι κή, χη μεί α, συ ντα κτι κό, κ.α.), για τί αυ τά 
κα τά τεκ μή ριο α παι τούν με γα λύ τε ρη ε γκε
φα λι κή διερ γα σί α και κα τά συ νέ πεια πε ρισ

σό τε ρο αί μα στο ε γκέ φα λο. Ό ταν μά λι στα 
συ μπέ σουν στο ημε ρή σιο πρό γραμ μα να 
υ πάρ χουν δύ ο ή πε ρισ σό τε ρες συ νε χό με
νες ώ ρες με μαθή μα τα της ί διας κα τη γο ρί
ας (βα ρύ τη τας π.χ. μα θη μα τι κά – φυ σι κή, 
χη μεί α – συ ντα κτι κό κ.τ.λ.), τό τε, ό πως εί ναι 
φυ σι κό, συ γκε ντρώ νε ται πολ λα πλά σιο αί μα 
στο ε γκέ φα λο, πράγ μα που για ια τρι κούς 
λό γους θα πρέ πει να α πο συμ φορη θεί. Και 
ο κα λύ τε ρος τρό πος α πο συμ φό ρη σης του 
αί μα τος, για να μην υ πάρ ξουν πα θο λο γι
κές ε πι πτώ σεις, εί ναι η σω μα τι κή ά σκη ση, 
η ο ποί α με τα φέ ρει και κα τα νέ μει φυ σιο λο
γι κά το αί μα στα α σκού με να μέ λη του σώ
μα τος (στους μυς των χε ριών, των πο διών, 
των κοι λια κών και αλ λού). Έ τσι του λά χι στο 
ε ξη γούσαν και δι καιο λο γού σαν οι πα λιοί 
γυ μνα στές τους λό γους που το μά θη μα της 
«Γυ μνα στι κής»  έ τσι το ο νό μα ζαν πα λιά – 
δεν γι νό ταν, ό που ή ταν δυ να τό, την πρώ τη 
και την τε λευ ταί α ώ ρα. Ε πί σης εί ναι πι θα νό 
οι πολ λές ώ ρες «Γυ μναστι κής» (έ ως τέσ σε
ρις) ε πί τού του να πε ρι λαμ βά νο νταν πα λιά 
στο σχο λι κό πρό γραμ μα δη λα δή για τους 
ί διους λό γους που οι σύγ χρο νοι ε ρευ νη τές 
δια πίστω σαν πως η αυ ξη μέ νη σω μα τι κή 
ά σκη ση α πό μό νη της και α πό την φύ ση 
της συμβάλ λει ευ νο ϊ κά  στο κέ ντρο μά θη
σης του ε γκε φά λου. 

Αλ λά κι αν α κό μη δε χθού με – ό πως κα
κώς υ πο στη ρί ζουν κά ποιοι δι δά σκο ντες 
στα ΤΕ ΦΑ Α – ό τι ό λα τα πα λιά γυ μνα στι κά 
συ στή μα τα συλ λή βδην α πο τε λούν πα ρελ
θόν και εί ναι «ντε μο ντέ», τό τε πώς ε ξη γεί ται 
το γε γο νός ό τι οι σύγ χρο νες γυ μνα στι κές 
τάσεις και τα ση με ρι νά ε φαρ μο ζό με να προ
γράμ μα τα σω μα τι κής εκ γύ μνα σης, όπως 
π.χ. «Πι λά τες», «Τσι ρο τρό νικ», «Κο πέ ϊ ρα», 
«Τά ιτσι» κ.ά., μο λο νό τι το κα θένα χω ρι στά 
έ χει δια φο ρε τι κό α σκη σιο λό γιο και μέ θο δο 
ε φαρ μο γής, ω στό σο όλα α νε ξαι ρέ τως, ό χι 
μό νον έ χουν κοι νό στό χο την κα θα ρά σω
μα τι κή ά σκη ση – ό πως και τα πα λιά γυ μνα
στι κά συ στή μα τα – αλ λά και κα νέ να α πό 
αυ τά δεν χρη σι μο ποιεί χρό νο α πό το πρα
κτι κό μέ ρος για θε ω ρη τι κές πα ρεκ βά σεις 
και εκ μά θη ση θε ω ρη τι κών γνώ σε ων.
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Διευ κρι νι στι κά α να φέ ρω ό τι η «Δια
θε μα τι κό τη τα» δεν εί ναι γυ μνα στι κή 
μέ θο δος αλ λά δι δα κτι κή και α φο ρά 
α πο κλει στι κά τα θε ω ρη τι κά μα θή μα τα, 
ο πό τε κα κώς συγ χέ ε ται με τις α νά λο γες 
γυ μνα στι κές με θό δους και κα κώς ε φαρ
μό ζε ται στη σχο λι κή Φυ σική Α γω γή.

Συ μπε ρα σμα τι κά

Ο α πο κλει στι κός στό χος ό λων των 
γυ μνα στι κών συ στη μά των προ γραμ μά
των και με θο δο λο γιών πα λιών και νέ ων 
αλ λά και του μέλ λο ντος ή ταν, εί ναι και – 

θα πρέ πει – να εί ναι η σω ματι κή εκ γύ μνα ση. 
Κά θε άλ λη χρή ση της σω μα τι κής ά σκη σης 
και της ά θλη σης, ό πως π.χ. ως δι δα κτι κό μέ

θη σης του ε γκε φά λου ιδιαί τε ρα στις σχο
λι κές η λι κί ες. Με άλ λα λό για, ε κτός των άλ
λων, ό σο πε ρισ σότε ρο α σκού νται σω μα τι κά 
οι μα θη τές του λά χι στον στο Νη πια γω γεί ο, 
Δη μο τικό Σχο λεί ο και Γυ μνά σιο, τό σο πε
ρισ σό τε ρο αυ ξά νε ται και η ι κα νό τη τα του 
κέ ντρου μά θη σης του ε γκε φά λου τους. Κα
τά συ νέ πεια θα πρέ πει στο μά θη μα της Φυ
σι κή Α γω γής ό λος ο χρό νος να δια τί θε ται 
στη σω μα τι κή ά σκη ση – ά θληση και να μην 
σπα τα λά ται σε άλ λες θε ω ρη τι κές δια δι κα σί
ες, ό ταν μά λι στα οι ώ ρες δι δα σκα λί ας εί ναι 
πε ριο ρι σμέ νες στο σχο λι κό πρό γραμ μα.

σο α πό κτη σης πε ρισ σό τε ρων θε ω ρη τι κών 
γνώ σε ων, α ποτε λεί πα ρέκ κλι ση α πό τη φύ
ση τους και τη σχο λι κή α πο στο λή τους.

Α νά με σα στις ά με σες και έμ με σες ε πι
δράσεις που αυ τό μα τα ε πι τυγ χά νο νται κα τά 
τη σω μα τι κή ά σκη ση – εί τε το ε πιδιώ κου
με εί τε ό χι – ό πως π.χ. η σω μα το πλα σί α, η 
ευε ξί α, η υ γεί α κ.ά. πε ρι λαμ βάνε ται και η 
α νά πτυ ξη της ι κα νό τη τας του κέ ντρου μά

ΘΡΗ ΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑ ΜΟ ΤΗΣ ΟΙ ΚΟ ΓΕ ΝΕΙΑΣ  ΤΟΥ ΠΡΟ ΠΟ ΝΗ ΤΗ  ΓΙΑΝ ΝΗ ΔΗ ΜΗ ΤΡΟ ΠΟΥ ΛΟΥ

Ό λη η Φλώ ρι να θρή νη σε για το χα μό του 45χρο νου κα θη γη τή φυ σι κής αγω γής Γιάν νη Δη μη τρό που λου και της οι κο γέ νειάς του. 
Ο Γιάν νης Δη μη τρό πουλος ή ταν κα θη γη τής στο ΤΑΔ Φλώ ρι νας και προ πο νη τής της ο μά δας χά ντμπολ γυ ναι κών Α Ε Φλώ ρι νας 
Α κα δη μί ας των Σπορ. Σε αυ το κι νη τι στι κό α τύ χη μα βρήκαν τρα γι κό θά να το η 40χρο νη σύ ζυ γός του Δέ σποι να και τα κο ρί τσια 
τους Χρύσα 4 ε τών και Χρι στιά να 3 ε τών. Η κη δεί α έ γι νε στο χω ριό Με σο νή σι Φλώ ρι νας και το πα ρών έ δω σαν σύσ σω μο το 
ΔΣ της Α Ε Φλώ ρι νας Α κα δη μί α των Σπορ, κα θώς και ό λοι οι α θλη τές και οι α θλή τριες. Ε πί σης, πα ρα βρέ θη καν ο Δή μαρ χος Πε-
ράσμα τος Αι μί λιος Α σπρί δης, ο πρώ ην Νο μάρ χης Γιάν νης Στρα τά κης, ο προ ϊ στά μενος φυ σι κής α γω γής Μπά μπης Μια χη λί δης 
κα. Το ΔΣ της Α κα δη μί ας των Σπορ σε έ κτα κτη συ νε δρί α ση α πο φά σι σε να εκ φρά σει τα συλ λυ πη τή ρια στους οι κεί ους του, να 
τι μή σει με στε φά νι τη μνή μη τους, τα τμή μα τα ό λα σε ό λους τους αγώ νες για έ να χρό νο να κρα τούν ε νός λε πτού σι γή πριν την 
έ ναρ ξη και να φο ρούν πε ρι βρα χιό νιο πέν θους. Ο πα λιός διε θνής παί κτης του Α μύ ντα Α μυ νταί ου και προ πο νη τής της Α κα δη-
μί ας των σπορ Τέ λης Κα ζα ντζί δης τό νι σε: «Κα νείς δεν έ μει νε α συ γκί νη τος σε αυ τή την τρα γω δί α. Στη μνή μη μας θα πα ρα μεί νει 
α ναλ λοί ω τη η μορ φή του Γιάν νη Δη μη τρό που λου και της οι κο γέ νειάς του. Ο Γιάν νης ή ταν έ νας ά ρι στος οι κο γε νειάρ χης. Υ πη ρέ-
τη σε ε πί 4 χρό νια το ΤΑΔ Φλώ ρι νας και πα ράλ λη λα ή ταν προ πο νη τής της ο μά δας χά ντμπολ γυ ναι κών Α Ε Φλώ ρι νας Α κα δη μί ας 
των Σπορ. Α γα πού σε το χά ντμπολ. Το κε νό που α φή νει εί ναι δυ σα να πλή ρω το»

Ε ΝΑΣ ΚΑ ΛΟΣ ΦΙ ΛΟΣ, Ε ΝΑΣ Α ΞΙΟΣ ΣΥ ΝΑ ΔΕΛ ΦΟΣ  
ΔΕΝ ΕΙ ΝΑΙ ΠΙΑ ΚΟ ΝΤΑ ΜΑΣ 

ΖΑ ΧΑ ΡΗΣ ΕΥΑΓ ΓΕ ΛΟΣ 

2002 υ πη ρέ τη σε ε πί σης με α πό σπα ση 
στο ΤΕ ΦΑ Α του Α.Π.Θ. δι δά σκοντας στο 
ερ γα στή ριο του μα θή μα τος «Θε ω ρί α 
και Με θο δι κή της Φ.Α. στην Πρωτο βάθ-
μια και Δευ τε ρο βάθ μια Εκ παί δευ ση» 
στα ΣΤ’, και Ζ’ ε ξά μη να σπου δών. Α πό 
το 2002 έ ως το 2004 ε πέ στρε ψε στην 
ορ γα νι κή του θέ ση στο 1ο Λύ κειο Πυ-
λαί ας.

Υ πήρ ξε (1967 – 1971) α θλη τής κλα σι κού 
α θλη τι σμού στον Πα νελ λή νιο αθλη τι κό ό μι
λο και Προ πο νη τής κο λύμ βη σης στη ΧΑΝ Θ 
και στον Ο ΦΘ (1975 – 1986). Τα έτη 1989  
1993 διε τέ λε σε Υ πεύ θυ νος Μα ζι κού Λα ϊ κού 
Α θλη τι σμού και Ει δι κής Α γω γής στο Νο μό 
Θεσ σα λο νί κης (Νο μαρ χια κός υ πεύ θυ νος 
προ γραμ μά των Γε νι κής Γραμμα τεί ας Α θλη
τι σμού) και τα έ τη 2004  2005 Νο μαρ χια κός 
υ πεύ θυ νος Μα ζι κού Αθλη τι σμού Ανα το λι
κής Θεσσα λονίκης. Τα έ τη 1994 – 2000 υ πη
ρέ τη σε με από σπα ση στο Γρα φεί ο Φυ σι κής 
Α γω γής Θεσσα λονί κης για θέ μα τα σχο λι κού    
α θλη τι σμού στην Πρω τοβάθ μια Εκ παί δευ
ση και τα έτη 1999  2000 εί χε την επο πτεί α 

των ΤΑΔ – Ε ΤΑΔ Θεσ σα λο νί κης (α θλη τι κά 
γυ μνά σια – λύ κεια) στους χώ ρους ά θλη σης. 
Στην πλού σια α θλη τι κή και εκ παι δευ τι κή 
του στα διο δρο μί α υ πήρ ξε α κό μα επί ση μος 
κρι τής ΣΕ ΓΑΣ (α πό το 1970) και συμ με τεί χε 
σε πολ λά συ νέ δρια και σε μι νά ρια στα ο ποί α 
πραγ μα το ποί η σε και ε πι στη μο νι κές α να κοι
νώ σεις, ε νώ υ πήρ ξε και υπεύ θυ νος διορ γά
νω σης εκ παι δευ τι κών σε μι να ρί ων.

Πά νω α πό ό λα ό μως ο Βαγγέ λης υ πήρ ξε 
για ό λους ε μάς τους νε ό τε ρους έ νας πο λύ 
κα λός φί λος και ένας πο λύ τι μος σύμ βου λος 
στα βή μα τά μας στον ε παγ γελ μα τι κό μας 
χώ ρο. Θα τον θυ μό μα στε πά ντα και οι α να
μνή σεις μας θα εί ναι μό νο ευ χά ρι στες. 

Χτυ πη μέ νος α πό την ε πάρα το νό σο 
έ φυ γε α πό κο ντά μας ο α γα πη τός και ε ξαι
ρε τι κός συ νά δελ φος Βαγ γέ λης Ζα χα ρής. 

 Ο Βαγ γέ λης Ζα χα ρής τι μή θη κε α πό 
την Έ νω ση Γυ μνα στών Βο ρεί ου Ελ λά δος το 
2005 στο 8ο Πα νελ λή νιο Συ νέ δριο Φυ σι κής 
Α γω γής και Αθλη τι σμού (8  10 Α πρι λί ου 
2005), για την πο λυε τή και ε ξαι ρε τι κή προ
σφο ρά του στη φυ σι κή α γω γή και τον α θλη
τι σμό, κα θώς και για τη συμ βο λή του στην 
α νά δει ξη του κλά δου μας μέ σα α πό αυ τή. 

Ο Βαγ γέ λης φοί τη σε στην Ε Α ΣΑ του 
Πα νε πι στη μί ου Α θη νών α πό το 1967 έ ως 
το 1970 ο πό τε και πή ρε το πτυ χί ο του. 
Διορί στη κε το 1971 στη Δευ τε ρο βάθ-
μια  Εκ παί δευ ση στο Γυ μνά σιο Ν. Καλ λι-
κρά τειας και τα έ τη 1979 - 1980 φοί τη σε 
στη ΣΕΛ ΜΕ Θεσ σα λο νί κης. Α πό το 1973 
έ ως το 1988 υ πη ρέ τη σε στο 12ο Γυ μνά σιο 
Θεσ σα λο νί κης ση με ρι νό 1ο Λύ κειο Πυ λαί-
ας ό που εί χε με τα τε θεί. Α πό το 1988 έ ως 
το 1992 υ πη ρέ τησε με α πό σπα ση στο ΤΕ-
ΦΑ Α Θεσ σα λο νί κης ό που δί δα ξε το μά θη-
μα της κο λύμ βη σης. Α πό το 2000 έ ως το 
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