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ΓΕΟΙΜΕ ΠΝΗΡΡΦΡΡΙΕ 

 
ΣΡΠΡ 
Κεςςαλονίκθ 
Κζντρο Διάδοςθσ Ερευνθτικϊν Αποτελεςμάτων του Α.Ρ.Κ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)      
  
 

ΗΞΕΡΡΞΗΟΙΑ 
25 - 27 Νοεμβρίου 2016 
 
 

ΔΙΡΡΓΑΟΩΗ 
Σχολι Επιςτθμϊν Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ Α.Ρ.Κ. 
 
 

ΤΟΔΙΡΡΓΑΟΩΗ 
Υπουργείο Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ (Μακεδονίασ & Κράκθσ) 
 
 

ΞΕ ΣΗΟ ΕΤΓΕΟΗ ΤΠΡΣΗΡΙΠΗ 
Επιτροπι Ερευνϊν Α.Ρ.Κ. 
 
 

ΤΠΡ ΣΗΟ ΑΙΓΙΔΑ  
Ε.Λ.Κ.Ε./Α.Ρ.Κ. & Τ.Ε.Φ.Α.Α./Α.Ρ.Κ. 
 
 

ΜΑΣΑΝΗΜΣΙΜΗ ΗΞΕΡΡΞΗΟΙΑ ΤΠΡΒΡΝΗ ΕΡΓΑΙΩΟ 
Ρζρασ υποβολισ εργαςιϊν 15/10/2016 
 
 

ΣΙΞΗ ΤΞΞΕΣΡΧΗ 
Σφνεδροι: 30 € , Φοιτθτζσ: 15 € 
Ρροεγγραφζσ ζωσ 31/10/2016: Σφνεδροι: 20 €, Φοιτθτζσ: 10 € 
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ΓΡΑΞΞΑΣΕΙΑ ΤΟΕΔΡΙΡΤ 
Σ.Ε.Φ.Α.Α. / Α.Ρ.Κ. 
Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ 
Νζεσ εγκαταςτάςεισ Κζρμθσ 
Γυάλινο κτίριο, 1οσ όροφοσ 
54124 Κεςςαλονίκθ 
Σ: 2310 991871-2 
F: 2310 991873 
http://icss2016.web.auth.gr 
http://www.pess.auth.gr 
 
 
 

ΕΠΙΣΗΞΡΟΙΜΡ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑ 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τθ διενζργεια ςυμποςίων από επιςτθμονικζσ εταιρείεσ 
και ανακοινϊςεισ (προφορικζσ και αναρτθμζνεσ), που καλφπτουν όλο το φάςμα των 
επιμζρουσ επιςτθμϊν του ακλθτιςμοφ και τθσ φυςικισ αγωγισ. Ειδικότερα, κα 
παρουςιαςτοφν τα νεότερα επιςτθμονικά δεδομζνα ςε τομείσ όπωσ: Ρροπονθτικι, 
Εμβιομθχανικι-Βιοκινθτικι, Εργοφυςιολογία, Ακλθτιατρικι, Ρροςαρμοςμζνθ-
Ειδικι φυςικι αγωγι, Άςκθςθ ςε αςκενείσ με χρόνιεσ πακιςεισ, Ακλθτικζσ 
κακϊςεισ, Ακλθτικι φυςικοκεραπεία, Βιοχθμεία τθσ άςκθςθσ, Ακλθτικι διατροφι, 
Κινθτικι ςυμπεριφορά, Ακλθτικι ψυχολογία, Λςτορία και φιλοςοφία τθσ φυςικισ 
αγωγισ, Ακλθτικι επιχειρθματικότθτα, Διδακτικι και μεκοδολογία τθσ φυςικισ 
αγωγισ, Ακλθτικι κοινωνιολογία, Οργάνωςθ και διοίκθςθ ακλθτιςμοφ κ.ά. Επίςθσ, 
μια καινοτομία του ςυνεδρίου είναι θ διεξαγωγι debate με κζμα «Διαλειμματικι 
άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ ι ςυνεχόμενθ άςκθςθ αντοχισ για απόδοςθ και υγεία;» 
 
 

ΠΡΡΕΔΡΡ ΤΟΕΔΡΙΡΤ 
Σπυρίδων Κζλλθσ, Κακθγθτισ  
 
 

ΡΡΓΑΟΩΣΙΜΗ ΕΠΙΣΡΡΠΗ 
 
υντονιςτζσ: 
Κοςμάσ Χριςτοφλασ, Κακθγθτισ 
Νικόλαοσ Κουτλιάνοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ 
 
Ξζλθ: 
Χριςτίνα Ευαγγελινοφ, Κακθγιτρια 
Ελευκζριοσ Κζλλθσ, Κακθγθτισ 
Κεοφάνθσ Σιάτρασ, Κακθγθτισ 
Γεϊργιοσ Τηζτηθσ, Κακθγθτισ 
Βαςίλειοσ Τςιμάρασ, Κακθγθτισ 

http://icss2016.web.auth.gr/
http://www.pess.auth.gr/


2ο Διεκνζσ Συνζδριο Ακλθτικϊν Επιςτθμϊν 

 

4 

 

Ακανάςιοσ Αναςταςίου, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
Λωάννθσ Γκίςθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
Στζλλα Δοφκα, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια 
Βαςίλειοσ Καϊμακάμθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
Σοφία Ραπαδοποφλου, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια 
Ρλοφταρχοσ Σαραςλανίδθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
Ραναγιϊτθσ Στεφανίδθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
Ελζνθ Φωτιάδου, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια 
Βαςιλεία Χατηθτάκθ, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια 
Φωτεινι Αραμπατηι, Επίκουρθ Κακθγιτρια 
Νικόλαοσ Βαβρίτςασ, Επίκουροσ Κακθγθτισ 
Ειρινθ Κοΐδου, Επίκουρθ Κακθγιτρια 
Διμθτρα Μαμελετηι, Επίκουρθ Κακθγιτρια 
Βαςιλικι Μάνου, Επίκουρθ Κακθγιτρια 
 
 

ΕΠΙΣΗΞΡΟΙΜΗ ΕΠΙΣΡΡΠΗ 
 
υντονιςτζσ: 
Κεοφάνθσ Σιάτρασ, Κακθγθτισ (ςυντονιςτισ προφορικϊν ανακοινϊςεων) 
Βαςιλεία Χατηθτάκθ, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια (ςυντονίςτρια επιςτθμονικϊν εταιριϊν) 

Διμθτρα Μαμελετηι, Επίκουρθ Κακθγιτρια (ςυντονίςτρια αναρτθμζνων ανακοινϊςεων) 

 
Ξζλθ: 
Συμεϊν Βλαχόπουλοσ, Κακθγθτισ  
Λωάννθσ Βράμπασ, Κακθγθτισ  
Γεϊργιοσ Γροφιοσ, Κακθγθτισ  
Αςτζριοσ Δελθγιάννθσ, Κακθγθτισ  
Γεϊργιοσ Δογάνθσ, Κακθγθτισ  
Χριςτίνα Ευαγγελινοφ, Κακθγιτρια 
Ελευκζριοσ Κζλλθσ, Κακθγθτισ  
Σπυρίδων Κζλλθσ, Κακθγθτισ  
Θρακλισ Κόλλιασ, Κακθγθτισ  
Ευαγγελία Κουιδι, Κακθγιτρια 
Γεϊργιοσ Μαυρομμάτθσ, Κακθγθτισ  
Βαςίλειοσ Μοφγιοσ, Κακθγθτισ  
Αικατερίνθ Μουρατίδου, Κακθγιτρια  
Γεϊργιοσ Τηζτηθσ, Κακθγθτισ  
Βαςίλειοσ Τςιμάρασ, Κακθγθτισ  
Χαράλαμποσ Τςορμπατηοφδθσ, Κακθγθτισ  
Κοςμάσ Χριςτοφλασ, Κακθγθτισ  
Κωνςταντίνοσ Αλεξανδρισ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
Σεραφείμ Αλεξίου, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ  
Λωάννθσ Αμοιρίδθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ  
Ακανάςιοσ Αναςταςίου, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ  
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Ραραςκευι Γιαγκάηογλου, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια  
Ευγενία Γιαννιτςοποφλου, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια  
Λωάννθσ Γκίςθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ  
Στυλιανι Δοφκα, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια  
Ανδρζασ Ηαφειρίδθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ  
Νικόλαοσ Κεοδωράκθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
Βαςίλειοσ Καϊμακάμθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ  
Νικόλαοσ Κωφοτόλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ  
Δθμιτριοσ Λοφποσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ  
Φϊτιοσ Μαυροβουνιϊτθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ  
Σοφία Ραπαδοποφλου, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια  
Γεϊργιοσ Ραπαϊακϊβου, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ  
Μιλτιάδθσ Ρρϊιοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
Κωνςταντίνοσ Σαλονικίδθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ  
Ρλοφταρχοσ Σαραςλανίδθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ  
Ραναγιϊτθσ Στεφανίδθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ  
Ελζνθ Φωτιάδου, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια 
Κωνςταντίνοσ Χαριτωνίδθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
 
 

ΓΡΑΞΞΑΣΕΙΑ 
 
Γραμματεία κατά τθ διάρκεια του υνεδρίου:  
 
υντονίςτρια: 
Βαςιλικι Μάνου, Επίκουρθ Κακθγιτρια 
 
Ξζλθ: 
Κωνςταντίνοσ Σαλονικίδθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
Ακανάςιοσ Γιαννακόσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ 
Μιχαιλ Νικολαΐδθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ 
Εφα Λωαννίδου, Ε.Ε.Ρ. 
Στεπάν Ραρτεμιάν, Ε.Ε.Ρ. 
Ελζνθ Σεμαλτιανοφ, Κ.Φ.Α. 
Εκελοντζσ/-τριεσ φοιτθτζσ/-τριεσ 
 
Ξόνιμθ Γραμματεία: 
Νανά Μθνοβγιοφδθ,  
Βαςίλθσ Κωτοφλασ   
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ΞΕ ΣΗΟ ΕΤΓΕΟΙΜΗ ΤΠΡΣΗΡΙΠΗ 

 

                

ΧΡΡΗΓΡΙ 

  

 
ΤΠΡΣΗΡΙΜΣΕ 

                               

           
 

 

ΧΡΡΗΓΡΙ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ 
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ΧΑΙΡΕΣΙΞΡ ΠΡΡΕΔΡΡΤ 
 
Φίλεσ και φίλοι, 
 
Με ιδιαίτερθ χαρά ςασ ανακοινϊνω τθ διοργάνωςθ του 2ου Διεκνοφσ Συνεδρίου 
Ακλθτικϊν Επιςτθμϊν “Φυςικι Αγωγι & Ακλθτιςμόσ” ςτισ 25 – 27 Νοεμβρίου 2016 
ςτθ Κεςςαλονίκθ. Το ςυνζδριο αυτό, που εξελίςςεται πλζον ςε κεςμό, τελεί υπό 
τθν αιγίδα τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ του Α.Ρ.Κ. και οι 
εργαςίεσ του κα πραγματοποιθκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του Κζντρου Διάδοςθσ 
Ερευνθτικϊν Αποτελεςμάτων και ςτθν Αίκουςα Τελετϊν του Αριςτοτζλειου 
Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ. 
 
Στο ςυνζδριο, που κα διακρίνεται από τον υψθλό επιςτθμονικό του χαρακτιρα, 
ζχουν προςκλθκεί ωσ ειςθγθτζσ διακεκριμζνοι ξζνοι και Ζλλθνεσ επιςτιμονεσ από 
τουσ πλζον ειδικοφσ ςτα αντικείμενά τουσ. Θ κεματολογία του περιλαμβάνει όλο το 
φάςμα των επιμζρουσ επιςτθμϊν του ακλθτιςμοφ και τθσ φυςικισ αγωγισ και κα 
παρουςιαςτοφν τα νεότερα επιςτθμονικά δεδομζνα ςε τομείσ όπωσ Ρροπονθτικι, 
Ακλθτιατρικι, Βιοχθμεία τθσ άςκθςθσ, Εμβιομθχανικι-Βιοκινθτικι, Ακλθτικι 
ψυχολογία, Λςτορία τθσ φυςικισ αγωγισ, Ακλθτικι επιχειρθματικότθτα, 
Εργοφυςιολογία, Ρροςαρμοςμζνθ - Ειδικι φυςικι αγωγι, Κινθτικι ςυμπεριφορά, 
Άςκθςθ ςε αςκενείσ με χρόνιεσ πακιςεισ, Ακλθτικι τραυματολογία, Ακλθτικι 
διατροφι, Διδακτικι και μεκοδολογία τθσ φυςικισ αγωγισ κ.ά.. Στθν κατεφκυνςθ 
αυτι ςυμβάλλει θ ςυμμετοχι όλων των ενεργϊν ακλθτικϊν επιςτθμονικϊν 
εταιρειϊν τθσ χϊρασ μασ. 
 
Στθν επιτυχι οργάνωςθ του ςυνεδρίου ςυμβάλλει με χαρά μεγάλοσ αρικμόσ 
ςυναδζλφων των δφο Τ.Ε.Φ.Α.Α. τθσ Σ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Ρ.Κ., εκελοντζσ/-τριεσ φοιτθτζσ/-
τριεσ, όλεσ οι ακλθτικζσ επιςτθμονικζσ εταιρείεσ τθσ χϊρασ, κακϊσ και ςθμαντικόσ 
αρικμόσ χορθγϊν, τουσ οποίουσ και ευχαριςτϊ κερμά. Θ οργανωτικι επιτροπι 
καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν επιτυχθμζνθ διοργάνωςθ του 
ςυνεδρίου και τουσ ςυγχαίρω για τθν προςπάκειά τουσ. 
 
Σασ προςκαλϊ, λοιπόν, να ςυμμετάςχετε ενεργά ςτισ εργαςίεσ του και είμαι 
ςίγουροσ ότι θ διαμονι ςασ ςτθν όμορφθ Κεςςαλονίκθ κα είναι ευχάριςτθ και 
δθμιουργικι. 
 
Με εκτίμθςθ, 
Ο Ρρόεδροσ του Συνεδρίου 
Σπυρίδων Κζλλθσ, Κακθγθτισ  
Κοςμιτορασ Σ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Ρ.Κ. 
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ΕΠΙΣΗΞΡΟΙΜΡ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑ ΤΟΕΔΡΙΡΤ 

 

 

 
Παραςκευι 25.11.2016 
 
ΜΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Αμφικζατρο Ι 
 
9:00-11:30  ΠΡΡΦΡΡΙΜΕ ΑΟΑΜΡΙΟΩΕΙ 
Προπονθτικι –  Εργοφυςιολογία – Βιοκινθτικι 
 
Προεδρείο: Χ. Γαλαηοφλασ, Κ. Μεταξάσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
Η ΡΠΕΙΑ ΕΠΙΔΡΑΗ ΔΤΡ ΠΡΩΣΡΜΡΝΝΩΟ ΠΡΡΘΕΡΞΑΟΗ ΣΗΟ ΣΑΧΤΣΗΣΑ ΣΗ 
ΞΠΑΝΑ Ε ΠΡΔΡΦΑΙΡΙΣΕ 
Κ. Σταματζλοσ1, Δ. Στίκοσ2, Κ. Μεταξάσ3, Χ. Γαλαηοφλασ1 
1 

Εργαςτιριο
 
Ρροπονθτικισ & Ακλθτικισ Απόδοςθσ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

2 
Τμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν, Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ  

3
 Εργαςτιριο Εργοφυςιολογίασ - Εργομετρίασ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
ΒΙΡΜΙΟΗΣΙΜΗ ΑΟΑΝΤΗ ΣΗ ΣΕΧΟΙΜΗ ΣΗ ΣΡΠΡΘΕΣΗΗ-ΑΠΡΓΕΙΩΗ ΣΡΤ ΑΝΞΑΣΡ 
ΕΠΙ ΜΡΟΣΩ ΣΡ «ATHENS STREET POLE VAULT 2015» 
Β. Ρανουτςακόπουλοσ1, Α.Σ. Κεοδϊρου2, H.Α. Κόλλιασ1 

1
Εργαςτιριο Βιοκινθτικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

2
ΣΕΦΑΑ/ΕΚΡΑ 

 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΩΟ ΑΜΗΕΩΟ ΤΠΑΗ-ΧΑΝΑΡΩΗ-ΔΙΑΣΑΗ (PNF) ΣΗΟ ΑΠΡΔΡΗ 
ΜΡΝΤΞΒΗΣΩΟ ΜΑΙ ΜΡΝΤΞΒΗΣΡΙΩΟ ΣΑ 10 ΝΕΠΣΑ ΠΡΔΙΑ ΕΝΕΤΘΕΡΡ Ε ΞΕΓΙΣΗ ΕΟΣΑΗ 
Κ. Ραπαδθμθτρίου1, Δ. Λοφποσ1, Γ. Τςαλισ2, Β. Mάνου3 
1
ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ, Τομζασ Λατρικισ τθσ Άκλθςθσ 

2
ΤΕΦΑΑ Σερρϊν 

3
ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ, Εργαςτιριο Ρροπονθτικισ 

 
ΠΡΑΜΣΙΜΕ ΧΕΔΙΑΞΡΤ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΩΟ ΠΡΡ-ΑΓΩΟΙΣΙΜΗ ΠΡΡΘΕΡΞΑΟΗ ΕΟΣΡ 
ΟΕΡΡΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΡΣΑΕΙ ΣΩΟ 50 ΜΑΙ 400 m ΣΗΟ ΑΓΩΟΙΣΙΜΗ ΜΡΝΤΞΒΗΗ 

http://www.phed.auth.gr/index.php/el/department/structure/labs?%20%20option=com_content&id=66:labs-7&catid=5:labs
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Α. Δαλαμιτροσ1, Α. Βάγιοσ1, Γ. Τςαλισ2, Β. Μάνου1, Λ. Κουτςιϊρασ3, Σ. Κζλλθσ1  
1
Εργαςτιριο Ρροπονθτικισ και Ακλθτικισ Απόδοςθσ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ

  

2
ΤΕΦΑΑ Σερρϊν 

3
Σχολικόσ ςφμβουλοσ Φυςικισ Αγωγισ 

 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΔΤΡ ΔΙΑΦΡΡΕΣΙΜΩΟ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΩΟ ΑΜΗΗ ΕΜΣΡ ΟΕΡΡΤ ΞΕΣΑ ΣΗΟ 
ΜΝΑΙΜΗ ΠΡΡΘΕΡΞΑΟΗ ΣΗΟ ΕΠΙΔΡΗ ΣΑ 50m ΕΝΕΤΘΕΡΗ ΣΕΧΟΙΜΗ ΣΗΟ 
ΜΡΝΤΞΒΗΗ 
Α. Βάγιοσ1, Γ. Ναςουφίδθσ1, Α. Δαλαμιτροσ1, Γ. Τςαλισ2, Β. Μάνου1, Λ. Κουτςιϊρασ3, Σ. 
Κζλλθσ1  
1
Εργαςτιριο Ρροπονθτικισ και Ακλθτικισ Απόδοςθσ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ

 

2
ΤΕΦΑΑ Σερρϊν 

3
Σχολικόσ ςφμβουλοσ Φυςικισ Αγωγισ  

 
ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΠΡΡΠΡΟΗΗ ΙΧΤΡ ΣΗ ΞΕΓΙΣΗ ΙΡΞΕΣΡΙΜΗ ΔΤΟΑΞΗ ΜΑΙ ΣΗΟ 
ΑΟΣΙΣΡΙΧΗ ΞΤΛΜΗ ΕΟΕΡΓΡΠΡΙΗΗ ΣΡΤ ΣΕΣΡΑΜΕΦΑΝΡΤ 
Ρ. Μαναβζλθ1, Ν. Αγγελοφςθσ1, Β. Γοφργουλθσ1, Κ. Χατηθνικολάου2 , Μ. Μιχαλαριάσ1 

1
Εργαςτιριο Εμβιομθχανικισ, ΤΕΦΑΑ/ΔΡΚ, Κομοτθνι 

2
Εργαςτιριο Φυςικισ Αγωγισ & Άκλθςθσ, ΤΕΦΑΑ/ΔΡΚ, Κομοτθνι 

 

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΠΡΡΠΡΟΗΗ ΣΩΟ ΑΟΑΠΟΕΤΣΙΜΩΟ ΞΤΩΟ  ΣΗΟ ΑΠΡΔΡΗ Ε 
ΤΨΡΞΕΣΡΡ  
Δ. Ρραντςίδθσ1, Α. Σιάτρασ1, Λ. Βράμπασ2, Κ. Μεταξάσ1, Κ. Χριςτοφλασ1  
1
Εργαςτιριο Εργοφυςιολογίασ – Εργομετρίασ ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
2
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Σζρρεσ 

 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΡΡΕΙΒΑΣΙΜΩΟ ΞΠΑΣΡΤΟΙΩΟ ΣΗΟ ΜΡΠΩΗ ΣΩΟ 
ΑΟΑΠΟΕΤΣΙΜΩΟ ΞΤΩΟ ΜΑΣΑ ΣΗΟ ΠΕΖΡΠΡΡΙΑ Ε ΑΟΗΦΡΡΙΜΡ ΕΔΑΦΡ 
Α. Σιάτρασ, Β. Μάνου, Χ. Γαλαηοφλασ, Δ. Ρραντςίδθσ, Κ. Χριςτοφλασ 

ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΞΗ ΠΑΡΑΔΡΙΑΜΩΟ ΞΕΘΡΔΩΟ ΣΑΧΤΔΤΟΑΞΗ ΣΗΟ ΣΕΝΕΙΡΠΡΙΗΗ ΣΗ 
ΣΕΧΟΙΜΡ-ΣΑΜΣΙΜΗ ΔΕΠΙΡΣΗΣΑ ΣΡΤ ΠΑΝΑΙΣΗ 
X. Κόλλιασ,  Α. Δροςοποφλου, Ν. Κατςαρζλθσ, Μ. Τηωρτηάκθ 
Τομζασ Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ και λοιπϊν ακλθμάτων, ΤΕΦΑΑ/ΕΚΡΑ 

 
Η ΧΕΗ ΣΗ ΣΕΧΟΙΜΗ ΞΕ ΣΗΟ ΑΟΣΡΧΗ ΣΗΟ ΠΑΝΗ 
X. Κόλλιασ, Δ. Χριςτοδουλάκθ, Λ. Ραπαδάκθσ, Μ. Τηωρτηάκθ  
Τομζασ Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ και λοιπϊν ακλθμάτων, ΤΕΦΑΑ/ΕΚΡΑ 

 
ΑΠΙΡΝΡΓΗΗ ΣΗ ΑΟΑΕΡΡΒΙΑ ΙΧΤΡ ΣΩΟ ΦΡΙΣΗΣΩΟ ΧΙΡΟΡΔΡΡΞΙΑ ΜΑΙ 
ΜΑΝΑΘΡΦΑΙΡΙΗ ΞΕΩ ΣΡΤ «ΜΤΒΡΕΡΓΡΞΕΣΡΡΤ» 
Β. Γιοβάνθσ, Γ. Κοφβαρθσ 
ΣΕΦΑΑ/ΕΚΡΑ 

 
Η ΤΞΒΡΝΗ ΣΗ ΞΡΤΙΜΗ ΣΗΟ ΕΠΙΔΡΗ ΣΩΟ ΑΜΡΤΞΕΟΩΟ ΣΗ ΧΙΡΟΡΔΡΡΞΙΑ 
Β. Γιοβάνθσ, Μ.Α. Ρρίντεηθ, Ν. Τςαγάρθ 
ΣΕΦΑΑ/ΕΚΡΑ 

 
11:30-12:00  Διάλειμμα 



2ο Διεκνζσ Συνζδριο Ακλθτικϊν Επιςτθμϊν 

 

10 

 

 
12:00-14:00 ΤΞΠΡΙΡ  ΠΑΟΕΝΝΗΟΙΑ ΕΟΩΗ ΓΙΑ ΣΗΟ ΠΡΡΩΘΗΗ ΣΩΟ 

ΓΤΟΑΙΜΩΟ ΣΡΟ ΑΘΝΗΣΙΞΡ ΜΑΙ ΣΑ ΠΡΡ (Π.Ε.Π.Γ.Α..): «ΤΓΧΡΡΟΗ 
ΓΤΟΑΙΜΑ & ΑΘΝΗΗ: ΤΞΞΕΣΡΧΗ, ΠΡΡΜΝΗΕΙ, ΠΡΡΡΠΣΙΜΕ» 

 
12:00-12:30 Αϋ ΞΕΡΡ ΧΑΙΡΕΣΙΞΡΙ 
 
Προεδρείο:  Α. Λαϊλόγλου, ΡΑΜΑΚ 
  Α. Δράκου, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
Α. Λαϊλόγλου, ΕΕΡΦΑ, Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, Ρρόεδροσ ΡΕΡΓΑΣ  
 
Σ. Ραπαδοποφλου, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ, τ. πρόεδροσ  ΡΕΡΓΑΣ 
 
Σ. Κζλλθσ, Κοςμιτορασ ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 

ΜΕΟΣΡΙΜΗ ΡΞΙΝΙΑ: «ΤΓΧΡΡΟΗ ΓΤΟΑΙΜΑ & ΑΘΝΗΗ: ΤΞΞΕΣΡΧΗ, ΠΡΡΜΝΗΕΙ, 
ΠΡΡΡΠΣΙΜΕ: Η ΤΞΒΡΝΗ ΣΗ ΠΕΠΓΑ» 

Σ. Ραπαδοποφλου, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
Σφντομο αφιζρωμα ςτθ μνιμθ του μζλουσ τθσ ΡΕΡΓΑΣ Μαρίασ Σιδθροποφλου 
 
12:30-13:15 Β’ ΞΕΡΡ: ΠΡΔΡΦΑΙΡΡ: ΞΗΔΕΟ ΔΙΑΜΡΙΕΙ 
 
Προεδρείο:  Ε. Σεμαλτιανοφ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

Ξ. Κωςταντινίδου, Σχολ. Σφμβουλοσ ΦΑ 
Μ. Μιτςιου, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ (χαιρετιςμόσ ςτθ νοθματικι) 
 

ΕΞΠΕΙΡΙΕ ΑΠΡ ΣΗΟ PREMIER LEAGUE: ΤΞΠΝΕΤΗ ΦΤΝΩΟ 
Μ. Νθςωτάκθ, Ατρόμθτοσ Ακθνϊν, SWANSEA FC, Αναλφτρια Ροδοςφαιρικϊν Αγϊνων 
 
ΓΤΟΑΙΜΕΙΡ ΠΡΔΡΦΑΙΡΡ: ΠΡΡΜΝΗΕΙ ΜΑΙ ΠΡΡΡΠΣΙΜΕ 
Ε. Τφμβιου, Event Manager in Women Football 
 
DEAFLYMPICS 2013: ΠΡΡΜΝΗΕΙ ΜΑΙ ΙΔΙΑΙΣΕΡΡΣΗΣΕ ΣΗ ΤΞΞΕΣΡΧΗ 
Ο. Δαλζκου, Μ. ίκκου, Κ. Χρυςάκθ, Ολυμπιακι ομάδα ποδοςφαίρου κωφϊν Γυναικϊν 
 
 
13:15-14:00 Γ’ ΞΕΡΡ: ΕΙΔΙΜΑ ΘΕΞΑΣΑ: ΓΤΟΑΙΜΑ ΜΑΙ ΑΘΝΗΗ 
 
Προεδρείο:  Ε. Γλυνιά, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
  Ρ. Μπαλάςκα, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
  Ρ. Κωμά, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
ΞΗΣΡΡΣΗΣΑ, ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑ, ΕΡΓΑΙΑ ΜΑΙ ΡΝΤΞΠΙΑΜΡΙ ΑΓΩΟΕ 
Ε. Ψάρρα, Ολυμπιονίκθσ, Αξιωματικόσ Ρ. Αεροπορίασ, Ρρωτακλιτρια τοξοβολίασ 
 
ΔΤΜΡΝΙΕ ΠΡΤ ΑΟΣΙΞΕΣΩΠΙΖΡΤΟ ΡΙ ΕΦΗΒΕ ΑΘΝΗΣΡΙΕ ΓΤΞΟΑΣΙΜΗ 
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Ε. Κοςμίδου, τ. Ομοςπονδιακι προπονιτρια ΑΓ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
Η ΑΤΣΡΤΓΜΕΟΣΡΩΗ ΠΡΡ ΣΡΟ ΑΓΩΟΙΣΙΜΡ  ΣΡΧΡ: ΔΙΑΦΡΡΕ ΦΤΝΩΟ 
Χ. Γαρζφθσ, Ραγκόςμιοσ πρωτακλθτισ Τριάκλου, Διευκυντισ Κολυμβθτικοφ κζντρου 
Ρανοράματοσ 
 
ΤΖΗΣΗΗ - ΤΞΠΕΡΑΞΑΣΑ 
Σθμ: Ακολουκεί ελαφρφ γεφμα των μελϊν τθσ ΡΕΡΓΑΣ ςτο χϊρο του ΚΕΔΕΑ (Reunion) 

 

 
ΜΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Αμφικζατρο ΙΙ 
 
9:00-14:00 ΤΞΠΡΙΡ ΕΝΝΗΟΙΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΒΙΡΧΗΞΕΙΑ ΜΑΙ ΦΤΙΡΝΡΓΙΑ 

ΣΗ ΑΜΗΗ 
 

9:00-9:30  Ραρουςίαςθ τθσ εταιρείασ  
 
9:00-11:30  Στρογγυλι Τράπεηα 

ΑΙΣΙΕ ΞΤΛΜΡΤ ΜΑΞΑΣΡΤ ΜΑΙ ΑΟΣΙΞΕΣΩΠΙΗ ΣΡΤ ΞΕ ΤΞΠΝΗΡΩΞΑΣΑ 
ΔΙΑΣΡΡΦΗ 
Προεδρείο: Ε. Κοΐδου, Κ. Χριςτοφλασ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ  

 
ΤΠΡΣΗΡΙΠΗ ΣΡΤ ΤΣΗΞΑΣΡ ΑΣΡ-ΦΩΦΡΜΡΕΑΣΙΟΗ  
Γ. Μπογδάνθσ, ΣΕΦΑΑ/ΕΚΡΑ 
 
ΤΠΡΣΗΡΙΠΗ ΣΡΤ ΤΣΗΞΑΣΡ ΓΑΝΑΜΣΙΜΡΤ ΡΠΕΡ  
Ν. Ραπαςπανόσ, Κλινικόσ διαιτολόγοσ - Κακθγθτισ φυςικισ αγωγισ 
 
ΤΠΡΣΗΡΙΠΗ ΣΡΤ ΤΣΗΞΑΣΡ ΡΠΤΓΡΟΡΤ  
Β. Μοφγιοσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
11:30-12:00  Διάλειμμα 
 
 
12:00-14:00  Στρογγυλι Τράπεηα  

ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΑΜΗΗ ΣΗ ΞΡΡΙΑΜΗ ΗΞΑΣΡΔΡΣΗΗ ΣΡΤ ΜΑΡΜΙΟΡΤ 
Προεδρείο: Μ. Αλμπάνθ, Μ. Κουτςιλιζρθσ, Τμιμα Λατρικισ, ΕΚΡΑ 

 
ΑΜΗΗ ΜΑΙ ΓΡΟΙΔΙΑΜΗ ΕΜΦΡΑΗ ΣΡΟ ΜΑΡΜΙΟΡ  
Α. Φιλίππου, Τμιμα Λατρικισ, ΕΚΡΑ  
 
Ρ ΡΡΝΡ ΣΗ ΕΜΦΡΑΗ ΣΗ ΙΡΞΡΡΦΗ IGF-1EC ΣΗ ΒΙΡΝΡΓΙΑ ΣΡΤ ΜΑΡΜΙΟΡΤ  
Α. Αρμακόλασ, Τμιμα Λατρικισ, ΕΚΡΑ  
 
ΑΜΗΗ, ΑΟΡΙΑ ΜΑΙ ΜΑΡΜΙΟΡ  
Κ. Μαυραγάνθ, Τμιμα Λατρικισ, ΕΚΡΑ 
 
ΤΖΗΣΗΗ - ΤΞΠΕΡΑΞΑΣΑ 
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ΜΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Αμφικζατρο ΙΙΙ 
 
9:00-11:30 ΠΡΡΦΡΡΙΜΕ ΑΟΑΜΡΙΟΩΕΙ  
Ακλθτικι Μοινωνιολογία – Διοίκθςθ του Ακλθτιςμοφ 
 
Προεδρείο:  Κ. Αλεξανδρισ, Σ. Δοφκα, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
ΕΠΑΓΓΕΝΞΑΣΙΜΗ ΕΠΡΤΘΕΟΩΗ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΩΟ: ΞΙΑ ΑΟΑΜΡΠΗΣΙΜΗ ΞΕΝΕΣΗ 
Δ. Κουρςαράκοσ1, Μιλ. Ρρϊιοσ1, Γ. Τηζτηθσ1, Ν. Τςιγγίλθσ2 
1
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

2
Τμιμα Δθμοςιογραφίασ & Μζςων Μαηικισ Επικοινωνίασ, ΑΡΚ 

 
ΠΕΠΡΙΘΗΕΙ ΑΤΣΡΑΠΡΣΕΝΕΞΑΣΙΜΡΣΗΣΑ ΟΗΠΙΑΓΩΓΩΟ Ω ΠΡΡ ΣΗ ΔΙΔΑΜΑΝΙΑ ΣΗ 
ΑΟΑΠΣΤΠΙΑΜΗ ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ 
Λ. Ραραςχόπουλοσ 

Τμιμα Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν, Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο  

 
Η ΤΟΕΙΦΡΡΑ ΣΩΟ  BASKETBALL CAMPS  ΣΗ ΒΕΝΣΙΩΗ ΣΩΟ  ΒΑΙΜΩΟ ΔΕΠΙΡΣΗΣΩΟ  
ΣΡΤ ΑΘΝΗΞΑΣΡ  ΜΑΙ  ΣΗ  ΦΤΙΜΗ  ΜΑΣΑΣΑΗ  ΠΑΙΔΙΩΟ ΜΑΙ  ΕΦΗΒΩΟ 
Γ. Χίτηιοσ  
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ Λζςβου 

 
ΣΡ ΜΡΑΣΙΜΡ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΞΑΣΙΜΡ ΕΓΜΝΗΞΑ ΜΑΙ Ρ ΑΘΝΗΣΙΞΡ. ΞΙΑ ΜΑΣΑΣΑΗ 
«ΦΤΙΡΝΡΓΙΜΗ» 
Σ. Γεωργοφλασ 
Τμιμα Κοινωνιολογίασ, Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου 

 
ΑΘΝΗΣΙΜΑ ΓΕΓΡΟΡΣΑ ΠΡΝΗ - ΣΡΠΙΜΗ ΣΡΤΡΙΣΙΜΗ ΜΑΙ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΗ ΑΟΑΠΣΤΠΗ: Η 
ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΘΕΑΝΡΟΙΜΗ ΠΑΓΜΡΞΙΡ ΠΡΩΣΑΘΝΗΞΑ ΠΑΡΑΜΣΙΑ ΜΩΠΗΝΑΙΑ 
Ρ. Μπαλάςκα, Κ. Αλεξανδρισ 
Εργαςτιριo Μάκθςθσ & Ελζγχου τθσ κίνθςθσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
ΑΠΙΡΝΡΓΗΗ ΣΡΤ ΔΙΑΤΝΝΡΓΙΜΡΤ ΕΤΡΩΠΑΛΜΡΤ ΠΡΩΣΑΘΝΗΞΑΣΡ BEACH HANDBALL 
EBT 2016 
Α. Μαυροποφλου, Κ. Αλεξανδρισ, Δ. Χατηθμανουιλ 

ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
Η ΗΞΑΙΑ ΣΗ «ΠΡΡΩΠΙΜΡΣΗΣΑ» ΣΗ ΔΙΡΡΓΑΟΩΗ ΣΗΟ ΑΟΑΠΣΤΠΗ ΕΠΩΟΤΞΩΟ 
ΣΡΤΡΙΣΙΜΩΟ ΠΡΡΡΡΙΞΩΟ: ΤΓΜΡΙΗ ΔΤΡ ΤΠΑΙΘΡΙΩΟ ΑΘΝΗΣΙΜΩΟ ΔΙΡΡΓΑΟΩΕΩΟ 
Κ. Καραγιϊργοσ, Κ. Αλεξανδρισ 
ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 
 
ΦΤΝΡ KAI ΗΓΕΣΙΜΕ ΔΕΠΙΡΣΗΣΕ:  ΣΡ ΑΘΝΗΣΙΜΡ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΟ 
Ε. Καμπερίδου  
ΣΕΦΑΑ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
 
ΣΑ ΑΜΡΤΞΕΟΑ ΕΙΜΡΟΙΜΑ (ΔΤΟΗΣΙΜΑ) ΩΞΑΣΑ Ε ΞΙΑ ΑΘΝΗΣΙΜΗ-ΜΡΙΟΩΟΙΡΝΡΓΙΜΗ 
ΠΡΡΡΠΣΙΜΗ: ΤΧΕΣΙΞΡΙ, ΑΟΣΙΦΑΕΙ ΜΑΙ ΠΑΡΑΔΡΠΡΣΗΣΕ  
Ν. Ρατςαντάρασ, Σ. Λαηάρου 
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Σπουδαςτιριο Ακλθτικισ Κοινωνιολογίασ ΣΕΦΑΑ/ΕΚΡΑ   

 
Η ΠΡΡΠΡΟΗΣΙΜΗ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΣΡ ΞΕΡΡ ΣΗ ΣΗ ΔΗΞΙΡΤΓΙΑ ΣΡΤ BRAND ΣΗ 
ΑΘΝΗΣΙΜΗ ΔΙΠΝΩΞΑΣΙΑ 
M. Nemec1, Μ. Ανδροποφλου2, P. Nemec3, V. Nemec4, G. Brezid5 

1
Σχολι Οικονομικϊν και Ρολιτικϊν Σπουδϊν, ΕΚΡΑ, Ακινα  

2
Σχολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, ΕΚΡΑ, Ακινα 

3
Σχολι Διοίκθςθσ ςτον Ακλθτιςμό, ALFA BK Ρανεπιςτιμιο, Βελιγράδι 

4
Σχολι Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτικισ Διοίκθςθσ, Ρανεπιςτιμιο Singidunum, Βελιγράδι 

5
Σχολι Ακλθτιςμοφ και Φυςικισ Αγωγισ, Ρανεπιςτιμιο Βελιγραδίου 

 
11:30-12:00  Διάλειμμα 
 
 

12:00-14:00  ΠΡΡΦΡΡΙΜΕ ΑΟΑΜΡΙΟΩΕΙ 
Ακλθτιατρικι – Βιοχθμεία τθσ Άςκθςθσ 
 
Προεδρείο: Ν. Κουτλιάνοσ, Ε. Συκαράσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
ΡΔΗΓΙΕ ΓΙΑ EΠΙΣΡΡΦΗ ΣΙ  ΑΘΝΗΣΙΜΕ ΔΡΑΣΗΡΙΡΣΗΣΕ ΞΕΣΑ ΑΠΡ  
KΡΑΟΙΡΕΓΜΕΦΑΝΙΜΕ ΜΑΜΩΕΙ  
Ν. Σφρμοσ 
Διατμθματικό Πρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν πουδϊν «Άκλθςθ και Τγεία» 

 

ΜΕΟΣΡΙΜΗ ΜΡΠΩΗ: Ρ ΡΡΝΡ ΣΗ ΕΡΡΣΡΟΙΟΗ (5-ΗΣ) ΣΗΟ ΑΜΗΗ 
Ρ. Ευςτρατίου 
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
THE WALK-PROJECT©: A PROGRAMME ENHANCING CHILDREN'S AMBULATORY ACTIVITY IN 
DAY-CARE CENTERS 
A. Kambas1, D. Aivazidis1, F. Venetsanou2, A. Avloniti1, D. Draganidis3, D. Vlachopoulos4, M. 
Michalopoulou1, A. Chatzinikolaou1, I. Fatouros3, E. Haberer5, R. Zimmer5 

1
School Phys, Educ, Sp, Sc., Democritus University of Thrace 

2
Faculty Phys, Educ, Sp, Sc., National Kapodestrian University of Athens 

3
School Phys, Educ, Sp, Sc., University of Thessaly 

4
Sp. Heal. Sc., University of Exeter 

5
Sp.Sc. Institute, University of Osnabrueck 

 
ΑΟΣΙΝΗΨΗ ΜΑΘΕΣΡΣΗΣΑ Ε ΕΦΗΒΕ ΞΕ ΙΔΙΡΠΑΘΗ ΜΡΝΙΩΗ ΜΑΙ ΤΓΙΕΙ ΤΟΡΞΗΝΙΜΕ 
Ν. Αντωνιάδου1, Ε. Σαμολαδάσ2, Σ. Σταυρίδθσ3, Γ. Γροφϊοσ1, Β. Χατηθτάκθ1 

1
Εργαςτιριο Μάκθςθσ και Ελζγχου τθσ Κίνθςθσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

2
Βϋ Ορκοπαιδικι Κλινικι, ΑΡΚ  

3
Κλινικι Σπονδυλικισ Στιλθσ και Σκολίωςθσ, Γενικό Νοςοκομείο «Άγιοσ Λουκάσ»  

 
ΑΝΝΑΓΕ ΣΗ ΤΓΜΕΟΣΡΩΗ ΑΙΞΡΦΑΙΡΙΟΗ ΣΡ ΑΙΞΑ ΜΑΣΑ ΜΑΙ ΞΕΣΑ ΣΗΟ ΑΜΗΗ 
Γ. Τςαλισ, Χ. Ταγαράκθσ, Κ. Μεταξάσ, Κ. Χριςτοφλασ, Β. Μοφγιοσ 
ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 

http://www.master-sport-health.gr/
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Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΕΟΡ ΠΑΡΕΞΒΑΣΙΜΡΤ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΡ ΕΝΝΗΟΙΜΩΟ ΠΑΡΑΔΡΙΑΜΩΟ 
ΧΡΡΩΟ ΣΗΟ ΠΡΙΡΣΗΣΑ ΖΩΗ ΑΘΕΟΩΟ  ΞΕ ΠΡΝΝΑΠΝΗ ΜΝΗΡΤΟΗ 
Ε. Χατηθχιδιρογλου, Σ. Δοφκα 
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ Κεςςαλονίκθσ 

 
ΣΑ ΑΠΡΣΕΝΕΞΑΣΑ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΡ ΕΝΝΗΟΙΜΩΟ ΠΑΡΑΔΡΙΑΜΩΟ ΧΡΡΩΟ Ε ΑΣΡΞΑ 
ΣΡΙΣΗ ΗΝΙΜΙΑ 
Β. Ηθλίδου1,2, Σ. Δοφκα1, Ο. Λίλου1, Μ. Τςολάκθ2 
1
ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ Κεςςαλονίκθσ 

2
Λατρικι Σχολι, ΑΡΚ 

 
Η ΤΞΒΡΝΗ  ΣΗ ΑΜΗΗ ΣΗΟ ΑΟΣΙΞΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΜΑΡΔΙΑΜΗ ΑΟΕΠΑΡΜΕΙΑ 
Κ. Βλαςταρίδθ, Δ. Μαμελετηι 
Εργαςτιριο Ακλθτιατρικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
Η ΤΞΒΡΝΗ  ΣΗ ΑΜΗΗ ΣΗΟ ΑΟΣΙΞΕΣΩΠΙΗ ΣΡΤ ΑΜΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΡΤ ΙΙ 
Κ. Βλαςταρίδθ, Δ. Μαμελετηι 
Εργαςτιριο Ακλθτιατρικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
ΑΠΙΡΝΡΓΗΗ ΣΩΟ ΕΠΙΠΕΔΩΟ ΩΞΑΣΙΜΗ ΔΡΑΣΗΡΙΡΣΗΣΑ ΜΑΙ ΦΤΙΜΗ ΜΑΣΑΣΑΗ 
ΞΑΘΗΣΩΟ ΣΗ ΕΝΝΑΔΑ: ΑΠΡΣΕΝΕΞΑΣΑ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΡ ΕΤΖΗΟ 2014-2015 
Α. Μιλκονίδου, Μ. Γεωργοφλθσ, Γ. Αρναοφτθσ, Γ. Ψαρρά, Κ. Τάμπαλθσ, Δ. Ραναγιωτάκοσ, Λ. 
Συντϊςθσ 
Τμιμα Επιςτιμθσ Διαιτολογίασ-Διατροφισ, Σχολι Επιςτθμϊν Υγείασ & Αγωγισ, Χαροκόπειο 
Ρανεπιςτιμιο, Ακινα 

 
ΤΓΜΡΙΗ ΕΠΙΠΕΔΩΟ ΦΤΙΜΗ ΔΡΑΣΗΡΙΡΣΗΣΑ ΜΑΙ ΔΕΙΜΣΗ ΞΑΖΑ ΩΞΑΣΡ ΞΕΣΑΠΤ 
ΡΡΞΑ ΜΑΙ ΞΗ ΡΡΞΑ ΞΑΘΗΣΩΟ ΗΝΙΜΙΑ 10-12 ΕΣΩΟ  
Β. Κοΐδου1, Κ. Κουρτζςθσ1, Ρ. Αντωνίου1, Ο. Κοφλθ1, Δ.Τικταπανίδθσ2, Μ. Κοκκινάκθσ1  
1
ΤΕΦΑΑ, Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ 

2
Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ  

 
 

Αίκουςα τελετϊν Α.Π.Θ. 
 
 

15:00-16:30  ΣΡΡΓΓΤΝΗ ΣΡΑΠΕΖΑ  
«Η ςθμερινι κατάςταςθ τθσ Φυςικισ Αγωγισ ςτο ςχολείο» 

 
υντονιςτισ: Σ. Κζλλθσ, Κοςμιτορασ ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
Ρμιλθτζσ: Λ.  Συναδινόσ, Γενικόσ Γραμματζασ Ακλθτιςμοφ 
 

Χ. Τςορμπατηοφδθσ, Κακθγθτισ ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ 
 
Ν. Γελαδάσ, Κοςμιτορασ ΣΕΦΑΑ/ΕΚΡΑ 
 
Α. Ραπαγεωργίου, Ρρόεδροσ ΕΓΒΕ 
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Ξ. Κωνςταντινίδου, Σχολικι Σφμβουλοσ Φυςικισ Αγωγισ 
 
16:30-17:00  Διάλειμμα 
 
 
 

17:00-18:30 DEBATE 
«Διαλειμματικι άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ ι ςυνεχόμενθ άςκθςθ 
αντοχισ για απόδοςθ και υγεία;» 

 
υντονιςτισ: Λ. Βράμπασ, Κακθγθτισ Εργοφυςιολογίασ, ΤΕΦΑΑ Σερρϊν 
 
χολιαςτισ:  Β. Μοφγιοσ, Κακθγθτισ Βιοχθμείασ τθσ Άςκθςθσ, ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ  
 
Ειςθγθτζσ:  Γ. Μπογδάνθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Εργοφυςιολογίασ, ΤΕΦΑΑ/ΕΚΡΑ  
         Γ. Νάςςθσ, Δρ Εργοφυςιολογίασ 
 
18:30-19:00  Διάλειμμα 
 
 
 

19:00-20:30 ΣΕΝΕΣΗ ΕΟΑΡΠΗ 
 
19:00 Χαιρετιςμοί 
 
19:30  Βραβεφςεισ 
 Ολυμπιονίκεσ 
 Ρροπονθτζσ Ολυμπιονικϊν 
 Ελλθνικι Γυμναςτικι Ομοςπονδία 
 
19:45 Ρμιλία κακθγθτι Οίκου τεργίου 

“A perspective on human movement variability: Implications for health and 
performance” 

 
20:15 Μαλλιτεχνικά δρϊμενα 
 
20:30  Δεξίωςθ 
 
* Θ δεξίωςθ κα πραγματοποιθκεί ςτο φουαγιζ τθσ αίκουςασ τελετϊν του Α.Ρ.Κ. 
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άββατο 26.11.2016 
 
ΜΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Αμφικζατρο Ι 
 

 
9:00-14:00 ΤΞΠΡΙΡ ΕΝΝΗΟΙΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΠΡΟΗΣΙΜΗ 
 
9:00-11:30  υμπόςιο 

ΔΡΡΞΕΙ ΤΓΕΙΑ, ΟΕΕ ΣΑΕΙ-ΠΡΡΡΠΣΙΜΕ 
 
Προεδρείο:   Κ. Ρυλιανίδθσ, ΣΕΦΑΑ/ΔΡΚ  

Β. Μάνου, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ  
 
9:00-9:15  ΔΙΑΦΡΡΕ ΡΡΕΙΟΡΤ ΜΑΙ «ΜΝΑΙΜΡΤ» ΔΡΡΞΡΤ, ΞΕ ΕΞΦΑΗ ΣΙ 

ΦΤΙΡΝΡΓΙΜΕ ΠΑΡΑΞΕΣΡΡΤ 
Κ. Χριςτοφλασ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
9:15-9:30  ΔΡΡΞΙΜΡ ΠΑΠΡΤΣΙ 

 Ν. Μαντηουράνθσ  ΣΕΦΑΑ/ΔΡΚ 
 
9:30-9:45  ΠΡΡΠΡΟΗΗ ΣΩΟ ΔΡΡΞΩΟ ΤΓΕΙΑ - ΤΓΧΡΡΟΕ ΣΑΕΙ 

Δ. Καςίμθσ, Ρτυχιοφχοσ ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Ρροπονθτισ αγωνιςμάτων αντοχισ 
 
9:45-10:00  ΑΟΑΠΝΗΡΩΗ ΕΟΕΡΓΕΙΑΜΩΟ ΑΠΡΘΕΞΑΣΩΟ ΜΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΜΕΙΑ 

ΑΓΩΟΙΞΑΣΩΟ ΑΟΣΡΧΗ 
Γ. Βαβρίτςασ, Υπ. διδάκτορασ ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
10:00-10:15  ΑΠΙΡΝΡΓΗΗ ΠΡΙΟ ΣΗ ΤΞΞΕΣΡΧΗ Ε ΔΡΡΞΡ ΤΓΕΙΑ: ΜΑΘΡΡΙΞΡ ΣΡΤ 

ΡΤΘΞΡΤ ΣΡΕΠΙΞΑΣΡ 
Σ. Κζλλθσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
10:15-11:00  Συηιτθςθ 
 

11:15-11:30  Βράβευςθ ακλθτϊν Σπάρτακλου: Ν. Σιδερίδθ, Λ. Κουρκουρίκθ  
 
 
ΠΑΡΡΤΙΑΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ     Σ. Κζλλθσ, Κακθγθτισ ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
 
11:30-12:00  Διάλειμμα 
 
 
12:00-14:00  υμπόςιο 

ΑΟΑΠΣΤΠΗ ΣΗ ΑΝΣΙΜΗ ΙΜΑΟΡΣΗΣΑ: ΟΕΕ ΣΑΕΙ-ΠΡΡΡΠΣΙΜΕ  
 
Προεδρείο:  Δ. Σοφλασ, ΣΕΦΑΑ/ΡΚ 

Β. Γεροδιμοσ, ΣΕΦΑΑ/ΡΚ 
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12:00-12:20  ΠΡΡΠΡΟΗΗ ΑΝΣΙΜΡΣΗΣΑ Ε ΑΟΑΠΣΤΠΙΑΜΕ ΗΝΙΜΙΕ 
Ε. Ηζτου, ΣΕΦΑΑ/ΔΡΚ, Ε. Μπάςςα, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
12:20-12:40  ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΠΡΡΠΡΟΗΗ ΔΤΟΑΞΗ ΞΕ ΑΟΣΙΣΑΕΙ ΣΗΟ ΑΝΣΙΜΗ 

ΙΜΑΟΡΣΗΣΑ 
Γ. Μπογδάνθσ, ΣΕΦΑΑ/ΕΚΡΑ 

 
12:40-13:00  ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΙΞΡ ΑΟΑΠΣΤΠΗ ΑΝΣΙΜΗ ΙΜΑΟΡΣΗΣΑ Ε ΡΞΑΔΙΜΑ 

ΑΘΝΗΞΑΣΑ 
Β. Μάνου, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Ν. Σταυρόπουλοσ, Ρροπονθτισ καλακοςφαίριςθσ 

 
13:00-13:20  ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΙΞΡ ΑΟΑΠΣΤΠΗ ΑΝΣΙΜΗ ΙΜΑΟΡΣΗΣΑ Ε ΞΑΧΗΣΙΜΑ 

ΑΘΝΗΞΑΣΑ 
Κ. Μπζθσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
13:20-14:00  Συηιτθςθ 
 
 

 
ΜΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Αμφικζατρο ΙΙ 
 
 

9:00-11:30 ΤΞΠΡΙΡ ΕΝΝΗΟΙΜΗ ΑΜΑΔΗΞΙΑ ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ: 
 «ΑΟΑΖΗΣΩΟΣΑ ΞΙΑ.... ΑΝΝΗ ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ» 

 
Προεδρείο:  Ε. Αλμπανίδθσ, ΣΕΦΑΑ/ΔΡΚ 
 
9:00-9:30  ΔΡΑΕΙ ΜΑΙ ΠΑΡΕΞΒΑΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΡΣΕΡΗ ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ ΣΡ ΧΡΝΕΙΡ 

Ξ. Κωνςταντινίδου, Σχολικι Σφμβουλοσ Φυςικισ Αγωγισ Κράκθσ 
 
9:30-10:00  Ρ ΡΡΝΡ ΣΡΤ ΜΑΘΗΓΗΣΗ ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ Ω ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗ 

ΜΙΟΗΣΙΜΗ ΜΑΘΗΞΕΡΙΟΡΣΗΣΑ ΣΡΤ ΠΑΙΔΙΡΤ 
Κ. Κουρτζςθσ, ΣΕΦΑΑ/ΔΡΚ 

 
10:00-10:30  ΔΙΑΡΜΗ ΕΠΙΞΡΡΦΩΗ ΜΑΙ ΕΠΑΓΓΕΝΞΑΣΙΜΗ ΤΠΡΣΗΡΙΠΗ ΣΩΟ 

ΜΑΘΗΓΗΣΩΟ  ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ 
Β. Δζρρθ, ΣΕΦΑΑ/ΔΡΚ 

 
10:30-11:00  ΠΡΡΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΞΕΑ ΑΠΡ ΣΡ ΞΑΘΗΞΑ ΣΗ ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ 

Λ. Κεοδωράκθσ, Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ/ΡΚ 
 
11:00-11:30  Ρ ΡΡΝΡ ΣΡΤ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΗ ΠΡΝΙΣΙΜΗ ΣΗ ΤΓΧΡΡΟΗ 

ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ 
Ε. Γκορτςίλα, Ειςθγιτρια Φυςικισ Αγωγισ ςτο Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ 
Ρολιτικισ 
 

11:30-12:00  Διάλειμμα 
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12:00-14:00 ΤΞΠΡΙΡ ΕΝΝΗΟΙΜΗ ΕΠΙΣΗΞΡΟΙΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΔΙΡΙΜΗΗ 
ΑΘΝΗΣΙΞΡΤ ΜΑΙ ΑΟΑΨΤΧΗ (ΕΝΝ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.): «ΓΟΩΕΙ ΜΑΙ 
ΔΕΠΙΡΣΗΣΕ ΠΡΤ ΑΠΑΙΣΡΤΟΣΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΝΞΑΣΙΜΗ 
ΑΠΡΜΑΣΑΣΑΗ ΣΗΟ ΑΘΝΗΣΙΜΗ ΑΓΡΡΑ: ΡΙ ΑΠΡΨΕΙ ΣΩΟ 
ΕΡΓΡΔΡΣΩΟ» 

 
Προεδρείο:  Γ. Τηζτηθσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ  

Κ. Αλεξανδρισ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
12:00-12:20  Η ΑΓΡΡΑ ΣΡΤ FITNESS ΣΗΟ ΕΝΝΑΔΑ ΜΑΙ ΡΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΠΡ ΣΡΤ 

ΓΤΞΟΑΣΕ 
   Φ. Μαρκόπουλοσ, Life Fitness Centre 
 
12:20-12:40  ΠΡΡΩΠΙΜΡ ΓΤΞΟΑΣΗ: ΠΡΡΦΙΝ, ΓΟΩΕΙ ΜΑΙ ΔΕΠΙΡΣΗΣΕ 

Σ. Ηουρλαδάνθ, Studio Human 
 
12:40-13:00  ΑΘΝΗΣΙΜΕ ΑΜΑΔΗΞΙΕ ΜΑΙ ΕΠΑΓΓΕΝΞΑΣΙΜΗ ΑΠΡΜΑΣΑΣΑΗ ΣΩΟ 

ΑΠΡΦΡΙΣΩΟ 
Λ. Ραπαδόπουλοσ, GBA Ακαδθμίεσ Καλακοςφαίριςθσ 

 
13:00-13:20 ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΑ ΑΘΝΗΣΙΞΡΤ ΜΑΙ ΨΤΧΑΓΩΓΙΑ ΣΑ ΠΕΟΡΔΡΧΕΙΑ 

Σ. Γαϊτανίδθσ, SPA & Sport Manager, Sani Resort 
 
13:20-13:40  ΠΡΡΩΠΙΜΡ ΜΑΙ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΑ ΑΘΝΗΣΙΞΡΤ ΣΗΟ ΣΡΠΙΜΗ 

ΑΤΣΡΔΙΡΙΜΗΗ 
Μ. ουςζτθ, Διευκφντρια Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Ραιδείασ, 
Ακλθτιςμοφ, Ρολιτιςμοφ Διμου Αμπελοκιπων-Μενεμζνθσ  

 
13:40-14:00 ΠΑΙΔΙΜΕ ΜΑΣΑΜΗΟΩΕΙ ΜΑΙ ΣΕΝΕΧΗ: ΓΟΩΕΙ ΜΑΙ ΔΕΠΙΡΣΗΣΕ 

Κ. Καραγιϊργοσ, Καταςκινωςθ «Γλάροι» 

 
 

ΜΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Αμφικζατρο ΙΙΙ 

 
9:00-11:30  ΠΡΡΦΡΡΙΜΕ ΑΟΑΜΡΙΟΩΕΙ 
Διδακτικι τθσ Φυςικισ Αγωγισ – Ακλθτικι Ψυχολογία 
 
Προεδρείο: Β. Μπαρκοφκθσ, Δ. Χατηόπουλοσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
ΑΤΣΡΟΡΞΙΑ ΜΑΙ ΔΙΔΑΜΑΝΙΑ ΣΗ ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ. ΞΙΑ ΑΟΑΜΡΠΙΜΗ ΞΕΝΕΣΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣYΝ 
ΔΙΔΑΜΑΝΙΑ ΜΑΙ ΓΙΑ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΑ ΠΑΡΕΞΒΑΗ ΠΡΤ ΠΡΡΑΓΡΤΟ ΣΗΟ ΑΤΣΡΟΡΞΙΑ 
ΣΩΟ ΞΑΘΗΣΩΟ/ΣΡΙΩΟ 
Δ. Καραογλανίδθσ, Α. Μουρατίδου 
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Σζρρεσ 
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ΔΗΞΙΡΤΡΓΙΜΡΣΗΣΑ, ΤΟΑΙΘΗΞΑΣΙΜΗ ΕΜΦΡΑΗ ΜΑΙ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ: ΤΓΜΡΙΣΙΜΗ ΞΕΝΕΣΗ 
ME BAΗ ΣΑ ΔΗΞΡΓΡΑΦΙΜΑ ΧΑΡΑΜΣΗΡΙΣΙΜΑ ΞΑΘΗΣΩΟ/ΣΡΙΩΟ ΓΤΞΟΑΙΡΤ 
Λ. Ραρίςθ, Α. Μουρατίδου, Σ. Καρατηά 

ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Σζρρεσ 

 
ΔΗΞΙΡΤΡΓΙΜΡΣΗΣΑ ΜΑΙ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ. ΑΟΑΜΡΠΙΜΗ ΞΕΝΕΣΗ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΩΟ 
ΠΑΡΕΞΒΑΗ ΣΡ ΧΩΡΡ ΣΡΤ ΧΡΝΕΙΡΤ ΜΑΙ ΣΑ ΠΝΑΙΙΑ ΣΗ ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ 
Σ. Καρατηά, Α. Μουρατίδου, Λ. Ραρίςθ 
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Σζρρεσ 

 
ΔΙΑΦΡΡΕ ΞΕΣΑΠΤ ΦΡΙΣΗΣΩΟ ΜΑΙ ΦΡΙΣΗΣΡΙΩΟ Ω ΠΡΡ ΣΙ ΣΑΕΙ ΜΑΙ ΣΗ 
ΤΞΞΕΣΡΧΗ Ε ΦΡΡΟΣΙΣΗΡΙΑΜΑ ΞΑΘΗΞΑΣΑ ΕΟΡΡΓΑΟΗ ΓΤΞΟΑΣΙΜΗ  
Δ. Μυλϊςθσ, Κ. Σιάτρασ 

ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
ΕΝΕΓΧΡ ΑΠΙΡΠΙΣΙΑ ΕΟΡ ΣΕΣ ΡΤΘΞΙΜΗ ΙΜΑΟΡΣΗΣΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΡΧΡΝΙΜΗ 
ΗΝΙΜΙΑ 
Ρ. Χατηθχιδιρογλου, Δ. Χατηόπουλοσ, Α. Κόλλιασ 
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
ΠΡΡΩΠΙΜΡΣΗΣΑ ΣΡΟ ΑΘΝΗΣΙΞΡ: ΤΧΕΣΙΗ ΜΑΙ ΑΝΝΗΝΕΠΙΔΡΑΗ 
Γ. Βανάκασ, Κ. Στεργίου 
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
Η ΗΞΑΙΑ ΣΗ ΤΟΑΙΘΗΞΑΣΙΜΗ ΟΡΗΞΡΤΟΗ ΣΡΟ ΑΘΝΗΣΙΞΡ 
Α.-Ρ. Μαραγκοφ 
Εργαςτιριο Ανκρωπιςτικϊν Ερευνϊν ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

    
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΡΤ ΞΡΟΣΕΝΡΤ ΣΩΟ ΑΘΝΡΠΑΙΔΙΩΟ ΣΗΟ ΒΕΝΣΙΩΗ ΣΗ 
ΤΟΑΙΘΗΞΑΣΙΜΗ ΟΡΗΞΡΤΟΗ ΜΑΣΑ ΣΗΟ ΤΟΕΜΠΑΙΔΕΤΗ 
Σ. Κορολόγου, Χ. Τςορμπατηοφδθσ, Β. Μπαρκοφκθσ 
Εργαςτιριο Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 

ΨΤΧΙΑΣΡΙΜΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΣΡΤ ΑΘΝΗΣΕ 
Ε. Ραππάσ 
Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ & Ραρζμβαςθσ (ΕΨΕΡ)  

 
ΑΠΙΡΝΡΓΗΗ ΣΗ ΨΤΧΡΝΡΓΙΜΗ ΜΑΙ ΤΟΑΙΘΗΞΑΣΙΜΗ ΜΑΣΑΣΑΗ ΣΩΟ 
ΠΡΩΣΑΓΩΟΙΣΩΟ ΣΩΟ ΣΕΝΙΜΩΟ ΣΡΤ ΟΒΑ 2016: ΞΙΑ ΞΗ ΠΑΡΕΞΒΑΣΙΜΗ ΠΡΡΕΓΓΙΗ ΞΕ 
ΒΑΗ ΣΡ TWITTER 
Φ.Νταλιάνθσ 

Τμιμα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ 

 
ΔΙΕΡΕΤΟΗΗ ΣΗ ΧΕΗ ΣΗ ΩΞΑΣΙΜΗ ΔΤΑΡΕΜΕΙΑ ΜΑΙ ΣΗ ΠΑΡΑΜΙΟΗΗ ΓΙΑ 
ΑΠΩΝΕΙΑ ΩΞΑΣΙΜΡΤ ΒΑΡΡΤ ΠΑΙΔΙΩΟ ΞΕ ΣΗ ΩΞΑΣΙΜΗ ΔΤΑΡΕΜΕΙΑ ΜΑΙ ΣΗΟ 
ΠΑΡΑΜΙΟΗΗ ΓΙΑ ΑΠΩΝΕΙΑ ΩΞΑΣΙΜΡΤ ΒΑΡΡΤ ΣΩΟ ΠΑΣΕΡΩΟ ΣΡΤ 
Α. Καραογλανίδθσ1, Λ. Τςαρτςαπάκθσ1, Ειρ. Κοΐδου1, Χ. Ευαγγελινοφ1, Γ. Γροφϊοσ2 
1
Εργαςτιριο Ρροςαρμοςμζνθσ Φυςικισ Αγωγισ, ΤΕΦΑΑ Σερρϊν  

2
Εργαςτιριο Μάκθςθσ και ελζγχου τθσ κίνθςθσ, ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ 
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ΧΑΡΑΜΣΗΡΙΣΙΜΑ ΠΡΡΩΠΙΜΡΣΗΣΑ ΜΑΙ ΠΡΡΤΝΩΗ ΣΗΟ ΞΕΡΓΕΙΑΜΗ ΔΙΑΣΡΡΦΗ 
ΑΜΡΤΞΕΟΩΟ Ε ΔΡΡΞΡΤ ΑΟΣΡΧΗ 
Λ. Τςαρτςαπάκθσ1, Α. Καραογλανίδθσ1, Ειρ. Κοΐδου1, Γ. Γροφϊοσ2, Α. Μουρατίδου1 
1
Εργαςτιριο Ρροςαρμοςμζνθσ Φυςικισ Αγωγισ, ΤΕΦΑΑ Σερρϊν  

2
Εργαςτιριο Μάκθςθσ και ελζγχου τθσ κίνθςθσ, ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ 

 

 
11:30-12:00  Διάλειμμα 

 
 
12:00-14:00  ΠΡΡΦΡΡΙΜΕ ΑΟΑΜΡΙΟΩΕΙ 
Ειδικι-Προςαρμοςμζνθ Φυςικι Αγωγι 
 
Προεδρείο: Β. Τςιμάρασ, Χ. Ευαγγελινοφ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
Η ςυνεδρία είναι αφιερωμζνθ ςτθ μνιμθ τθσ Ξαρίασ ιδθροποφλου 
 
ΞΕΝΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ: «Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΨΤΧΡΜΙΟΗΣΙΜΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΟ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ 
ΜΑΙ ΣΗ ΤΞΠΕΡΙΦΡΡΑ ΠΑΙΔΙΡΤ ΣΡ ΦΑΞΑ ΣΡΤ ΑΤΣΙΞΡΤ» 
Κ. Σταφρου1, Β. Τςιμάρασ2, Α. Γρθγοριάδθσ3, Α. Αλευριάδου1  
1
Τμιμα Νθπιαγωγϊν (ΡΜΣ), Ραιδαγωγικι Σχολι, Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ                 

2
Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ                                             

3
Τμιμα Επιςτθμϊν Ρροςχολικισ Αγωγισ & Εκπαίδευςθσ, ΑΡΚ 

 
ΤΓΜΡΙΗ ΠΑΙΔΙΩΟ ΠΡΩΙΞΗ ΧΡΝΙΜΗ ΗΝΙΜΙΑ ΞΕ ΑΣΤΠΗ ΑΔΜ ΜΑΙ ΣΤΠΙΜΡ ΜΙΟΗΣΙΜΡ 
ΤΟΣΡΟΙΞΡ Ε ΠΡΙΡΣΙΜΑ ΓΡΑΦΡΜΙΟΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΜΣΗΡΙΣΙΜΑ 
Α. Ρολυηωίδθσ¹, Ε. Καταρτηι², Κ. Κουρτζςθσ³, Κ. Τροφλθ4,  Δ. Λακμζτα², Δ. Ρεπονίδου² 
¹ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ  
²ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Σζρρεσ 
³ΤΕΦΑΑ/ΔΡΚ, Κομοτθνι 
4
ΡΤΡΕ/ΡΚ 

 
ΙΔΙΡΔΕΜΣΙΜΡΣΗΣΑ ΜΑΙ ΑΜΗΗ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Ξ. Βενετικίδου1, Α. Σταυριανοφ2, Δ. Μολδοβάνθσ2 
1
Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο Κωφϊν και Βαρθκόων 

2
ΔΡΜΣ «Άκλθςθ & Υγεία», Λατρικι Σχολι ΑΡΚ & ΤΕΦΑA/ΑΡΚ 

 
ΣΑΕΙ, ΠΡΡΘΕΕΙ ΜΑΙ ΔΗΞΡΓΡΑΦΙΜΑ ΧΑΡΑΜΣΗΡΙΣΙΜΑ ΕΟΗΝΙΜΩΟ ΤΠΡΨΗΦΙΩΟ 
ΕΠΑΓΓΕΝΞΑΣΙΩΟ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΙ ΤΓΕΙΑ, Ω ΠΡΡ ΣΗΟ ΕΟΩΞΑΣΩΗ ΞΑΘΗΣΩΟ-
ΣΡΙΩΟ ΞΕ ΑΟΑΠΗΡΙΑ ΣΙ ΣΑΠΕΙ ΣΡΤ ΓΕΟΙΜΡΤ ΧΡΝΕΙΡΤ 
Μ. Γκόγκα1, A. Μουρατίδου2 

1Τμιμα Νοςθλευτικισ ΤΕΛ Κεςςαλίασ 
2
Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ Σερρϊν, ΑΡΚ 

  
Η ΕΠΕΣΑΗ ΣΗ ΑΠΙΡΠΙΣΙΑ ΜΑΙ ΣΗ ΕΓΜΤΡΡΣΗΣΑ ΣΡΤ ΕΡΩΣΗΞΑΣΡΝΡΓΙΡΤ ΓΙΑ ΣΙ 
ΣΑΕΙ ΣΩΟ ΓΡΟΕΩΟ ΑΠΕΟΑΟΣΙ ΣΗ ΤΞΠΕΡΙΝΗΨΗ ΠΑΙΔΙΩΟ ΞΕ ΑΟΑΠΗΡΙΑ 
O. Μποπότα, A. Λουκοβίτθσ, B. Μπαρκοφκθσ 
Τομζασ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν ςτθ Φυςικι Αγωγι, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
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Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΠΡΡΒΡΝΗ ΣΑΙΟΙΩΟ ΞΙΜΡΡΤ ΞΗΜΡΤ ΣΙ ΣΑΕΙ ΞΑΘΗΣΩΟ ΔΗΞΡΣΙΜΡΤ 
Ω ΠΡΡ ΣΑ ΑΣΡΞΑ ΞΕ ΕΙΔΙΜΕ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΕ ΑΟΑΓΜΕ ΜΑΙ ΑΟΑΠΗΡΙΑ 
Λ. Ροφλιοσ1, Χ. Ευαγγελινοφ1, Α. Αντωνίου2,  Α. Μουρατίδου1, Δ. Δθμθτροποφλου1, Χ. 
Κρυςτάλλθσ1  
1
ΤΕΦΑΑ Σερρϊν 

2
ΤΕΦΑΑ Κομοτθνισ 

 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΕΟΡ ΠΡΡΑΡΞΡΞΕΟΡΤ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΡ ΦΤΙΜΗ ΜΑΣΑΣΑΗ ΣΗ 
ΝΕΙΣΡΤΡΓΙΜΡΣΗΣΑ ΑΘΕΟΩΟ ΞΕ ΠΡΝΝΑΠΝΗ ΜΝΗΡΤΟΗ 
Κ. Μπρζγιαννθσ1,2, Ε. Σκορδίλθσ1 
1
ΣΕΦΑΑ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

2
Κφκλοσ «Άςκθςθ Ευρωςτία και Υγεία» 

 
ΠΕΡΙΣΡΡΦΙΜΗ ΤΞΠΕΡΙΦΡΡΑ ΜΑΙ ΠΡΡΣΙΞΗΗ ΧΕΡΙΡΤ ΔΕΠΙΡΧΕΙΡΩΟ ΜΑΙ ΞΗ-
ΔΕΠΙΡΧΕΙΡΩΟ ΠΑΙΔΙΩΟ ΞΕ ΣΤΠΙΜΗ ΑΟΑΠΣΤΠΗ ΜΑΙ ΟΕΤΡΡΑΟΑΠΣΤΠΙΑΜΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ 
Κ. Στφπα1, Γ. Γροφϊοσ2 
1
Εκπαιδευτικόσ ΡΕ, Ειδικι Αγωγι 

2
Εργαςτιριο Κινθτικισ Συμπεριφοράσ ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 

ΕΠΡΧΙΜΕ ΔΙΑΜΤΞΑΟΕΙ ΓΕΟΟΗΕΩΟ ΑΣΡΞΩΟ ΞΕ ΤΟΔΡΡΞΡ ASPERGER 
Ε. Κίμογλου¹, Γ. Γροφϊοσ2 
¹Εκπαιδευτικόσ ΡΕ, Ειδικι Αγωγι 
²Εργαςτιριο Κινθτικισ Συμπεριφοράσ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 

ΣΡΕΡΓΡΟΑ ΓΕΓΡΟΡΣΑ ΖΩΗ ΜΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΜΕΙΑ ΣΗ ΕΓΤΞΡΤΟΗ ΜΑΙ ΕΙΔΙΜΕ 
ΞΑΘΗΙΑΜΕ ΔΤΜΡΝΙΕ ΣΡ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣΑ ΣΗ ΧΡΝΙΜΗ ΗΝΙΜΙΑ 
Β. Ρεςλι1, Γ. Γροφϊοσ2 
¹Εκπαιδευτικόσ ΡΕ, Ειδικι Αγωγι 
²Εργαςτιριο Κινθτικισ Συμπεριφοράσ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
 
14:00-15:00  Ξεςθμεριανό διάλειμμα 
 
 

ΜΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Αμφικζατρο Ι 
 

 
15:00-20:00 ΤΞΠΡΙΡ ΑΘΝΗΣΙΑΣΡΙΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΝΝΑΔΡ 

 
15:00-16:00  Στρογγυλι τράπεηα «ΕΦΑΡΞΡΞΕΟΗ ΑΘΝΗΣΙΑΣΡΙΜΗ» 
 
Προεδρείο:  Κ. Νάτςθσ, Λατρικι Σχολι ΑΡΚ 

Σ. Γαλιτςάνοσ, Ευρωπαϊκό Διαβαλκανικό Λατρικό Κζντρο 
 
ΠΡΡΝΗΠΣΙΜΡ ΜΑΙ ΠΡΡΑΓΩΟΙΣΙΜΡ ΕΝΕΓΧΡ ΣΩΟ ΑΘΝΗΣΩΟ  
Σ. Γαλιτςάνοσ, Ακλθτίατροσ, Ευρωπαϊκό Διαβαλκανικό Λατρικό Κζντρο 
 
Ρ ΡΡΝΡ ΣΡΤ ΑΘΝΗΣΙΑΣΡΡΤ, ΤΠΕΤΘΤΟΡΣΗΣΑ ΜΑΙ ΠΡΡΡΟΣΑ  
Χ. Λυρτηισ, Ορκοπαιδικόσ Χειρουργόσ 
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ΑΙΦΟΙΔΙΡ ΘΑΟΑΣΡ ΣΡΤ ΑΘΝΗΣΕ: ΤΠΑΡΧΕΙ ΔΤΟΑΣΡΣΗΣΑ ΠΡΡΝΗΨΗ 
Μ. Διδάγγελοσ , Ειδικευόμενοσ Καρδιολογίασ 
 
ΕΜΣΙΞΗΗ ΣΡΤ ΜΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΜΡΤ ΤΣΗΞΑΣΡ ΣΡΤ ΑΘΝΗΣΕ 
Γ. Σοφίδθσ, Ειδικευόμενοσ Καρδιολογίασ 
 
 
16:00-17:15  Στρογγυλι τράπεηα «ΡΠΕΙΕ ΑΘΝΗΣΙΜΕ ΜΑΜΩΕΙ» 
 
Προεδρείο:  Ν. Αναςταςόπουλοσ, Λατρικι Σχολι ΑΡΚ 

Μ. Σγάντηοσ, Λατρικι Σχολι ΡΚ 
 
ΑΘΝΗΣΙΜΕ ΜΑΜΩΕΙ ΣΡΟ ΑΟΑΠΣΤΡΞΕΟΡ ΜΕΝΕΣΡ 
 Ν. Λαλιϊτθσ, Λατρικι Σχολι ΑΡΚ 
 
ΡΗΠΗ ΠΡΡΘΙΡΤ ΧΙΑΣΡΤ ΤΟΔΕΞΡΤ Ε ΑΘΝΗΣΕ: ΟΕΡΣΕΡΑ ΔΕΔΡΞΕΟΑ  
Κ. Νάτςθσ, Λατρικι Σχολι ΑΡΚ 
 
ΣΑΠΙΟΡΞΗΗ ΒΝΑΒΩΟ ΣΡΤ ΑΡΘΡΙΜΡΤ ΧΡΟΔΡΡΤ ΜΑΙ ΑΝΓΡΡΙΘΞΡ  
N. Αναςταςόπουλοσ, Λατρικι Σχολι ΑΡΚ 
 
ΤΟΔΕΞΙΜΕ ΜΑΜΩΕΙ ΠΡΔΡΜΟΗΞΙΜΗ Ε ΑΘΝΗΣΕ: ΟΕΡΣΕΡΑ ΔΕΔΡΞΕΟΑ  
Λ. Τερηίδθσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
ΑΡΧΕ ΑΠΡΜΑΣΑΣΑΗ ΣΩΟ ΑΘΝΗΣΙΜΩΟ ΜΑΜΩΕΩΟ  
Δ. Αυτοςμίδθσ, ΤΕΕ Φυςικοκεραπείασ  
 

17:00-17:30  Διάλειμμα 
 
 
17:30-18:00  Διάλεξθ «ΤΟΣΑΓΡΓΡΑΦΗΗ ΣΗ ΑΘΝΗΗ» 
 
Προεδρείο:  Σ. Γαλιτςάνοσ, Ευρωπαϊκό Διαβαλκανικό Λατρικό Κζντρο 

Κ. Νάτςθσ, Λατρικι Σχολι ΑΡΚ 
 
Ομιλθτισ:  Κ. Νάτςθσ, Λατρικι Σχολι ΑΡΚ 
 
 
18:00-19:00  Στρογγυλι τράπεηα «ΤΟΔΡΡΞΑ ΤΠΕΡΧΡΗΗ ΣΡΟ ΑΘΝΗΣΗ» 
 
Προεδρείο:  Σ. Αποςτολίδθσ, Λατρικι  Σχολι ΑΡΚ 

Λ. Τερηίδθσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
ΤΟΔΡΡΞΡ ΜΡΙΝΙΑΜΩΟ ΠΡΡΑΓΩΓΩΟ-ΑΘΝΗΣΙΜΗ ΜΗΝΗ: ΟΕΡΣΕΡΑ ΔΕΔΡΞΕΟΑ  
Σ. Αποςτολίδθσ, Λατρικι Σχολι ΑΡΚ 
 
ΤΟΔΡΡΞΡ ΤΠΑΜΡΩΞΙΑΜΗ ΠΡΡΣΡΙΒΗ Ε ΑΘΝΗΣΕ  
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Λ. Γιγισ, Ομότιμοσ κακθγθτισ ΑΡΚ 
 
ΣΕΟΡΟΣΡΠΑΘΕΙΑ ΑΧΙΝΝΕΙΡΤ Ε ΑΘΝΗΣΕ  
Ν. Αναςταςόπουλοσ  
 
ΡΣΕΡΑΡΘΡΙΣΙΔΑ ΜΑΙ ΑΜΗΗ  
Σ. Γιακουμάκθσ, Ορκοπεδικόσ χειρουργόσ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν  
 
ΑΠΡΜΑΣΑΣΑΗ ΜΑΙ ΕΙΜΡΟΙΜΗ ΠΡΑΓΞΑΣΙΜΡΣΗΣΑ  
Μ. Σγάντηοσ, Λατρικι Σχολι ΡΚ 
 
 
19:00-20:00  Στρογγυλι τράπεηα «ΑΘΝΗΣΙΑΣΡΙΜΗ» 
 
Προεδρείο:  Σ. Γαλιτςάνοσ, Ευρωπαϊκό Διαβαλκανικό Λατρικό Κζντρο 

Σ. Αποςτολίδθσ, Λατρικι Σχολι ΑΡΚ   
 
ΟΣΡΠΙΟΓΜ (DOPING) 
N. άϊκοσ, Λατρικι Σχολι ΑΡΚ 
 
ΤΞΠΝΗΡΩΞΑΣΑ ΔΙΑΣΡΡΦΗ  
Τ. Τότλθσ, Λατρικι Σχολι ΑΡΚ 
 
ΧΕΣΙΜΕ ΜΑΙ ΑΠΡΝΤΣΕ ΑΟΣΕΟΔΕΙΠΕΙ ΓΙΑ ΑΜΗΗ  
Χ. Λυρτηισ, Ορκοπεδικόσ Χειρουργόσ 
 
ΑΜΗΗ ΞΕΣΑ ΑΠΡ ΡΝΙΜΗ ΑΡΘΡΡΠΝΑΣΙΜΗ ΓΡΟΑΣΡ ΜΑΙ ΙΧΙΡΤ  
Λ. Τερηίδθσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
ΡΣΕΡΠΡΡΩΗ ΜΑΙ ΑΜΗΗ  
Ν. Αναςταςόπουλοσ Λατρικι  Σχολι ΑΡΚ   
 

 

ΜΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Αμφικζατρο ΙΙ 
 
 

15:00-20:00 ΤΞΠΡΙΡ ΕΝΝΗΟΙΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΞΒΙΡΞΗΧΑΟΙΜΗ (ΕΝΕΞΒΙΡ) 
 
15:00-17:00  Στρογγυλι Τράπεηα «ΕΞΒΙΡΞΗΧΑΟΙΜΕ ΠΡΡΕΓΓΙΕΙ ΣΗΟ ΕΓΜΕΦΑΝΙΜΗ 

ΠΑΡΑΝΤΗ»  
 
Προεδρείο: Δ. Ηαφειρίου, Ραιδιατρικι Κλινικι ΑΡΚ, Λπποκράτειο Νοςοκομείο  

Α. Αραμπατηισ, Humboldt University Berlin 
 
ΕΞΒΙΡΞΗΧΑΟΙΜΑ ΧΑΡΑΜΣΗΡΙΣΙΜΑ ΣΗ ΒΑΔΙΗ ΑΣΡΞΩΟ ΞΕ ΕΓΜΕΦΑΝΙΜΗ ΠΑΡΑΝΤΗ 
Δ. Μεταξιϊτθσ, Ορκοπεδικι Κλινικι, Νοςοκομείο Ραπαγεωργίου Κεςςαλονίκθσ 
 
ΑΟΑΝΤΗ ΒΑΔΙΗ ΣΗΟ ΕΓΜΕΦΑΝΙΜΗ ΠΑΡΑΝΤΗ: Η ΤΞΒΡΝΗ ΣΗ 
ΗΝΕΜΣΡΡΞΤΡΓΡΑΦΙΑ 
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Δ. Ρατίκασ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
ΜΑΙΟΡΣΡΞΕ ΠΡΡΕΓΓΙΕΙ ΣΗΟ ΑΠΡΜΑΣΑΣΑΗ ΑΘΕΟΩΟ ΞΕ ΕΓΜΕΦΑΝΙΜΗ ΠΑΡΑΝΤΗ 
ΣΡ ΠΕΡΙΒΑΝΝΡΟ ΜΕΟΣΡΡΤ ΑΠΡΜΑΣΑΣΑΗ  
Ε. Στζφασ, Κζντρο Αποκατάςταςθσ «Ευεξία»  
 
ΕΞΒΙΡΞΗΧΑΟΙΜΕ ΠΡΡΕΓΓΙΕΙ ΣΗΟ ΑΠΡΜΑΣΑΣΑΗ ΑΘΕΟΩΟ ΞΕ ΕΓΜΕΦΑΝΙΜΗ 
ΠΑΡΑΝΤΗ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΜΗ ΠΙΙΟΑ 
Μ. Χ. Κοτηαμανίδου, Μθτροπολιτικό Κολλζγιο Κεςςαλονίκθσ 

 
17:00-17:30  Διάλειμμα 
 
17:30-18:20  ΠΡΡΦΡΡΙΜΕ ΑΟΑΜΡΙΟΩΕΙ  

«ΔΙΑΓΩΟΙΞΡ ΟΕΩΟ ΕΡΕΤΟΗΣΩΟ ΕΝΕΞΒΙΡ» 
 
Προεδρείο: Ν. Στεργίου, University of Nebraska Omaha 
  Α. Τςιόκανοσ, ΣΕΦΑΑ/ΡΚ 
 
A BIOMECHANICAL ANALYSIS OF THE FRONT VS BACK SQUAT AND PRACTICAL 
IMPLICATIONS: A SYSTEMATIC REVIEW 
N. Michalopoulos1, D. Deligianni2 

1
Physics Department, University of Patras  

2
Laboratory of Biomechanics and Biomedical Engineering, Department of Mechanical Engineering and 

Aeronautics, University of Patras 

ΑΠΙΡΝΡΓΗΗ ΙΡΡΡΡΠΙΑ ΜΑΙ ΔΙΑΣΡΡΦΙΜΩΟ ΤΟΗΘΕΙΩΟ ΠΑΧΤΑΡΜΩΟ ΠΑΙΔΙΩΟ 
Δ. Ακαναςιάδθσ1, Δ. Ρατίκασ1, Ε. Μπιλιλι1, Δ. Μεταξιϊτθσ2. 
1
Εργαςτιριο Νευρομθχανικισ τθσ Άςκθςθσ και του Ακλθτιςμοφ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ Σερρϊν 

2
Ορκοπεδικι 

Κλινικι Νοςοκομείου Ραπαγεωργίου Κεςςαλονίκθσ 

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΤΣΗΞΑΣΙΜΗ ΕΟΑΧΡΝΗΗ ΞΕ ΣΡ ΠΡΔΡΦΑΙΡΡ ΣΗΟ ΑΙΘΗΣΗΡΙΑ 
ΡΤΘΞΙΗ ΣΗ ΙΡΡΡΡΠΙΑ 
Μ. Καλαςςινόσ1, Γ. Φωτιάδθσ1, Φ. Αραμπατηι2, Β. Χατηθτάκθ1  
1
Εργαςτιριο Μάκθςθσ και Ελζγχου τθσ Κίνθςθσ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ Κεςςαλονίκθσ  

2
Εργαςτιριο Νευρομθχανικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ Σερρϊν 

ΜΑΣΑΜΕΤΗ ΜΑΙΟΡΣΡΞΩΟ ΙΜΡΙΩΞΑΣΩΟ ΣΗ ΙΣΙΜΗ ΞΗΧΑΟΙΜΗ ΞΕ ΧΡΗΗ ΟΑΟΡ-
ΤΝΙΜΩΟ ΓΙΑ ΣΗ ΣΡΧΕΤΞΕΟΗ ΑΠΕΝΕΤΘΕΡΩΗ ΑΤΠΗΣΙΜΗ ΡΡΞΡΟΗ ΓΙΑ ΣΗΟ 
ΑΟΑΓΕΟΟΗΗ ΣΡΤ ΙΣΡΤ ΣΡΤ ΕΞΦΡΑΓΞΑΣΙΜΡΤ ΞΤΡΜΑΡΔΙΡΤ 
Χ. Ραππά1, Ε. Μπάρκα1, Δ. Ραπαγιάννθσ1, Κ. Τριανταφυλλίδθσ2, Σ. Αγακόπουλοσ1 
1
Τμιμα Μθχανικϊν Επιςτιμθσ Υλικϊν, Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων 

2
Τμιμα Χθμείασ ΑΡΚ 

 
 
18:20-19:50  Στρογγυλι Τράπεηα «ΒΙΡΜΙΟΗΣΙΜΗ ΑΟΑΝΤΗ ΣΗ ΜΙΟΗΗ ΣΡ ΤΔΑΣΙΟΡ 

ΠΕΡΙΒΑΝΝΡΟ» 
 
Προεδρείο:  Β. Μπαλτηόπουλοσ, Liverpool John Moores University,  

Ν. Αγγελοφςθσ, ΣΕΦΑΑ/ΔΡΚ 
 
ΕΜΣΙΞΗΗ ΣΩΟ ΠΡΡΩΘΗΣΙΜΩΟ ΔΤΟΑΞΕΩΟ ΣΗΟ ΜΡΝΤΞΒΗΗ ΞΕΩ ΣΡΙΔΙΑΣΑΣΗ 
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(3D) ΜΙΟΗΞΑΣΙΜΗ ΑΟΑΝΤΗ 
Β. Γοφργουλθσ, ΣΕΦΑΑ/ΔΡΚ 

ΒΙΡΜΙΟΗΣΙΜΗ ΑΟΑΝΤΗ ΣΗ ΜΡΝΤΞΒΗΗ. Ε ΠΡΙΡΤ ΧΡΗΙΞΕΤΕΙ; 
Κ. Νικοδζλθσ, Εργαςτιριο Βιοκινθτικισ ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
ΕΡΓΑΝΕΙΑ ΜΑΙ ΡΡΓΑΟΑ ΜΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΙΟΗΗ ΞΕΑ ΣΡ ΟΕΡΡ  
Β. Κωνςταντάκοσ, , Εργαςτιριο Θλεκτρονικισ ΣΚΕ/ΑΡΚ 
 
19:50-20:00 ΑΠΡΟΡΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΟ ΟΕΩΟ ΕΡΕΤΟΗΣΩΟ 
 
Προεδρείο: B. Ρανουτςακόπουλοσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
20:00-22:00 Συναντιςεισ (reunions) των αποφοιτθςάντων από το ΤΕΦΑΑ τα ακαδθμαϊκά 

ζτθ 1985 και 1986 ςε δφο διαφορετικά αμφικζατρα του ΚΕ.Δ.Ε.Α. 
 
 

ΜΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Αμφικζατρο ΙΙΙ 
 
 

15:00-20:00 ΤΞΠΡΙΡ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΨΤΧΡΝΡΓΙΑ ΣΡΤ ΑΘΝΗΣΙΞΡΤ ΜΑΙ ΣΗ 
ΑΜΗΗ (Ε.Ψ.Α.Α.) 

 
15:00-17:00  Στρογγυλι Τράπεηα  

«ΠΡΡΜΝΗΕΙ ΣΙ ΑΘΝΗΣΙΜΗ ΨΤΧΡΝΡΓΙΑ ΣΡΟ 21Ρ ΑΙΩΟΑ» 
 
Προεδρείο: Σ. Βλαχόπουλοσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
Ρ ΡΡΝΡ ΣΗ ΑΘΝΗΣΙΜΗ ΨΤΧΡΝΡΓΙΑ ΣΗΟ ΒΕΝΣΚΩΗ ΣΗ ΑΠΡΔΡΗ 
Λ. Κεοδωράκθσ, Α. Χατηθγεωργιάδθσ, ΣΕΦΑΑ/ΡΚ 
 
ΟΕΕ ΣΑΕΙ ΜΑΙ ΠΡΡΜΝΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΟ ΑΘΝΗΣΙΜΗ ΨΤΧΡΝΡΓΙΑ ΣΗΟ ΑΜΗΗ ΜΑΙ ΣΗΟ 
ΑΟΑΨΤΧΗ 
Σ. Βλαχόπουλοσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
ΔΙΑΦΘΡΡΑ ΣΡΟ ΑΘΝΗΣΙΞΡ: Η ΤΟΕΙΦΡΡΑ ΣΗ ΑΘΝΗΣΙΜΗ ΨΤΧΡΝΡΓΙΑ  
Β. Μπαρκοφκθσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ  
 
ΕΦΑΡΞΡΓΕ ΣΗ ΑΘΝΗΣΙΜΗ ΨΤΧΡΝΡΓΙΑ ΣΗΟ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ  
Α. Ραπαϊωάννου, Ν. Διγγελίδθσ, ΣΕΦΑΑ/ΡΚ 
 
17:00-17:30  Διάλειμμα 
 
17:30-18:45 ΡΟΦΟΛΚΕΣ ΑΝΑΚΟΛΝΩΣΕΛΣ «ΕΦΑΡΞΡΓΕ ΣΗ ΑΘΝΗΣΙΜΗ ΨΤΧΡΝΡΓΙΑ ΣΗ 
ΦΤΙΜΗ ΔΡΑΣΗΡΙΡΣΗΣΑ ΜΑΙ ΣΡΟ ΑΘΝΗΣΙΞΡ» 
 
Προεδρείο: Β. Μπαρκοφκθσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ  
 
ΕΝΝΗΟΕ ΑΘΝΗΣΕ ΠΡΔΗΝΑΙΑ ΣΡ ΕΠΩΣΕΡΙΜΡ: Η ΑΡΧΗ ΜΑΙ ΣΡ ΣΕΝΡ ΣΡΤ ΡΟΕΙΡΡΤ 



2ο Διεκνζσ Συνζδριο Ακλθτικϊν Επιςτθμϊν 

 

26 

 

Ε. Διακάκθ1, Μ. Γοφδασ1, S. Chroni2 
1
ΣΕΦΑΑ, Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ 

2
Hedmark University of Applied Sciences, Norway 

 
ΑΜΗΗ ΜΑΙ ΑΤΣΡ-ΡΤΘΞΙΗ ΓΙΑ ΣΗΟ ΔΙΑΜΡΠΗ ΣΡΤ ΜΑΠΟΙΞΑΣΡ: ΑΠΡ ΣΗΟ ΘΕΩΡΙΑ 
ΣΗΟ ΠΡΑΠΗ 
Κ. Τηατηάκθ, Α. Χατηθγεωργιάδθσ, Λ. Κεοδωράκθσ 
ΣΕΦΑΑ, Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ  

 
ΑΓΩΟΙΣΙΜΡ ΑΓΧΡ ΜΑΙ ΑΤΣΡΠΕΠΡΠΡΙΘΗΗ: Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΠΡΡΜΝΗΗ ΣΡΤ ΑΓΩΟΑ 
ΜΑΙ ΣΩΟ ΔΕΠΙΡΣΗΣΩΟ ΣΡΤ ΑΘΝΗΣΗ 
Ν.Α.Μ. Σταφρου1,2, Γ. Σκοφρα2, S. Koehn3, Μ. Ψυχουντάκθ1 

1
ΣΕΦΑΑ/ΕΚΡΑ,  

2
Εκνικό Κζντρο Ακλθτικϊν Ερευνϊν, ΟΑΚΑ «Σπφροσ Λοφθσ» 

3
Department of Health Sciences, Liverpool Hope University, Liverpool, UK 

 
ΨΤΧΡΝΡΓΙΜΗ ΡΡΗ – ΒΑΙΜΕ ΨΤΧΡΝΡΓΙΜΕ ΑΟΑΓΜΕ: ΕΠΕΣΑΖΡΟΣΑ ΣΗ ΞΕΣΑΠΤ ΣΡΤ 
ΧΕΗ 
Ν.Α.Μ. Σταφρου1,2, Ε. Μανωλόπουλοσ-Δεκάριςτοσ2, T.O.D. Panoulas3, Μ. Ψυχουντάκθ1 

1
Εργαςτιριο Ακλθτικισ Ψυχολογίασ & Κινθτικισ Συμπεριφοράσ, ΣΕΦΑΑ/ΕΚΡΑ  

2
Εργαςτιριο Ακλθτικισ Ψυχολογίασ, ΕKAE, ΟΑΚΑ «Σπφροσ Λοφθσ» 

3
Department of Psychology, Health and Wellness, University of North Carolina Asheville 

 
 
18:45-20:00 ΡΟΦΟΛΚΕΣ ΑΝΑΚΟΛΝΩΣΕΛΣ «ΨΤΧΡΝΡΓΙΑ ΣΗ ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ» 
 
Προεδρείο: Ν. Διγγελίδθσ, ΣΕΦΑΑ/ΡΚ  
 
ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΞΕΘΡΔΡΤ ΑΤΣΡΔΙΔΑΜΑΝΙΑ ΣΗ ΔΙΑΞΡΡΦΩΗ ΜΙΟΗΣΡΩΟ ΜΑΙ 
ΑΟΣΙΝΗΨΕΩΟ ΓΙΑ ΕΠΩΧΡΝΙΜΗ ΦΤΙΜΗ ΔΡΑΣΗΡΙΡΣΗΣΑ ΞΑΘΗΣΩΟ/ ΞΑΘΗΣΡΙΩΟ 

ΔΕΤΣΕΡΡΒΑΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ 
Δ. Νζτασ, Β. Μπαρκοφκθσ, Α. Μουρατίδου, Χ. Τςορμπατηοφδθσ 
ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΔΙΔΑΜΑΝΙΑ ΣΡΤ ΧΡΡΡΤ ΣΡ ΞΑΘΗΞΑ ΣΗ ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΟ 
ΑΤΣΡΟΡΞΙΑ ΜΑΙ ΣΑ ΜΙΟΗΣΡΑ  ΞΑΘΗΣΩΟ/ΣΡΙΩΟ ΣΗ Α/ΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ 
Α. Μαυροποφλου, Β. Μπαρκοφκθσ, Σ. Δοφκα, Κ. Αλεξανδρισ 
ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
Η ΕΟΟΡΙΑ ΣΗ ΤΠΕΤΘΤΟΡΣΗΣΑ ΞΕΑ ΑΠΡ ΣΑ ΝΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΑΘΗΣΩΟ 
A. Κουτελίδασ, Λ. Σφρμπασ, N. Διγγελίδθσ   
ΣΕΦΑΑ/ΡΚ 

 
ΣΑ ΟΡΗΣΙΜΑ ΞΡΟΣΕΝΑ ΣΩΟ ΞΑΘΗΣΩΟ 4Η, 5Η ΜΑΙ 6Η ΔΗΞΡΣΙΜΡΤ ΧΕΣΙΜΑ ΞΕ ΣΗΟ 
ΕΟΕΡΓΕΙΑΜΗ ΔΑΠΑΟΗ ΜΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΜΕΙΑ ΣΗ ΑΜΗΗ 
Λ. Σφρμπασ, A. Κουτελίδασ, N. Διγγελίδθσ 
ΣΕΦΑΑ/ΡΚ 

 

 
 



2ο Διεκνζσ Συνζδριο Ακλθτικϊν Επιςτθμϊν 

 

27 

 

Τπόγειοσ χϊροσ ΜΕΔΕΑ 
 

 
09:00-20:00 ΑΟΑΡΣΗΞΕΟΕ ΑΟΑΜΡΙΟΩΕΙ 
 
Προεδρείο: Γ. Ραπαϊακϊβου, Α. Κυπάροσ 

 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΠΝΕΙΡΞΕΣΡΙΜΗ ΠΡΡΠΡΟΗΗ ΣΗΟ ΣΑΧΤΣΗΣΑ ΠΡΔΡΦΑΙΡΙΣΩΟ 
Ρ. Μαρτινίδθσ1, Ν. Αλεξανδρισ 2, Κ. Μαρτινίδθσ2 
1
ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ, ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ

 
 

2
ΣΕΦΑΑ/ΔΡΚ 

 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΩΟ ΣΑΣΙΜΩΟ ΔΙΑΣΑΣΙΜΩΟ ΑΜΗΕΩΟ Ε ΞΕΓΙΣΗ ΔΡΡΞΙΜΗ ΠΡΡΠΑΘΕΙΑ 
ΣΡ 100% VΡ2max 
Λ. Σταυρίδθσ, Θ. Ηαχαρογιάννθσ 

ΣΕΦΑΑ/ΕΚΡΑ 

 
ΤΟΔΕΕΣΑΙ ΣΡ ΜΤΟΗΓΙ ΞΕ ΣΗΟ ΕΠΙΘΕΣΙΜΡΣΗΣΑ; Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΔΙΜΣΤΩΟ ΜΡΑΣΡΤΞΕΟΩΟ 
ΕΜΠΑΙΔΕΤΡΞΕΟΩΟ Ε ΧΡΝΕΙΑ ΦΤΝΑΜΩΟ 
Ε. Ράντου, Ν. Χαςάναγασ, Α. Μπεκιάρθ 
ΣΕΦΑΑ, Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ 

 
ΑΟΑΠΣΤΠΙΑΜΗ ΔΙΑΣΑΡΑΧΗ ΣΡΤ ΜΙΟΗΣΙΜΡΤ ΤΟΣΡΟΙΞΡΤ ΜΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΤΙΜΗ 
ΜΑΣΑΣΑΗ Ε ΕΦΗΒΡΤ ΞΑΘΗΣΕ ΜΑΙ ΞΑΘΗΣΡΙΕ: ΠΡΡΡΠΣΙΜΕ ΠΑΡΕΞΒΑΗ 
Σ. Μοναςτθρίδθ, Ε. Καταρτηι 
ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ, ΤΕΦΑΑ Σερρϊν 

 
Η ΜΕΟΣΡΙΜΗ ΠΑΧΤΑΡΜΙΑ ΕΙΟΑΙ ΗΞΑΟΣΙΜΡΣΕΡΡ ΠΡΡΒΝΕΠΣΙΜΡ ΠΑΡΑΓΡΟΣΑ ΣΗ 
ΜΑΜΗ ΦΤΙΜΗ ΜΑΣΑΣΑΗ ΣΗΟ ΠΑΙΔΙΜΗ ΗΝΙΜΙΑ Ε ΧΕΗ ΞΕ ΣΗΟ ΓΕΟΙΜΗ 
ΠΑΧΤΑΡΜΙΑ: ΑΠΡΣΕΝΕΞΑΣΑ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΡ ΕΤΖΗΟ 2014-2015 
Γ. Αρναοφτθσ, Μ. Γεωργοφλθσ, Α. Μιλκονίδου, Γ. Ψαρρά, Κ. Τάμπαλθσ, Δ. Ραναγιωτάκοσ, Λ. 
Συντϊςθσ 
Τμιμα Επιςτιμθσ Διαιτολογίασ-Διατροφισ, Σχολι Επιςτθμϊν Υγείασ & Αγωγισ, Χαροκόπειο 
Ρανεπιςτιμιο, Ακινα 

 
ΑΜΗΙΡΓΕΟΕ ΑΘΞΑ ΜΑΙ ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΦΤΙΜΗ ΔΡΑΣΗΡΙΡΣΗΣΑ 

Κ. Στεργίου, Γ. Βανάκασ 

ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ, ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ 
 
ΑΠΙΡΝΡΓΗΗ ΓΡΑΦΡΜΙΟΗΣΙΜΩΟ ΔΕΠΙΡΣΗΣΩΟ ΞΕ ΣΗΟ KINHTIKH ΔΡΜΙΞΑΙΑ ΜΑΓΔ 4-6 Ε 
ΠΑΙΔΙΑ Αϋ ΜΑΙ Βϋ ΔΗΞΡΣΙΜΡΤ ΞΕ ΑΣΤΠΗ ΑΔΜ ΜΑΙ ΣΤΠΙΜΡ ΜΙΟΗΣΙΜΡ ΤΟΣΡΟΙΞΡ 
Δ. Λακμζτα Γκανζτςιου1, Ε. Καταρτηι1, Ρ. Γιαγκάηογλου1, Κ. Τροφλθ2 
1
ΤΕΦΑΑ Σερρϊν  

2
ΡΤΡΕ Κριτθσ 

 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΩΟ ΑΜΗΕΩΟ ΣΩΟ ΜΑΣΩ ΑΜΡΩΟ ΣΗΟ ΜΝΙΟΙΜΗ ΕΙΜΡΟΑ ΜΑΙ ΣΗΟ 
ΠΡΙΡΣΗΣΑ ΖΩΗ ΑΘΕΟΩΟ ΞΕ ΧΡΡΟΙΑ ΑΠΡΦΡΑΜΣΙΜΗ ΠΟΕΤΞΡΟΡΠΑΘΕΙΑ 
Δ. Λφτρασ, Ε. Συκαράσ, Ε. Σεμαλτιανοφ, Κ. Χριςτοφλασ 

ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ, Τομζασ Βιολογίασ τθσ Άςκθςθσ 
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ΜΑΟΡΟΕ ΑΦΑΝΕΙΑ Ε ΑΘΝΗΣΙΜΡΤ ΧΩΡΡΤ 
Α. Σκεπαριανόσ1, Α. Φαχαντίδου1, Ε. Συκαράσ1, Φ. Μαυροβουνιϊτθσ2 
1
Εργαςτιριο Υγιεινισ και Διατροφισ Ακλουμζνων, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

2
Εργαςτιριο Ακλθτιατρικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 

ΑΘΝΗΣΙΞΡ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΗ ΕΟΩΞΑΣΩΗ 
Ε. Καμπερίδου  
ΣΕΦΑΑ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 
ΠΡΡΠΡΟΗΗ ΔΤΟΑΞΗ ΣΡΟ ΣΕΡΞΑΣΡΦΤΝΑΜΑ ΠΡΔΡΦΑΙΡΡΤ 
Δ. Μίκικθσ, Ρ. Ραπαδόπουλοσ 
ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ 

 
ΔΤΟΑΞΙΜΑ ΧΑΡΑΜΣΗΡΙΣΙΜΑ ΣΩΟ ΜΑΣΩ ΑΜΡΩΟ ΑΘΝΗΣΩΟ ΠΡΔΡΦΑΙΡΡΤ ΜΑΙ 
ΜΡΝΤΞΒΗΗ 
Ρ. Γεωργίου, Σ. Αλεξίου 
ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ, ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ 

 
NUMBER OF SETS BY ROUND IN MEN TENNIS IN RIO 2016 GAMES 
A. Barbas, P.T. Nikolaidis 
Exercise Physiology Laboratory, Nikaia, Greece 
 

ΝΗΨΗ ΑΠΡΦΑΗ ΓΙΑ ΣΗΟ ΑΓΡΡΑ ΑΘΝΗΣΙΜΩΟ ΠΡΡΙΡΟΣΩΟ ΑΠΡ ΟΕΡΤ ΑΘΝΗΣΙΜΡΤ 
ΜΑΣΑΟΑΝΩΣΕ  
Γ. Τηζτηθσ, Λ. Καποδίςτρια 
ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ, ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ 

 
Η ΕΠΙΡΡΡΗ ΣΗ ΦΤΙΜΗ ΔΡΑΣΗΡΙΡΣΗΣΑ ΜΑΙ ΣΩΟ ΤΞΠΕΡΙΦΡΡΩΟ ΣΡΤ ΞΑΘΗΞΑΣΡ 
ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΟ ΑΜΑΔΗΞΑΛΜΗ ΕΠΙΔΡΗ ΞΑΘΗΣΩΟ ΔΗΞΡΣΙΜΡΤ ΧΡΝΕΙΡΤ 
Γ. Τηζτηθσ, Ε. Τςολάκθ  
ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ, ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ 

 
20:00-22:00 Συναντιςεισ (reunions) των αποφοιτθςάντων από το ΤΕΦΑΑ τα ακαδθμαϊκά 

ζτθ 1985 και 1986 ςε δφο διαφορετικά αμφικζατρα του ΚΕ.Δ.Ε.Α. 
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Μυριακι 27.11.2016 

 

ΜΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Αμφικζατρο Ι 
 

9:00-11:30 ΤΞΠΡΙΡ ΕΝΝΗΟΙΜΡΤ ΜΡΝΝΕΓΙΡΤ ΑΘΝΗΣΙΑΣΡΙΜΗ 
 
9:00-9:20  ΔΙΑΝΕΠΗ 
 
Προεδρείο:  Α. Δελθγιάννθσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
Ρ ΡΡΝΡ ΣΗ ΞΕΡΓΕΙΑΜΗ ΔΙΑΣΡΡΦΗ ΣΗΟ ΑΟΣΙΞΕΣΩΠΙΗ ΣΩΟ 
ΜΑΡΔΙΡΞΕΣΑΒΡΝΙΜΩΟ ΟΡΗΞΑΣΩΟ 
Μ. Χαςαπίδου, ΑΤΕΛΚ Διατροφισ & Διαιτολογίασ 
 
9:20-10:10 ΣΡΡΓΓΤΝΗ ΣΡΑΠΕΖΑ – ΒΡΑΧΕΙΕ ΡΞΙΝΙΕ 
 
Προεδρείο:  Λ. Κφρκοσ, Λατρικι Σχολι ΑΡΚ 

Ρ. Ραπαδόπουλοσ, Λατρικι Σχολι ΑΡΚ 
 
ΡΗΠΗ ΠΡΡΘΙΡΤ ΧΙΑΣΡΤ ΤΟΔΕΞΡΤ ΓΡΟΑΣΡ ΣΡΤ ΑΘΝΗΣΕ  
Ν. Γαλάνθσ, Λατρικι Σχολι ΑΡΚ  
 
ΜΑΜΩΕΙ ΑΠΡ ΤΠΕΡΧΡΗΗ ΑΟΩ ΑΜΡΩΟ  
Λ. Σαρρισ, Λατρικι Σχολι ΑΡΚ   
 
ΑΠΡΜΑΣΑΣΑΗ ΞΤΛΜΩΟ ΣΡΑΤΞΑΣΙΞΩΟ ΣΑ ΜΑΣΩ ΑΜΡΑ  
Ρ. Τςακλισ, ΑΤΕΛΚ Φυςικοκεραπείασ  
 
10:10-10:30 ΔΙΑΝΕΠΗ 
 
Προεδρείο: Α. Καραγιάννθσ, Λατρικι Σχολι ΑΡΚ 
 
ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΜΗ ΓΤΞΟΑΣΙΜΗ Ε ΑΘΕΟΕΙ ΞΕ ΧΡΡΟΙΕ ΠΑΘΗΕΙ: Η 25ΕΣΗ ΕΞΠΕΙΡΙΑ 
ΣΡΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΡΤ ΑΘΝΗΣΙΑΣΡΙΜΗ ΑΠΘ  
Ε. Κουϊδι, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ  
 
 
10:30-11:30 ΠΡΡΦΡΡΙΜΕ ΑΟΑΜΡΙΟΩΕΙ 
 
Προεδρείο:  Φ. Μαυροβουνιϊτθσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

Δ. Μαμελετηι, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
ΕΟΕΡΓΕΙΑΜΑ ΠΡΣΑ: ΕΠΙΔΗΞΙΡΝΡΓΙΜΑ ΧΑΡΑΜΣΗΡΙΣΙΜΑ, ΒΑΘΞΡ ΕΟΗΞΕΡΩΗ ΜΑΙ 
ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗΟ ΤΓΕΙΑ 
Ν. Νικθτίδθσ, Ν. Κουτλιάνοσ 
Εργαςτιριο Ακλθτιατρικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
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Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΕΟΡ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΡ ΑΜΗΗ ΜΑΙ ΞΡΤΙΜΗ ΣΡ ΑΓΧΡ ΑΘΕΟΩΟ ΞΕ 
ΧΡΡΟΙΑ ΟΕΦΡΙΜΗ ΟΡΡ ΤΠΡ ΑΙΞΡΜΑΘΑΡΗ  
Σ. Βράκασ1, Δ. Μαμελετηι1, Κ. Σαμαράσ2, Ε. Κουϊδι1  
1
Εργαςτιριο Ακλθτιατρικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

2
Εργαςτιριο αδιοεπικοινωνιϊν, Τμιμα Φυςικισ ΑΡΚ  

 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΤΙΜΗ ΔΡΑΣΗΡΙΡΣΗΣΑ ΜΑΙ ΠΡΙΡΣΗΣΑ ΖΩΗ ΑΘΕΟΩΟ ΞΕ ΜΤΣΙΜΗ ΙΟΩΗ  
Σ. Γιαννακουλάκοσ1, Δ. Φοφκασ3, Α. Καμποφρασ2, Λ. Νοφςια2, Δ. Ραπανικολάου2, Δ. Τερηι2, 
Ε. Χατηθαγόρου2, Ε. Κουϊδι1, Α. Δελθγιάννθσ1, Λ. Τςανάκασ2 

1
Εργαςτιριο Ακλθτιατρικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

2
Μονάδα Κυςτικισ Μνωςθσ, Γ’ Ραιδιατρικι Κλινικι, Λπποκράτειο ΓΝΚ 

3
Τμιμα Φυςικοκεραπείασ ΑΤΕΛΚ  

 
ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΜΗ ΓΤΞΟΑΣΙΜΗ ΜΑΙ ΠΡΙΡΣΗΣΑ ΖΩΗ ΑΘΕΟΩΟ ΞΕ ΠΟΕΤΞΡΟΙΜΗ ΤΠΕΡΣΑΗ  
Ο. Καγιόγλου  
Εργαςτιριο Ακλθτιατρικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ  
 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΡΤ ΧΡΡΡΤ ΣΗ ΝΕΙΣΡΤΡΓΙΜΗ ΙΜΑΟΡΣΗΣΑ ΣΩΟ ΜΑΣΩ ΑΜΡΩΟ Ε 
ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΑ ΑΠΡΜΑΣΑΣΑΗ  
Η. Βορδόσ1, Ε. Κουϊδι1, Φ. Μαυροβουνιϊτθσ1, Κ. Μεταξάσ2, Ε. Δθμθτρόσ1, Α. Καλτςάτου1, Α. 
Δελθγιάννθσ1. 
1
Εργαςτιριο Ακλθτιατρικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

2
Εργαςτθριο Εργοφυςιολογίασ-Εργομετρίασ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ  

 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΜΗ ΑΜΗΗ ΣΡ ΟΕΡΡ ΣΗ ΝΕΙΣΡΤΡΓΙΜΗ ΙΜΑΟΡΣΗΣΑ ΜΑΙ 
ΠΡΙΡΣΗΣΑ ΖΩΗ ΑΘΕΟΩΟ ΤΠΡ ΠΕΡΙΡΔΙΜΗ ΑΙΞΡΜΑΘΑΡΗ  
Α. Σαμαρά1, Ε. Κουϊδι1, Κ. Φουντουλάκθσ2, Σ. Αλεξίου1, Α. Δελθγιάννθσ1 
1
Εργαςτιριο Ακλθτιατρικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

2
Λατρικι Σχολι ΑΡΚ 

 
ΣΗΝΕΞΕΣΡΙΜΗ ΜΑΣΑΓΡΑΦΗ ΒΙΡΝΡΓΙΜΩΟ ΠΑΡΑΞΕΣΡΩΟ Ε ΑΘΝΗΣΕ ΠΡΔΗΝΑΙΑ 
ΤΨΗΝΡΤ ΕΠΙΠΕΔΡΤ ΜΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΜΕΙΑ ΣΗ ΠΡΡΠΡΟΗΗ  
Α. Θλιάδθσ1, Ε. Κουϊδι1, K. Χριςτοφλασ2, A. Δελθγιάννθσ1. 
1
Εργαςτιριο Ακλθτιατρικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

2
Εργαςτθριο Εργοφυςιολογίασ-Εργομετρίασ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

  
11:30-12:00  Διάλειμμα 
 

 
12:00-13:15 ΤΞΠΡΙΡ ΜΡΞΗΣΡΡΩΟ ΣΩΟ ΧΡΝΩΟ ΕΠΙΣΗΞΗ ΦΤΙΜΗ 

ΑΓΩΓΗ ΜΑΙ ΑΘΝΗΣΙΞΡΤ ΣΗ ΧΩΡΑ: «ΠΡΡΡΠΣΙΜΕ ΕΠΕΝΙΠΗ ΣΩΟ 
ΧΡΝΩΟ ΕΠΙΣΗΞΗ ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ ΜΑΙ ΑΘΝΗΣΙΞΡΤ» 

 
υντονιςτισ: Σ. Κζλλθσ, Κοςμιτορασ ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
Ρμιλθτζσ: 
 
Σ. Κζλλθσ, Κοςμιτορασ ΣΕΦΑΑ Αριςτοτζλειου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ 
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Ν. Γελαδάσ, Κοςμιτορασ ΣΕΦΑΑ Εκνικοφ & Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν 
 
Λ. Κουτεντάκθσ, Κοςμιτορασ ΣΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ 
 
Μ. Μιχαλοποφλου, Κοςμιτορασ ΣΕΦΑΑ Δθμοκρίτειου Ρανεπιςτθμίου Κράκθσ 
 
 
 

13:15-13:30 ΝΕΠΙΜΡ ΕΠΙΣΗΞΩΟ ΑΘΝΗΣΙΞΡΤ 
Παρουςίαςθ του Νεξικοφ Επιςτθμϊν Ακλθτιςμοφ 

 
Ρμιλθτισ:   Β. Μοφγιοσ, Κακθγθτισ ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ 
 
 
 
 

ΜΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Αμφικζατρο ΙΙ 
 

 
9:00-11:30 ΤΞΠΡΙΡ ΨΤΧΡΝΡΓΙΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΒΡΡΕΙΡΤ ΕΝΝΑΔΡ (Ψ.Ε.Β.Ε.): 

«ΟΕΕ ΠΡΡΜΝΗΕΙ ΓΙΑ ΕΡΕΤΟΑ ΣΗ ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ ΜΑΙ ΣΡΟ 
ΑΘΝΗΣΙΞΡ» 

 
Πρόεδροσ:  Ρ. Μεταλλίδου Ραναγιϊτα, Τμιμα Ψυχολογίασ, ΑΡΚ 
 
υηθτθτισ:  Α. Ευκλείδθ, Τμιμα Ψυχολογίασ, ΑΡΚ 
 
9:10-9:40  ΠΩ Ρ ΑΟΘΡΩΠΡ ΞΑΘΑΙΟΕΙ ΜΙΟΗΣΙΜΕ ΔΕΠΙΡΣΗΣΕ: ΤΓΧΡΡΟΕ 

ΠΡΡΕΓΓΙΕΙ 
Γ. Γροφϊοσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
9:40-10:10  ΞΠΡΡΕΙ ΟΑ ΑΝΝΑΠΕΙ Η ΤΞΠΕΡΙΦΡΡΑ ΣΡΤ ΑΟΘΡΩΠΡΤ; ΞΡΟΣΕΝΑ 

ΑΝΝΑΓΗ ΜΑΙ ΕΦΑΡΞΡΓΕ ΣΗΟ ΤΓΕΙΑ  
Χ. Τςορμπατηοφδθσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
10:10-10:40  ΡΙ ΕΦΑΡΞΡΓΕ ΣΗ ΑΟΑΝΤΗ ΑΠΡΜΡΙΗ ΕΡΩΣΗΞΑΣΡ ΣΗ ΦΤΙΜΗ 

ΑΓΩΓΗ ΜΑΙ ΣΡΟ ΑΘΝΗΣΙΞΡ 
Ν. Τςιγγίλθσ, Τμιμα Δθμοςιογραφίασ, ΑΡΚ 

 
10:40-11:10 ΤΟΔΕΗ ΣΡΤ ΜΝΙΞΑΣΡ ΜΙΟΗΣΡΩΟ ΞΕ ΣΗΟ 

ΑΤΣΡΑΠΡΣΕΝΕΞΑΣΙΜΡΣΗΣΑ ΞΑΘΗΣΩΟ/ΣΡΙΩΟ ΣΙ ΑΝΝΗΝΕΠΙΔΡΑΕΙ 
ΣΡΤ  ΞΕ ΤΟΡΞΗΝΙΜΡΤ 
A. Μουρατίδου, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
11:10-11:30  ΤΖΗΣΗΗ 
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ΜΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Αμφικζατρο ΙΙΙ 
 

 
9:00–11:30 ΤΞΠΡΙΡ ΑΘΝΗΣΙΜΗ ΙΣΡΡΙΑ-ΦΙΝΡΡΦΙΑ ΜΑΙ ΝΑΛΜΡΤ 

ΠΡΝΙΣΙΞΡΤ 
 
Προεδρείο:  Β. Καϊμακάμθσ, Σ. Δοφκα, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
9:00-9:05  Ειςαγωγι ςτο υμπόςιο 
 
9:05-9:25  ΣΕΝΙΡ ΜΤΡΙΑΜΙΔΗ: Ρ ΞΕΓΑΝΡ ΞΑΡΑΘΩΟΡΔΡΡΞΡ, ΑΟΘΡΩΠΙΣΗ 

ΜΑΙ ΠΑΣΡΙΩΣΗ 
Β. Καϊμακάμθσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
9:25-9:45  ΡΙ ΧΡΝΙΜΕ ΓΤΞΟΑΣΙΜΕ ΕΠΙΔΕΙΠΕΙ ΣΗ ΤΓΧΡΡΟΗ ΕΝΝΑΔΑ 

Ε. Αλμπανίδθσ, ΣΕΦΑΑ/ΔΡΚ 
 
9:45-10:05  Η ΤΞΒΡΝΗ ΤΓΧΡΡΟΩΟ ΞΕΘΡΔΩΟ ΜΑΙ ΤΣΗΞΑΣΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

ΠΝΗΡΡΦΡΡΙΩΟ ΣΗΟ ΙΣΡΡΙΜΗ ΕΡΕΤΟΑ 
Α. Αναςταςίου, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
10:05-10:25  Η ΤΟΕΙΦΡΡΑ ΣΡΤ ΕΝΝΗΟΙΜΡΤ ΠΑΡΑΔΡΙΑΜΡΤ ΧΡΡΡΤ Ω 

ΔΡΑΣΗΡΙΡΣΗΣΑ ΑΟΑΨΤΧΗ ΣΗΟ ΠΡΙΡΣΗΣΑ ΖΩΗ ΑΣΡΞΩΟ ΕΙΔΙΜΩΟ 
ΠΝΗΘΤΞΩΟ  
Σ. Δοφκα, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
10:25-10:45   Ρ ΡΡΝΡ ΣΡΤ ΡΤΘΞΡΤ ΣΗ ΔΙΔΑΜΑΝΙΑ ΣΡΤ ΕΝΝΗΟΙΜΡΤ ΠΑΡΑΔΡΙΑΜΡΤ 

ΧΡΡΡΤ 
Ν. Βαβρίτςασ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
10:45-11:05  H ΑΠΡΣΕΝΕΞΑΣΙΜΡΣΗΣΑ ΔΗΞΙΡΤΡΓΙΜΩΟ ΞΕΘΡΔΩΟ ΔΙΔΑΜΑΝΙΑ ΣΗ 

ΔΙΑΔΙΜΑΙΑ ΞΑΘΗΗ ΣΡΤ ΕΝΝΗΟΙΜΡΤ ΠΑΡΑΔΡΙΑΜΡΤ ΧΡΡΡΤ 
Γ. Λυκεςάσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
11:05-11:30  υηιτθςθ 
 
 

 
12:00-13:15  ΠΡΡΦΡΡΙΜΕ ΑΟΑΜΡΙΟΩΕΙ 

Ιςτορία του Ακλθτιςμοφ – Διάφορα κζματα του Ακλθτιςμοφ 
 
Προεδρείο:  Β. Καϊμακάμθσ, Μιλτ. Ρρϊιοσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 
 
Η ΑΘΝΗΣΙΜΗ ΜΙΟΗΗ ΣΗΟ ΣΡΑΠΕΖΡΤΟΣΑ ΣΑ ΣΕΝΗ 19ΡΤ ΞΕ ΑΡΧΕ 20ΡΤ ΑΙΩΟΑ 
Λ. Χατηθλαμπρινόσ, Β. Καϊμακάμθσ 
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 
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Η ΤΟΕΙΦΡΡΑ ΣΡΤ ΝΡΡΔΡΤ ΒΤΡΩΟΑ ΣΗΟ ΜΑΘΙΕΡΩΗ ΣΡΤ ΑΘΝΗΞΑΣΡ ΣΗ 
ΜΡΝΤΞΒΗΗ ΑΟΡΙΜΣΩΟ ΤΔΑΣΩΟ-ΞΑΡΑΘΩΟΙΑ ΜΡΝΤΞΒΗΗ 
Ν. Ραπαδόπουλοσ, Β. Καϊμακάμθσ 
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
Η ΑΠΡΣΕΝΕΞΑΣΙΜΡΣΗΣΑ ΣΡΤ ΑΦΟΙΔΙΑΞΡΤ ΜΑΙ ΣΩΟ ΠΕΟΑΝΣΙ Ε ΧΕΗ ΞΕ ΣΗΟ 
ΑΠΡΔΡΗ ΣΡΤ ΣΕΡΞΑΣΡΦΤΝΑΜΑ ΣΗ ΧΕΙΡΡΦΑΙΡΙΗ 
Δ. Χατηθμανουιλ1, Α. Μαυροποφλου1, Ν. Λοΐηοσ2 , M. Λαηαρίδου1  

1
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

2
ΤΕΦΑΑ/ΔΡΚ, Κομοτθνι 

 

ΑΠΙΡΠΙΣΙΑ ΙΡΞΕΣΡΙΜΗ ΜΑΙ ΙΡΜΙΟΗΣΙΜΗ ΡΡΠΗ ΣΩΟ ΜΑΞΠΣΗΡΩΟ ΜΑΙ ΕΜΣΕΙΟΡΟΣΩΟ 
ΞΤΩΟ ΣΩΟ ΩΞΩΟ ΑΘΝΗΣΩΟ ΕΟΡΡΓΑΟΗ ΓΤΞΟΑΣΙΜΗ 
Δ. Μυλϊςθσ1, Δ. Ρατίκασ2, Κ. Χριςτοφλασ1, Κ. Σιάτρασ1 

1 
Εργαςτιριο Εργοφυςιολογίασ-Εργομετρίασ, ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ 

2 
ΤΕΦΑΑ Σερρϊν 

 
ΠΡΡΠΡΟΗΣΗ ΞΑΧΗΣΙΜΡΤ ΑΘΝΗΞΑΣΡ ΞΕ ΠΡΡΕΝΕΤΗ ΣΙ ΙΑΠΩΟΙΜΕ ΠΡΝΕΞΙΜΕ 
ΣΕΧΟΕ  
Γ. Ηαγγελίδθσ 
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
Η ΧΡΗΗ ΘΡΗΜΕΤΣΙΜΩΟ ΤΞΒΡΝΩΟ Ε ΑΘΝΗΣΙΜΕ ΔΡΑΣΗΡΙΡΣΗΣΕ: ΞΙΑ 
ΑΟΑΜΡΠΗΗ  
Α. Ρανοφςθσ 
Νομικι Σχολι ΔΡΚ, Εκκλθςιαςτικό Δίκαιο, Κομοτθνι 

 

 
ΜΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Αμφικζατρο Ι 
 

 
13:30-14:00 Σελετι Νιξθσ  -  υμπεράςματα υνεδρίου  
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Π Ε Ρ Ι Ν Η Ψ Ε Ι    Α Ο Α Μ Ρ Ι Ο Ω  Ε Ω Ο 
 

 

ΠΕΡΙΝΗΨΕΙ ΠΡΡΦΡΡΙΜΩΟ ΑΟΑΜΡΙΟΩΕΩΟ ΤΟΕΔΡΙΡΤ 

 
ΞΕΝΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ: «Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΨΤΧΡΜΙΟΗΣΙΜΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΟ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ 
ΜΑΙ ΣΗ ΤΞΠΕΡΙΦΡΡΑ ΠΑΙΔΙΡΤ ΣΡ ΦΑΞΑ ΣΡΤ ΑΤΣΙΞΡΤ» 
Κ. Σταφρου1, Β. Τςιμάρασ2, Α. Γρθγοριάδθσ3, Α. Αλευριάδου1  
1
Τμιμα Νθπιαγωγϊν (ΡΜΣ), Ραιδαγωγικι Σχολι, Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ                 

2
Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, ΑΡΚ                                            

3
Τμιμα Επιςτθμϊν Ρροςχολικισ Αγωγισ & Εκπαίδευςθσ, ΑΡΚ 

 
Ο αυτιςμόσ είναι μια διαταραχι που αρχίηει ςυνικωσ ςτθν παιδικι θλικία, το αργότερο, 
κατά τα τρία πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ. Θ εκπαίδευςθ καλείται να διαδραματίςει ςθμαντικό 
ρόλο ςτθν ωρίμανςθ του παιδιοφ με Διαταραχι Αυτιςτικοφ Φάςματοσ (ΔΑΦ), 
ελαχιςτοποιϊντασ κατά το δυνατό τισ πακολογικζσ ςυμπεριφορζσ και βελτιϊνοντασ το 
επίπεδο ηωισ του παιδιοφ, αλλά και τθσ οικογζνειάσ του. Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ 
ιταν να εξετάςει τθν επίδραςθ τθσ άςκθςθσ ςτθ ςυμπεριφορά παιδιοφ με ΔΑΦ. Στθν 
ζρευνα ςυμμετείχε ζνα αγόρι θλικίασ 7 ετϊν, το οποίο φοιτοφςε ςε γενικό ςχολείο και 
διαγνϊςτθκε ςτθν θλικία των 2,5 ετϊν με διάχυτθ αναπτυξιακι διαταραχι, ενϊ ςτθν θλικία 
των 3,5 ετϊν με ΔΑΦ. Θ ετιςια επαναξιολόγθςθ τον προςδιόριςε ωσ ζνα παιδί με αυτιςμό 
υψθλισ λειτουργικότθτασ ςτθν θλικία των 6 ετϊν. Θ ζρευνα περιλάμβανε τρεισ φάςεισ. Με 
τθ μζκοδο τθσ ςυνζντευξθσ μζςω ερωτθματολογίου, ςυγκεντρϊκθκαν ςτοιχεία που 
αφοροφςαν τθ γενικότερθ εικόνα του αγοριοφ. Στο ίδιο ερωτθματολόγιο απάντθςαν όλοι οι 
ςυμμετζχοντεσ (γονείσ, δαςκάλα γενικισ τάξθσ, δαςκάλα παράλλθλθσ ςτιριξθσ και 
κακθγιτρια φυςικισ αγωγισ) 2 θμζρεσ πριν και 2 θμζρεσ μετά τθν εφαρμογι του 
προγράμματοσ παρζμβαςθσ, καταγράφοντασ τισ παρατθριςεισ τουσ. Το ερωτθματολόγιο 
που δόκθκε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ είχε ςκοπό να διερευνιςει τζςςερισ τομείσ: α) Ρρόκεςθ ι 
λειτουργία τθσ επικοινωνίασ, β) Σθμαςιολογικζσ κατθγορίεσ και χριςθ των λζξεων, γ) 
Ρλαίςιο επικοινωνίασ και δ) Τρόποι επικοινωνίασ. Θ παρζμβαςθ διιρκεςε 12 εβδομάδεσ, με 
ςυχνότθτα 3 φορζσ ανά εβδομάδα και διάρκεια 40-45 λεπτά ανά ςυνεδρία. Το πρόγραμμα 
παρζμβαςθσ περιλάμβανε αςκιςεισ ιςορροπίασ, αςκιςεισ αυτογνωςίασ, ομαδικά παιχνίδια 
(ανά 3-4 άτομα), αςκιςεισ οπτικοκινθτικοφ ςυντονιςμοφ, πλευρικι κίνθςθ και δρομικά 
παιχνίδια αίςκθςθσ του χϊρου και του χρόνου. Μετά τθν εφαρμογι του προγράμματοσ 
παρζμβαςθσ, το παιδί εμφάνιςε ςθμαντικι βελτίωςθ ςε όλουσ τουσ τομείσ και ςχεδόν ςε 
όλεσ τισ υποκατθγορίεσ του ερωτθματολογίου. Συμπεραίνεται ότι ζνα εξατομικευμζνο και 
καλά δομθμζνο πρόγραμμα άςκθςθσ προκάλεςε ςθμαντικι βελτίωςθ ςτθ ςυμπεριφορά και 
τθν επικοινωνία του αγοριοφ με Διαταραχι Αυτιςτικοφ Φάςματοσ. 
 
 
ΤΓΜΡΙΗ ΠΑΙΔΙΩΟ ΠΡΩΙΞΗ ΧΡΝΙΜΗ ΗΝΙΜΙΑ ΞΕ ΑΣΤΠΗ ΑΔΜ ΜΑΙ ΣΤΠΙΜΡ ΜΙΟΗΣΙΜΡ 
ΤΟΣΡΟΙΞΡ Ε ΠΡΙΡΣΙΜΑ ΓΡΑΦΡΜΙΟΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΜΣΗΡΙΣΙΜΑ 
Α. Ρολυηωίδθσ¹, Ε. Καταρτηι², Κ. Κουρτζςθσ³, Κ. Τροφλθ4,  Δ. Λακμζτα², Δ. Ρεπονίδου² 
¹ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 
²ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Σζρρεσ 
³ΤΕΦΑΑ/ΔΡΚ, Κομοτθνι 
4
ΡΤΡΕ/ΡΚ 
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Θ Αναπτυξιακι Διαταραχι του Κινθτικοφ Συντονιςμοφ (ΑΔΚΣ) είναι μια διαταραχι τθσ 
κινθτικισ ανάπτυξθσ που επθρεάηει περίπου το 10% των παιδιϊν ςχολικισ θλικίασ διεκνϊσ. 
Οι γραφοκινθτικζσ δεξιότθτεσ κεωροφνται τμιμα τθσ γενικότερθσ οπτικοαντιλθπτικισ 
ικανότθτασ των παιδιϊν αυτισ τθσ θλικίασ. Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν θ ςφγκριςθ 
των ποιοτικϊν γραφοκινθτικϊν χαρακτθριςτικϊν των παιδιϊν με και χωρίσ άτυπθ ΑΔΚΣ. 
131 μακθτζσ ςυμμετείχαν ςτισ μετριςεισ. 12 μακθτζσ με άτυπθ ΑΔΚΣ (ομάδα α-ΑΔΚΣ) με 
βάςθ τα ςκορ ςτο MABC - 2 και 13 με τυπικό κινθτικό ςυντονιςμό (ομάδα ΤΚΣ) 
αξιολογικθκαν με τθ Δοκιμαςία Αξιολόγθςθσ Γραφοκινθτικϊν Δεξιοτιτων 4-6 (ΚΑΓΔ 4-6), 
από τθν οποία επιλζχκθκαν τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά.  Από τθν ανάλυςθ t-test για 
ανεξάρτθτα δείγματα, προζκυψαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των δφο 
ομάδων, μόνο ςτθν εξαρτθμζνθ μεταβλθτι του επιδζξιου χειριςμοφ ψαλιδιοφ (p<0,05), αν 
και οι επιδόςεισ των παιδιϊν τθσ ομάδασ α-ΑΔΚΣ ιταν χαμθλότερεσ ςε όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ 
μεταβλθτζσ που ςυνδζκθκαν με τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ γραφισ. Συνεπϊσ, φάνθκε 
να υπάρχει ςφνδεςθ μεταξφ των κινθτικϊν δυςκολιϊν και των γραφοκινθτικϊν δυςκολιϊν 
ωσ προσ τθν ποιότθτα γραφισ. Τα ευριματα κρίνεται πωσ μποροφν να βοθκιςουν ςτο 
ςχεδιαςμό πικανϊν προγραμμάτων υποςτιριξθσ των παιδιϊν με ΑΔΚΣ, ωσ προσ τισ 
γραφοκινθτικζσ δυςκολίεσ που φαίνεται να αντιμετωπίηουν. 
 
 
ΙΔΙΡΔΕΜΣΙΜΡΣΗΣΑ ΜΑΙ ΑΜΗΗ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Ξ. Βενετικίδου1, Α. Σταυριανοφ2, Δ. Μολδοβάνθσ2 
1
Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο Κωφϊν και Βαρθκόων 

2
ΔΡΜΣ «Άκλθςθ & Υγεία», Λατρικι Σχολι ΑΡΚ & ΤΕΦΑA/ΑΡΚ 

 
Λδιοδεκτικότθτα είναι θ ικανότθτα του νευρικοφ ςυςτιματοσ να ελζγχει μζςω κεντρομόλων 
οδϊν τθ ςυμμετρία, ςτακερότθτα και τθν αςφάλεια τθσ κίνθςθσ (νευρομυϊκι ςυναρμογι). 
Θ αιςκθτθριακι ανάπτυξθ και θ ωριμότθτα του ιδιοδεκτικοφ ςυςτιματοσ ολοκλθρϊνεται 
μζχρι τθν θλικία των 10 ετϊν. Αν υπάρχουν ενδείξεισ κινθτικισ ανωριμότθτασ, οι αςκιςεισ 
ιδιοδεκτικότθτασ ενταγμζνεσ ςε ζνα πρόγραμμα δομθμζνο βοθκοφν ςτθν ομαλι ανάπτυξθ 
του παιδιοφ. Αν διαπιςτϊςουμε νωρίσ τισ δυςκολίεσ, υποςτθρίξουμε με ανάλογο 
πρόγραμμα (για τθ βρεφικι νθπιακι και παιδικι θλικία) είναι δυνατόν να βελτιϊςουμε το 
κινθτικό πρότυπο του παιδιοφ, αλλά και τον τρόπο που ςυναλλάςςεται και αντιδρά με το 
περιβάλλον αιςκθτθριακά, γεγονόσ που ζχει πολλαπλά οφζλθ και ςτθ γενικότερθ πρόοδο 
του παιδιοφ. Θ ςυμβολι αυτοφ του τφπου τθσ άςκθςθσ είναι ξεκάκαρα ςθμαντικι για 
δεξιότθτεσ όπωσ, ςυγχρονιςμό ματιοφ-χεριοφ, πλευρικότθτα, βελτίωςθ τθσ μνιμθσ και τθσ 
γενικότερθσ αιςκθτθριακισ ολοκλιρωςθσ. Πςον αφορά ςτισ ςχολικζσ επιδόςεισ κα 
ενιςχφςει τθν προςοχι, τθ ςυγκζντρωςθ και τθν ικανότθτα του παιδιοφ να εμπεδϊνει 
καινοφργιεσ γνϊςεισ. Θ πρϊιμθ  παρζμβαςθ είναι ςίγουρα αποτελεςματικότερθ γιατί ςτισ 
μικρότερεσ θλικίεσ υπάρχουν περιςςότερεσ δυνατότθτεσ προςαρμογϊν για το ΚΝΣ και το 
περιφερειακό και τθν εκπαίδευςθ των αιςκιςεων (εφόςον δεν υπάρχει ςοβαρό οργανικό 
πρόβλθμα). Μετά από τραυματιςμό διαταραχι του μυϊκοφ τόνου και γενικότερα μια 
οποιαδιποτε ςωματικι ςωματοαιςκθτικι αλλαγι, κα ζχουμε μείωςθ τθσ ικανότθτασ 
ιδιοδεκτικότθτασ. Μετά από κεραπεία και αξιολόγθςθ πρζπει να ακολουκιςουμε, επίςθσ, 
ζνα πρόγραμμα αποκατάςταςθσ ιδιοδεκτικότθτασ. Ζτςι, περιορίηουμε τισ πικανότθτεσ για 
μελλοντικό τραυματιςμό κατά τθν άςκθςθ ι το παιχνίδι. Θ αξιολόγθςθ ιδιοδεκτικότθτασ και 
ιςορροπίασ γίνεται με εργαςτθριακζσ μετριςεισ ςε δυναμόμετρο, θλεκτρονικά ςυςτιματα 
αξιολόγθςθσ ιςορροπίασ  (Romberg test, BESS balance error scoring system) και λειτουργικι 
αξιολόγθςθ. 
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ΣΑΕΙ, ΠΡΡΘΕΕΙ ΜΑΙ ΔΗΞΡΓΡΑΦΙΜΑ ΧΑΡΑΜΣΗΡΙΣΙΜΑ ΕΟΗΝΙΜΩΟ ΤΠΡΨΗΦΙΩΟ 
ΕΠΑΓΓΕΝΞΑΣΙΩΟ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΙ ΤΓΕΙΑ, Ω ΠΡΡ ΣΗΟ ΕΟΩΞΑΣΩΗ ΞΑΘΗΣΩΟ-
ΣΡΙΩΟ ΞΕ ΑΟΑΠΗΡΙΑ ΣΙ ΣΑΠΕΙ ΣΡΤ ΓΕΟΙΜΡΤ ΧΡΝΕΙΡΤ 
Μ. Γκόγκα1, Κ. Μουρατίδου2 

1Τμιμα Νοςθλευτικισ ΤΕΛ Κεςςαλίασ 
2
Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ Σερρϊν, ΑΡΚ 

  
Θ φιλοςοφία του μθ αποκλειςμοφ των μακθτϊν με αναπθρίεσ από το γενικό ςχολείο, θ 
ενςωμάτωςθ και θ ςυνεκπαίδευςι τουσ με ςυνομθλίκουσ χωρίσ αναπθρίεσ ςτα γενικά 
ςχολεία, αποτελοφν διεκνϊσ τθ βάςθ όλων των προοδευτικϊν τάςεων για αλλαγζσ ςτθν 
εκπαίδευςθ. Στοιχείο κλειδί για τθν επιτυχθμζνθ ενςωμάτωςθ είναι οι ςτάςεισ και οι 
προκζςεισ επαγγελματιϊν που ςχετίηονται με τθν εκπαίδευςθ, όπωσ οι δάςκαλοι-
κακθγθτζσ, αλλά και οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί.  Σκοπόσ τθσ παροφςασ 
μελζτθσ ιταν να εξεταςτεί αν οι ςτάςεισ και οι προκζςεισ ενθλίκων υποψθφίων 
επαγγελματιϊν εκπαίδευςθσ και υγείασ, ωσ προσ τθν ενςωμάτωςθ μακθτϊν/τριϊν με 
αναπθρία ςτισ τάξεισ του γενικοφ ςχολείου, διαφζρουν αναφορικά με μια ςειρά από 
δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των πρϊτων ι αν ςχετίηονται με κάποια άλλα από αυτά. Το 
δείγμα τθσ ζρευνασ αποτζλεςαν ςυνολικά 766 υποψιφιοι επαγγελματίεσ υγείασ και 
εκπαίδευςθσ (606 γυναίκεσ και 160 άντρεσ). Οι ςυμμετζχοντεσ ςυμπλιρωςαν τθν ελλθνικι 
ζκδοςθ του «Ερωτθματολόγιου Σχεδιαςμζνθσ Συμπεριφοράσ» (Ajzen & Madden, 1986), 
κακϊσ κι ζνα ερωτθματολόγιο που αφοροφςε, ςθμαντικά για τθ μελζτθ δθμογραφικά 
χαρακτθριςτικά (όπωσ φφλο, θλικία, εκπαίδευςθ, αλλθλεπίδραςθ με άτομα με αναπθρία 
κ.α.). Τα αποτελζςματα ζδειξαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ ςχεδόν ςε όλουσ τουσ 
μζςουσ όρουσ των ςτάςεων και των προκζςεων των ςυμμετεχόντων με κριτιριο τα 
δθμογραφικά χαρακτθριςτικά. Επίςθσ, θ ζρευνα ανζδειξε ότι, οι ςθμαντικοί άλλοι 
άνκρωποι, κακϊσ και θ αντιλαμβανόμενθ ικανότθτα των φοιτθτϊν να 
διδάξουν/υποςτθρίξουν ςτο μζλλον παιδιά με αναπθρίεσ, είναι οι παράγοντεσ που 
ςχετίηονται ζντονα και άμεςα με τισ ςτάςεισ και τισ προκζςεισ αυτϊν των ατόμων να 
λειτουργιςουν κετικά ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ενςωμάτωςθσ των παιδιϊν με αναπθρία. Τα 
αποτελζςματα τθσ μελζτθσ είναι χριςιμα, προκειμζνου αφενόσ ςε επίπεδο ςπουδϊν να 
υπάρξει ολοκλθρωμζνθ κατάρτιςθ ςε κζματα ενςωμάτωςθσ κι αφετζρου να ςχεδιαςτοφν 
και εφαρμοςτοφν ςτο μζλλον εκπαιδευτικά προγράμματα παρζμβαςθσ εντόσ του ςχολικοφ 
πλαιςίου. 
 
 
Η ΕΠΕΣΑΗ ΣΗ ΑΠΙΡΠΙΣΙΑ ΜΑΙ ΣΗ ΕΓΜΤΡΡΣΗΣΑ ΣΡΤ ΕΡΩΣΗΞΑΣΡΝΡΓΙΡΤ ΓΙΑ ΣΙ 
ΣΑΕΙ ΣΩΟ ΓΡΟΕΩΟ ΑΠΕΟΑΟΣΙ ΣΗ ΤΞΠΕΡΙΝΗΨΗ ΠΑΙΔΙΩΟ ΞΕ ΑΟΑΠΗΡΙΑ 
O. Μποπότα, A. Λουκοβίτθσ, B. Μπαρκοφκθσ 
Τομζασ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν ςτθ Φυςικι Αγωγι, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
Θ ςυμπερίλθψθ των ατόμων με αναπθρία ςτθ γενικι εκπαίδευςθ ςπληζηά κηα από ηηο 
κεγαιύηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ζήκεξα, ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζε όιν 

ηνλ θόζκν. Σε ςχετικζσ μελζτεσ ςυμπερίλθψθσ, οι ςτάςεισ των γονζων αποτελοφν τθν 
παράμετρο που ςυγκεντρϊνει το ενδιαφζρον των ερευνθτϊν. Σκοπόσ τθσ παροφςασ 
μελζτθσ ιταν να ελζγξει τθν αξιοπιςτία και τθν εγκυρότθτα του «Ερωτθματολογίου 
Στάςεων Γονζων ωσ προσ τθ Συμπερίλθψθ Ραιδιϊν με Αναπθρία», που καταςκευάςτθκε 
από τθν de Boer και τουσ ςυνεργάτεσ τθσ (2012). Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 332 γονείσ 
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παιδιϊν με και χωρίσ αναπθρία, τα οποία φοιτοφςαν ςε δθμοτικά ςχολεία γενικισ 
εκπαίδευςθσ του νομοφ Κεςςαλονίκθσ. Τα αποτελζςματα κατζδειξαν ότι οι δείκτεσ 
εςωτερικισ ςυνζπειασ του ερωτθματολογίου ιταν ςε υψθλά και αποδεκτά όρια 
παρζχοντασ ιςχυρζσ ενδείξεισ για τθν αξιοπιςτία τθσ κλίμακασ. Θ εφαρμογι τθσ 
διερευνθτικισ και τθσ επιβεβαιωτικισ παραγοντικισ ανάλυςθσ ζδειξε ότι το μοντζλο των 
τριϊν παραγόντων ζχει ικανοποιθτικι προςαρμογι ςτα δεδομζνα. Τα ευριματα τθσ 
παροφςασ ζρευνασ υποςτθρίηουν τθ χριςθ του εργαλείου για τθ διερεφνθςθ των ςτάςεων 
των γονζων απζναντι ςτθ ςυμπερίλθψθ ςε ελλθνικό πλθκυςμό.  
 
 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΠΡΡΒΡΝΗ ΣΑΙΟΙΩΟ ΞΙΜΡΡΤ ΞΗΜΡΤ ΣΙ ΣΑΕΙ ΞΑΘΗΣΩΟ ΔΗΞΡΣΙΜΡΤ 
Ω ΠΡΡ ΣΑ ΑΣΡΞΑ ΞΕ ΕΙΔΙΜΕ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΕ ΑΟΑΓΜΕ ΜΑΙ ΑΟΑΠΗΡΙΑ 
Λ. Ροφλιοσ1, Χ. Ευαγγελινοφ1, Α. Αντωνίου2,  Α. Μουρατίδου1, Δ. Δθμθτροποφλου1, Χ. 
Κρυςτάλλθσ1  
1
ΤΕΦΑΑ Σερρϊν, 

2
ΤΕΦΑΑ Κομοτθνισ 

 
Θ οπτικοακουςτικι αγωγι αποτελεί καινοτόμο μζςο εκπαίδευςθσ και διαμόρφωςθσ 
ςτάςεων ςε πολλά κζματα κοινωνικοφ ενδιαφζροντοσ. Θ  ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν 
χωρίσ Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (ΕΕΑ) ι αναπθρία πρζπει να  απαςχολεί τουσ 
ςφγχρονουσ εκπαιδευτικοφσ, που καλοφνται να ενςωματϊςουν μακθτζσ με αναπθρία ςτισ 
τάξεισ του γενικοφ ςχολείου. Σκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν θ μελζτθ τθσ επίδραςθσ ταινιϊν 
μικροφ μικουσ με κζμα τθν αναπθρία ςτισ ςτάςεισ μακθτϊν Εϋ και Στϋ δθμοτικοφ, ωσ προσ 
τα άτομα με ΕΕΑ και αναπθρία. Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 286 μακθτζσ δθμοτικοφ, οι οποίοι 
χωρίςτθκαν ςε ομάδα ελζγχου (Ν=143) και πειραματικι (Ν=143).Το παρεμβατικό 
πρόγραμμα είχε διάρκεια 2 μινεσ και για τθν υλοποίθςι του χρθςιμοποιικθκαν 8 ταινίεσ 
μικροφ μικουσ, με κζμα τθν αναπθρία. Μετρικθκαν οι γενικζσ ςτάςεισ των μακθτϊν-
κεατϊν, πριν και μετά τθν προβολι των ταινιϊν. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι, υπιρξε 
ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτισ ςτάςεισ τθσ πειραματικισ ομάδασ, πριν και μετά το 
πρόγραμμα παρζμβαςθσ *t(142)=-11,830, p<0,001+, ενϊ για τθν ομάδα ελζγχου θ διαφορά 
ςτισ ςτάςεισ δεν βρζκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι *t(142)=-1,736, p=0,85>0,05+. Ωσ προσ τθν 
ερμθνεία των αποτελεςμάτων, θ προβολι ταινιϊν μικροφ μικουσ με κζμα τθν αναπθρία 
επζδραςε ςτισ ςτάςεισ των μακθτϊν απζναντι ςτα άτομα με αναπθρία. Το γεγονόσ αυτό 
ενιςχφει τθν ανάγκθ υλοποίθςθσ δράςεων οπτικοακουςτικισ αγωγισ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ 
τθσ εκπαίδευςθσ. Θ οπτικοακουςτικι αγωγι προτείνεται να ενταχκεί ςτο ωρολόγιο 
πρόγραμμα όλων των βακμίδων και θ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί ςτθ δθμιουργία 
κινθματογραφικϊν προϊόντων από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ. 
 
 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΕΟΡ ΠΑΡΕΞΒΑΣΙΜΡΤ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΡ ΕΝΝΗΟΙΜΩΟ ΠΑΡΑΔΡΙΑΜΩΟ 
ΧΡΡΩΟ ΣΗΟ ΠΡΙΡΣΗΣΑ ΖΩΗ ΑΘΕΟΩΟ  ΞΕ ΠΡΝΝΑΠΝΗ ΜΝΗΡΤΟΗ 
Ε. Χατηθχιδιρογλου, Σ. Δοφκα 
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ Κεςςαλονίκθσ 

 
Θ ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ ι πολλαπλι ςκλιρυνςθ (ΡΣ) είναι μία χρόνια, επίκτθτθ, 
αυτοάνοςθ νόςοσ, ςτθν οποία το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα επιτίκεται και καταςτρζφει τθ 
μυελίνθ των νευραξόνων του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ, προκαλϊντασ 
απομυελινωτικζσ πλάκεσ (Ωρολογάσ, 2005; Puglatti et al., 2006; Καςτανιάσ & Τοκμακίδθσ, 
2008). Κεωρείται νόςοσ των νεαρϊν ενθλίκων προςβάλλοντασ ςυνικωσ άτομα θλικίασ 20-
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40 ετϊν και αποτελεί τθν τρίτθ κατά ςειρά ςυχνότθτασ αιτία ςοβαρισ αναπθρίασ ςε αυτι 
τθν θλικιακι ομάδα (Βοηίκθσ & Σωτθροποφλου, 2012). Τα ςυμπτϊματα τθσ νόςου είναι θ 
ηάλθ, ςπαςτικότθτα (κυρίωσ των κάτω άκρων), αςτάκεια, διαταραχζσ όραςθσ και βάδιςθσ, 
φτωχόσ ζλεγχοσ του εντζρου και τθσ ουροδόχου κφςτεωσ (Antel & Bar-Or, 2003), τφποσ 
L’hermitter, πόνοσ (Τςαντάκθ, 2007), κατάκλιψθ, άγχοσ (Καπινά, 2009), κόπωςθ (Fisk et al., 
1994; Colosimo et al., 1995; Filippi et al., 1996; Antel & Bar-Or, 2003) και ςε προχωρθμζνα 
ςτάδια άνοια (Καπινά, 2009). Ο Ελλθνικόσ Ραραδοςιακόσ Χορόσ (ΕΡΧ) αποτελεί μζςο 
διαςκζδαςθσ και κοινωνικοποίθςθσ (Αυγερινόσ κ.ά., 2008), ενϊ παράλλθλα βελτιϊνει τθ 
φυςικι κατάςταςθ και περιορίηει τθν εμφάνιςθ και ανάπτυξθ προβλθμάτων υγείασ (Ρίτςθ 
κ.ά., 2010). Επιπλζον, μειϊνει το άγχοσ και ενιςχφει τθν αυτογνωςία και τθν ψυχικι 
διάκεςθ (Καραναςτάςθ κ.ά., 2009). Σκοπόσ τθσ παροφςασ ερευνθτικισ εργαςίασ είναι θ 
αξιολόγθςθ τθσ ψυχοςωματικισ κατάςταςθσ και ποιότθτασ ηωισ ατόμων με ΡΣ μζςα από 
ζνα πρόγραμμα ΕΡΧ. Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 5 άτομα, 3 άντρεσ και 2 γυναίκεσ, θλικίασ 37 
ζωσ 47 ετϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ διδάχκθκαν ΕΡΧ από όλθ τθν Ελλάδα ςτο Γενικό 
Νοςοκομείο Κεςςαλονίκθσ «Ραπαγεωργίου». Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι και οι 5 
αςκενείσ βελτίωςαν τθ δυναμικι τουσ ιςορροπία, οι 4 τθν ευλυγιςία τουσ και οι 3 τθ 
δφναμθ και αντοχι των κάτω άκρων. Τζλοσ, θ κατάκλιψθ όλων των αςκενϊν μειϊκθκε, ενϊ 
το άγχοσ δφο αςκενϊν αυξικθκε, ςε δφο παρζμεινε ςτα ίδια επίπεδα και του πζμπτου 
μειϊκθκε. Εν κατακλείδι, οι αςκενείσ με ΡΣ είναι ςθμαντικό να προτρζπονται να 
ςυμμετζχουν ςε προγράμματα ΕΡΧ, τα οποία να είναι ειδικά ςχεδιαςμζνα για τθ 
ςυγκεκριμζνθ πλθκυςμιακι ομάδα. 
 
 
ΠΕΡΙΣΡΡΦΙΜΗ ΤΞΠΕΡΙΦΡΡΑ ΜΑΙ ΠΡΡΣΙΞΗΗ ΧΕΡΙΡΤ ΔΕΠΙΡΧΕΙΡΩΟ ΜΑΙ ΞΗ-
ΔΕΠΙΡΧΕΙΡΩΟ ΠΑΙΔΙΩΟ ΞΕ ΣΤΠΙΜΗ ΑΟΑΠΣΤΠΗ ΜΑΙ ΟΕΤΡΡΑΟΑΠΣΤΠΙΑΜΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ 
Κ. Στφπα1, Γ. Γροφϊοσ2 
1
Εκπαιδευτικόσ ΡΕ, Ειδικι Αγωγι,  

2
Εργαςτιριο Κινθτικισ Συμπεριφοράσ ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
Θ πλευρίωςθ χεριοφ, ποδιοφ, ματιοφ και αυτιοφ, κακϊσ και θ περιςτροφικι κίνθςθ 
αποτελοφν δείκτεσ εγκεφαλικισ αςυμμετρίασ. Θ περιςτροφι κίνθςθ ζχει μελετθκεί ςε 
κανονικό πλθκυςμό, ενιλικεσ και παιδιά. Θ ςχζςθ τθσ, όμωσ, με τθν πλευρίωςθ χεριοφ ζχει 
μελετθκεί πολφ λιγότερο ςε παιδιά τυπικισ ανάπτυξθσ και ιδιαίτερα ςε παιδιά με 
νευροαναπτυξιακζσ διαταραχζσ, που ανικουν είτε ςτο Φάςμα των Αυτιςτικϊν Διαταραχϊν, 
είτε ζχουν Νοθτικι Αναπθρία, είτε ςφνδρομο Down. Θ παροφςα μελζτθ είχε ωσ ςκοπό να 
διερευνιςει τθν περιςτροφικι κίνθςθ δεξιόχειρων και μθ-δεξιόχειρων παιδιϊν με 
νευροαναπτυξιακζσ διαταραχζσ και να τθ ςυγκρίνει με τθν περιςτροφικι κίνθςθ παιδιϊν 
τυπικισ ανάπτυξθσ, ςε ζνα ειδικά διαμορφωμζνο περιβάλλον, με τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 
δοκιμαςίεσ προτίμθςθσ χεριοφ και επίδοςθσ ςε τζςςερα περιςτροφικά ζργα. Για το ςκοπό 
αυτό διατυπϊκθκαν μθδενικζσ υποκζςεισ για κάκε ζνα από τα τζςςερα περιςτροφικά ζργα, 
εντόσ των ομάδων, αλλά και μεταξφ των ομάδων. Οι ςυγκρίςεισ μεταξφ των δφο ομάδων 
και μεταξφ των υποομάδων ζγιναν βαςιηόμενεσ ςτθ νοθτικι και όχι ςτθ χρονολογικι θλικία 
των παιδιϊν. Τα ευριματα ανζδειξαν μια αριςτερόςτροφθ τάςθ των παιδιϊν με 
νευροαναπτυξιακζσ διαταραχζσ, ςε ςχζςθ με τα παιδιά τυπικισ ανάπτυξθσ, τάςθ θ οποία 
μπορεί να αποδοκεί ςε βιολογικοφσ, κοινωνικοφσ ι περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ. 
 
 
ΕΠΡΧΙΜΕ ΔΙΑΜΤΞΑΟΕΙ ΓΕΟΟΗΕΩΟ ΑΣΡΞΩΟ ΞΕ ΤΟΔΡΡΞΡ ASPERGER 
Ε. Κίμογλου¹, Γ. Γροφϊοσ² 
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¹Εκπαιδευτικόσ ΡΕ, Ειδικισ Αγωγισ 
²Εργαςτιριο Κινθτικισ Συμπεριφοράσ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
Θ ζρευνα τθσ εποχικισ διακφμανςθσ των γεννιςεων ατόμων με Διάχυτθ Αναπτυξιακι 
Διαταραχι ζχει δϊςει αντικρουόμενα αποτελζςματα. Διάφοροι περιβαλλοντικοί 
παράγοντεσ, μεταξφ των οποίων θ λοίμωξθ τθσ μθτζρασ ςε κρίςιμεσ περιόδουσ τθσ κφθςθσ, 
τα διατροφικά ελλείμματα, όπωσ θ χαμθλι ςυγκζντρωςθ βιταμίνθσ D, αλλά και θ 
κερμοκραςία, εικάηεται ότι εμπλζκονται με το φαινόμενο τθσ εποχικότθτασ. Στθ διεκνι 
βιβλιογραφία, τα αποτελζςματα εμφανίηονται να υποςτθρίηουν αφξθςθ των γεννιςεων 
ατόμων με νευροαναπτυξιακζσ διαταραχζσ ςε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ του 
ζτουσ. Θ παροφςα ζρευνα ςχεδιάςτθκε για τθ διερεφνθςθ τθσ ςφνδεςθσ μεταξφ τθσ εποχισ 
γζννθςθσ ενόσ ατόμου και τθσ εμφάνιςθσ Διάχυτθσ Αναπτυξιακισ Διαταραχισ. Ειδικότερα, 
εξετάηεται θ υπόκεςθ τθσ εποχικισ διακφμανςθσ των γεννιςεων ςε ζνα δείγμα  152 
παιδιϊν με  Σφνδρομο Asperger χρθςιμοποιϊντασ ωσ ομάδα ελζγχου 261 παιδιά τυπικισ 
ανάπτυξθσ. Θ ανάλυςθ των δεδομζνων των ατόμων με Σφνδρομο Asperger ζδειξε άνοδο 
των γεννιςεων τουσ τον χειμϊνα ζναντι των γεννιςεων ατόμων τυπικισ ανάπτυξθσ.  
Εξετάηεται θ ςυμβολι των μθτρικϊν λοιμϊξεων και τθσ διατροφισ ςτα διαφορετικά 
τρίμθνα τθσ κφθςθσ ςτθν αφξθςθ του κινδφνου για τθν εμφάνιςθ νευροαναπτυξιακισ 
διαταραχισ ςτουσ απογόνουσ. 
 
 
ΣΡΕΡΓΡΟΑ ΓΕΓΡΟΡΣΑ ΖΩΗ ΜΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΜΕΙΑ ΣΗ ΕΓΤΞΡΤΟΗ ΜΑΙ ΕΙΔΙΜΕ 
ΞΑΘΗΙΑΜΕ ΔΤΜΡΝΙΕ ΣΡ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣΑ ΣΗ ΧΡΝΙΜΗ ΗΝΙΜΙΑ 
Β. Ρεςλι1, Γ. Γροφϊοσ2 
¹Εκπαιδευτικόσ ΡΕ, Ειδικι Αγωγι 
²Εργαςτιριο Κινθτικισ Συμπεριφοράσ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
Τα ςτρεςογόνα γεγονότα τθσ ηωισ κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ, μποροφν να 
επθρεάςουν αρνθτικά τον ρυκμό ανάπτυξθσ του εμβρφου, με αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ 
γνωςτικϊν δυςκολιϊν κατά τθ ςχολικι θλικία. Θ παροφςα εργαςία διερεφνθςε τθ ςφνδεςθ 
μεταξφ των ςτρεςογόνων γεγονότων τθσ ηωισ τθσ μθτζρασ, κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγκυμοςφνθσ και τθσ εμφάνιςθσ Ειδικϊν Μακθςιακϊν Δυςκολιϊν (ΕΜΔ) ςτο παιδί, κατά τθ 
ςχολικι θλικία. Τα αποτελζςματα κατζδειξαν ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά κατά τθ 
ςφγκριςθ του μζςου όρου μεταξφ των κετικϊν γεγονότων ηωισ κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγκυμοςφνθσ και των δφο ομάδων, αυτισ που παρουςιάηουν ΕΜΔ και αυτισ που δεν 
παρουςιάηουν. Επιπρόςκετα, διαπιςτϊκθκε ότι ε έληαμε ησλ ζεηηθώλ εκπεηξηώλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο θαη ε δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηελ απνπζία ΕΜΔ ζην 

παηδί, κπνξεί λα αληηπξνζσπεύεη κηα ζεκαληηθή πξνζζήθε ζηελ έξεπλα κεραληζκώλ, πνπ 

αθελόο δηέπνπλ ηε κειέηε ηνπ εκβξπηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη αθεηέξνπ ηε ιήςε 

απνθάζεσλ, γηα ηελ επηινγή θαηάιιεισλ αληηζηαζκηζηηθώλ κέηξσλ κεηά ηε γέλλεζε ηνπ 

παηδηνύ. 

 
 
ΡΔΗΓΙΕ ΓΙΑ EΠΙΣΡΡΦΗ ΣΙ  ΑΘΝΗΣΙΜΕ ΔΡΑΣΗΡΙΡΣΗΣΕ ΞΕΣΑ ΑΠΡ  
KΡΑΟΙΡΕΓΜΕΦΑΝΙΜΕ ΜΑΜΩΕΙ  
Ν. Σφρμοσ 
Διατμθματικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Άκλθςθ και Υγεία» 

 

http://www.master-sport-health.gr/
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Οι κρανιοεγκεφαλικζσ κακϊςεισ (traumatic brain injuries) ςτον ακλθτιςμό, εραςιτεχνικό και 
επαγγελματικό, αποτελοφν επείγουςεσ καταςτάςεισ (emergency cases), που χριηουν 
ιδιαίτερθσ διαχείριςθσ. Θ παροφςα μελζτθ παρουςιάηει και αναλφει:  
α) τα είδθ των κρανιοεγκεφαλικϊν κακϊςεων,  
β) τθν αντιμετϊπιςθ και τισ επιπτϊςεισ τουσ, 
γ) τισ  τελευταίεσ διεκνείσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ (guidelines) για επιςτροφι ςτθν άκλθςθ 
(return to play) μετά από τραυματιςμοφσ του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ (central 
nervous system). Από τθν μελζτθ αυτι προκφπτει ότι θ επιςτροφι ςτθν άςκθςθ και τθ 
φυςικι δραςτθριότθτα επιβάλλεται να διζπεται από ςαφείσ  κανόνεσ.   Θ ςταδιακι 
επάνοδοσ (step by step) και θ ενδελεχισ εκτίμθςθ όλων των επιμζρουσ παραμζτρων, 
αποτελοφν αναγκαίεσ προχποκζςεισ για τθν καλι ζκβαςι τουσ. Επιβάλλεται θ εκπαίδευςθ 
όλων των εμπλεκόμενων φορζων (ακλθτικϊν και μθ), ςτθν ορκι διαχείριςθ τουσ. Τζλοσ, θ 
ςυνεργαςία μεταξφ ιατρικϊν ειδικοτιτων και του ςυνόλου των ακλθτικϊν παραγόντων 
κρίνεται απαραίτθτθ. 
 
 
THE WALK-PROJECT©: A PROGRAMME ENHANCING CHILDREN'S AMBULATORY ACTIVITY IN 
DAY-CARE CENTERS 
A. Kambas1, D. Aivazidis1, F. Venetsanou2, A. Avloniti1, D. Draganidis3, D. Vlachopoulos4, M. 
Michalopoulou1, A. Chatzinikolaou1, I. Fatouros3, E. Haberer5, R. Zimmer5 

1
School Phys, Educ, Sp, Sc., Democritus University of Thrace 

2
Faculty Phys, Educ, Sp, Sc., National Kapodestrian University of Athens 

3
School Phys, Educ, Sp, Sc., University of Thessaly 

4
Sp. Heal. Sc., University of Exeter 

5
Sp.Sc. Institute, University of Osnabrueck 

 
Preschoolers are supposed to be the most active age group. However, their   physical activity 
(PA) seems to be below national and international standards. The purpose of this study was 
to present the findings of the WALK-Project© experimental program. The WALK-Project© 
aimed to enhance PA at the municipality day-care centers, through movement activities 
integrated in the curriculum. Methods: Eight day-care centers participated in the project. 
The WALK-Project© was daily implemented at four of them from October 2012 until June 
2013, while the rest four centers followed the typical curriculum. Sixty children, aged 4-5 
years, randomly selected from the above centers, constituted the sample of the study. 
Among them, 30 were from the centers following the WALK-Project© (Experimental Group, 
EG) and 30 from the rest centers (Control Group, CG). Participants' PA was monitored with 
the Omron HJ-720IT-E2 in October, January and May, two times each month for one week 
each time, in an order so as to have information about children's PA during two weeks per 
month (one  in which the  WALK-Project© was implemented and one not). For data statistical 
analysis a repeated measures ANOVA was computed (p<0.001 and θ2>0.14). Results: During 
the three seasons in which the WALK-Project© was applied, it offered a benefit of 922-1651 
steps/day to the EG. Specifically, all the comparisons made among the PA measurements in 
the children of EG showed statistically significant differences between steps taken in weeks 
during which the WALK-Project© was applied and those it was not (p<0.001). On the other 
hand, the only significant PA differences in the CG were due to season (p<0.001). 
Conclusions: It seems that important benefits are offered to children when the WALK-
Project©, planned in a way allowing its everyday integration in day-care centers curriculum, 
is implemented. However, its further elaboration is needed, so as its enrichment with 
activities for younger children (e.g, 3-4 years) to be accomplished and a database with 
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activities having been evaluated for their influence on children's PA enhancement to be 
created. In that way, preschool educators will be able to set PA aims that can be achieved 
through adequate activities.   
 
 
ΜΕΟΣΡΙΜΗ ΜΡΠΩΗ: Ρ ΡΡΝΡ ΣΗ ΕΡΡΣΡΟΙΟΗ (5-ΗΣ) ΣΗΟ ΑΜΗΗ 
Ρ. Ευςτρατίου 
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
Θ μείωςθ τθσ απόδοςθσ κατά τθν άςκθςθ οφείλεται ςε διάφορουσ παράγοντεσ, όπωσ θ 
κεντρικι κόπωςθ. Το ςεροτονινεργικό ςφςτθμα εξαπλϊνεται ςε πολλζσ περιοχζσ του 
εγκεφάλου και γι’ αυτό το λόγο είναι υπεφκυνο για πολλζσ βιολογικζσ και νευρολογικζσ 
διεργαςίεσ, όπωσ διάκεςθ, μνιμθ, φπνοσ, γνϊςθ κ.ά.. Θ ςεροτονίνθ ι 5-υδροξυτρυπταμίνθ 
(5-ΘΤ) ςυμβάλλει, ωσ νευροδιαβιβαςτισ, ςτθν πρόωρθ εκδιλωςθ τθσ κεντρικισ κόπωςθσ. 
Σκοπόσ τθσ αναςκοπικισ εργαςίασ είναι θ κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ ςεροτονίνθσ, αν 
δθμιουργεί επιπτϊςεισ ωσ προσ τθν απόδοςθ-επίδοςθ και πϊσ μποροφν να 
αντιμετωπιςτοφν. Οι ζρευνεσ ςυλλζχκθκαν μζςω διαδικτυακϊν βιβλιοκθκϊν (π.χ. Google 
Scholar, PubMed). Χρθςιμοποιικθκαν δφο προςεγγίςεισ, θ διατροφικι και θ 
φαρμακολογικι. Τα ςυςτατικά LNAA (Large Neutral Amino Acids) και BCAA (Branched Chain 
Amino Acids), οι υδατάνκρακεσ, θ τρυπτοφάνθ και οι πρωτεΐνεσ επθρεάηουν το κλάςμα 
πλάςμα ελεφκερθσ τρυπτοφάνθσ:BCAA, το οποίο είναι ζνασ δείκτθσ τθσ παραγωγισ 5-ΘΤ 
ςτον εγκζφαλο. Υψθλζσ δόςεισ BCAA αυξάνουν τθν αμμωνία (NH3) ςτο εγκεφαλονωτιαίο 
υγρό ςτουσ ανκρϊπουσ, μόνο ςτθν παρατεταμζνθ άςκθςθ. Επίςθσ, θ απελευκζρωςθ 
ελεφκερων λιπαρϊν οξζων ςτο πλάςμα ςυμβάλλει ςτθν εγκεφαλικι πρόςλθψθ τθσ f-Trp 
του πλάςματοσ. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ χρθςιμοποιικθκαν αγωνιςτζσ ι ανταγωνιςτζσ ι 
SSRI (αναςτολείσ επαναπρόςλθψθσ ςεροτονίνθσ),που επθρεάηουν τθν δράςθ τθσ 
ςεροτονίνθσ. Για παράδειγμα, χριςθ φλουοξετίνθσ (SSRI) 6 ϊρεσ πριν από τθ δοκιμαςία ι 2 
εβδομάδεσ πριν επί κακθμερινισ βάςεωσ δεν επιφζρει κανζνα αποτζλεςμα ςτθ δφναμθ ι 
ςε υψθλισ ζνταςθσ δοκιμαςία. Θ χοριγθςθ pizotifen, ανταγωνιςτι του 5-ΘΤ2c υποδοχζα, 
αποφζρει αφξθςθ τθσ πρωκτικισ κερμοκραςίασ χωρίσ όμωσ να μεταβάλλεται θ απόδοςθ ςε 
δοκιμαςία 40χλμ. Συμπεραςματικά, τα αποτελζςματα που ανζδειξαν οι περιςςότερεσ 
διατροφικζσ παρεμβάςεισ επαλικευςαν τθν ‘‘υπόκεςθ κόπωςθσ’’ τθσ 5-ΘΤ. Θ ςεροτονίνθ 
κατζχει ςθμαντικότερο ρόλο κατά τθ διάρκεια παρατεταμζνθσ άςκθςθσ. Οι 
φαρμακολογικζσ παρεμβάςεισ παρουςίαςαν αμφιλεγόμενα αποτελζςματα. Τζλοσ, θ 
κόπωςθ δεν εξαρτάται μόνο από τθ ςεροτονίνθ και το κζμα χριηει περαιτζρω ζρευνασ.   
 
 
ΑΝΝΑΓΕ ΣΗ ΤΓΜΕΟΣΡΩΗ ΑΙΞΡΦΑΙΡΙΟΗ ΣΡ ΑΙΞΑ ΜΑΣΑ ΜΑΙ ΞΕΣΑ ΣΗΟ ΑΜΗΗ 
Γ. Τςαλισ, Χ. Ταγαράκθσ, Κ. Μεταξάσ, Κ. Χριςτοφλασ, Β. Μοφγιοσ 
ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
Θ άςκθςθ προκαλεί αλλαγζσ ςτθ ςυγκζντρωςθ τθσ αιμοςφαιρίνθσ (*Hgb+) με αποτζλεςμα 
τθν αιμοςυμπφκνωςθ. Αυτό οφείλεται ςτθν ελάττωςθ του όγκου αίματοσ και πλάςματοσ, εξ 
αιτίασ τθσ ζντονθσ εφίδρωςθσ, ςτθ μετακίνθςθ του νεροφ του πλάςματοσ ςτο εξωκυτταρικό 
περιβάλλον, λόγω αυξθμζνθσ όςμωςθσ και ςτθν αυξθμζνθ υδροςτατικι πίεςθ. Θ *Hgb+ 
επθρεάηεται από τθν ζνταςθ τθσ άςκθςθσ και από αρκετοφσ άλλουσ παράγοντεσ. Σκοπόσ 
τθσ μελζτθσ ιταν θ καταγραφι, με τθ ςυςκευι αναίμακτθσ μζτρθςθσ Ember, τθσ μεταβολισ 
τθσ *Hgb+ (α) κατά τθ διάρκεια διαφορετικϊν εντάςεων άςκθςθσ και (β) μετά το τζλοσ τθσ 
άςκθςθσ. Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 10 υγιείσ και δραςτιριοι ενιλικεσ άρρενεσ, οι οποίοι 
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ποδθλάτθςαν ςε εργόμετρο για 30 min ςε δυο δοκιμαςίεσ με 75% και 60% τθσ μζγιςτθσ 
πρόςλθψθσ οξυγόνου τουσ (VO2max), ςε δυο διαφορετικζσ θμζρεσ. Μελετικθκαν θ 
ενυδάτωςθ των ςυμμετεχόντων πριν από τθν άςκθςθ, οι ςυγκεντρϊςεισ αιμοςφαιρίνθσ και 
γαλακτικοφ οξζοσ πριν και μετά από τισ δοκιμαςίεσ, θ κλίμακα υποκειμενικισ αντίλθψθσ τθσ 
κόπωςθσ (RPE) μετά από αυτζσ, τα ποςοςτά αιμοςυμπφκνωςθσ κατά τθν άςκθςθ κι 
αιματαραίωςθσ μετά τισ δοκιμαςίεσ και οι χρόνοι ςτακεροποίθςθσ τθσ *Hgb+ κατά τθν 
ανάλθψθ. Από τα αποτελζςματα φάνθκε ότι οι ςυμμετζχοντεσ ιταν καλά ενυδατωμζνοι. Θ 
*Hgb+ αυξικθκε ςθμαντικά και με παρόμοιο τρόπο κατά τισ δυο δοκιμαςίεσ (ςτο 75% 
VO2max από 14,7 ± 1,4 ςε 16,4 ± 1,2 g/dL και ςτο 60% VO2max από 14,5 ± 0,9 ςε 15,9 ± 1,1 
g/dL). Οι τιμζσ γαλακτικοφ οξζοσ αυξικθκαν κατά τισ δοκιμαςίεσ (από 1,9 ± 0,9 ςε 7,0 ± 2,2 
mmol/L και από 1,6 ± 0,5 ςε 5,0 ± 1,6 mmol/L αντίςτοιχα), με ςθμαντικά υψθλότερθ τθν 
πρϊτθ αφξθςθ ζναντι τθσ δεφτερθσ. Ο RPE ιταν ςθμαντικά υψθλότεροσ κατά τθ δοκιμαςία 
75% (15,4 ± 1,6) ζναντι τθσ 60% (12,7 ± 0,8). Τα ποςοςτά αιμοςυμπφκνωςθσ κατά τισ 
δοκιμαςίεσ, αιματαραίωςθσ μετά από αυτζσ και οι χρόνοι ςτακεροποίθςθσ δεν 
παρουςίαςαν ςθμαντικζσ διαφορζσ. Συμπεραςματικά, θ ςωματικι άςκθςθ με ζνταςθ 60% 
και 75% τθσ VO2max, δραςτιριων αρρζνων, προκαλεί ςε παρόμοιο βακμό αλλαγζσ ςτθ 
ςυγκζντρωςθ τθσ αιμοςφαιρίνθσ ςτο αίμα. Θ αιμοςυμπφκνωςθ κατά τθ διάρκεια τθσ 
άςκθςθσ υποδθλϊνει απϊλεια νεροφ από το αίμα και το πλάςμα, που μπορεί πικανϊσ να 
επθρεάςει τθν απόδοςθ. Τζλοσ, φαίνεται να απαιτείται ικανόσ χρόνοσ, περίπου μιςι ϊρα, 
για τθν αποκατάςταςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ αιμοςφαιρίνθσ του αίματοσ.  
 
 
ΣΑ ΑΠΡΣΕΝΕΞΑΣΑ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΡ ΕΝΝΗΟΙΜΩΟ ΠΑΡΑΔΡΙΑΜΩΟ ΧΡΡΩΟ Ε ΑΣΡΞΑ 
ΣΡΙΣΗ ΗΝΙΜΙΑ 
Β. Ηθλίδου1,2, Σ. Δοφκα1, Ο. Λίλου1, Μ. Τςολάκθ2 
1
ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ Κεςςαλονίκθσ 

2
Λατρικι Σχολι, ΑΡΚ 

 
Θ ςυμμετοχι ςε χορό ςυμβάλλει ςθμαντικά και επιφζρει πολλά οφζλθ ςτθ γενικι ςωματικι 
και ψυχικι υγεία των θλικιωμζνων. Μζςω του χοροφ, ενιςχφεται θ ομαδικότθτα, 
δθμιουργείται θ ανάγκθ ζκφραςθσ των ςυναιςκθμάτων και προάγεται θ κοινωνικότθτα. 
Επιπλζον, βελτιϊνονται θ δφναμθ, θ ευκαμψία, ο ςυντονιςμόσ των κινιςεων, θ ιςορροπία, 
θ φυςικι κατάςταςθ αλλά και ενιςχφεται θ πρόλθψθ των πτϊςεων. Σκοπόσ τθσ παροφςασ 
εργαςίασ ιταν θ αξιολόγθςθ των επιδράςεων τθσ ςυμμετοχισ ςε ελλθνικοφσ 
παραδοςιακοφσ χοροφσ ςτθν ποιότθτα ηωισ και ςτθ φυςικι κατάςταςθ των θλικιωμζνων. 
Στθν ομάδα παρζμβαςθσ, ςυμμετείχαν εκελοντικά 33 γυναίκεσ με Μ.Ο. θλικίασ 66,03 ζτθ 
και Μ.Ο. ετϊν εκπαίδευςθσ 8,31. Υπιρξε και μια ομάδα ελζγχου που δεν παρακολοφκθςε 
καμία παρζμβαςθ, όπου αξιολογικθκαν 32 γυναίκεσ με Μ.Ο. θλικίασ 66,84 ζτθ και Μ.Ο. 
ετϊν εκπαίδευςθσ 9,79. Θ διάρκεια των παρεμβάςεων ιταν 24 εβδομάδεσ (44 ςυνεδρίεσ, 2 
φορζσ/εβδομάδα, 60’) και πραγματοποιικθκαν ςτθν Ελλθνικι Εταιρεία Νόςου Alzheimer 
και Συγγενϊν Διαταραχϊν και ςε ΚΑΡΘ του Διμου Κεςςαλονίκθσ. Χοροί επιλζχτθκαν από 
όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδοσ και κατατάχκθκαν ςε ιπιασ, μζτριασ και υψθλισ ζνταςθσ 
κατθγορίεσ. Οι ςυμμετζχοντεσ ςυμπλιρωςαν πριν αλλά και μετά το τζλοσ των 
παρεμβάςεων το ερωτθματολόγιο WHO-QOL, που αξιολογεί τθν ποιότθτα ηωισ και 
υποβλικθκαν ςε αξιολόγθςθ τθσ φυςικισ τουσ κατάςταςθσ, μζςω του Fullerton Senior 
Fitness test και τθσ ιςορροπίασ τουσ. Τα αποτελζςματα ζδειξαν βελτίωςθ ςτθν ευλυγιςία, 
ςτθ δφναμθ, ςτθν αερόβια αντοχι και ςτθν ιςορροπία τουσ. Επίςθσ, ςθμαντικζσ διαφορζσ 
παρουςιάςτθκαν ςτο ςφνολο τθσ ποιότθτασ ηωισ και ιδιαίτερα ςτισ ενότθτεσ τθσ ψυχικισ 
υγείασ και ςτο περιβάλλον (ευκαιρίεσ για τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων και δεξιοτιτων, 
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ςυμμετοχι και ευκαιρίεσ για δραςτθριότθτεσ αναψυχισ, μετακίνθςθ κ.α.) ςε ςχζςθ με τθν 
ομάδα ελζγχου. Συνεπϊσ, οι ελλθνικοί χοροί αποτελοφν μία ευχάριςτθ εναλλακτικι μορφι 
αερόβιασ άςκθςθσ και ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ και ςτθν 
ποιότθτα ηωισ των θλικιωμζνων ατόμων. 
 
 
ΑΠΙΡΝΡΓΗΗ ΣΩΟ ΕΠΙΠΕΔΩΟ ΩΞΑΣΙΜΗ ΔΡΑΣΗΡΙΡΣΗΣΑ ΜΑΙ ΦΤΙΜΗ ΜΑΣΑΣΑΗ 
ΞΑΘΗΣΩΟ ΣΗ ΕΝΝΑΔΑ: ΑΠΡΣΕΝΕΞΑΣΑ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΡ ΕΤΖΗΟ 2014-2015 
Α. Μιλκονίδου, Μ. Γεωργοφλθσ, Γ. Αρναοφτθσ, Γ. Ψαρρά, Κ. Τάμπαλθσ, Δ. Ραναγιωτάκοσ, Λ. 
Συντϊςθσ 
Τμιμα Επιςτιμθσ Διαιτολογίασ-Διατροφισ, Σχολι Επιςτθμϊν Υγείασ & Αγωγισ, Χαροκόπειο 
Ρανεπιςτιμιο, Ακινα 

 
Θ ςωματικι δραςτθριότθτα και θ ικανότθτα επιτζλεςθσ αυτισ, δθλαδι θ φυςικι 
κατάςταςθ, ςχετίηονται ιςχυρά με τθν καλι υγεία κατά τθν παιδικι θλικία. Ωςτόςο, τα 
τελευταία χρόνια, ο χρόνοσ εναςχόλθςθσ των παιδιϊν με ςωματικι δραςτθριότθτα ζχει 
μειωκεί αιςκθτά, ενϊ αντικζτωσ, οι ϊρεσ που αυτά αφιερϊνουν ςε κακιςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ ξεπερνοφν αυτζσ που προτείνονται από διεκνείσ οργανιςμοφσ. Σκοπόσ τθσ 
παροφςασ μελζτθσ ιταν θ αξιολόγθςθ του επιπζδου ςωματικισ δραςτθριότθτασ και 
φυςικισ κατάςταςθσ ενόσ αντιπροςωπευτικοφ δείγματοσ μακθτϊν τθσ Ελλάδασ. Το δείγμα 
αποτελοφνταν από 335.812 μακθτζσ (♂: 51,3%, 6-18 ετϊν), που ςυμμετείχαν ςτο 
πρόγραμμα ΕΥΗΘΝ (Εκνικι δράςθ Υγείασ για τθ Ηωι των Νζων), κατά το ςχολικό ζτοσ 2014-
2015. Ρραγματοποιικθκε εκτίμθςθ των ςυνθκειϊν ςωματικισ δραςτθριότθτασ των 
μακθτϊν μζςω θλεκτρονικοφ ερωτθματολογίου, ενϊ οι δοκιμαςίεσ φυςικισ κατάςταςθσ, 
που πραγματοποιικθκαν για τθν αξιολόγθςθ τθσ φυςικισ τουσ κατάςταςθσ ιταν: το 
παλίνδρομο τεςτ αντοχισ, το παλίνδρομο τεςτ ταχφτθτασ, ο αρικμόσ αναδιπλϊςεων ςε 30 
δευτερόλεπτα, το μικοσ άλματοσ άνευ φοράσ και θ απόςταςθ δίπλωςθσ από εδραία κζςθ. 
Το πρόγραμμα υλοποιικθκε με τθν ευγενικι χορθγία τθσ ΟΡΑΡ ΑΕ. Ρεριςςότεροι από 
τζςςερισ ςτουσ δζκα μακθτζσ ςτθν Ελλάδα εμφανίηουν μθ ικανοποιθτικό επίπεδο 
ςωματικισ δραςτθριότθτασ, ενϊ το 23% αυτϊν υπερβαίνει τα προτεινόμενα όρια 
εναςχόλθςθσ με κακιςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Στισ δοκιμαςίεσ αξιολόγθςθσ τθσ φυςικισ 
κατάςταςθσ, το ποςοςτό των παιδιϊν με επίδοςθ ≤25ου εκατοςτθμορίου βάςει 
δθμοςιευμζνων νορμϊν φυςικισ κατάςταςθσ, ιταν: 36% για τθ δοκιμαςία μυϊκισ ιςχφοσ, 
26% για τθ δοκιμαςία ευκαμψίασ, 17% για τθ δοκιμαςία ταχφτθτασ, 20% για τθ δοκιμαςία 
μυϊκισ αντοχισ και 26% για τθ δοκιμαςία αξιολόγθςθσ καρδιοαναπνευςτικισ αντοχισ. 
Συμπεραςματικά, ζνα μεγάλο μζροσ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ 
χαρακτθρίηεται από ςωματικι αδράνεια και μθ ικανοποιθτικι φυςικι κατάςταςθ. Το 
γεγονόσ αυτό κακιςτά επιτακτικι τθν ανάγκθ για εφαρμογι κατάλλθλων παρεμβάςεων, με 
ςτόχο τθν ζνταξθ τθσ ςωματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν κακθμερινότθτα των παιδιϊν. 
 
 
Η ΤΞΒΡΝΗ  ΣΗ ΑΜΗΗ ΣΗΟ ΑΟΣΙΞΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΜΑΡΔΙΑΜΗ ΑΟΕΠΑΡΜΕΙΑ 
Κ. Βλαςταρίδθ, Δ. Μαμελετηι 
Εργαςτιριο Ακλθτιατρικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
Θ καρδιακι ανεπάρκεια είναι μια ςοβαρι πάκθςθ, ςτθν οποία θ καρδιά δεν μπορεί να 
ςτείλει αρκετι ποςότθτα αίματοσ ςε όλο το ςϊμα, με αποτζλεςμα οι ιςτοί να μθν 
τροφοδοτοφνται με τθν ποςότθτα του οξυγόνου και τισ κρεπτικζσ ουςίεσ, που χρειάηονται 
για να λειτουργιςουν αποτελεςματικά. Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ιταν θ διερεφνθςθ 
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τθσ ςυμβολισ τθσ άςκθςθσ ςτθν υγεία των αςκενϊν με καρδιακι ανεπάρκεια. Για τον 
ςκοπό αυτό αναηθτικθκαν ςχετικζσ ζρευνεσ ςτθ διεκνι βιβλιογραφία θλεκτρονικϊν 
βάςεων δεδομζνων, όπωσ pubmed και google scholar.  Στθν εργαςία καταγράφθκαν θ 
επίδραςθ των προγραμμάτων εκγφμναςθσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ άςκθςθσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ νόςου. Από τα αποτελζςματα φαίνεται ότι θ αυξθμζνθ ςωματικι 
δραςτθριότθτα και θ καλι φυςικι κατάςταςθ ςυνδζονται με τθ μείωςθ του κινδφνου 
εμφάνιςθσ καρδιακισ ανεπάρκειασ. Θ ςωματικι άςκθςθ αποδεδειγμζνα βελτιϊνει τθ 
λειτουργία τθσ καρδιάσ, μειϊνοντασ τισ επιβαρφνςεισ που δζχεται, βελτιϊνοντασ τθ 
ςυςταλτικότθτα του μυοκαρδίου, αυξάνοντασ τον παρεχόμενο όγκο αίματοσ, μειϊνοντασ 
τθν καρδιακι ςυχνότθτα ςε θρεμία και ςε άςκθςθ και αυξάνοντασ τον όγκο παλμοφ. Άλλα 
ςθμαντικά οφζλθ τθσ άςκθςθσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ μεταβολιςμοφ του λίπουσ, θ 
μείωςθ των επιπζδων λίπουσ ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ και θ ικανότθτα διατιρθςθσ 
τθσ ελαςτικότθτασ των αρτθριϊν. Ρροτείνεται αερόβια και αναερόβια άςκθςθ, με τθν 
ζνταςθ τθσ αερόβιασ άςκθςθσ να κυμαίνεται από 60% ζωσ 80% τθσ μζγιςτθσ καρδιακισ 
ςυχνότθτασ του ατόμου, να ζχει διάρκεια τουλάχιςτον 30-45 λεπτά και να 
πραγματοποιείται 5 με 6 φορζσ τθν εβδομάδα. Θ αναερόβια άςκθςθ προτείνεται να γίνεται 
2 φορζσ τθν εβδομάδα με ζνταςθ από 50% ζωσ 75%. Συμπεραςματικά, κα πρζπει να 
τονιςτεί ότι ζνα άρτια δομθμζνο πρόγραμμα εκγφμναςθσ μπορεί να ςυμβάλει ςτθν 
πρόλθψθ και τθν κακυςτζρθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ καρδιακισ ανεπάρκειασ, κακϊσ και  να 
βελτιϊςει τθν ποιότθτα ηωισ των αςκενϊν. 
 
 
Η ΤΞΒΡΝΗ  ΣΗ ΑΜΗΗ ΣΗΟ ΑΟΣΙΞΕΣΩΠΙΗ ΣΡΤ ΑΜΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΡΤ ΙΙ 
Κ. Βλαςταρίδθ, Δ. Μαμελετηι 
Εργαςτιριο Ακλθτιατρικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
Ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ τφπου ΛΛ είναι μία χρόνια νόςοσ, που χαρακτθρίηεται από 
διαταραχι του μεταβολιςμοφ των υδατανκράκων, των λιπϊν και των πρωτεϊνϊν και 
οφείλεται ςε μειωμζνθ ζκκριςθ ι δράςθ τθσ ινςουλίνθσ ι ςε ςυνδυαςμό των δφο. Το 
αποτζλεςμα είναι θ αυξθμζνθ τιμι του ςακχάρου ςτο αίμα των αςκενϊν. Ο ςακχαρϊδθσ 
διαβιτθσ τφπου ΛΛ ςχετίηεται με τθν κλθρονομικότθτα, τθν παχυςαρκία και τθν θλικία. 
Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ιταν θ διερεφνθςθ τθσ ςυμβολισ τθσ άςκθςθσ ςτθν 
αντιμετϊπιςθ του ςακχαρϊδθ διαβιτθ τφπου ΛΛ. Για τον ςκοπό αυτό αναηθτικθκαν ςχετικζσ 
ζρευνεσ ςτθ διεκνι βιβλιογραφία θλεκτρονικϊν βάςεων δεδομζνων, όπωσ pubmed και 
google scholar. Στθν εργαςία καταγράφθκαν θ επίδραςθ των προγραμμάτων εκγφμναςθσ 
και τα χαρακτθριςτικά τθσ άςκθςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ νόςου. Από τα αποτελζςματα 
φάνθκε ότι θ άςκθςθ βοθκά ςτθ διατιρθςθ καλισ φυςικισ κατάςταςθσ, ςτθ μείωςθ κατά 
20-50% τθσ χορθγοφμενθσ ινςουλίνθσ, ςτθ βελτίωςθ τθσ μυϊκισ δφναμθσ και αντοχισ, ςτθν 
καλφτερθ ρφκμιςθ των επιπζδων γλυκόηθσ, ςτθ ρφκμιςθ του βάρουσ, ςτθ βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ ηωισ, ςτθ μείωςθ λιψθσ φαρμάκων και τζλοσ ςτθν καλφτερθ διαχείριςθ 
ςτρεςογόνων καταςτάςεων. Ρροτείνεται μζτριασ ι υψθλισ ζνταςθσ αερόβια άςκθςθ 
διάρκειασ τουλάχιςτον 30 λεπτϊν τθν θμζρα, τουλάχιςτον 5 φορζσ τθν εβδομάδα, με 
μεςοδιάςτθμα μικρότερο των 2 θμερϊν χωρίσ άςκθςθ. Επίςθσ, θ άςκθςθ με αντιςτάςεισ 2 
φορζσ εβδομαδιαίωσ μπορεί να ςυμπλθρϊνει τθν αερόβια άςκθςθ, προςφζροντασ 
επιπλζον οφζλθ, κακϊσ βελτιϊνει τθ μυϊκι δφναμθ, τθν αντοχι, τθ ςφςταςθ του ςϊματοσ 
και τθν ανοχι ςτθ γλυκόηθ. Συμπεραςματικά, θ τακτικι και οργανωμζνθ ςωματικι 
δραςτθριότθτα είναι αναγκαία για τθ διατιρθςθ τθσ καλισ υγείασ ςτα άτομα με 
ςακχαρϊδθ διαβιτθ τφπου ΛΛ.  
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Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΩΟ ΑΜΗΕΩΟ ΤΠΑΗ-ΧΑΝΑΡΩΗ-ΔΙΑΣΑΗ (PNF) ΣΗΟ ΑΠΡΔΡΗ 
ΜΡΝΤΞΒΗΣΩΟ ΜΑΙ ΜΡΝΤΞΒΗΣΡΙΩΟ ΣΑ 10 ΝΕΠΣΑ ΠΡΔΙΑ ΕΝΕΤΘΕΡΡ Ε ΞΕΓΙΣΗ ΕΟΣΑΗ 
Κ. Ραπαδθμθτρίου1, Δ. Λοφποσ1, Γ. Τςαλισ2, Β. Mάνου3 
1
ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ, Τομζασ Λατρικισ τθσ Άκλθςθσ 

2
ΤΕΦΑΑ Σερρϊν 

3
ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ, Εργαςτιριο Ρροπονθτικισ 

 
Θ πλειονότθτα των κολυμβθτϊν/-τριϊν εκτελεί μια ςειρά από αςκιςεισ ςτθν ξθρά, πριν τθν 
προκζρμανςι τουσ ςτο νερό. Σε αυτζσ περιλαμβάνονται και διατάςεισ με ςκοπό τθ 
βελτίωςθ και διατιρθςθ του εφρουσ τθσ κίνθςθσ των αρκρϊςεων. Μζκοδοσ διατάςεων που 
παρουςιάηει ενδιαφζρον είναι θ ςφςπαςθ-χαλάρωςθ-διάταςθ (PNF). Σκοπόσ τθσ ζρευνασ 
ιταν να διαπιςτωκεί εάν θ μζκοδοσ PNF επιδρά ςτθν κολυμβθτικι απόδοςθ των ποδιϊν. 
Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 11 κολυμβθτζσ/-τριεσ, οι οποίοι εκτζλεςαν για 8 εβδομάδεσ, 3 
φορζσ τθν εβδομάδα πζραν τθσ κολυμβθτικισ  προπόνθςθσ, 6 αςκιςεισ PNF για τα κάτω 
άκρα, ςυνολικισ διάρκειασ 10 λεπτϊν, και 12 κολυμβθτζσ/-τριεσ που αποτζλεςαν το γκρουπ 
ελζγχου ακολουκϊντασ μόνο τθν κολυμβθτικι προπόνθςθ. Το τεςτ αξιολόγθςθσ τθσ 
απόδοςθσ πραγματοποιικθκε ςτθν πρϊτθ, ςτθν ζκτθ και ςτθν όγδοθ εβδομάδα και 
περιελάμβανε 10 λεπτά πόδια ελεφκερο ςτιλ με ςανίδα με μζγιςτθ προςπάκεια. 
Καταμετρικθκε θ απόςταςθ που διανφκθκε και ο αρικμόσ των κτυπθμάτων των ποδιϊν για 
5m, με χριςθ κάμερασ, ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. Τζλοσ, 3 λεπτά ζπειτα από τθν 
προςπάκεια πάρκθκε τριχοειδικό αίμα από τθ ράγα δακτφλου του χεριοφ όπου 
προςδιορίςτθκε θ ςυγκζντρωςθ του γαλακτικοφ οξζοσ (mmol/l). Για τθ ςφγκριςθ των 
παραμζτρων ςτισ δοκιμαςίεσ χρθςιμοποιικθκε two way ANOVA (γκρουπ x χρόνοσ) με 
επαναλαμβανόμενεσ μετριςεισ ωσ προσ το χρόνο, με το ςτατιςτικό πακζτο SPSS 22 
(p<0,05). Σφμφωνα με τα αποτελζςματα μεταξφ των τριϊν μετριςεων που 
πραγματοποιικθκαν ςε διάςτθμα 8 εβδομάδων υπιρξε βελτίωςθ των παραμζτρων που 
εξετάςτθκαν, αλλά δεν διαπιςτϊκθκε κάποια ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ του 
παρεμβατικοφ και κοντρόλ γκρουπ. Συμπεραςματικά, θ χριςθ των διατατικϊν αςκιςεων 
ςφςπαςθσ χαλάρωςθσ διάταςθσ (PNF) δεν φάνθκε να επθρεάηει τθν απόδοςθ των 
κολυμβθτϊν/-τριϊν προεφθβικισ θλικίασ ςτα 10 λεπτά κτυπιματοσ ποδιϊν, με μζγιςτθ 
προςπάκεια, ςτο ελεφκερο ςτιλ και οποιαδιποτε αλλαγι ςτισ παραμζτρουσ πικανόν να 
οφείλεται ςτθν προπόνθςθ που ακολουκικθκε. 
 
 
ΒΙΡΜΙΟΗΣΙΜΗ ΑΟΑΝΤΗ ΣΗ ΣΕΧΟΙΜΗ ΣΗ ΣΡΠΡΘΕΣΗΗ-ΑΠΡΓΕΙΩΗ ΣΡΤ ΑΝΞΑΣΡ 
ΕΠΙ ΜΡΟΣΩ ΣΡ «ATHENS STREET POLE VAULT 2015» 
Β. Ρανουτςακόπουλοσ1, Α.Σ. Κεοδϊρου2, H.Α. Κόλλιασ1 

1
Εργαςτιριο Βιοκινθτικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

2
ΣΕΦΑΑ/ΕΚΡΑ 

 
Οι παράγοντεσ που κακορίηουν τθν επίδοςθ ςτο άλμα επί κοντϊ είναι οι κινιςεισ των 
μελϊν αιϊρθςθσ, θ ικανότθτα αποκικευςθσ ελαςτικισ ενζργειασ ςτο κοντάρι από τον 
ακλθτι μζςω τθσ ςυνεχοφσ αλλθλοεπίδραςισ τουσ, κακϊσ και θ ςυναρμογι τθσ κίνθςθσ 
ςτθ φάςθ «τοποκζτθςθ του κονταριοφ-απογείωςθ». Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν θ 
καταγραφι των βιοκινθτικϊν παραμζτρων τθσ φάςθσ «τοποκζτθςθ του κονταριοφ-
απογείωςθ» και θ διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ τουσ με τθν επίδοςθ. Θ καλφτερθ προςπάκεια 10 
αλτϊν (24,4±4,0 ετϊν, 1,88±0,06 m, 79,3±7,0 kg, ατομικι επίδοςθ: 5,67±0,17 m), που 
ςυμμετείχαν ςτθ διοργάνωςθ “Athens Street Pole Vault 2015”, καταγράφθκε με δφο 
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κάμερεσ Casio EX-FX1 (ςυχνότθτα δειγματολθψίασ: 300 fps). Το πεδίο καταγραφισ 
ςτακμίςτθκε με δζντρο διαβάκμιςθσ 1,40x1,20x2,20 m. Θ 3D-DLT κινθματικι ανάλυςθ 
πραγματοποιικθκε ζπειτα από τθ δια χειρόσ ψθφιοποίθςθ, πεδίο προσ πεδίο, με το 
λογιςμικό APAS v12.3.0.1 (Ariel Dynamics Inc.). Θ ςυχνότθτα αποκοπισ ορίςκθκε ςε 6Hz. Θ 
πικανι ςυςχζτιςθ των κινθματικϊν παραμζτρων με τθν επίδοςθ ελζγχκθκε με γραμμικι 
ςυςχζτιςθ κατά Pearson με χριςθ του λογιςμικοφ SPSS 10.0.1 (SPSS Inc.). Θ ςυνιςταμζνθ 
ταχφτθτα, το φψοσ και θ γωνία απογείωςθσ του Κζντρου Μάηασ Σϊματοσ (ΚΜΣ) των 
εξεταηόμενων αλτϊν ιταν 7,1±0,3 m/sec, 1,32±0,04 m και 21,1±1,2 μοίρεσ αντίςτοιχα. Θ 
απόςταςθ πατιματοσ από τθ βαλβίδα ιταν 3,96±0,24 m και θ κλίςθ του κονταριοφ τθ 
ςτιγμι τθσ τοποκζτθςθσ 26,5±1,7 μοίρεσ. Από τα αποτελζςματα φάνθκε ότι θ επίδοςθ 
(5,40±0,15 m) ςυςχετίςκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικά (p<0,05) με τθ γωνία του αγκϊνα του 
κάτω χεριοφ λαβισ (158±14 μοίρεσ, r=0,65), τθν οριηόντια (8,9±0,3 m/sec, r=0,79) και τθν 
κατακόρυφθ ταχφτθτα (-0,1±0,2 m/sec, r=-0,69), κακϊσ και το φψοσ του ΚΜΣ (1,12±0,04 m, 
r=0,73) κατά τθ χρονικι ςτιγμι τθσ τοποκζτθςθσ. Επίςθσ, ςτατιςτικά ςθμαντικι ςυςχζτιςθ 
(p<0,05) με τθν επίδοςθ διαπιςτϊκθκε για το μικοσ ϊκθςθσ (0,32±0,04 m, r=0,77) και τθ 
γωνία του γόνατοσ του ποδιοφ ϊκθςθσ κατά τθν απογείωςθ για το άλμα (169±4 μοίρεσ, 
r=0,67). Συμπεραςματικά, ςθμαντικά ςτοιχεία τθσ τεχνικισ ςτθ φάςθ «τοποκζτθςθ του 
κονταριοφ-απογείωςθ» για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ επίδοςθσ ςτο άλμα επί κοντϊ αποτελοφν 
θ διατιρθςθ τθσ ενζργειασ που αποκτικθκε ςτθ φόρα, θ μεταφορά τθσ από τον ακλθτι ςτο 
κοντάρι και θ λιψθ τθσ κατάλλθλθσ κζςθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ αιϊρθςθσ. 
 
 
ΑΟΣΙΝΗΨΗ ΜΑΘΕΣΡΣΗΣΑ Ε ΕΦΗΒΕ ΞΕ ΙΔΙΡΠΑΘΗ ΜΡΝΙΩΗ ΜΑΙ ΤΓΙΕΙ ΤΟΡΞΗΝΙΜΕ 
Ν. Αντωνιάδου1, Ε. Σαμολαδάσ2, Σ. Σταυρίδθσ3, Γ. Γροφϊοσ1, Β. Χατηθτάκθ1 

1
Εργαςτιριο Μάκθςθσ και Ελζγχου τθσ Κίνθςθσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

2
Βϋ Ορκοπαιδικι Κλινικι, ΑΡΚ  

3
Κλινικι Σπονδυλικισ Στιλθσ και Σκολίωςθσ, Γενικό Νοςοκομείο «Άγιοσ Λουκάσ»  

 
Θ εφθβικι ιδιοπακισ ςκολίωςθ (ΕΛΣ) ςυνιςτά μια τριαςδιάςταςθ παραμόρφωςθ τθσ 
ςπονδυλικισ ςτιλθσ. Ραρά τθ ςυςτθματικι ζρευνα θ αιτιοπακογζνειά τθσ παραμζνει 
άγνωςτθ. Τα ελλείμματα που προκφπτουν ςτθν αιςκθτιρια ρφκμιςθ, για τον ζλεγχο τθσ 
ιςορροπίασ, ενιςχφουν τθν υπόκεςθ τθσ αικουςαίασ δυςλειτουργίασ ςτουσ ΕΛΣ. Θ αντίλθψθ 
τθσ κακετότθτασ του ςϊματοσ αποτελεί ζναν ευαίςκθτο δείκτθ τθσ αικουςαίασ 
λειτουργίασ. Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ιταν θ διερεφνθςθ τθσ αντίλθψθσ κακζτου ςε 
ζφθβεσ με ΛΣ και υγιείσ ςυνομιλικεσ, κακϊσ και του ρόλου των διαφορετικϊν 
αιςκθτθριακϊν ςυςτθμάτων (οπτικό, αικουςαίο, ιδιοδεκτικό και απτικό) ςτθ διαμόρφωςθ 
αυτισ τθσ αντίλθψθσ. Στθ μελζτθ ζλαβαν μζροσ 10 ζφθβεσ με ΛΣ (Cobb’s angle > 15o) και 10 
υγιείσ ςυνομιλικεσ οι οποίεσ πραγματοποίθςαν μια ςειρά δοκιμαςιϊν ςε 2 ςυνκικεσ 
όραςθσ (μάτια ανοιχτά/κλειςτά), χρθςιμοποιϊντασ 3 διαφορετικά μζρθ του ςϊματόσ τουσ 
(χζρι, κεφάλι, κορμόσ). Συγκεκριμζνα, τουσ ηθτικθκε να προςαρμόςουν τθν οπτικι 
απεικόνιςθ μιασ ράβδου (που προβάλλονταν ςε μια οκόνθ τθλεόραςθσ με αρχικι κλίςθ 18ο 
δεξιά ι αριςτερά) ςτθ κζςθ τθν οποία αντιλαμβάνονταν ωσ κάκετθ, χρθςιμοποιϊντασ ζναν 
θλεκτρομαγνθτικό αιςκθτιρα κζςθσ. H απόκλιςθ από τθ βαρυτικι κάκετο (ςφάλμα) ιταν 
μεγαλφτερθ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ δοκιμαςίασ με τα μάτια κλειςτά ςυγκριτικά με τα μάτια 
ανοιχτά  *δεξιόςτροφθ κίνθςθ: (F(1,18)=45,67, p=0,000, h2=0,717), αριςτερόςτροφθ κίνθςθ: 
(F(1,18)=114,67, p=0,000, h2=0,864)+ ενϊ παρατθρικθκε ςθμαντικι τριπλι αλλθλεπίδραςθ 
μεταξφ ομάδασ, μζλουσ και ςυνκικθσ όραςθσ κατά τθν αριςτερόςτροφθ κίνθςθ (F(2,36)=4,64, 
p=0,016, h2=0,205). Ριο ςυγκεκριμζνα, οι ΕΛΣ παρουςίαςαν ςθμαντικά μεγαλφτερο ςφάλμα 
κατά τθν αριςτερόςτροφθ εκτζλεςθ τθσ δοκιμαςίασ με το κεφάλι και τα μάτια κλειςτά 
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(t(18)=-3,6, p=0,002), ςυγκριτικά με τθν ομάδα των υγιϊν εφιβων. Κακϊσ ο 
προςανατολιςμόσ και θ ταχφτθτα κίνθςθσ του κεφαλιοφ ςτο μετωπιαίο επίπεδο όταν τα 
μάτια είναι κλειςτά ελζγχονται από τθ ςφνκεςθ πλθροφοριϊν από τα θμικυκλικά κανάλια, 
τουσ ωτόλικουσ και τουσ ιδιοδεκτικοφσ υποδοχείσ του αυχζνα, τα αποτελζςματα τθσ 
παροφςασ ζρευνασ επιβεβαιϊνουν τθν υπόκεςθ τθσ αικουςαίασ δυςλειτουργίασ ωσ πικανι 
αιτιοπακογζνεια τθσ ΕΛΣ. 
 
 
ΑΠΙΡΠΙΣΙΑ ΙΡΞΕΣΡΙΜΗ ΜΑΙ ΙΡΜΙΟΗΣΙΜΗ ΡΡΠΗ ΣΩΟ ΜΑΞΠΣΗΡΩΟ ΜΑΙ ΕΜΣΕΙΟΡΟΣΩΟ 
ΞΤΩΟ ΣΩΟ ΩΞΩΟ ΑΘΝΗΣΩΟ ΕΟΡΡΓΑΟΗ ΓΤΞΟΑΣΙΜΗ 
Δ. Μυλϊςθσ1, Δ. Ρατίκασ2, Κ. Χριςτοφλασ1, Κ. Σιάτρασ1 

1 
Εργαςτιριο Εργοφυςιολογίασ-Εργομετρίασ, ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ 

2 
ΤΕΦΑΑ Σερρϊν 

 
Ραρά το ότι θ δφναμθ των καμπτιρων και των εκτεινόντων μυϊν των ϊμων παίηει 
κακοριςτικό ρόλο ςτθν απόδοςθ των ακλθτϊν/τριϊν ςε πολλζσ δεξιότθτεσ τθσ ενόργανθσ 
γυμναςτικισ (ΕΓ), ελάχιςτεσ ζρευνεσ ζχουν εξετάςει τθν ιςομετρικι και ιςοκινθτικι ροπι 
των ϊμων, κακϊσ και τθν αναλογία καμπτιρων/εκτεινόντων. Σκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν θ 
αξιολόγθςθ τθσ ςχετικισ και απόλυτθσ αξιοπιςτίασ τθσ ιςομετρικισ και ιςοκινθτικισ ροπισ, 
κακϊσ και τθσ αναλογίασ των καμπτιρων προσ τουσ εκτείνοντεσ μυσ των ϊμων, ςε ακλθτζσ 
ΕΓ. Δζκα πζντε ακλθτζσ ΕΓ υψθλοφ επιπζδου (19,3 ± 2,3 ετϊν), χωρίσ μυοςκελετικά 
προβλιματα ςτθν άρκρωςθ του ϊμου, ςυμμετείχαν εκελοντικά ςτθν ζρευνα. 
Ρραγματοποιικθκαν δφο διαδοχικζσ μετριςεισ ςε διάςτθμα μιασ εβδομάδασ ςτο 
ιςοκινθτικό δυναμόμετρο Humac Norm ςε 3 γωνίεσ (45º, 90º και 135º) για τθν ιςομετρικι 
και ςε 3 ταχφτθτεσ (60º/s, 180º/s και 300º/s) για τθν ομόκεντρθ και τθν ζκκεντρθ ςφςπαςθ. 
Πλεσ οι μετριςεισ πραγματοποιικθκαν ςε φπτια κατάκλιςθ, ςε εφροσ κίνθςθσ από 10º ζωσ 
180º και με ταυτόχρονθ ενεργοποίθςθ των δφο άνω άκρων (αγκϊνεσ ςε πλιρθ ζκταςθ). Οι 
ςυντελεςτζσ ςχετικισ και απόλυτθσ αξιοπιςτίασ ιταν ςε αποδεκτά επίπεδα για τθν 
ιςομετρικι και ιςοκινθτικι ροπι, κακϊσ και για τισ αναλογίεσ καμπτιρων/εκτεινόντων 
μυϊν των ακλθτϊν. Συγκεκριμζνα, ο ςυντελεςτισ ενδοταξικισ ςυςχζτιςθσ  (ICC) 
κυμάνκθκε από 0,73 ζωσ 0,96, το τυπικό ςφάλμα μζτρθςθσ (SEM)% από 0,1 ζωσ 23,4%, θ 
ελάχιςτθ ανιχνεφςιμθ μεταβολι (MDC)% από 1,6 ζωσ 48,8%, και ο ςυντελεςτισ 
μεταβλθτότθτασ (CV)% από 8,6 ζωσ 17,8%. Τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ μποροφν να 
αξιοποιθκοφν από προπονθτζσ και ερευνθτζσ, με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ παρεμβάςεων που 
αποβλζπουν ςτθν ανάπτυξθ ι/και εξιςορρόπθςθ τθσ δφναμθσ των καμπτιρων/εκτεινόντων 
μυϊν των ϊμων ςε ακλθτζσ ενόργανθσ γυμναςτικισ, αλλά και ςε ακλθτζσ άλλων 
ακλθμάτων. 
 
 
Η ΑΠΡΣΕΝΕΞΑΣΙΜΡΣΗΣΑ ΣΡΤ ΑΦΟΙΔΙΑΞΡΤ ΜΑΙ ΣΩΟ ΠΕΟΑΝΣΙ Ε ΧΕΗ ΞΕ ΣΗΟ 
ΑΠΡΔΡΗ ΣΡΤ ΣΕΡΞΑΣΡΦΤΝΑΜΑ ΣΗ ΧΕΙΡΡΦΑΙΡΙΗ 
Δ. Χατηθμανουιλ1, Α. Μαυροποφλου1, Ν. Λοΐηοσ2 , M. Λαηαρίδου1  

1
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

2
ΤΕΦΑΑ/ΔΡΚ, Κομοτθνι 

 
Θ χειροςφαίριςθ είναι ζνα γριγορο ομαδικό άκλθμα κλειςτοφ χϊρου. Θ μελζτθ και 
ανάλυςθ του αγϊνα, δίνει τθ δυνατότθτα για τθν αξιολόγθςθ των βαςικϊν 
χαρακτθριςτικϊν μιασ ομάδασ αλλά και του κάκε παίκτθ ξεχωριςτά, με αποτζλεςμα τθν 
ενιςχυτικι παρζμβαςθ του προπονθτι (Ferrari et al., 2014, Meletakos et al., 2011). Θ 
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αποτελεςματικότθτα των ρίψεων αναδεικνφει τθν ςυνιςταμζνθ τθσ ςυνολικισ επικετικισ 
δραςτθριότθτασ τθσ ομάδασ και τθν αμυντικι ςυμπεριφορά των αντιπάλων. Ο αρικμόσ των 
επιτυχθμζνων ρίψεων ςτον αιφνιδιαςμό αλλά και ςτα πζναλτι κακορίηουν τα ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά μιασ ομάδασ (García et al., 2008). Επιπλζον, είναι γνωςτό ότι ςτθν 
χειροςφαίριςθ ο τερματοφφλακασ επθρεάηει μζχρι και 50% το αποτζλεςμα και τθν 
απόδοςθ μια ομάδασ (Czerwinski, 1996). Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν να 
καταγραφεί θ αποτελεςματικότθτα των ρίψεων ςτον αιφνιδιαςμό και ςτα πζναλτι ςε ςχζςθ 
με τθν αποτελεςματικότθτα του τερματοφφλακα κατά τθ διάρκεια τθσ άμυνασ. Το δείγμα 
τθσ μελζτθσ αποτζλεςε μια ομάδα τθσ Α1 κατθγορίασ ανδρϊν, που ςυμμετείχε ςτο 
πρωτάκλθμα ςε 2 αγωνιςτικζσ περιόδουσ. Θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιικθκε ιταν θ βίντεο-
ανάλυςθ. Συνολικά, αναλφκθκαν 44 παιχνίδια, και οι μεταβλθτζσ που καταγράφθκαν ανά 
αγωνιςτικι κζςθ ςε ςχζςθ με τθν ρίψθ αλλά και με τον τερματοφφλακα ιταν: δοκάρι-άουτ, 
γκολ και απόκρουςθ. Για τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ των αποτελεςμάτων χρθςιμοποιικθκε το 
ςτατιςτικό πρόγραμμα SPSS 22 και θ περιγραφικι ςτατιςτικι. Από τα αποτελζςματα 
φάνθκε ότι ςτον αιφνιδιαςμό τθ μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα τθν είχε ο αριςτερόσ 
περιφερειακόσ 74,29% και ο δεξιόσ πλάγιοσ παίκτθσ 73,99%. Ο τερματοφφλακασ ςτον 
αιφνιδιαςμό, τθ μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα τθν είχε ςτον παίκτθ γραμμισ 30,11% και 
ςτον αριςτερό πλάγιο παίκτθ 29,49%. Στα πζναλτι τθ μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα τθν 
είχε ο δεξιόσ περιφερειακόσ 72,86% και ο κεντρικόσ περιφερειακόσ παίκτθσ 71,49%. Σε 
αυτζσ τισ ρίψεισ (7 m), φάνθκε ότι οι περιςςότερεσ αποκροφςεισ ζγιναν ςε ρίψεισ του 
παίκτθ γραμμισ 29,95% και του δεξιοφ πλάγιου παίκτθ 29,51%. Συμπεραςματικά κα λζγαμε 
ότι, τόςο από πλευράσ επικετικϊν παικτϊν όςο και από πλευράσ τερματοφφλακα, υπιρξε 
μια ομοιογζνεια ςτθν αποτελεςματικότθτα των ρίψεων και των αποκροφςεων ςε όλεσ τισ 
αγωνιςτικζσ κζςεισ, χωρίσ να υπάρχουν μεγάλεσ διαφορζσ. Ρικανϊσ αυτό να οφείλεται ςτθ 
γενικότερθ ομοιογζνεια των ςυγκεκριμζνων ομάδων που παίρνουν μζροσ ςτθ Α1 κατθγορία 
και περιλαμβάνουν ζμπειρουσ παίκτεσ υψθλοφ επιπζδου. 
 
 
Η ΡΠΕΙΑ ΕΠΙΔΡΑΗ ΔΤΡ ΠΡΩΣΡΜΡΝΝΩΟ  ΠΡΡΘΕΡΞΑΟΗ ΣΗΟ ΣΑΧΤΣΗΣΑ  ΣΗ 

ΞΠΑΝΑ Ε ΠΡΔΡΦΑΙΡΙΣΕ 
Κ. Σταματζλοσ1, Δ. Στίκοσ2, Κ. Μεταξάσ3, Χ. Γαλαηοφλασ1 
1 

Εργαςτιριο
 
Ρροπονθτικισ & Ακλθτικισ Απόδοςθσ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

2 
Τμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν, Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ  

3
 Εργαςτιριο Εργοφυςιολογίασ - Εργομετρίασ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
Σκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν να εξετάςει τθν επίδραςθ δφο διαφορετικϊν πρωτοκόλλων 
προκζρμανςθσ ςτθν ταχφτθτα τθσ μπάλασ ςε θμι-επαγγελματίεσ ποδοςφαιριςτζσ. Στθν 
ζρευνα ςυμμετείχαν 11 ενιλικεσ ακλθτζσ θλικίασ 22,6 (±0,9 ζτθ), των οποίων θ επιλογι 
ζγινε τυχαία. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ εκτζλεςαν δφο πρωτόκολλα προκζρμανςθσ, ζνα 
ςτατικό (Σ) και ζνα δυναμικό (Δ) ςε διαφορετικζσ θμζρεσ. Τα δφο πρωτόκολλα 
περιελάμβαναν 17 min δρομικζσ αςκιςεισ με μπάλα ακολουκοφμενα από 7 min διατάςεισ, 
δυναμικοφ τφπου για το πρωτόκολλο (Δ) και ςτατικοφ τφπου για το πρωτόκολλο (Σ). 
Ακολοφκωσ, οι ςυμμετζχοντεσ εκτζλεςαν τρία λακτίςματα με φόρα ζκαςτοσ από απόςταςθ 
11 μζτρων από τθν εςτία, επιλζχκθκε θ καλφτερθ προςπάκεια για περαιτζρω ανάλυςθ. Για 
τθν καταγραφι τθσ ταχφτθτασ τθσ μπάλασ χρθςιμοποιικθκε το Radar Gun. Για τθ ςτατιςτικι 
ανάλυςθ χρθςιμοποιικθκε θ δοκιμαςία t-test για εξαρτθμζνα δείγματα. Ο δείκτθσ 
ςθμαντικότθτασ ορίςτθκε ςτο p<0,05. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ςτατιςτικά ςθμαντικι 
διαφορά ςτθν ταχφτθτα τθσ μπάλασ κατά το λάκτιςμα του πρωτοκόλλου (Δ) (p=0,15), ςε 
ςφγκριςθ με το πρωτόκολλο ςτατικοφ τφπου (Σ). Συμπεραςματικά, μποροφμε να ποφμε ότι 

http://www.phed.auth.gr/index.php/el/department/structure/labs?%20%20option=com_content&id=66:labs-7&catid=5:labs
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όταν ςτθν προκζρμανςθ χρθςιμοποιοφμε δυναμικοφ τφπου αςκιςεισ είναι πικανόν να 
ζχουμε δυνατότερα λακτίςματα ςτο ποδόςφαιρο. Τα ευριματα αυτισ τθσ ζρευνασ πικανόν 
να βοθκιςουν τουσ προπονθτζσ ποδοςφαίρου ςτον καλφτερο ςχεδιαςμό των 
προγραμμάτων προκζρμανςθσ. 
 
 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΔΤΡ ΔΙΑΦΡΡΕΣΙΜΩΟ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΩΟ ΑΜΗΗ ΕΜΣΡ ΟΕΡΡΤ ΞΕΣΑ ΣΗΟ 
ΜΝΑΙΜΗ ΠΡΡΘΕΡΞΑΟΗ ΣΗΟ ΕΠΙΔΡΗ ΣΑ 50m ΕΝΕΤΘΕΡΗ ΣΕΧΟΙΜΗ ΣΗΟ 
ΜΡΝΤΞΒΗΗ 
Α. Βάγιοσ, Γ. Ναςουφίδθσ, Α. Δαλαμιτροσ1, Γ. Τςαλισ2, Β. Μάνου1, Λ. Κουτςιϊρασ, Σ. Κζλλθσ1  
1
Εργαςτιριο Ρροπονθτικισ και Ακλθτικισ Απόδοςθσ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ

 

2
ΤΕΦΑΑ Σερρϊν 

3
Σχολικόσ ςφμβουλοσ Φυςικισ Αγωγισ  

 
Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν να εξετάςει τθν επίδραςθ δφο ςυμπλθρωματικϊν 
προγραμμάτων άςκθςθσ, πζραν τθσ κλαςικισ προκζρμανςθσ εντόσ νεροφ, ςτθν απόδοςθ 
κατά τθν εκτζλεςθ μζγιςτθσ προςπάκειασ 50m ελεφκερθσ τεχνικισ (V50) ςτθν κολφμβθςθ. 
Δζκα ακλθτζσ υψθλοφ επιπζδου (Μ.Ο. θλικίασ 21,2±2,2 ζτθ) ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα 
εκελοντικά. Ο κάκε δοκιμαηόμενοσ πραγματοποιοφςε μία μζγιςτθ V50, 30min μετά από ζνα 
κλαςικό πρωτόκολλο προκζρμανςθσ εντόσ νεροφ. Στο διάςτθμα αυτό και 15 min μετά το 
τζλοσ τθσ προκζρμανςθσ, πραγματοποιικθκαν δφο διαφορετικά προγράμματα άςκθςθσ, 
εκτόσ νεροφ, διάρκειασ 5 min. Το πρϊτο περιλάμβανε αςκιςεισ προενεργοποίθςθσ υψθλισ 
ζνταςθσ (Power), ενϊ ςτο δεφτερο εκτελζςτθκαν δυναμικζσ διατάςεισ (Stretch). Στθν ομάδα 
ελζγχου οι δοκιμαηόμενοι εκτζλεςαν τθν V50 με πακθτικό διάλειμμα κατά τθ διάρκεια των 
30 min (Con). Καταγράφθκε ο χρόνοσ διάνυςθσ τθσ V50, το μικοσ χεριάσ (SL) και θ καρδιακι 
ςυχνότθτα (HR) μετά τθ V50. Για τθν ανάλυςθ των δεομζνων χρθςιμοποιικθκε ανάλυςθ 
διακφμανςθσ με επαναλαμβανόμενεσ μετριςεισ και το επίπεδο ςθμαντικότθτασ ορίςτθκε 
ςτο 0,05. Ο χρόνοσ διάνυςθσ τθσ V50 διζφερε ςτατιςτικά ςθμαντικά μεταξφ των 
προγραμμάτων Power και Stretch (26,92 ζναντι 27,26 sec, p=0,03), όπωσ επίςθσ και μεταξφ 
των Power και Con (26,92 ζναντι 27,44 sec, p=0,02). Αντίκετα, τα πρωτόκολλα Stretch και 
Con δεν διζφεραν ςτατιςτικά ςθμαντικά (p>0,05). Στισ υπόλοιπεσ μεταβλθτζσ δεν 
παρατθρικθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ (SL: 1,73 ζναντι 1,67 και 1,70 m·c-1, HR: 
159,9 ζναντι 161,2 και 160,0 b/min για τα πρωτόκολλα Power, Stretch και Con, αντίςτοιχα). 
Σφμφωνα με τα αποτελζςματα, θ εκτζλεςθ επιπρόςκετων αςκιςεων υψθλισ ζνταςθσ εκτόσ 
νεροφ, μετά τθν προκζρμανςθ εντόσ νεροφ και πριν από μζγιςτθ προςπάκεια 50m 
κολφμβθςθσ φαίνεται πωσ επιφζρει ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ ςτθν απόδοςθ, ςε ςχζςθ με τθν 
πακθτικι περίοδο μετάβαςθσ, αλλά και τθν εκτζλεςθ δυναμικϊν διατάςεων ςε ακλθτζσ 
αγωνιςτικοφ επιπζδου. Ωςτόςο, εμφανίςτθκαν ςθμαντικζσ διακυμάνςεισ εντόσ του 
δείγματοσ ςτο μικοσ χεριάσ, γεγονόσ που χριηει περαιτζρω διερεφνθςθσ.  
 
 
ΠΡΑΜΣΙΜΕ ΧΕΔΙΑΞΡΤ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΩΟ ΠΡΡ-ΑΓΩΟΙΣΙΜΗ ΠΡΡΘΕΡΞΑΟΗ ΕΟΣΡ 
ΟΕΡΡΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΡΣΑΕΙ ΣΩΟ 50 ΜΑΙ 400m ΣΗΟ ΑΓΩΟΙΣΙΜΗ ΜΡΝΤΞΒΗΗ 
Α. Δαλαμιτροσ1, Α. Βάγιοσ1, Γ. Τςαλισ2, Β. Μάνου1, Λ. Κουτςιϊρασ3, Σ. Κζλλθσ1  
1
Εργαςτιριο Ρροπονθτικισ και Ακλθτικισ Απόδοςθσ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ

 

2
ΤΕΦΑΑ Σερρϊν 

3
Σχολικόσ ςφμβουλοσ Φυςικισ Αγωγισ 
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Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν να διερευνιςει τισ πρακτικζσ που εφαρμόηουν 
Ζλλθνεσ προπονθτζσ κολφμβθςθσ αναφορικά με τον ςυνολικό όγκο προκζρμανςθσ και τον 
ςχεδιαςμό των αςκιςεων διαλειμματικοφ τφπου πριν τον αγϊνα, ςε ακλθτζσ με 
εξειδίκευςθ ςτα αγωνίςματα των 50 και 400m. Μετά τθ διεξαγωγι πιλοτικισ ζρευνασ, 
ςχεδιάςτθκε ερωτθματολόγιο που περιλάμβανε 12 ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου και 
πολλαπλισ επιλογισ. Το ερωτθματολόγιο μοιράςτθκε ςε 31 προπονθτζσ με μζςο όρο 
προπονθτικισ εμπειρίασ τα 17,9±8,9 ζτθ, κατά τθ διεξαγωγι του πανελλινιου 
πρωτακλιματοσ 2016. Σφμφωνα με τα αποτελζςματα, ςχεδόν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν 
ζρευνα (96,8%) απάντθςαν πωσ διαφοροποιοφν τον ςυνολικό όγκο προκζρμανςθσ ανάλογα 
με τθν εξειδίκευςθ του ακλθτι. Με μια γενίκευςθ των αποτελεςμάτων προτείνεται, για τθν 
απόςταςθ των 50m, πρόγραμμα προκζρμανςθσ με ςυνολικι απόςταςθ μεταξφ 500 και 
1000m και δφο ςειρζσ των 25m με ζνταςθ άςκθςθσ που αντιςτοιχεί ςτο 100% του ρυκμοφ 
αγϊνα και διάλειμμα 90s μεταξφ τουσ. Ο αντίςτοιχοσ ςχεδιαςμόσ για αγϊνιςμα 400m 
περιλαμβάνει ςυνολικι ποςότθτα προκζρμανςθσ μεταξφ 1000 και 1500m, με δφο ζωσ 4 
ςειρζσ διαλειμματικοφ τφπου άςκθςθσ των 50m, ςε ζνταςθ που αντιςτοιχεί ςτο 90% του 
ρυκμοφ αγϊνα και 20s διάλειμμα ενδιάμεςα. Λαμβάνοντασ υπόψθ πωσ ζνα ποςοςτό των 
ςυμμετεχόντων είναι προπονθτζσ ακλθτϊν με ςυμμετοχι ςε διεκνείσ αγϊνεσ, τα ςτοιχεία 
που παρουςιάηονται ςε αυτι τθν ζρευνα μποροφν να προςφζρουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ 
ςτθν κατεφκυνςθ του ςχεδιαςμοφ προγραμμάτων προκζρμανςθσ για ακλθτζσ που 
εξειδικεφονται ςε διαφορετικζσ αγωνιςτικζσ αποςτάςεισ. 
 
 
ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΠΡΡΠΡΟΗΗ ΙΧΤΡ ΣΗ ΞΕΓΙΣΗ ΙΡΞΕΣΡΙΜΗ ΔΤΟΑΞΗ ΜΑΙ ΣΗΟ 
ΑΟΣΙΣΡΙΧΗ ΞΤΛΜΗ ΕΟΕΡΓΡΠΡΙΗΗ ΣΡΤ ΣΕΣΡΑΜΕΦΑΝΡΤ 
Ρ. Μαναβζλθ1, Ν. Αγγελοφςθσ1, Β. Γοφργουλθσ1, Κ. Χατηθνικολάου2 , Μ. Μιχαλαριάσ1 

1
Εργαςτιριο Εμβιομθχανικισ, ΤΕΦΑΑ/ΔΡΚ, Κομοτθνι 

2
Εργαςτιριο Φυςικισ Αγωγισ & Άκλθςθσ, ΤΕΦΑΑ/ΔΡΚ, Κομοτθνι 

 

Είναι γενικά γνωςτό πωσ θ προπόνθςθ με μεγάλθ αντίςταςθ επιφζρει αλλαγζσ ςτον 
νευροκινθτικό ζλεγχο, ςτισ μεταβολικζσ απαιτιςεισ και ςτον ενδοκρινικό ζλεγχο με κετικά 
οφζλθ για τθν μυϊκι υπερτροφία και τθν δφναμθ. Στθ βιβλιογραφία αναφζρεται  ότι τόςο θ 
δφναμθ όςο και θ θλεκτρομυογραφικι δραςτθριότθτα αυξάνονται ςτισ γωνίεσ των 
αρκρϊςεων που γίνεται πιο ςυχνά θ προπόνθςθ, αλλά και ςε γωνίεσ ςτισ οποίεσ δεν γίνεται 
προπόνθςθ. Ωςτόςο, τα διαφορετικά πρωτόκολλα προπόνθςθσ, που χρθςιμοποιικθκαν 
ςτισ παραπάνω μελζτεσ, δεν επιτρζπουν τθ γενίκευςθ των ςυμπεραςμάτων για κάκε τφπο 
προπόνθςθσ. Σκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν να μελετθκεί θ επίδραςθ ενόσ πρωτοκόλλου 
προπόνθςθσ του τετρακεφάλου μυόσ που βαςίηεται ςε μζγιςτθ επιβάρυνςθ με μζγιςτθ 
ταχφτθτα και ςε περιοριςμζνο εφροσ ζκταςθσ γόνατοσ, ςτθ μζγιςτθ δφναμθ και ςτθν 
αντίςτοιχθ μυϊκι ενεργοποίθςθ του εν λόγω μυόσ. Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 16 φοιτθτζσ 
του ΤΕΦΑΑ/ΔΡΚ. Οι ςυμμετζχοντεσ πραγματοποίθςαν ιςομετρικι δυναμομζτρθςθ ςε 
γωνίεσ, 40°-100° πριν και μετά τθν προπόνθςθσ δφναμθσ. Το πρωτόκολλο  περιελάμβανε 5-
7 ςετ των 5-7 επαναλιψεων, με τθν μζγιςτθ ταχφτθτα εκτζλεςθσ, ςε εφροσ κίνθςθσ 30ο. Θ  
επιβάρυνςθ ιταν ςτο 90% τθσ μζγιςτθσ ιςομετρικισ δφναμθσ και το εφροσ οριηόταν από 
γωνία μικρότερθ ζωσ γωνία μεγαλφτερθ κατά 15ο τθσ γωνίασ, όπου εμφανίςτθκε κατά τθν 
δυναμομζτρθςθ θ μζγιςτθ ιςομετρικι δφναμθ των εκτεινόντων του γόνατοσ. Τα όργανα 
μζτρθςθσ που χρθςιμοποιικθκαν ιταν το ιςοκινθτικό δυναμόμετρο cybex  6000, το 
ςφςτθμα εμβιομθχανικισ ανάλυςθσ τθσ κίνθςθσ Vicon με 8 κάμερεσ υπερφκρων και 
αςφρματοσ θλεκτρομυογράφοσ. Από τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ διαπιςτϊκθκε ότι 
υπιρξε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά (p<0,05) ςτισ τιμζσ τθσ μζγιςτθσ ροπισ πριν και μετά 
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τθν προπόνθςθ, ςε όλεσ τισ μετρθμζνεσ γωνίεσ,  ενϊ δεν υπιρξε ςτατιςτικά ςθμαντικι 
διαφορά (p>0,05) ςτθν μυϊκι ενεργοποίθςθ των μυϊν του τετρακεφάλου. 
Συμπεραςματικά, θ ςθμαντικι αφξθςθ τθσ μζγιςτθσ ροπισ μετά τθν προπόνθςθ μάλλον 
οφείλεται ςτθν αφξθςθ τθσ υπερτροφίασ του τετρακεφάλου κακϊσ δεν ςυνοδεφτθκε από 
αφξθςθ τθσ μυϊκισ ενεργοποίθςθσ.  
 
 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΠΡΡΠΡΟΗΗ ΣΩΟ ΑΟΑΠΟΕΤΣΙΜΩΟ ΞΤΩΟ  ΣΗΟ ΑΠΡΔΡΗ Ε 
ΤΨΡΞΕΣΡΡ  
Δ. Ρραντςίδθσ1, Α. Σιάτρασ1, Λ. Βράμπασ2, Κ. Μεταξάσ1, Κ. Χριςτοφλασ1  
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Οι πνεφμονεσ αποτελοφν τον ςυνδετικό κρίκο ανάμεςα ςτο οξυγόνο τθσ ατμόςφαιρασ και 
του μεταβολικοφ μθχανιςμοφ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ. Ταυτόχρονα, με τισ υπόλοιπεσ 
προςαρμογζσ που ςυμβαίνουν ςτον οργανιςμό κατά τθν ζκκεςθ του ςε ςυνκικεσ υποξίασ, 
παρατθροφνται ςθμαντικζσ μεταβολζσ και ςτθ λειτουργία των αναπνευςτικϊν μυϊν. Κατά 
τθν άςκθςθ και τθν εκτζλεςθ υψθλοφ ζργου, οι αναπνευςτικοί μφεσ παρουςιάηουν 
ςθμάδια κόπωςθσ, τόςο ςτο επίπεδο τθσ κάλαςςασ όςο και ςε υψόμετρο. Σκοπόσ τθσ 
παροφςασ ζρευνασ ιταν να εξετάςει τθν επίδραςθ τθσ εξειδικευμζνθσ προπόνθςθσ 
αναπνευςτικϊν μυϊν (ΡΑΜ), ςτθν απόδοςθ προπονθμζνων ακλθτϊν ορεινισ ποδθλαςίασ 
και ορειβαςίασ, ςτο επίπεδο τθσ κάλαςςασ και ςε υψόμετρο. Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 
τριάντα τζςςερισ (34) ακλθτζσ ορεινισ ποδθλαςίασ και ορειβαςίασ, οι οποίοι χωρίςτθκαν 
τυχαία ςε δφο ομάδεσ. Δεκαεπτά ακλθτζσ αποτζλεςαν τθν πειραματικι ομάδα (ΡΟ) (8 
ποδθλάτεσ και 9 ορειβάτεσ) και δεκαεπτά ακλθτζσ τθν ομάδα ελζγχου (ΟΕ) (9 ποδθλάτεσ 
και 8 ορειβάτεσ). Θ ΡΑΜ πραγματοποιικθκε με τθ χριςθ αναπνευςτικϊν αςκθςιομζτρων 
ςυνολικισ διάρκειασ ζξι (6) εβδομάδων, για 30min τθν θμζρα με ςυχνότθτα πζντε (5) φορζσ 
τθν εβδομάδα. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ υποβλικθκαν ςε τζςςερισ μζγιςτεσ δοκιμαςίεσ, δφο 
ςτο επίπεδο τθσ κάλαςςασ (εργοςπιρομζτρθςθ) και δφο ςε υψόμετρο 2.000 m (αξιολόγθςθ 
απόδοςισ), πριν και μετά το πζρασ των ζξι εβδομάδων τθσ ΡΑΜ. Τα αποτελζςματα ζδειξαν 
ότι θ ΡΑΜ βελτίωςε ςθμαντικά τθν PImax ςτο επίπεδο τθσ κάλαςςασ και ςτο υψόμετρο 
(p<0,001), κακϊσ και τον μζγιςτο βουλθτικό αεριςμό (MVV12) ςτο επίπεδο τθσ κάλαςςασ 
(p<0,05). Θ βελτίωςθ τθσ PImax φαίνεται ότι επζφερε ςθμαντικι μείωςθ τθσ υποκειμενικισ 
αίςκθςθσ τθσ δφςπνοιασ, κατά τθ μζγιςτθ δοκιμαςία ςτο επίπεδο τθσ κάλαςςασ (p<0,001) 
και ςτο υψόμετρο (p<0,01), ενϊ επθρζαςε και τθ μζγιςτθ επιβάρυνςθ κατά τθν 
ποδθλάτθςθ, βελτιϊνοντάσ τθν και ςτισ δφο ςυνκικεσ (p<0,001, p<0,01). Θ παροφςα μελζτθ 
ζδειξε ότι θ εξειδικευμζνθ προπόνθςθ αναπνευςτικϊν μυϊν ςυνολικισ διάρκειασ ζξι (6) 
εβδομάδων βελτίωςε τθν αναπνευςτικι απόδοςθ ακλθτϊν ορεινισ ποδθλαςίασ και 
ορειβατϊν ςτο επίπεδο τθσ κάλαςςασ αλλά και ςτο υψόμετρο. Ραράλλθλα, μετριάςτθκε 
ςθμαντικά θ αναμενόμενθ μείωςθ τθσ δφναμθσ των αναπνευςτικϊν μυϊν ςτο υψόμετρο 
και βελτιϊκθκε ςθμαντικά θ απόδοςθ τουσ. 
 
 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΡΡΕΙΒΑΣΙΜΩΟ ΞΠΑΣΡΤΟΙΩΟ ΣΗΟ ΜΡΠΩΗ ΣΩΟ 
ΑΟΑΠΟΕΤΣΙΜΩΟ ΞΤΩΟ ΜΑΣΑ ΣΗΟ ΠΕΖΡΠΡΡΙΑ Ε ΑΟΗΦΡΡΙΜΡ ΕΔΑΦΡ 
Α. Σιάτρασ, Β. Μάνου, Χ. Γαλαηοφλασ, Δ. Ρραντςίδθσ, Κ. Χριςτοφλασ 
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Οι πεηοπόροι και οι ορειβάτεσ χρθςιμοποιοφν μπαςτοφνια, για να διευκολφνουν τισ 
αναβάςεισ τουσ ςτα βουνά, βελτιϊνοντασ τθν ιςορροπία, μειϊνοντασ τθν καταπόνθςθ τθσ 
ςπονδυλικισ ςτιλθσ και των κάτω άκρων και αναδιανζμοντασ μζροσ τθσ επιβάρυνςθσ από 
τα κάτω προσ τα άνω άκρα. Θ ζκκεςθ, όμωσ, ςε υψόμετρο και θ άςκθςθ ςε ςυνκικεσ 
υποξίασ προκαλοφν κόπωςθ των αναπνευςτικϊν μυϊν (ΚΑΜ), παράγοντασ που κακίςταται 
περιοριςτικόσ για τθν απόδοςθ των ΑΜ και τθ ςυνζχιςθ τθσ προςπάκειασ. Σκοπόσ τθσ 
μελζτθσ ιταν να διερευνιςει τθν επίδραςθ τθσ χριςθσ ορειβατικϊν μπαςτουνιϊν ςτθν 
ΚΑΜ κατά τθν υπομζγιςτθσ ζνταςθσ πεηοπορία, ςε ανθφορικό ζδαφοσ. Δευτερευόντωσ, 
εξετάςτθκαν οι πνευμονικζσ και καρδιαγγειακζσ αποκρίςεισ, θ αντιλαμβανόμενθ 
προςπάκεια (RPE) και θ αίςκθςθ δφςπνοιασ (Dys), κακϊσ και θ ςυςχζτιςθ μεταξφ χριςθσ 
μπαςτουνιϊν, RPE και Dys. 17 πεηοπόροι (36,2±11,9 y) βάδιςαν με και χωρίσ μπαςτοφνια, 
ςε ζνταςθ 65–85% τθσ μζγιςτθσ καρδιακισ ςυχνότθτασ, ςε ζνα μονοπάτι μικουσ 6,4 km και 
υψομετρικισ διαφοράσ +1010 m. Μετρικθκαν μετά τθν πεηοπορία: ο μζγιςτοσ βουλθτικόσ 
αεριςμόσ (MVV12), θ ειςπνευςτικι χωρθτικότθτα (IC), ο εφεδρικόσ εκπνεόμενοσ όγκοσ 
(ERV), θ ηωτικι χωρθτικότθτα (VC), ο αναπνεόμενοσ όγκοσ αζρα (VT), ο πνευμονικόσ 
αεριςμόσ (VE), ο δυναμικά εκπνεόμενοσ όγκοσ (FEV1), θ δυναμικι ηωτικι χωρθτικότθτα 
(FVC), θ καρδιακι ςυχνότθτα (HR), ο κορεςμόσ αιμοςφαιρίνθσ (SaO2), θ ςυγκζντρωςθ 
γαλακτικοφ οξζοσ (LAcon), θ ενεργειακι δαπάνθ (EE), θ RPE, θ Dys και θ επίδοςθ. Για τθ 
διερεφνθςθ διαφορϊν και ςυςχετίςεων χρθςιμοποιικθκαν Paired samples t-tests, Wilcoxon 
signed-rank tests και Spearman’s rho. Σθμειϊκθκαν ςθμαντικζσ διαφορζσ μόνο για τθν IC 
(2,8±0,6 vs 3,0±0,7 lt). Μικρότερεσ διαφορζσ, μθ ςθμαντικζσ ςτατιςτικά, καταγράφθκαν για 
MVV12, ERV, VT, VE, RR και LAcon. Θ δφςπνοια εμφάνιςε ςυςχζτιςθ με τθν RPE και τθ χριςθ 
μπαςτουνιϊν. Συνοψίηοντασ, θ χριςθ μπαςτουνιϊν επιβάρυνε λιγότερο τουσ 
ςυμμετζχοντεσ κακϊσ θ ενεργοποίθςθ περιςςότερων μυϊκϊν ομάδων, λόγω τθσ χριςθσ 
μπαςτουνιϊν, περιόριςε τθ χριςθ του αναερόβιου μθχανιςμοφ. Οι ορειβάτεσ μποροφν να 
εκμεταλλεφονται τα πλεονεκτιματα των μπαςτουνιϊν ςε πεηοπορίεσ με υπομζγιςτθ 
ζνταςθ, χωρίσ επιβάρυνςθ για το αναπνευςτικό και καρδιαγγειακό τουσ ςφςτθμα. 
 
 
ΑΠΙΡΝΡΓΗΗ ΣΗ ΑΟΑΕΡΡΒΙΑ ΙΧΤΡ ΣΩΟ ΦΡΙΣΗΣΩΟ ΧΙΡΟΡΔΡΡΞΙΑ ΜΑΙ 
ΜΑΝΑΘΡΦΑΙΡΙΗ ΞΕΩ ΣΡΤ «ΜΤΒΡΕΡΓΡΞΕΣΡΡΤ» 
Β. Γιοβάνθσ, Γ. Κοφβαρθσ 
ΣΕΦΑΑ/ΕΚΡΑ 

 
Θ αναερόβια ικανότθτα (ιςχφσ) είναι δείκτθσ μεταβολικϊν γεγονότων και αντιπροςωπεφει 
τθ δυνατότθτα των μυϊν των κάτω άκρων να παράγουν υψθλι μθχανικι ιςχφ ςε ςφντομο 
χρόνο μζχρι 5 sec (μζγιςτθ ιςχφσ), μεγαλφτερο χρόνο μζχρι 30 sec (μζςθ ιςχφσ), ενϊ θ 
πλιρθσ αξιοποίθςθ του γαλακτικοφ μθχανιςμοφ απαιτεί τουλάχιςτον 60 sec. Ο ςκοπόσ τθσ 
ζρευνασ ιταν αξιολόγθςθ και ςφγκριςθ τθσ αναερόβιασ ικανότθτασ (ιςχφσ), μεταξφ των 
φοιτθτϊν χιονοδρομίασ και καλακοςφαίριςθσ, μζςω τθσ πλειομετρικισ δοκιμαςίασ 
(βυκίςεισ) και τθσ μειομετρικισ δοκιμαςίασ (αναπθδιςεισ). Επίςθσ, ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ 
ιταν θ καταμζτρθςθ, αξιολόγθςθ και ςφγκριςθ τθσ άμεςθσ και ζμμεςθσ (αποτελεςματικισ) 
αποκατάςταςθσ καρδιακισ ςυχνότθτασ του δοκιμαηόμενου μετά τισ δοκιμαςίεσ. Το δείγμα 
73 ατόμων προιλκε από δφο ομάδεσ των ειδικοτιτων  τθσ χιονοδρομίασ και τθσ 
καλακοςφαίριςθσ ανδρϊν (N=34) θλικίασ 22±1,1 και δφο ομάδεσ των αντίςτοιχων 
μακθμάτων «επιλογισ» και 3ου ζτουσ (N=39) θλικίασ 21±1,3, ενϊ το επίπεδο ςε κάκε ομάδα 
ιταν των προχωρθμζνων και των αρχαρίων, αντίςτοιχα. Θ αξιολόγθςθ των χιονοδρόμων 
ειδικότθτασ και τθσ επιλογισ ζγινε με τθ μζκοδο Wingate, όπου γίνεται αξιολόγθςθ, εκτόσ 
τθσ αναερόβιασ ικανότθτασ, τθσ αναερόβιασ αντοχισ και τθσ αναερόβιασ κόπωςθσ ςε 
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«κυβοεργόμετρο». Τα όργανα μζτρθςθσ ιταν δφο τετράγωνοι κφβοι (κυβοεργόμετρο) 
πλάτουσ 40cm και φψουσ 30cm ο κακζνασ, τρία χρονόμετρα με ακρίβεια 0,01sec. 
Εφαρμόςτθκε ςχεδιαςμόσ, όπου υπιρχαν 4 ερευνθτικζσ ομάδεσ. Για όλα τα χαρακτθριςτικά 
των δοκιμαηόμενων μετρικθκαν: θ μζςθ τιμι (Μ), θ τυπικι απόκλιςθ (SD) και θ ςυςχζτιςθ 
μεταξφ των ομάδων και των παραμζτρων. Θ ςτατιςτικι ανάλυςθ ζγινε με το ςτατιςτικό 
πρόγραμμα Excel 2007. Στα τεςτ τθσ πλειομετρικισ δοκιμαςίασ (βυκίςεισ) και τθσ 
μειομετρικισ δοκιμαςίασ (αναπθδιςεισ), ςε ςχζςθ με τθν αναερόβια ικανότθτα (ιςχφσ), 
αναερόβια αντοχι και τθν αναερόβια κόπωςθ, θ ειδικότθτα τθσ καλακοςφαίριςθσ είχε 
καλφτερα αποτελζςματα, ιδίωσ οι ακλθτζσ που παίηουν ςε κζςθ 1 και 5, ενϊ τθν καλφτερθ 
αποκατάςταςθ καρδιακισ ςυχνότθτασ είχαν οι ακλθτζσ που παίηουν ςε κζςθ 3.  
 
 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΞΗ ΠΑΡΑΔΡΙΑΜΩΟ ΞΕΘΡΔΩΟ ΣΑΧΤΔΤΟΑΞΗ ΣΗΟ ΣΕΝΕΙΡΠΡΙΗΗ ΣΗ 
ΣΕΧΟΙΜΡ-ΣΑΜΣΙΜΗ ΔΕΠΙΡΣΗΣΑ ΣΡΤ ΠΑΝΑΙΣΗ 
X. Κόλλιασ,  Α. Δροςοποφλου, Ν. Κατςαρζλθσ, Μ. Τηωρτηάκθ 
Τομζασ Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ και λοιπϊν ακλθμάτων, ΤΕΦΑΑ/ΕΚΡΑ 
 

Θ πάλθ είναι άκλθμα επαφισ, μθ κυκλικό, με διαςτιματα ανάπαυλασ τθσ  δραςτθριότθτασ. 
Ρεριζχει ςφνκετεσ κινθτικζσ ικανότθτεσ με αντικρουόμενεσ κατευκφνςεισ ςτθν ανάπτυξθ 
τουσ. Οι δφο πιο βαςικοί αντικρουόμενοι παράγοντεσ τθσ προετοιμαςίασ του παλαιςτι 
είναι θ τεχνικό-τακτικι δεξιότθτα και θ ταχυδφναμθ. Ζχει αποδειχκεί ότι με τθ βελτίωςθ τθσ 
τεχνικό-τακτικισ παρατθρείται μείωςθ τθσ ταχυδφναμθσ και αντιςτρόφωσ. Σκοπόσ τθσ 
ζρευνασ ιταν να αποδειχκεί θ ευεργετικι επίδραςθ, ςε ςχζςθ με τισ παραδοςιακζσ 
μεκόδουσ ταχυδφναμθσ, που ζχουν ςτθ βελτίωςθ τθσ τεχνικό-τακτικισ δεξιότθτασ του 
παλαιςτι τα ειδικά μζςα ταχυδφναμθσ (θ ςφνκεςι τουσ προςομοιάηει περιςςότερο, τόςο 
ςτο βιοκινθτικό όςο και ςτο λειτουργικό προφίλ τθσ πάλθσ). Για τθν οργάνωςθ τθσ ζρευνασ 
επιλζχκθκαν ςυνολικά 19 άρρενεσ παλαιςτζσ θλικίασ ΜΟ=18,15 ± 1,26 ετϊν. Τόςο θ 
πειραματικι (n=10) ομάδα όςο και θ ομάδα ελζγχου (n=9) πραγματοποίθςαν τον ίδιο 
αρικμό προπονθτικϊν μονάδων με κατεφκυνςθ τθν ταχυδφναμθ (14 προπονθτικζσ 
μονάδεσ), για διάςτθμα 7 εβδομάδων (2 προπονθτικζσ μονάδεσ τθν εβδομάδα). Θ διάρκεια  
των προπονθτικϊν μονάδων ιταν 45 λεπτά. Θ ομάδα ελζγχου χρθςιμοποίθςε τισ γνωςτζσ 
παραδοςιακζσ αςκιςεισ (θμικακίςματα, άρςεισ κανάτου, επωμιςμό, πιζςεισ πάγκου κ.α.). 
Θ πειραματικι ομάδα χρθςιμοποίθςε μθ παραδοςιακά μοντζλα ειδικισ ταχυδφναμθσ, δφο 
υποκατθγοριϊν: α) Μοντζλο με ςυναςκοφμενο και β) Μοντζλο με βάρθ. Διενεργικθκαν 
μετριςεισ και ςτισ δφο ομάδεσ πριν και μετά τθν εφαρμογι των προγραμμάτων. 
Ραρατθρικθκε περίπου ίδια βελτίωςθ ςε μζςο ποςοςτό ςτθν ταχυδφναμθ. Αντίκετα, 
παρουςιάςτθκε αιςκθτι βελτίωςθ, πζραν του αναμενόμενου, για τθν πειραματικι ομάδα 
ςτθν τεχνικοτακτικι δεξιότθτα, ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ελζγχου που θ βελτίωςθ ιταν πολφ 
μικρι. Συμπεραςματικά, θ ειδικι ταχυδφναμθ αποτελεί ζνα από τα βαςικότερα μζςα τθσ 
προετοιμαςίασ του παλαιςτι. Οι αςκιςεισ με ελαφρότερα βάρθ από τισ παραδοςιακζσ 
μεκόδουσ και με ςυναςκοφμενο, που προςομοιάηουν λειτουργικά και βιοκινθτικά με τισ 
βαςικζσ κινιςεισ τθσ τεχνικισ τθσ πάλθσ, βελτιϊνουν ςε ςθμαντικό βακμό (24,78%) τθν 
τεχνικο-τακτικι δεξιότθτά του. Τα μοντζλα τθσ ειδικισ ταχυδφναμθσ που παρουςιάςτθκαν, 
ανατρζπουν τθ δυςαρμονία μεταξφ τεχνικο-τακτικισ δεξιότθτασ και ταχυδφναμθσ, που 
παρατθροφνται με τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ. 
 
 
Η ΧΕΗ ΣΗ ΣΕΧΟΙΜΗ ΞΕ ΣΗΟ ΑΟΣΡΧΗ ΣΗΟ ΠΑΝΗ 
X. Κόλλιασ, Δ. Χριςτοδουλάκθ, Λ. Ραπαδάκθσ, Μ. Τηωρτηάκθ  
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Τομζασ Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ και λοιπϊν ακλθμάτων, ΤΕΦΑΑ/ΕΚΡΑ 

 
Θ ακλθτικι πάλθ ανικει ςτθν κατθγορία των ακλθμάτων επαφισ, μθ κυκλικϊν, που 
περιζχει ανάπαυλεσ ςωματικισ δραςτθριότθτασ. Στθν πάλθ οι κινθτικζσ ικανότθτεσ 
εκδθλϊνονται ςφνκετα, ζνα πρόβλθμα είναι αυτό τθσ αντοχισ, που είναι το κεμζλιο πάνω 
ςτο οποίο οικοδομοφνται όλεσ οι άλλεσ φυςικζσ ικανότθτεσ. Επειδι θ πάλθ ανικει ςτα 
τεχνικά ακλιματα, θ ειδικι αντοχι δεν εξαρτάται μόνο από τθν ικανότθτα να 
πραγματοποιεί ο παλαιςτισ μεγάλεσ και μζγιςτεσ μυϊκζσ ςυςπάςεισ για όςο το δυνατόν 
μακρφτερο χρόνο, αλλά πόςο ορκολογιςτικά τισ εφαρμόηει. Άρα, το πρόβλθμα δεν είναι 
πόςο μεγάλο ενεργειακό δυναμικό διακζτει, αλλά πωσ το χρθςιμοποιεί κατά τθ διάρκεια 
του αγϊνα. Στθν προςπάκεια να βρεκεί μια φόρμουλα για τον προςδιοριςμό τθσ ειδικισ 
αντοχισ του ακλθτι τθσ πάλθσ, χρθςιμοποιικθκε το 6λεπτό Τεςτ Ειδικισ Αντοχισ 
(Arapetian, 1974; Kesedjean & Bureakin, 1977). Το δείγμα των ακλθτϊν τθσ ζρευνασ ιταν 
(n=11) διαφόρων κατθγοριϊν. Μετρικθκε, εκτόσ του Δείκτθ Ειδικισ Αντοχισ (ΔΕΑ), θ 
ςυγκζντρωςθ Γαλακτικοφ Οξζοσ (ΓΟ) μετά τθν επιβάρυνςθ του τεςτ  (mmol/l), θ 
εκρθκτικότθτα των κάτω εκτεινόντων των ποδιϊν (F-max εργαςτθριακά), θ ςχετικι δφναμθ 
(Fmax/Σωματικό Βάροσ), θ αερόβια ικανότθτα (ml·kg-1·min-1, ςε δαπεδοεργόμετρο 
Bekman), θ αναερόβια αγαλακτικι ικανότθτα (km/h, ςε κυκλοεργόμετρο). Επίςθσ, 
αξιολογικθκε θ τεχνικο-τακτικι κατάρτιςθ κάκε ακλθτι ςε δεκαβάκμια κλίμακα (Cismas). 
Αποτελζςματα: α) Ο CV του ΔΕΑ και του ΓΟ είναι -0,36. β) Ο CV του ΔΕΑ και τθσ τεχνικισ 
κατάρτιςθσ είναι +0,76. γ) Ο CV  του  ΔΕΑ και τθσ αναερόβιασ αγαλακτικισ ικανότθτασ είναι 
-0,106. δ) Ο CV  του ΔΕΑ και τθσ εκρθκτικότθτασ των κάτω άκρων είναι +0,09, ανφπαρκτοσ. 
ε) Ο CV του ΔΕΑ και τθσ ςχετικισ δφναμθσ είναι 0,14. θ) Ο CV του ΔΕΑ και VO2max είναι -
0,063. κ) Ο CV του ΔΕΑ και του Συντελεςτι Αποτελεςματικότθτασ Τεχνικισ είναι +0,81. Θ 
ειδικι αντοχι του παλαιςτι είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τθν τεχνικό-τακτικι του κατάρτιςθ 
(CV: +0,76 και +0,81), γιατί ο ακλθτισ που ζχει τελειοποιιςει τθν τεχνικο-τακτικι τθσ πάλθσ, 
εκμεταλλεφεται τισ δυνάμεισ και τισ δικζσ του και του αντιπάλου του με τον πιο 
ορκολογιςτικό τρόπο, χωρίσ περιττι δαπάνθ του ενεργειακοφ του δυναμικοφ. Θ ςωςτι 
εφαρμογι των αρχϊν τισ βιομθχανικισ του επιτρζπει να επιβάλλεται, με αποτζλεςμα να 
κουράηεται λιγότερο από τον αντίπαλό του ςτθ διάρκεια του αγϊνα. 
 
 
ΨΤΧΙΑΣΡΙΜΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΣΡΤ ΑΘΝΗΣΕ 
Ε. Ραππάσ 
Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ & Ραρζμβαςθσ (ΕΨΕΡ)  

 
Ο ακλθτιςμόσ και θ άςκθςθ αποτελοφν ςθμαντικό ςτοιχείο των ςφγχρονων κοινωνιϊν και 
τρόπου ηωισ. Θ ζλλειψθ άςκθςθσ είναι παράγοντασ κινδφνου για χρόνια νοςιματα. 
Αντίκετα θ άςκθςθ και  ο ακλθτιςμόσ είναι ςθμαντικοί παράγοντεσ προϊκθςθσ τθσ υγείασ. 
Οι ψυχικζσ διαταραχζσ (κατάκλιψθ, άγχοσ, κ.λπ.), ςτουσ ακλθτζσ βρίςκονται ςτα ίδια 
επίπεδα με τον γενικό πλθκυςμό. Ωςτόςο, οι ακλθτζσ υψθλοφ επιπζδου είναι ευάλωτοι ςε 
κάποιεσ ψυχικζσ διαταραχζσ, για λόγουσ ςχετιηόμενουσ είτε γενικά με τον πρωτακλθτιςμό ι 
ειδικά με οριςμζνα ακλιματα. Θ υπερβολικι προπόνθςθ και θ ακλθτικι εξουκζνωςθ, οι 
τραυματιςμοί, θ αποτυχία ανταγωνιςτικότθτασ, θ αφξθςθ τθσ θλικίασ, θ απόςυρςθ-
ςυνταξιοδότθςθ, οι δυςκολίεσ ςτισ επιδόςεισ, το προπονθτικό κλίμα και προςδοκίεσ, κ.ά., 
προδιακζτουν τουσ ακλθτζσ ςε ψυχιατρικζσ διαταραχζσ. Ρρόςφατθ ζρευνα ςε Αυςτραλοφσ 
ακλθτζσ ζδειξε το 46,4% να αναφζρει τουλάχιςτον ζνα πρόβλθμα ψυχικισ υγείασ, 
κατάκλιψθ (27,2%), διαταραχζσ πρόςλθψθσ τροφισ (22,8%), γενικευμζνο ψυχολογικό ςτρεσ 
(16,5%), κοινωνικό άγχοσ (14,7%), γενικευμζνθ αγχϊδθ διαταραχι (7,1%), διαταραχι 
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πανικοφ (4,5%). Θ αυτοκτονία ίςωσ είναι πιο πικανι, επίςθσ, αν και ςπάνια. Άλλα 
προβλιματα που χρειάηονται αντιμετϊπιςθ είναι θ κατάχρθςθ ουςιϊν και οι εξαρτιςεισ, θ 
διαταραχι μετατραυματικοφ ςτρεσ, οι διαταραχζσ προςωπικότθτασ, θ εξάρτθςθ από τθν 
άςκθςθ, το ντόπινγκ, ςυμπεριφορζσ ανάλθψθσ κινδφνου (ανεξζλεγκτθ χριςθ αλκοόλ, 
οδιγθςθ μετά χριςθ αλκοόλ, μθ αςφαλζσ ςεξ). Ραρόλα τα προβλιματα δεν φαίνεται να 
δίνεται θ αρμόηουςα προςοχι ςτισ ψυχιατρικζσ διαταραχζσ ςτουσ ακλθτζσ. Το ςτίγμα τθσ 
ψυχικισ νόςου και θ άγνοια των εμπλεκομζνων φαίνεται να ςυμβάλλουν ςτθν πλθμμελι 
αντιμετϊπιςθ. Χρειάηεται πρϊιμθ ανίχνευςθ και παρζμβαςθ με ζλεγχο για ψυχιατρικζσ 
διαταραχζσ, διάχυςθ τθσ ενθμζρωςθσ και ςυνειδθτοποίθςθσ των ψυχιατρικϊν 
προβλθμάτων, όπωσ θ οικογζνεια, οι φίλοι, ςφντροφοι, προπονθτικζσ ομάδεσ και 
διοικθτικοί παράγοντεσ. Αυτό απαιτεί ςυνεργαςία μεταξφ των ακλθτιάτρων, ψυχιάτρων, 
ψυχολόγων και άλλων επαγγελματιϊν ψυχικισ υγείασ, με ςτόχο τθν καταπολζμθςθ των 
εμποδίων ςτθν κεραπεία. 
 
 
ΑΤΣΡΟΡΞΙΑ ΜΑΙ ΔΙΔΑΜΑΝΙΑ ΣΗ ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ. ΞΙΑ ΑΟΑΜΡΠΙΜΗ ΞΕΝΕΣΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣYΝ 
ΔΙΔΑΜΑΝΙΑ ΜΑΙ ΓΙΑ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΑ ΠΑΡΕΞΒΑΗ ΠΡΤ ΠΡΡΑΓΡΤΟ ΣΗΟ ΑΤΣΡΟΡΞΙΑ 
ΣΩΟ ΞΑΘΗΣΩΟ/ΣΡΙΩΟ 
Δ. Καραογλανίδθσ, Α. Μουρατίδου 
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Σζρρεσ 

 
Τα ςτυλ διδαςκαλίασ ςτθ Φυςικι Αγωγι ζχουν μελετθκεί εκτενϊσ για τθν επίδραςι τουσ ςε 
πολλζσ και διαφορετικζσ κινθτικζσ δεξιότθτεσ. Θ ςφγχρονθ Φυςικι Αγωγι, ωςτόςο, απαιτεί 
από τον/τθν εκπαιδευτικό να ςυνδυάςει τα ςτυλ αυτά με νζεσ τάςεισ κι ερευνθτικά 
δεδομζνα που ζρχονται ςτο προςκινιο, όπωσ θ υποςτιριξθ τθσ αυτονομίασ. Οι ερευνθτζσ 
επιςθμαίνουν ότι το περιεχόμενο του μακιματοσ πρζπει να επιτρζπει τθν αυτονομία των 
μακθτϊν/τριϊν και να δίνει ευκαιρίεσ διάκριςθσ ςε όλουσ, ανεξαρτιτωσ φφλου και 
ικανοτιτων. Από τθν άλλθ μεριά το ςτυλ διδαςκαλίασ που ο/θ εκπαιδευτικόσ εφαρμόηει, 
αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ επίτευξθσ αποτελεςματικισ 
μάκθςθσ, γιατί επθρεάηει τόςο τθν αποκτϊμενθ γνϊςθ, όςο και τθ ςτάςθ των μακθτϊν 
(ενδιαφζρον, ευχαρίςτθςθ) απζναντι ςτο διδαςκόμενο αντικείμενο. Στόχοσ, λοιπόν, τθσ 
παροφςασ ζρευνασ ιταν να αναηθτιςει μζςα από τα βιβλιογραφικά μονοπάτια τουσ 
δεςμοφσ που μπορεί να ζχουν τα ςτυλ διδαςκαλίασ, με τθν ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ ςτθ 
ςφγχρονθ Φυςικι Αγωγι. Τα αποτελζςματα φανερϊνουν ότι ζνα εκπαιδευτικό περιβάλλον 
μάκθςθσ, που ςυνδυάηει κατάλλθλα ςτυλ διδαςκαλίασ και υποςτιριξθ τθσ αυτονομίασ, 
είναι πιο πικανό να ενεργοποιιςει ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ διεργαςίεσ αυτοκακοριςμοφ 
και αυτορρφκμιςθσ για να πετφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 
ενίςχυςθσ τθσ εξωςχολικισ δραςτθριότθτασ, αλλά και τθσ δια βίου άςκθςθσ γενικότερα. 
 
 
ΕΠΑΓΓΕΝΞΑΣΙΜΗ ΕΠΡΤΘΕΟΩΗ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΩΟ: ΞΙΑ ΑΟΑΜΡΠΗΣΙΜΗ ΞΕΝΕΣΗ 
Δ. Κουρςαράκοσ1, Μιλ. Ρρϊιοσ1, Γ. Τηζτηθσ1, Ν. Τςιγγίλθσ2 
1
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

2
Τμιμα Δθμοςιογραφίασ & Μζςων Μαηικισ Επικοινωνίασ, ΑΡΚ 

 
Γενικά, θ Επαγγελματικι Εξουκζνωςθ (ΕΕ) ορίηεται ωσ μια παρατεταμζνθ απόκριςθ ςε 
χρόνιουσ ςυναιςκθματικοφσ και διαπροςωπικοφσ ςτρεςςογόνουσ παράγοντεσ ςτθ δoυλειά 
και ορίηεται από τισ τρεισ διαςτάςεισ τθσ εξάντλθςθσ, του κυνιςμοφ (ζλλειψθ 
ενδιαφζροντοσ για τθν πρόοδο των μακθτϊν) και τθσ αναποτελεςματικότθτασ. Ειδικότερα, 
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ςε ό, τι αφορά ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, θ ΕΕ είναι ζνα ςφνδρομο που δθμιουργείται από 
παρατεταμζνο ςτρεσ και χαρακτθρίηεται από ςωματικι και ςυναιςκθματικι εξάντλθςθ και 
αλλαγι ςυμπεριφοράσ. Αυτό επθρεάηει  αρνθτικά τον εαυτό των εκπαιδευτικϊν, τουσ 
μακθτζσ τουσ και τθ λειτουργία του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ γενικότερα. Σκοπόσ τθσ 
παροφςασ μελζτθσ ιταν θ αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ αναηθτϊντασ τισ αιτίεσ 
εμφάνιςθσ τθσ ΕΕ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των ευρθμάτων 
αυτισ τθσ μελζτθσ, αυτά ομαδοποιικθκαν ςφμφωνα με το επιμζρουσ αντικείμενο των 
μελετϊν που χρθςιμοποιικθκαν. Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ μελζτθσ ζδειξαν ωσ πικανζσ 
αιτίεσ: (α) ατομικοφσ παράγοντεσ, όπωσ δθμογραφικά χαρακτθριςτικά, χαρακτθριςτικά 
προςωπικότθτασ κ.α, (β) οργανωτικοφσ παράγοντεσ, όπωσ μζγεκοσ τάξθσ, μιςκόσ εργαςίασ 
κ.α. και (γ) παράγοντεσ ςυναλλαγισ, όπωσ αντιλιψεισ για τον τρόπο διοίκθςθσ, 
αλλθλεπίδραςθ εκπαιδευτικϊν κ.α. Επίςθσ, αναδείχκθκε ότι οι νεϊτεροι εκπαιδευτικοί 
είναι πικανότερο να εμφανίςουν το ςφνδρομο και τα χαμθλότερα ποςοςτά του ςυνδρόμου 
να ςυνδζονται με τθν εργαςιακι εμπειρία και το υψθλότερο επίπεδο εκπαίδευςθσ. Ακόμθ, 
τα ευριματα αυτισ τθσ μελζτθσ φανζρωςαν ότι θ ΕΕ ςυνδζεται αρνθτικά με τθν υψθλι 
αυτοεκτίμθςθ και τα υψθλά επίπεδα αυτό-αποτελεςματικότθτασ, και με τθν εργαςιακι 
αναςφάλεια. Συμπεραςματικά, μποροφμε να ποφμε ότι ο εκπαιδευτικόσ είναι ζνα 
επάγγελμα όπου ςυναντάται το ςφνδρομο τθσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ, θ οποία 
φαίνεται να ςχετίηεται με πολλοφσ παράγοντεσ. Ωςτόςο, γίνεται αντιλθπτό ότι δεν ζχει γίνει 
ακόμθ ςυςτθματικι ζρευνα όλων των ατομικϊν παραγόντων που ςυνδζονται με τθ 
διευκόλυνςθ ι αντίκετα τθν παρεμπόδιςθ ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ, ειδικά για τθν επαγγελματικι 
ομάδα των εκπαιδευτικϊν. 
 
 
ΠΕΠΡΙΘΗΕΙ ΑΤΣΡΑΠΡΣΕΝΕΞΑΣΙΜΡΣΗΣΑ ΟΗΠΙΑΓΩΓΩΟ Ω ΠΡΡ ΣΗ ΔΙΔΑΜΑΝΙΑ ΣΗ 
ΑΟΑΠΣΤΠΙΑΜΗ ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ 
Λ. Ραραςχόπουλοσ 

Τμιμα Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν, Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο  

 
Βαςικό κεωρθτικό πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ αποτζλεςαν οι αρχζσ, τόςο των 
αναπτυξιακά κατάλλθλων πρακτικϊν, οι οποίεσ διατυπϊκθκαν από το N.A.E.Y.C. και 
εξειδικεφτθκαν από τουσ Copple και Bredekamp (2011), όςο και τθσ αναπτυξιακισ Φυςικισ 
Αγωγισ, που αναφζρονται ςτθ μελζτθ του Gallahue (2002). Ωςτόςο, εξαιτίασ του γεγονότοσ 
ότι θ Φυςικι Αγωγι ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ διδάςκεται μόνο από νθπιαγωγοφσ, 
δθμιουργείται το ερϊτθμα κατά πόςο οι επιλογζσ τουσ ςυνάδουν με το παραπάνω 
κεωρθτικό πλαίςιο. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ο κυριότεροσ προςδιοριςτικόσ παράγοντασ 
των επιλογϊν ενόσ εκπαιδευτικοφ είναι οι πεποικιςεισ αυτοαποτελεςματικότθτάσ του 
(Bandura, 1982, ςελ.123), βαςικόσ ςκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ διερεφνθςθ δφο 
μεταβλθτϊν: α) τθσ αναπτυξιακισ καταλλθλότθτασ των επιλογϊν των νθπιαγωγϊν ςτα 
πλαίςια του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ Φυςικισ Αγωγισ και β) των πεποικιςεων 
αυτοαποτελεςματικότθτασ των εν λόγω εκπαιδευτικϊν ωσ προσ τθ διδαςκαλία τθσ 
αναπτυξιακισ Φυςικισ Αγωγισ. Στα πλαίςια του δειγματολθπτικοφ ερευνθτικοφ 
ςχεδιαςμοφ αντιπροςωπευτικοφ δείγματοσ, ςυγκροτικθκε δείγμα με νθπιαγωγοφσ τθσ 
νιςου Λζςβου, μζςω τθσ απλισ τυχαίασ δειγματολθψίασ. Για τθ ςυγκζντρωςθ των 
δεδομζνων αναπτφχκθκε ζνα εργαλείο, το οποίο ελζγχκθκε ωσ προσ τθν εγκυρότθτα και τθν 
αξιοπιςτία του. Ραράλλθλα, μζςω τθσ παραγοντικισ ανάλυςθσ αναδείχκθκαν τρεισ 
παράγοντεσ για τθ μεταβλθτι των επιλογϊν και δφο για τθ μεταβλθτι των πεποικιςεων 
αυτοαποτελεςματικότθτασ. Στα πιο ςθμαντικά ευριματα ςυγκαταλζγονται ο υψθλόσ 
βακμόσ αναπτυξιακισ καταλλθλότθτασ του τρόπου που οι νθπιαγωγοί τθσ νιςου Λζςβου 
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διδάςκουν τθ Φυςικι Αγωγι, κακϊσ και οι υψθλζσ πεποικιςεισ αυτοαποτελεςματικότθτασ 
που εμφανίηουν ωσ προσ τθ διδαςκαλία τθσ αναπτυξιακισ Φυςικισ Αγωγισ. Επιπρόςκετα, 
αναδείχκθκε μία ιςχυρι κετικι ςυςχζτιςθ μεταξφ των δφο προαναφερομζνων μεταβλθτϊν, 
κακϊσ και ότι ο βακμόσ αντιλαμβανόμενθσ επάρκειασ αποτελεί ιςχυρό παράγοντα 
επίδραςθσ ςτον τρόπο διδαςκαλίασ του εν λόγω γνωςτικοφ αντικειμζνου. Εξαίρεςθ 
αποτελεί θ προτίμθςθ των ςυμμετεχόντων ςτο ελεφκερο παιχνίδι αντί των δομθμζνων 
κινθτικϊν προγραμμάτων, ςτοιχείο που δε ςυνάδει με τισ αρχζσ τισ αναπτυξιακισ Φυςικισ 
Αγωγισ. 
 
 
ΔΗΞΙΡΤΡΓΙΜΡΣΗΣΑ, ΤΟΑΙΘΗΞΑΣΙΜΗ ΕΜΦΡΑΗ & ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ: ΤΓΜΡΙΣΙΜΗ ΞΕΝΕΣΗ ME 
BAΗ ΣΑ ΔΗΞΡΓΡΑΦΙΜΑ ΧΑΡΑΜΣΗΡΙΣΙΜΑ ΞΑΘΗΣΩΟ/-ΣΡΙΩΟ ΓΤΞΟΑΙΡΤ 
Λ. Ραρίςθ, Α. Μουρατίδου, Σ. Καρατηά 

ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Σζρρεσ 

 
Στθ ςφγχρονθ εκπαίδευςθ, οι ικανότθτεσ τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ ςυναιςκθματικισ 
ζκφραςθσ κεωροφνται ςθμαντικζσ για μια αποτελεςματικι δθμιουργικι μάκθςθ και 
καινοτομικι διδαςκαλία ςτο μάκθμα τθσ φυςικισ αγωγισ. Θ παροφςα ςυγκριτικι μελζτθ 
αποςκοποφςε να διερευνιςει αν υφίςτανται διαφορζσ ςτθ δθμιουργικότθτα και ςτθ 
ςυναιςκθματικι ζκφραςθ μακθτϊν/-τριϊν γυμναςίου με βάςθ το φφλο, τθν τάξθ φοίτθςθσ 
και τον τφπο του ςχολείου. Επιμζρουσ ςτόχοσ ιταν να εξεταςτεί αν υπάρχει ενδεχόμενθ 
ςυνάφεια ανάμεςα ςτισ ζννοιεσ δθμιουργικότθτα και ςυναιςκθματικι ζκφραςθ ςτο 
πλαίςιο τθσ Βϋ/κμιασ εκπαίδευςθσ. Το δείγμα αποτζλεςαν 410 μακθτζσ/-τριεσ γυμναςίου 
(137 του καλλιτεχνικοφ και 273 του γενικοφ-τυπικοφ γυμναςίου) και ωσ εργαλεία μζτρθςθσ 
χρθςιμοποιικθκαν: α) το Wallach & Kogan Creativity Test (WKCT, 1965) για τθν αποτίμθςθ 
τθσ δθμιουργικότθτασ και β) το Emotional Expressivity Scale (EES, 1994) για τθν αποτίμθςθ 
τθσ ςυναιςκθματικισ ζκφραςθσ (Kring, Smith & Neal, 1994). Από τα αποτελζςματα φάνθκε 
ότι τα παιδιά που φοιτοφν ςε καλλιτεχνικό ςχολείο ζχουν ςτατιςτικά υψθλότερο δείκτθ 
δθμιουργικότθτασ από τα παιδιά που φοιτοφν ςε τυπικό γυμνάςιο, δεν ςυμβαίνει όμωσ το 
ίδιο με τον δείκτθ ςυναιςκθματικισ ζκφραςθσ. Πςον αφορά ςτον παράγοντα φφλο, 
διαπιςτϊκθκε ότι τα κορίτςια διακρίνονται από υψθλότερα επίπεδα δθμιουργικότθτασ από 
τα ςυνομιλικά τουσ αγόρια, χωρίσ όμωσ να υπερζχουν ςτουσ δείκτεσ ςυναιςκθματικισ 
ζκφραςθσ ςε ςχζςθ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Επιπρόςκετα, τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι 
θ φοίτθςθ ςε διαφορετικι τάξθ του γυμναςίου είναι ςθμαντικι για τθν δθμιουργικότθτα 
ενόσ παιδιοφ, δεδομζνου ότι τα παιδιά τθσ Αϋ γυμναςίου χαρακτθρίηονται από ςθμαντικά 
υψθλότερουσ δείκτεσ δθμιουργικότθτασ από τα παιδιά τθσ Βϋ γυμναςίου. Τα πορίςματα τθσ 
παροφςασ μελζτθσ ςυμβάλλουν υποςτθρικτικά ςτον καλφτερο ςχεδιαςμό και τθν 
εφαρμογι παρεμβατικϊν προγραμμάτων, που αποςκοποφν ςτθν καλλιζργεια τθσ 
δθμιουργικότθτασ και τθσ ςυναιςκθματικισ ζκφραςθσ μακθτϊν/-τριϊν ςτο χϊρο τθσ 
φυςικισ αγωγισ. 
 
 
ΔΗΞΙΡΤΡΓΙΜΡΣΗΣΑ ΜΑΙ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ. ΑΟΑΜΡΠΙΜΗ ΞΕΝΕΣΗ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΩΟ 
ΠΑΡΕΞΒΑΗ ΣΡ ΧΩΡΡ ΣΡΤ ΧΡΝΕΙΡΤ ΜΑΙ ΣΑ ΠΝΑΙΙΑ ΣΗ ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ 
Σ. Καρατηά, Α. Μουρατίδου, Λ. Ραρίςθ 
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Σζρρεσ 

 
Τo επιςτθμονικό ενδιαφζρον για τθν ζννοια τθσ δθμιουργικότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ 
εκπαίδευςθσ ξεκίνθςε το δεφτερο μιςό του 20ου αιϊνα, δεδομζνου ότι θ βελτίωςθ τθσ 
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δθμιουργικισ ςκζψθσ των μακθτϊν αποτελεί υψθλισ αξίασ εκπαιδευτικό ςτόχο. 
Ρεραιτζρω, ςτθν επιςτθμονικι βιβλιογραφία θ κίνθςθ και θ δθμιουργικότθτα φαίνεται πωσ 
είναι ςτενά ςυνδεδεμζνεσ μεταξφ τουσ. Ερευνθτζσ ζχουν ςχεδιάςει ειδικά τεςτ για να 
αξιολογοφν τθ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν μζςα από τισ κινθτικζσ τουσ απαντιςεισ. Θ 
αναςκόπθςθ βιβλιογραφίασ ζχει να αναδείξει πλθκϊρα παρεμβατικϊν προγραμμάτων 
δθμιουργικότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ, ενϊ μια ςειρά από τα εν λόγω  προγράμματα 
αξιοποίθςε τθν κίνθςθ για τθν προαγωγι του δθμιουργικοφ δυναμικοφ των 
μακθτϊν/τριϊν. Σκοπόσ τθσ παροφςασ αναςκοπικισ μελζτθσ ιταν να διερευνθκοφν τα 
ςφγχρονα παρεμβατικά προγράμματα δθμιουργικότθτασ ςτον χϊρο τθσ 
εκπαίδευςθσ/φυςικισ αγωγισ ςε διεκνζσ επίπεδο, να παρουςιαςτεί το ποφ εςτιάςτθκε το 
ενδιαφζρον των ερευνθτϊν ςε ςχζςθ με τθ δθμιουργικότθτα ςτθν κίνθςθ και το ποια ιταν 
θ εξζλιξι του ζωσ ςιμερα. Θ αναςκόπθςθ αςχολείται  διεξοδικά με τθν παρουςίαςθ 
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τθν υποςτιριξθ τθσ δθμιουργικότθτασ και ςυνοπτικά με 
κεωρίεσ, τεςτ και ζρευνεσ ςχετικά με τθν κινθτικι δθμιουργικότθτα (και άλλουσ ςυναφείσ 
όρουσ). Ακόμθ, αναδεικνφει τθν εξζλιξθ και τθν τελικι κατεφκυνςθ του ενδιαφζροντοσ των 
ερευνθτϊν, αναφορικά με τθ δθμιουργικότθτα και τθν υποςτιριξι τθσ ςτθν εκπαίδευςθ. Τα 
αποτελζςματα τθσ μελζτθσ επιςθμαίνουν τθν αναγκαιότθτα τθσ ςυςτθματικισ και 
ουςιαςτικισ υποςτιριξθσ τθσ δθμιουργικότθτασ ςτα πλαίςια τθσ εκπαίδευςθσ, γενικά, και 
τθσ φυςικισ αγωγισ ειδικότερα. 
 
 
ΠΡΡΩΠΙΜΡΣΗΣΑ ΣΡΟ ΑΘΝΗΣΙΞΡ: ΤΧΕΣΙΗ ΜΑΙ ΑΝΝΗΝΕΠΙΔΡΑΗ 
Γ. Βανάκασ, Κ. Στεργίου 
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
Δεν υπάρχει αμφιβολία πωσ ο άνκρωποσ, ωσ φπαρξθ, χαρακτθρίηεται ωσ επί το πλείςτον 
από τθν προςωπικότθτα του. Ειδικότερα, θ προςωπικότθτα είναι το ςφνολο των ψυχικϊν 
και πνευματικϊν χαρακτθριςτικϊν, που προςδίδουν μοναδικότθτα ςτο άτομο. Ρολλοί 
εξωτερικοί παράγοντεσ ζρχονται ςε αλλθλεπίδραςθ με τθ μεταβλθτι φφςθ τθσ 
προςωπικότθτασ και ζνασ από αυτοφσ είναι ο ακλθτιςμόσ και θ φυςικι δραςτθριότθτα εν 
γζνει. Σκοπόσ τθσ παροφςασ αναςκοπικισ εργαςίασ είναι θ ςυςχζτιςθ τθσ προςωπικότθτασ 
και τθσ εναςχόλθςθσ με τον ακλθτιςμό, θ αμφίδρομθ ςχζςθ που αναπτφςςεται μεταξφ των 
δφο αυτϊν παραγόντων, κακϊσ και θ ανάδειξθ των επιρροϊν άλλων παραγόντων, όπωσ θ 
θλικία και το φφλο. Επιπρόςκετα, επιχειρείται θ κατανόθςθ του ρόλου τθσ άςκθςθσ ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ και κατά πόςο τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα του 
ανκρϊπου προχπάρχουν τθσ ακλθτικισ ςυμμετοχισ ι προκφπτουν ωσ ςυνζπειά τθσ. Τα 
ςτοιχεία αντλικθκαν από ζρευνεσ ςχετικά με τθν προςωπικότθτα, όπωσ αυτζσ των Cattell 
και Eysenck, κακϊσ επίςθσ και από ςυςχετίςεισ του χαρακτιρα με τθν άκλθςθ, που 
πραγματοποιικθκαν μεταξφ άλλων, από τουσ Doty και Zuckerman. Τα αποτελζςματα των 
ερευνϊν τείνουν να παρουςιάςουν μια ςαφι διαφορά των χαρακτθριςτικϊν τθσ 
προςωπικότθτασ ανάμεςα ςε ακλθτζσ και μθ ακλθτζσ, κακϊσ και διαφορζσ ανάμεςα ςτουσ 
ακλθτζσ διαφορετικϊν αγωνιςμάτων. Συμπεραςματικά, παρατθρείται μια ςτατιςτικά 
ςθμαντικι επίδραςθ τθσ ςυςτθματικισ άκλθςθσ ςτθν ςυμπεριφορά και τον χαρακτιρα των 
υποκειμζνων. 
 
 
ΔΙΑΦΡΡΕ ΞΕΣΑΠΤ ΦΡΙΣΗΣΩΟ ΜΑΙ ΦΡΙΣΗΣΡΙΩΟ Ω ΠΡΡ ΣΙ ΣΑΕΙ ΜΑΙ ΣΗ 
ΤΞΞΕΣΡΧΗ Ε ΦΡΡΟΣΙΣΗΡΙΑΜΑ ΞΑΘΗΞΑΣΑ ΕΟΡΡΓΑΟΗ ΓΤΞΟΑΣΙΜΗ  
Δ. Μυλϊςθσ, Κ. Σιάτρασ 
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ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
Σκοποί τθσ ζρευνασ ιταν: (α) θ αξιολόγθςθ των ςχζςεων μεταξφ τθσ αυτό-αντίλθψθσ των 
φοιτθτϊν/τριϊν φυςικισ αγωγισ (ΦΑ) ςχετικά με το υποχρεωτικό μάκθμα τθσ ενόργανθσ 
γυμναςτικισ (ΕΓ), τθσ ικανοποίθςισ τουσ από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτό, των ςτάςεων, 
των προκζςεων, του αντιλαμβανόμενου ελζγχου, τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόκεςισ τουσ για 
ςυμμετοχι ςε φροντιςτθριακά μακιματα ΕΓ και τθσ πραγματικισ ςυμμετοχισ τουσ ςε αυτά 
ςτθ διάρκεια του επόμενου εξαμινου ςπουδϊν και (β) θ εξζταςθ των διαφορϊν μεταξφ 
των φοιτθτϊν/τριϊν ΦΑ ςε αυτζσ τισ μεταβλθτζσ. Εκατόν ςαράντα φοιτθτζσ (19,5 ± 1,5 
ετϊν) και 129 φοιτιτριεσ (19,5 ± 1,3 ετϊν), που ςυμμετείχαν εκελοντικά ςτθν ζρευνα, 
ςυμπλιρωςαν κατάλλθλα διαμορφωμζνα ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ τθσ αυτό-
αντίλθψισ τουσ (Marsh et al., 1985), τθσ ικανοποίθςισ τουσ (Duda & Nicholls, 1992) και των 
ςτάςεϊν τουσ (Κεοδωράκθσ, 1994), ενϊ θ πραγματικι τουσ ςυμμετοχι καταγράφθκε από 
τον υπεφκυνο κακθγθτι του φροντιςτθριακοφ μακιματοσ. Από τθν αξιολόγθςθ του 
ςυντελεςτι γραμμικισ ςυςχζτιςθσ του Pearson προζκυψαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ κετικζσ 
ςχζςεισ μεταξφ όλων των μεταβλθτϊν (0,24 ≤ r < 0,82). Από τθν πολυμεταβλθτι ανάλυςθ 
διακφμανςθσ (MANOVA) που εφαρμόςτθκε ςτα δεδομζνα, προζκυψαν ςτατιςτικά 
ςθμαντικζσ διαφορζσ υπζρ των φοιτθτριϊν (ψθλότερεσ τιμζσ) ςτισ μεταβλθτζσ Στάςεισ, 
Ρροκζςεισ, Αντιλαμβανόμενοσ ζλεγχοσ, Συγκεκριμζνθ πρόκεςθ ωσ προσ τθ ςυμμετοχι ςε 
φροντιςτθριακά μακιματα ΕΓ και ςτθν πραγματικι ςυμμετοχι τουσ ςε αυτά. Τα ευριματα 
τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν ςε ςυμφωνία με αντίςτοιχα άλλων ερευνϊν, από τα οποία 
ςυμπεραίνεται ότι οι γυναίκεσ ζχουν κετικότερεσ ςτάςεισ ωσ προσ τισ φυςικζσ 
δραςτθριότθτεσ και ιδιαίτερα όταν αυτζσ εςτιάηονται ςτθν καλαιςκθςία (π.χ. χορόσ, ΕΓ, 
yoga). Ωςτόςο, λαμβάνοντασ υπόψθ ερευνθτικοφσ περιοριςμοφσ και τθν αναφορά 
αντιφατικϊν ςυμπεραςμάτων ςτθ βιβλιογραφία, επιςθμαίνεται ότι κάκε γενίκευςθ πρζπει 
να γίνεται με επιφφλαξθ. Ρεριςςότερεσ ζρευνεσ προτείνονται με ςκοπό τθν 
αποτελεςματικότερθ πρόβλεψθ τθσ εκελοντικισ ςυμμετοχισ φοιτθτϊν/τριϊν ΦΑ ςτθν ΕΓ 
και ςε άλλα ακλιματα και φυςικζσ δραςτθριότθτεσ ελεφκερου χρόνου, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ μεταβλθτζσ τθσ παροφςασ ζρευνασ, αλλά και άλλεσ, όπωσ θ παρακίνθςθ, ο 
προςανατολιςμόσ ςτόχων και θ αυτό-αποτελεςματικότθτα των φοιτθτϊν/τριϊν. 
 
 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΡΤ ΞΡΟΣΕΝΡΤ ΣΩΟ ΑΘΝΡΠΑΙΔΙΩΟ ΣΗΟ ΒΕΝΣΙΩΗ ΣΗ 
ΤΟΑΙΘΗΞΑΣΙΜΗ ΟΡΗΞΡΤΟΗ ΜΑΣΑ ΣΗΟ ΤΟΕΜΠΑΙΔΕΤΗ 
Σ. Κορολόγου, Χ. Τςορμπατηοφδθσ, Β. Μπαρκοφκθσ 
Εργαςτιριο Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 

Το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ αποτελεί πρόςφορο περιβάλλον για τθ δθμιουργία 
κατάλλθλου κλίματοσ ςυνεκπαίδευςθσ των παιδιϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 
Σκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι να εξεταςτεί θ επίδραςθ του μοντζλου των ακλοπαιδιϊν ςτθ 
βελτίωςθ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ, κατά τθ ςυνεκπαίδευςθ ςτο μάκθμα τθσ 
Φυςικισ Αγωγισ. Το δείγμα τθσ ζρευνασ αποτζλεςαν 131 μακθτζσ Εϋ και Στϋ τάξθσ 
δθμοτικοφ ςχολείου (ΜΟ=11,31, ΤΑ=0,45). Το δείγμα χωρίςτθκε ςτθν ομάδα ελζγχου (ΟΕ) 
(Ν=69 μακθτζσ/τριεσ, ΜΟ=11,23 ζτθ, ΤΑ=0,42) και ςτθν πειραματικι ομάδα (ΟΡ) (Ν=62 
μακθτζσ/-τριεσ, ΜΟ=11,40 ζτθ, ΤΑ=0,49), οι οποίοι ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα 
παρζμβαςθσ με τθν εφαρμογι του μοντζλου των ακλοπαιδιϊν. Στο πρόγραμμα 
παρζμβαςθσ ςυμμετείχε ζνασ μακθτισ με ςφνδρομο Asperger. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ 
Συναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ χρθςιμοποιικθκε το Ερωτθματολόγιο EIS−Emotion 
Intelligence Scale (Schutte et al., 1998). Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι το μοντζλο των 
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ακλοπαιδιϊν μπορεί να επθρεάςει κετικά και να βελτιϊςει τθν ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ 
των μακθτϊν. Από τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ προκφπτουν ενκαρρυντικζσ ενδείξεισ για 
τθ κετικι επίδραςθ του μοντζλου των ακλοπαιδιϊν ςτθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ και 
παρζχουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθν οργάνωςθ του περιεχομζνου των μακθμάτων 
που προάγουν τθν ςυνεκπαίδευςθ. 
 
 
Η ΗΞΑΙΑ ΣΗ ΤΟΑΙΘΗΞΑΣΙΜΗ ΟΡΗΞΡΤΟΗ ΣΡΟ ΑΘΝΗΣΙΞΡ 
Α.-Ρ. Μαραγκοφ 
Εργαςτιριο Ανκρωπιςτικϊν Ερευνϊν ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

    
Στο ακλθτικό περιβάλλον, θ ρφκμιςθ τθσ ψυχικισ κατάςταςθσ ενόσ ακλθτι εξαρτάται ςε 
μεγάλο βακμό από το μζγεκοσ τθσ ςυνειδθτοποίθςισ τθσ, κακϊσ και από τον τρόπο που κα 
επεξεργαςτεί και κα διαχειριςτεί ο ίδιοσ τα ςυναιςκιματα που τον επθρεάηουν. Με βάςθ 
τα κεωρθτικά πλαίςια για τθ Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ (ΣΝ), ςκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι, 
θ εξζταςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ ςτον χϊρο του ακλθτιςμοφ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν διαχείριςθ 
πιεςτικϊν και αγχογόνων καταςτάςεων. Για τθν εξζταςθ αυτισ τθσ ςχζςθσ 
χρθςιμοποιοφνται ερωτθματολόγια αυτό-αναφοράσ και κυρίωσ το ΤEIQue (Petrides, 
2009b), το οποίο διακζτει ικανοποιθτικά ψυχομετρικά χαρακτθριςτικά. Θ ΣΝ ζχει μελετθκεί 
κυρίωσ ςε ακλθτζσ αλλά και ςε προπονθτζσ. Τα αποτελζςματα ςε δείγματα ακλθτϊν 
δείχνουν πωσ υπάρχει κετικι ςχζςθ με τθν ακλθτικι απόδοςθ, με τον τρόπο διαχείριςθσ 
των ςυναιςκθμάτων, κακϊσ και με τθν ςυχνότθτα χριςθσ ψυχολογικϊν δεξιοτιτων, ενϊ 
ςχετίηεται αρνθτικά με το άγχοσ και το stress. Ακόμα, φαίνεται να ζχει ευνοϊκι επίδραςθ ςε 
οριςμζνεσ λειτουργίεσ του ακλθτι, όπωσ είναι θ διατροφικι του ςυμπεριφορά και θ 
αντίλθψθ τθσ εικόνασ του ςϊματόσ του. Πςον αφορά το φφλο, οι άνδρεσ ακλθτζσ 
εμφανίηουν υψθλότερα επίπεδα ΣΝ ςε ςχζςθ με τισ γυναίκεσ ακλιτριεσ, ενϊ αναφορικά με 
το είδοσ του ακλιματοσ (ατομικό-ομαδικό) δεν διαπιςτϊνονται διαφορζσ. Οι μελζτεσ ςε 
δείγματα προπονθτϊν ςυνδζουν τθ ΣΝ με τθν αυτοπεποίκθςθ ανάλθψθσ θγετικϊν ρόλων 
και με τθν αυτο-αποτελεςματικότθτα, ςτοιχεία που δείχνουν πωσ θ ΣΝ των προπονθτϊν, 
μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ ευνοϊκοφ ςυναιςκθματικοφ κλίματοσ ςτθ 
ςχζςθ προπονθτι-ακλθτι. Αν και οι μελζτεσ για τθν εκπαίδευςθ τθσ ΣΝ βρίςκονται ςε 
αρχικό ςτάδιο, είναι αξιοςθμείωτθ θ παραδοχι ότι αυτι είναι εφικτι και ότι, μζςω 
παρεμβάςεων ςτισ ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ και ςυναιςκθματικισ ρφκμιςθσ, μπορεί να 
βελτιϊςει τθν ακλθτικι απόδοςθ. Συνολικά, τα παραπάνω δεδομζνα αποδίδουν ςθμαντικό 
ρόλο ςτθν ΣΝ ςτον χϊρο του ακλθτιςμοφ, κακϊσ οι ακλθτζσ με ανεπτυγμζνεσ ικανότθτεσ 
αναγνϊριςθσ, επεξεργαςίασ και ρφκμιςθσ των ςυναιςκθμάτων, αντιλαμβάνονται τθν 
απειλι μιασ κατάςταςθσ υπό πίεςθ περιςςότερο ωσ πρόκλθςθ και τθ διαχειρίηονται με 
μεγαλφτερθ ευκολία και αποτελεςματικότθτα. Αυξθμζνθ ςθμαςία ζχει και για τουσ 
προπονθτζσ, κακϊσ εξελίςςοντασ τισ δεξιότθτεσ θγεςίασ, μποροφν να κατανοιςουν και να 
προςαρμοςτοφν ςτισ ςυναιςκθματικζσ ανάγκεσ του ακλθτι, οδθγϊντασ τουσ ακλθτζσ ςε 
υψθλότερθ απόδοςθ και τουσ ίδιουσ ςε ςυναιςκθματικι ιςορροπία. 
 
 
ΑΠΙΡΝΡΓΗΗ ΣΗ ΨΤΧΡΝΡΓΙΜΗ ΜΑΙ ΤΟΑΙΘΗΞΑΣΙΜΗ ΜΑΣΑΣΑΗ ΣΩΟ 
ΠΡΩΣΑΓΩΟΙΣΩΟ ΣΩΟ ΣΕΝΙΜΩΟ ΣΡΤ ΟΒΑ 2016: ΞΙΑ ΞΗ ΠΑΡΕΞΒΑΣΙΜΗ ΠΡΡΕΓΓΙΗ ΞΕ 
ΒΑΗ ΣΡ TWITTER 
Φ. Νταλιάνθσ 

Τμιμα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ 
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Ο John Wooden, ζνασ από τουσ πιο επιτυχθμζνουσ κολεγιακοφσ προνονθτζσ ςτθν ιςτορία 
του NCAA, κεωροφςε ωσ ζναν από τουσ κακοριςτικότερουσ παράγοντεσ επιτυχίασ των 
καλακοςφαιρικϊν ομάδων τθν καλι ςωματικι και ψυχολογικι κατάςταςθ (condition), ςτθν 
οποία κα ζπρεπε να βρίςκονται οι παίκτεσ μιασ ομάδασ. Συνεπϊσ, πρωταρχικόσ ςκοπόσ τθσ 
ζρευνασ ιταν να αξιολογθκεί -με μθ παρεμβατικό τρόπο- θ ψυχολογικι αλλά και θ 
ςυναιςκθματικι κατάςταςθ των παικτϊν των ομάδων Cleveland Cavaliers και Golden State 
Warriors, ωσ βαςικϊν διεκδικθτϊν του πρωτακλιματοσ ΝΒΑ των Θνωμζνων Ρολιτειϊν 
Αμερικισ. Δευτερεφων ςκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν να αξιολογθκεί κατά πόςο οι παίκτεσ των 
δφο ομάδων παρουςίαςαν διαφορζσ ςτθν ψυχολογικι, αλλά και ςυναιςκθματικι τουσ 
κατάςταςθ. Για να πραγματοποιθκοφν οι δφο βαςικοί ςκοποί τθσ ζρευνασ, 
χρθςιμοποιικθκε μθ παρεμβατικι (unobtrusive) μεκοδολογία, θ οποία ςτθρίηεται ςτισ 
βαςικζσ αρχζσ τθσ γλωςςολογικισ ζρευνασ και μεκοδολογίασ, δθλαδι τθσ ςυλλογισ και 
ανάλυςθσ κειμζνων ι μθνυμάτων. Συγκεκριμζνα, χρθςιμοποιικθκε το Twitter ωσ βαςικό 
εργαλείο για τθ ςυλλογι των μθνυμάτων (tweets) των καλακοςφαιριςτϊν και των δφο 
ομάδων των τελικϊν, τα οποία ςτθ ςυνζχεια αναλφκθκαν με τθ χριςθ του προγράμματοσ 
LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count). Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι μζςω των tweets 
μποροφμε να αξιολογιςουμε τθν ψυχολογικι, αλλά και ςυναιςκθματικι κατάςταςθ των 
ακλθτϊν καλακοςφαίριςθσ. Ρεραιτζρω αναλφςεισ ζδειξαν, ςε αντίκεςθ με το αποτζλεςμα 
των τελικϊν, ότι οι παίκτεσ των Golden State Warriors ιταν ςε καλφτερθ κατάςταςθ 
(ψυχολογικι και ςυναιςκθματικι) από εκείνουσ των Cleveland Cavaliers. Στουσ 
περιοριςμοφσ τθσ ζρευνασ μποροφμε να κζςουμε τον περιοριςμζνο όγκο μθνυμάτων 
(tweets) κατά τθν περίοδο των τελικϊν (finals), αλλά και όλθσ τθσ περιόδου των playoffs, 
κακϊσ και τθν ζλλειψθ λογαριαςμϊν Twitter από αρκετοφσ από τουσ καλακοςφαιριςτζσ 
τθσ ομάδασ των Cleveland Cavaliers.  
 
 
Η ΤΞΒΡΝΗ ΣΗ ΞΡΤΙΜΗ ΣΗΟ ΕΠΙΔΡΗ ΣΩΟ ΑΜΡΤΞΕΟΩΟ ΣΗ ΧΙΡΟΡΔΡΡΞΙΑ 
Β. Γιοβάνθσ, Μ.Α. Ρρίντεηθ, Ν. Τςαγάρθ 
ΣΕΦΑΑ/ΕΚΡΑ 

 
Στθ χιονοδρομία ο ρυκμόσ είναι το εφροσ των κινιςεων ι των ςτροφϊν ςτθ μονάδα του 
χρόνου, ενϊ το τζμπο απεικονίηει τθ ςυχνότθτα των ςτροφϊν (1 κφκλοσ= 2 ςτροφζσ) ςτθ 
μονάδα του χρόνου. Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν θ καταγραφι των επιδόςεων 
των αρχάριων και προχωρθμζνων χιονοδρόμων Αλπικοφ ςκι, ςε δφο δοκιμαςίεσ 
επιδεξιότθτασ με ςκι ςτο χιόνι ςε δφο προςπάκειεσ, όπου  θ πρϊτθ προςπάκεια ζγινε χωρίσ 
χριςθ τθσ μουςικισ και θ δεφτερθ προςπάκεια ζγινε με χριςθ τθσ μουςικισ. Θ μουςικι, θ 
οποία επιλζχτθκε ιταν μοντζρνα (Latin) με ςκοπό να δοκεί ρυκμόσ ςτουσ δοκιμαηόμενουσ. 
Το δείγμα τθσ παροφςασ ζρευνασ αποτελοφςαν οι 29 φοιτθτζσ (17 του μακιματοσ επιλογισ 
χιονοδρομίασ και 12 τθσ ειδικότθτασ χιονοδρομίασ) τθσ ΣΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 

θλικίασ 18 ζωσ 26 ετϊν (21,171,93). Στο Χιονοδρομικό Κζντρο Ραρναςςοφ καταγράφθκαν 
οι επιδόςεισ των δοκιμαηόμενων χωρίσ και ςτθ ςυνζχεια με χριςθ τθσ μουςικισ ςτθν Αϋ 
δοκιμαςία ςτο χιόνι (Ρορεία 60μ ςε διαδρομι του ιςοςκελοφσ τριγϊνου 10m x10m x10m – 
Haczkiewicz test). Ζπειτα καταγράφθκαν οι επιδόςεισ των δοκιμαηόμενων χωρίσ και ςτθ 
ςυνζχεια με χριςθ τθσ μουςικισ ςτθν Βϋ δοκιμαςία ςτο χιόνι (Ρορεία ςε διαδρομι του 
ςλάλομ). Οι αρχάριοι και προχωρθμζνοι χιονοδρόμοι του Αλπικοφ ςκι και ςτισ δφο 
δοκιμαςίεσ επιδεξιότθτασ με ςκι ςτο χιόνι είχαν βελτιωμζνθ επίδοςθ ακοφγοντασ τθ 
μουςικι, ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ δφο δοκιμαςίεσ χωρίσ να ακοφν τθ μουςικι. 
Συμπεραίνεται ότι θ χριςθ τθσ μουςικισ ςυμβάλει ςτθν επίδοςθ των αςκουμζνων με ςκι 
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ςτο χιόνι και προτείνεται να γίνει παρόμοια ζρευνα, όπου θ πρϊτθ προςπάκεια κα είναι με 
μουςικι και δεφτερθ προςπάκεια χωρίσ μουςικι.      
 
 
ΔΙΕΡΕΤΟΗΗ ΣΗ ΧΕΗ ΣΗ ΩΞΑΣΙΜΗ ΔΤΑΡΕΜΕΙΑ ΜΑΙ ΣΗ ΠΑΡΑΜΙΟΗΗ ΓΙΑ 
ΑΠΩΝΕΙΑ ΩΞΑΣΙΜΡΤ ΒΑΡΡΤ ΠΑΙΔΙΩΟ ΞΕ ΣΗ ΩΞΑΣΙΜΗ ΔΤΑΡΕΜΕΙΑ ΜΑΙ ΣΗΟ 
ΠΑΡΑΜΙΟΗΗ ΓΙΑ ΑΠΩΝΕΙΑ ΩΞΑΣΙΜΡΤ ΒΑΡΡΤ ΣΩΟ ΠΑΣΕΡΩΟ ΣΡΤ 
Α. Καραογλανίδθσ1, Λ. Τςαρτςαπάκθσ1, Ειρ. Κοΐδου1, Χ. Ευαγγελινοφ1, Γ. Γροφϊοσ2 
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Εργαςτιριο Ρροςαρμοςμζνθσ Φυςικισ Αγωγισ, ΤΕΦΑΑ Σερρϊν  

2
Εργαςτιριο Μάκθςθσ και ελζγχου τθσ κίνθςθσ, ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ 

 
Θ εξωτερικι εμφάνιςθ, φαίνεται πωσ τα τελευταία χρόνια, αποκτά ςθμαντικι αξία και 
μπορεί να κακορίςει ςυμπεριφορζσ ςε κάκε επίπεδο τθσ ηωισ των εφιβων. Ωσ εκ τοφτου, 
κρίνεται απαραίτθτθ θ διερεφνθςθ των παραγόντων, που ςχετίηονται με τθν εμφάνιςθ των 
ανθςυχιϊν για τθν εικόνα του ςϊματοσ κατά τθν διάρκεια τθσ εφθβείασ. Σκοπόσ τθσ 
παροφςασ εργαςίασ ιταν να διερευνιςει τθ ςχζςθ τθσ ςωματικισ δυςαρζςκειασ (ΣΔ) και 
τθσ παρακίνθςθσ για τθν απϊλεια ςωματικοφ βάρουσ (ΡΑΣΒ) εφιβων με υπερβάλλον 
ςωματικό βάροσ, με τθ ςωματικι δυςαρζςκεια και τθν παρακίνθςθ για απϊλεια ςωματικοφ 
βάρουσ του πατζρα τουσ. Το δείγμα τθσ ζρευνασ αποτζλεςαν 321 ζφθβοι/εσ (171 αγόρια 
θλικίασ 14,81±0,95 ζτθ και 150 κορίτςια θλικίασ 14,62±1,03 ζτθ, Μ.Ο. ΒΜΛ 26,03±1,27) και 
οι πατζρεσ  τουσ. Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςυμπλιρωςαν ερωτθματολόγιο δθμογραφικϊν 
χαρακτθριςτικϊν και τισ υποκλίμακεσ Σωματικισ δυςαρζςκειασ και  Ραρακίνθςθσ για 
απϊλεια ςωματικοφ βάρουσ από το EDI-2 (Garner, 1993). Για τθν ανάλυςθ των 
αποτελεςμάτων ζγινε περιγραφικι ςτατιςτικι για τισ υπό εξζταςθ μεταβλθτζσ και 
επαγωγικι ςτατιςτικι για τουσ ςυντελεςτζσ ςυςχζτιςθσ. Από τα αποτελζςματα των 
αναλφςεων ςυςχζτιςθσ (ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ του Pearson) φάνθκε α) για τα αγόρια 
κετικι αςκενισ ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ ΣΔ τουσ και τθ ΣΔ των πατζρων τουσ *(r(170)= 0,28 
p<0,001+ και κετικι ιςχυρι ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ ΡΑΣΒ με τθν ΡΑΣΒ των πατζρων τουσ 
*r(170)= 0,57, p<0,001+ και β) για τα κορίτςια κετικι αςκενισ ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ ΣΔ τουσ 
και τθσ ΣΔ των πατζρων τουσ *(r(151)= 0,29, p<0,001+, και κετικι ιςχυρι ςυςχζτιςθ μεταξφ 
τθσ ΡΑΣΒ και τθν ΡΑΣΒ των πατζρων τουσ *(r(151)= 0,49, p<0,001+. Επίςθσ, διαπιςτϊκθκε 
ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά (p=0,000) μεταξφ παιδιϊν και πατζρων ςτθ ΣΔ και τθν ΡΑΣΒ, 
με τα παιδιά να ςθμειϊνουν υψθλότερθ βακμολογία. Συμπεραςματικά, φαίνεται ότι ο 
πατζρασ και κατ’ επζκταςθ και θ οικογζνεια αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα ικανό να 
επθρεάςει τθν εικόνα του ςϊματοσ κατά τθν περίοδο τθσ εφθβείασ.  
 
 
ΧΑΡΑΜΣΗΡΙΣΙΜΑ ΠΡΡΩΠΙΜΡΣΗΣΑ ΜΑΙ ΠΡΡΤΝΩΗ ΣΗΟ ΞΕΡΓΕΙΑΜΗ ΔΙΑΣΡΡΦΗ 
ΑΜΡΤΞΕΟΩΟ Ε ΔΡΡΞΡΤ ΑΟΣΡΧΗ 
Λ. Τςαρτςαπάκθσ1, Α. Καραογλανίδθσ1, Ειρ. Κοΐδου1, Γ. Γροφϊοσ2, Α. Μουρατίδου1. 
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Εργαςτιριο Ρροςαρμοςμζνθσ Φυςικισ Αγωγισ, ΤΕΦΑΑ Σερρϊν  

2
Εργαςτιριο Μάκθςθσ και ελζγχου τθσ κίνθςθσ, ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ 

 
Θ προςωπικότθτα κεωρείται ωσ μια πολυςφνκετθ οργάνωςθ αντιλιψεων, παρορμιςεων 
και ςυμπεριφορϊν, θ οποία δίνει κατεφκυνςθ και ςχιμα ςτθ ηωι ενόσ ατόμου. Θ 
προςωπικότθτα, όπωσ και το ςϊμα, απαρτίηεται από διαρκρϊςεισ και διαδικαςίεσ και 
αντανακλά τα γενετικά χαρακτθριςτικά του ατόμου και τα εμπειρικά του βιϊματα. Σκοπόσ 
τθσ παροφςασ εργαςίασ ιταν να ςυγκρίνει χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ αλλά και 
τθν προςιλωςθ ςτθ μεςογειακι διατροφι αςκοφμενων και μθ αςκοφμενων. Στθν ζρευνα 
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ςυμμετείχαν 716 άτομα (423 άντρεσ, 293 γυναίκεσ), θλικίασ από 18 ζωσ 59 ετϊν, από όλθ 
τθν Ελλθνικι επικράτεια. Οι ςυμμετζχοντεσ χωρίςτθκαν ςε δφο ομάδεσ, δρομείσ μεγάλων 
αποςτάςεων (332 άντρεσ, 154 γυναίκεσ) και μθ αςκοφμενοι (91 άντρεσ, 139 γυναίκεσ). Για 
τθ ςυλλογι των δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε το ερωτθματολόγιο χαρακτθριςτικϊν τθσ 
προςωπικότθτασ ΤΕΧΑΡ (Tsaousis, 1999). Θ προςιλωςθ ςτθ μεςογειακι διατροφι 
εκτιμικθκε με το Mediterranean diet score (Trichopoulou, 2005). Για τθν ανάλυςθ των 
αποτελεςμάτων χρθςιμοποιικθκε το ςτατιςτικό πακζτο SPSS.23 for windows. Από τθν 
ανάλυςθ των αποτελεςμάτων, για τα χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ, διαπιςτϊκθκαν 
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτουσ παράγοντεσ «εξωςτρζφεια» t(454,1)=2,30 (p<0,05), 
«νευρωτιςμόσ» t(465,5)=5,80 (p<0,001) και «ευςυνειδθςία» t(406,0)=4,30 (p<0,001). Στουσ 
παράγοντεσ «δεκτικότθτα ςτθν εμπειρία» και «προςινεια» δεν βρζκθκαν ςτατιςτικά 
ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των ομάδων (p>0,05). Επίςθσ, διαπιςτϊκθκαν ςτατιςτικά 
ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των ομάδων ςτθν βακμολογία ςτο Mediterranean diet score, 
με τθν ομάδα των δρομζων να ςθμειϊνει υψθλότερθ βακμολογία και κατά ςυνζπεια 
υψθλότερθ προςιλωςθ ςτθ μεςογειακι διατροφι. Τα αποτελζςματα ερμθνεφονται κάτω 
από το πρίςμα τθσ ςφνδεςθσ τθσ προςωπικότθτασ με τθν επιλογι του τφπου τθσ άςκθςθσ, 
αλλά και τθσ ιςορροπθμζνθσ διατροφισ. 
 
 
ΕΝΕΓΧΡ ΑΠΙΡΠΙΣΙΑ ΕΟΡ ΣΕΣ ΡΤΘΞΙΜΗ ΙΜΑΟΡΣΗΣΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΡΧΡΝΙΜΗ 
ΗΝΙΜΙΑ 
Ρ. Χατηθχιδιρογλου, Δ. Χατηόπουλοσ, Α. Κόλλιασ 
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
Σκοπόσ τθσ εργαςίασ ιταν ο ζλεγχοσ τθσ αξιοπιςτίασ ενόσ τεςτ ρυκμικισ ικανότθτασ για 
παιδιά προςχολικισ θλικίασ. Θ ρυκμικι ικανότθτα ορίηεται ωσ θ ικανότθτα ςυγχρονιςμοφ 
των κινιςεων ςε ρυκμικά ερεκίςματα. Το όργανο μζτρθςθσ αποτελείται από δφο 
δυναμοδάπεδα τθσ εταιρείασ KAPA-INVENT και εξειδικευμζνο λογιςμικό για τθν 
επικοινωνία με προςωπικό υπολογιςτι. Θ ςυχνότθτα καταγραφισ του οργάνου είναι 100 
Hz. Ο εξεταηόμενοσ βαδίηει επί τόπου πάνω ςτα δυο δυναμοδάπεδα ςτο ρυκμό ενόσ 
μετρονόμου. Το όργανο καταγράφει τθ διαφορά μεταξφ του χρόνου του ακουςτικοφ 
ερεκίςματοσ του μετρονόμου και τθσ επαφισ του ποδιοφ ςτο δυναμοδάπεδο. Πςο 
μικρότερθ είναι θ απόλυτθ διαφορά, τόςο καλφτερθ κεωρείται θ ρυκμικι ικανότθτα του 
παιδιοφ. Αρχικά, ανιχνεφεται ο προςωπικόσ ρυκμόσ του παιδιοφ ςτο επιτόπου βάδιςμα. Στθ 
ςυνζχεια, εξετάηεται θ ικανότθτα ςυγχρονιςμοφ ςτο 80% και ςτο 120% του προςωπικοφ 
ρυκμοφ του παιδιοφ. Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 15 παιδιά θλικίασ 5±0,3 ετϊν. Θ αξιοπιςτία 
του οργάνου ελζγχκθκε με τθ μζκοδο των επαναλθπτικϊν μετριςεων με μεςοδιάςτθμα 
μιασ εβδομάδασ μεταξφ των δφο μετριςεων. Ο ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ Pearson 
κυμάνκθκε ςε ικανοποιθτικά επίπεδα και ιταν για το γριγορο τζμπο 0,92 και για το αργό 
0,90. Το πλεονζκτθμα του ςυγκεκριμζνου οργάνου μζτρθςθσ τθσ ρυκμικισ ικανότθτασ είναι 
θ εφκολθ μεταφορά του ςτο χϊρο των παιδιϊν. Ζτςι, δεν απαιτείται θ μεταφορά των 
μικρϊν παιδιϊν ςε εξειδικευμζνο εργαςτιριο, οφτε χάνεται πολφτιμοσ χρόνοσ για τθν 
εξοικείωςι τουσ ςτον άγνωςτο χϊρο. Με αυτό το όργανο αυξάνεται ςθμαντικά θ 
πικανότθτα ςυμμετοχισ παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ ςε μελλοντικζσ ζρευνεσ. 
 
 
ΤΓΜΡΙΗ ΕΠΙΠΕΔΩΟ ΦΤΙΜΗ ΔΡΑΣΗΡΙΡΣΗΣΑ ΜΑΙ ΔΕΙΜΣΗ ΞΑΖΑ ΩΞΑΣΡ ΞΕΣΑΠΤ 
ΡΡΞΑ ΜΑΙ ΞΗ ΡΡΞΑ ΞΑΘΗΣΩΟ ΗΝΙΜΙΑ 10-12 ΕΣΩΟ  
Β. Κοΐδου1, Κ. Κουρτζςθσ1, Ρ. Αντωνίου1, Ο. Κοφλθ1, Δ. Τικταπανίδθσ2, Μ. Κοκκινάκθσ1  
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ΤΕΦΑΑ, Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ 

2
Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ  

 
Θ αξία τθσ φυςικισ δραςτθριότθτασ και τθσ άςκθςθσ ςτθν πρόλθψθ αλλά και τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ παχυςαρκίασ είναι επαρκϊσ τεκμθριωμζνθ. Μελζτεσ όμωσ δείχνουν πωσ 
τα παιδιά αφενόσ δεν αςκοφνται επαρκϊσ και αφετζρου θ παιδικι παχυςαρκία λαμβάνει 
επιδθμιολογικζσ διαςτάςεισ. Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ιταν να καταγράψει τα 
επίπεδα φυςικισ δραςτθριότθτασ και τον Δείκτθ Μάηασ Σϊματοσ (ΔΜΣ) ομά και μθ ομά 
παιδιϊν. Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 117 παιδιά θλικίασ 10-12 ετϊν (ΜΟ±ΤΑ 
θλικίασ:11,05±0,83 ζτθ) και χωρίςτθκαν ςε δφο ομάδεσ ομά (53%) και μθ ομά (47%). Για 
τθ ςυλλογι των δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε α) ερωτθματολόγιο δθμογραφικϊν 
χαρακτθριςτικϊν, καταςκευαςμζνο για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ και β) το ερωτθματολόγιο 
φυςικισ δραςτθριότθτασ ελεφκερου χρόνου (Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire), 
(Godin & Shephard, 1985) για τθν καταγραφι τθσ ςυμμετοχισ ςε εξωςχολικζσ 
δραςτθριότθτεσ. Για τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων χρθςιμοποιικθκε το λογιςμικό 
πακζτο SPSS 23 for windows. Ζγινε περιγραφικι ςτατιςτικι για τισ υπό εξζταςθ μεταβλθτζσ 
και επαγωγικι ςτατιςτικι (T- test για ανεξάρτθτα δείγματα και θ δοκιμαςία χ2 (chi-Square 
Test) για τθ ςφγκριςθ τθσ φυςικισ δραςτθριότθτασ και του ΔΜΣ μεταξφ των ομάδων (ομά- 
μθ ομά) αλλά και μεταξφ των φφλων (αγόρια-κορίτςια). Τα αποτελζςματα ζδειξαν 
ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των ομάδων (ομά – Μθ ομά), τόςο ωσ προσ τθν 
ζνταςθ (p<0,001) όςο και ωσ προσ τθ ςυχνότθτα τθσ φυςικισ δραςτθριότθτασ (p=0,004), με 
τα παιδιά μθ ομά να ςθμειϊνουν υψθλότερεσ βακμολογίεσ, αλλά και ςτο ΔΜΣ (p=0,005) 
με τα παιδιά ομά να ζχουν υψθλότερο ΔΜΣ. Ανάμεςα ςτα φφλα διαπιςτϊκθκαν επίςθσ 
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ. Για τα αγόρια ωσ προσ τθν ζνταςθ τθσ φυςικισ 
δραςτθριότθτασ (p=0,001) και για τα κορίτςια τόςο ωσ προσ τθν ζνταςθ (p<0,001) αλλά και 
τθ ςυχνότθτα τθσ φυςικισ δραςτθριότθτασ (p=0,004) και το ΔΜΣ (p=0,005). Οι ςυνκικεσ 
διαβίωςθσ, το μορφωτικό επίπεδο των γονζων, θ ενθμζρωςθ για τθν αξία τθσ άςκθςθσ και 
τθ ςυμβολι τθσ ςτθν ποιότθτα ηωισ του ανκρϊπου ερμθνεφουν ςε ικανοποιθτικό επίπεδο 
τα ευριματα. 
 
 
ΣΡ ΜΡΑΣΙΜΡ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΞΑΣΙΜΡ ΕΓΜΝΗΞΑ ΜΑΙ Ρ ΑΘΝΗΣΙΞΡ. ΞΙΑ ΜΑΣΑΣΑΗ 
«ΦΤΙΡΝΡΓΙΜΗ» 
Σ. Γεωργοφλασ 
Τμιμα Κοινωνιολογίασ, Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου 

 
Το λεγόμενο ςκάνδαλο ςτθμζνων αγϊνων ι αλλιϊσ “Koriopolis”, ξεκίνθςε το 2011 και πζντε 
χρόνια μετά ακόμα δεν ζχει καταλιξει. Με αφορμι αυτό και κάνοντασ μια αναδρομι ςτο 
υλικό των απομαγνθτοφωνθμζνων διαλόγων και του δικαςτικοφ υλικοφ (ςτο οποίο 
εμπεριζχεται και θ διλωςθ ενόσ μάρτυρα κατά τθ διάρκεια τθσ ζφεςθσ τον Μάιο του 2016, 
«ςτο χϊρο του ποδοςφαίρου κυριαρχεί μόνο θ οικονομικι εξουςία. Οι πολιτικοί μασ είναι 
άγιοι μπροςτά ςτουσ παράγοντεσ του ποδοςφαίρου. Αυτόσ που ζχει τθν οικονομικι 
δυνατότθτα, επιβάλλει και το αποτζλεςμα»), κα προςπακιςουμε να τα εντάξουμε ςτο 
κεωρθτικό μασ πλαίςιο περί κρατικο-επιχειρθματικοφ εγκλιματοσ, το οποίο και κα 
αναλφςουμε. Ρζρα όμωσ από τθ ςυγκεκριμζνθ κεωρθτικι ςφνδεςθ, κα προςπακιςουμε να 
απαντιςουμε ςτα εξισ ερωτιματα: Τα γεγονότα αυτά είναι απλϊσ κάποια «ςάπια φροφτα 
ςε ζνα καλάκι» ι αποτελοφν μια κανονικότθτα; Ροια είναι τα ειδικά εννοιολογικά εργαλεία 
που κα μασ βοθκιςουν να αναδείξουμε τθ δεφτερθ οπτικι ςε ςχζςθ με το κοινωνικό 
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πλαίςιο αναφοράσ και τθ ςχζςθ δομισ ατόμου ςτο ακλθτικό φαινόμενο; Είναι εντζλει 
νομιμοποιθμζνθ αυτι θ κανονικότθτα και με ποιο τρόπο; 
 
 
Η ΧΡΗΗ ΘΡΗΜΕΤΣΙΜΩΟ ΤΞΒΡΝΩΟ Ε ΑΘΝΗΣΙΜΕ ΔΡΑΣΗΡΙΡΣΗΣΕ: ΞΙΑ 
ΑΟΑΜΡΠΗΗ  
Α. Ρανοφςθσ 
Νομικι Σχολι ΔΡΚ, Εκκλθςιαςτικό Δίκαιο, Κομοτθνι 

 
Μια από τισ προςφορζσ του ακλθτιςμοφ ςτθν ανκρωπότθτα πρζπει να είναι θ καλλιζργεια 
πνεφματοσ ςυναδζλφωςθσ και υγιοφσ ςυναγωνιςμοφ μεταξφ των ςυμμετεχόντων, κατά 
τρόπο που να ςζβεται τθ διαφορετικότθτα κακενόσ εντόσ μιασ πολυπολιτιςμικισ κοινωνίασ, 
που υπαγορεφει μια τζτοια ςυμπεριφορά προσ επίτευξθ ειρινευςθσ. Ωςτόςο, ενίοτε θ 
προςδοκία αυτι προςκροφει ςτθ χριςθ κρθςκευτικϊν ςυμβόλων, κάτι που δεν ζχει 
απαςχολιςει ευρζωσ τθ βιβλιογραφία τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ. Εξειδικεφοντασ, για τισ 
ανάγκεσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, ωσ κρθςκευτικά ςφμβολα νοοφνται τα προςδιοριςτικά 
εκείνα ςθμεία τθσ ταυτότθτασ μιασ κρθςκείασ, τα οποία αποτυπϊνονται ςυνθκζςτερα ςτθν 
ακλθτικι περιβολι, χωρίσ να αποκλείεται κάτι άλλο. Ζχοντασ υπόψθ τα παραπάνω, ωσ και 
τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ που επικρατοφν τα τελευταία χρόνια αναφορικά με τθ δθμόςια 
χριςθ κρθςκευτικϊν ςυμβόλων, ζχουμε κζςει ωσ ερευνθτικό μασ ηθτοφμενο τθν 
επιςκόπθςθ ςυναφϊν πραγματικϊν περιςτατικϊν ςτο χϊρο του ακλθτιςμοφ και τθν 
αξιολόγθςθ των νομικϊν λφςεων που δόκθκαν κατά περίπτωςθ. Για το ςκοπό αυτό κα 
ακολουκιςουμε μια ερευνθτικι διαδρομι, που υποδεικνφεται από τθ μελζτθ οικείων 
πθγϊν, είτε νομοκετικισ είτε νομολογιακισ κ.λπ. προζλευςθσ, οι οποίεσ αποκαλφπτουν και 
τθν τάςθ τθσ ςχετικισ νομικισ παραγωγισ. Ειδικότερα, περιορίηοντασ κανείσ τθ ςχετικι 
ςπουδι μόνο ςτθν τελευταία δεκαετία, ανακαλφπτει τριβζσ κατά τθ χριςθ κρθςκευτικϊν 
ςυμβόλων ςτο Champions League, ςτθν επαγγελματικι καλακοςφαίριςθ ςτθν Αμερικι, 
αλλά ακόμθ και κατά το μάκθμα τθσ φυςικισ αγωγισ ςε ευρωπαϊκά ςχολεία. Ρλάι ςτισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ, όμωσ, οι οποίεσ άλλοτε απαίτθςαν δικαςτικι παρζμβαςθ και άλλοτε όχι 
για τθν επίλυςι τουσ, υπάρχουν και περιπτϊςεισ εμπορικοφ ενδιαφζροντοσ που μασ 
απαςχολοφν εξίςου και δθ, αναφορικά με τθ ςτάςθ χορθγϊν απζναντι ςτθ χριςθ 
κρθςκευτικϊν ςυμβόλων. Ωσ εκ τοφτου θ παράςταςθ των παραπάνω ευρθμάτων εκτιμοφμε 
ότι μπορεί να ςυμβάλει όχι μόνο ςτθν κριτικι κεϊρθςθ τθσ προδιάκεςθσ που μασ 
ενδιαφζρει εδϊ, μα και ςτθ διάγνωςθ των αναγκϊν επανεξζταςθσ ι κι ανανζωςθσ 
εφαρμοςτζων πλαιςίων. Με τον τρόπο αυτό επιδιϊκεται, εξιςορροπϊντασ αντίρροπεσ 
δυνάμεισ, να προκφψουν οι λφςεισ που κα εξαςφαλίηουν τθν ετοιμότθτα κάκε ακλθτικισ 
δραςτθριότθτασ να διαχειριςτεί τθ κρθςκευτικι ετερότθτα κάκε ςυμμετζχοντα χωρίσ 
ανεπιεικι αποτελζςματα.  
 
 
ΑΘΝΗΣΙΜΑ ΓΕΓΡΟΡΣΑ ΠΡΝΗ - ΣΡΠΙΜΗ ΣΡΤΡΙΣΙΜΗ ΜΑΙ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΗ ΑΟΑΠΣΤΠΗ: Η 
ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΘΕΑΝΡΟΙΜΗ ΠΑΓΜΡΞΙΡ ΠΡΩΣΑΘΝΗΞΑ ΠΑΡΑΜΣΙΑ ΜΩΠΗΝΑΙΑ 
Ρ. Μπαλάςκα, Κ. Αλεξανδρισ 
Εργαςτιριo Μάκθςθσ & Ελζγχου τθσ κίνθςθσ, ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
Θ παράκτια κωπθλαςία είναι θ «περιπετειϊδθσ» πλευρά τθσ κωπθλαςίασ, περιλαμβάνει 
κωπθλαςία κατά μικοσ τθσ καλάςςιασ ακτισ και ανοιχτά και είναι μία από τισ ταχφτερα 
αναπτυςςόμενεσ μορφζσ του ακλιματοσ ςτισ τάξεισ των απανταχοφ κωπθλατϊν. Στθν 
παροφςα ζρευνα μελετικθκαν οι αγϊνεσ του Ραγκόςμιου Ρρωτακλιματοσ Ραράκτιασ 
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Κωπθλαςίασ 2014 που διεξιχκθςαν από τισ 16-19 Οκτωβρίου 2014 ςτον Κερμαϊκό Κόλπο. 
Στουσ αγϊνεσ ζλαβαν μζροσ 400 κωπθλάτεσ από 23 χϊρεσ. Για τθ ςυλλογι των δεδομζνων 
χρθςιμοποιικθκαν τα ερωτθματολόγια: α) Kaplanidou & Gibson 2010, Dwyer, et al., 2000 
και Solber, et al., 2002, και β) Alexandris, et al., 2004. Διανεμικθκαν 400 ερωτθματολόγια 
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και τουσ κεατζσ, τα οποία ςυμπλθρϊκθκαν με το πζρασ των αγϊνων 
ςτουσ χϊρουσ διεξαγωγισ τθσ ακλθτικισ διοργάνωςθσ. Το μεγαλφτερο ποςοςτό των 
ςυμμετεχόντων ιταν άνδρεσ (70,3%), ενϊ το μικρότερο ποςοςτό γυναίκεσ (29,7%), με μζςο 
όρο θλικίασ τα 26,5 ζτθ. Σφμφωνα με τα αποτελζςματα, το 75% των επιςκεπτϊν διλωςαν 
ότι θ εικόνα που είχαν για τθ Κεςςαλονίκθ άλλαξε προσ το καλφτερο μετά από τθ διαμονι 
τουσ ςτθν πόλθ. Συγκεκριμζνα, θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των επιςκεπτϊν είχε τθν εικόνα 
τθσ Κεςςαλονίκθσ ωσ μιασ φιλικισ πόλθσ (81,1%), ιδιαίτερα ενδιαφζρουςασ (75,7%) και 
«διαςκεδαςτικισ» πόλθσ (64,9%). Κετικζσ ιταν οι εκτιμιςεισ ςε κζματα, που ςχετίηονται με 
τθν πόλθ και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ. Τα πιο υψθλά ποςοςτά ικανοποίθςθσ 
δθλϊκθκαν για τα εςτιατόρια τθσ πόλθσ (94,6%) και τισ τιμζσ του φαγθτοφ και των ποτϊν 
(89,.2%), τθ ςχζςθ τιμϊν και παροχϊν (value for money) (81%). Οι επιςκζπτεσ διζμειναν ςτθ 
Κεςςαλονίκθ κατά μζςο όρο 4,5 μζρεσ και ξόδεψαν κατά μζςο όρο 454 ευρϊ ο κακζνασ 
κατά τθ διάρκεια τθσ διαμονισ τουσ. Οι ςυμμετζχοντεσ αξιολόγθςαν πολφ υψθλά τθν 
ποιότθτα υπθρεςιϊν τθσ διοργάνωςθσ, με το υψθλότερο ποςοςτό τον ςυναγωνιςμό 90%, 
ενϊ χαμθλότερα αξιολογικθκε θ τελετι ζναρξθσ (51,6%). Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των 
επιςκεπτϊν διλωςαν ότι είναι πρόκυμοι να επιςκεφτοφν και πάλι τθν Ελλάδα, να μιλιςουν 
κετικά για τθ Κεςςαλονίκθ ςε φίλουσ και γνωςτοφσ (word of mouth) και οι μιςοί 
τουλάχιςτον διλωςαν πρόκυμοι να επιςκεφτοφν και πάλι τθ Κεςςαλονίκθ. Τα 
αποτελζςματα και οι καλζσ πρακτικζσ κα ςυηθτθκοφν. 
 
 
ΑΠΙΡΝΡΓΗΗ ΣΡΤ ΔΙΑΤΝΝΡΓΙΜΡΤ ΕΤΡΩΠΑΛΜΡΤ ΠΡΩΣΑΘΝΗΞΑΣΡ BEACH HANDBALL 
EBT 2016 
Α. Μαυροποφλου, Κ. Αλεξανδρισ, Δ. Χατηθμανουιλ 

ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
Μία μεγάλθ επιτυχία του Ελλθνικοφ Χάντμπολ, ιταν το ότι θ Ευρωπαϊκι Ομοςπονδία για 
δεφτερθ φορά ςε 3 χρόνια ανζκεςε τθν διοργάνωςθ τθσ Τελικι Φάςθσ του Διαςυλλογικοφ 
Ευρωπαϊκοφ Ρρωτακλιματοσ Beach Handball ςτθ χϊρα μασ. Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ 
ιταν να αξιολογθκεί θ παροχι υπθρεςιϊν τθσ διοργάνωςθσ του ΕΒΤ 2016, που 
διοργανϊκθκε ςτθ Κεςςαλονίκθ. Το δείγμα τθσ ζρευνασ αποτζλεςαν 127 ςυμμετζχοντεσ 
ςτο τουρνουά. Στo τζλοσ τθσ διοργάνωςθσ μοιράςτθκαν ερωτθματολόγια, που 
αξιολογοφςαν τθν παροχι υπθρεςιϊν τθσ διοργάνωςθσ. Το ερωτθματολόγιο ιταν 
προςαρμογι από το ερωτθματολόγιο μζτρθςθσ ποιότθτασ υπθρεςιϊν μικρϊν 
διοργανϊςεων των Tzetzis, Alexandris & Kapsampeli (2014). Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι 
το 55,6% των ερωτθκζντων κεϊρθςε το προςωπικό τθσ διοργάνωςθσ ευγενικό, το 53,2% 
ενθμερωμζνο και το 64,3% φιλικό. Πςον αφορά τα γιπεδα ικανοποίθςαν τθν πλειοψθφία 
(64,5%) κεωρϊντασ ότι ιταν ςε καλι κατάςταςθ. Θ  προςβαςιμότθτα για τα ςτάδια όμωσ 
ικανοποίθςε μόνο το 36,5%, ενϊ για το ξενοδοχείο το 41,2%. Ακόμα πιο χαμθλό ιταν το 
ποςοςτό για τισ μεταφορζσ, αφοφ μόνο το 28,5% ζμεινε ικανοποιθμζνο. Το ίδιο και οι 
κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ δεν φάνθκε να ικανοποίθςαν τθν πλειοψθφία, αφοφ μόνο το 
26,4% τισ βρικε ενδιαφζρουςεσ και διαςκεδαςτικζσ. Επίςθσ, το 67,4% βρικε τισ ομάδεσ 
δυνατζσ, το 73,8% τουσ παίχτεσ καλοφσ, το 71,4% τα παιχνίδια ανταγωνιςτικά και το 72,8% 
των ςυμμετεχόντων κεϊρθςε ότι ο ςυναγωνιςμόσ ιταν ςε καλό επίπεδο. Είναι πολφ 
ςθμαντικό όμωσ, ωσ προσ τθν αξιολόγθςθ τθσ διοργάνωςθσ ότι θ πλειοψθφία των 
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ερωτθκζντων (68,2%) διλωςαν ότι ιταν καλά οργανωμζνθ και το 57,9% τθν ζκρινε ωσ 
ενδιαφζρουςα. Τελικά, ενϊ το 51,6% των ςυμμετεχόντων διλωςαν ικανοποιθμζνοι από τθ 
απόφαςι τουσ να λάβουν μζροσ ςτθν διοργάνωςθ, το 40,5% διλωςε ότι κα λάβει ξανά 
μζροσ ςτθν διοργάνωςθ, αν επαναλθφκεί ςτθ Κεςςαλονίκθ. Συμπεραςματικά, θ παροφςα 
ζρευνα ζδειξε ότι ιταν μια επιτυχθμζνθ διοργάνωςθ ωσ προσ το ακλθτικό ςτοιχείο, που 
άφθςε ικανοποιθμζνουσ τουσ ακλθτζσ και τισ ακλιτριεσ από τισ ξζνεσ χϊρεσ. Πμωσ, φάνθκε 
ότι οι κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ δεν ικανοποίθςαν τουσ ςυμμετζχοντεσ, γεγονόσ που ίςωσ 
τουσ επθρεάςει ςε μια μελλοντικι ςυμμετοχι τουσ. Επομζνωσ, ςτισ ακλθτικζσ 
διοργανϊςεισ δεν πρζπει να δίνεται ζμφαςθ μόνο ςτο ακλθτικό γεγονόσ, αλλά και ςτισ 
κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ. 
 
 
ΠΡΡΠΡΟΗΣΗ ΞΑΧΗΣΙΜΡΤ ΑΘΝΗΞΑΣΡ ΞΕ ΠΡΡΕΝΕΤΗ ΣΙ ΙΑΠΩΟΙΜΕ ΠΡΝΕΞΙΜΕ 
ΣΕΧΟΕ  
Γ. Ηαγγελίδθσ 
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
Εκτόσ από τθν οριοκζτθςθ τθσ διαχωριςτικισ γραμμισ μεταξφ των ακόλουκων όρων: 
«πολεμικι τζχνθ», «budo», «μαχθτικό άκλθμα» και «μαχθτικι τζχνθ» καταδεικνφονται 
κίνθτρα και παράγοντεσ πρακτικισ εναςχόλθςθσ ςε διάφορεσ χϊρεσ. Επιχειρείται θ 
διάκριςθ των κυριοτζρων τάςεων, με βάςθ τα αποτελζςματα των διαφόρων 
κοινωνιολογικϊν κεωριϊν και μελετϊν, με απϊτερο ςτόχο τθν ορκολογιςτικι 
αντιςτοίχθςθ/διαφοροποίθςθ των μαχθτικϊν ακλθμάτων ςτο επάγγελμα του προπονθτι 
από τουσ εποπτεφοντεσ φορείσ. Θ μελζτθ αυτι βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό ςε λογιςμοφσ, 
που είναι διακζςιμοι ςτθ βιβλιογραφία, ςχετικά με το κζμα. Τζχνεσ, όπωσ το καράτε το 
τηοφντο, το ηίου-ηίτςου κ.τ.λ. κεωροφνται «πολεμικζσ τζχνεσ», «budo», «μαχθτικά 
ακλιματα» και «μαχθτικζσ τζχνεσ». Οι πολεμικζσ τζχνεσ καλλιεργοφν το πνεφμα με τθν 
εκγφμναςθ του ςϊματοσ. Το Budo βαςίηεται ςτθ φιλοςοφία για τθ ηωι του πολεμιςτι και 
ςυνδζεται ςτενά με τισ πνευματικζσ διαςτάςεισ τθσ πρακτικισ. Στα μαχθτικά ακλιματα 
επιδιϊκεται θ ςυνεχισ βελτίωςθ των επιδόςεων. Θ ζννοια του Budo περιλαμβάνεται ςτισ 
πολεμικζσ τζχνεσ. Οι πολεμικζσ τζχνεσ και τα μαχθτικά ακλιματα ζχουν δφο εντελϊσ 
αποκλίνοντεσ ςτόχουσ. Οι «μαχθτικζσ τζχνεσ» είναι ζνασ γενικόσ όροσ, που 
ςυμπεριλαμβάνει τισ πολεμικζσ τζχνεσ και τα μαχθτικά ακλιματα. Τα προαναφερκζντα 
μαχθτικά ακλιματα γίνονται αντιλθπτά με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το πολιτιςτικό 
υπόβακρο των αςκουμζνων. Οι κυριότεροι λόγοι πρακτικισ εναςχόλθςθσ με αυτά 
εμπίπτουν ςε τρεισ κατθγορίεσ: ςτα πραγματιςτικά (πρακτικά) κίνθτρα που αφοροφν τθν 
υγεία και τον ακλθτιςμό, ςε φιλοςοφικοφσ παράγοντεσ που είναι ςχετικοί με τθν 
εκπαίδευςθ και ςε χρθςτικά κίνθτρα που ςυνδζονται με τθν αυτοάμυνα. Υπάρχει 
διαφορετικι προςζγγιςθ ςε ακαδθμαϊκό επίπεδο, αλλά και ςε επίπεδο φορζων ςχετικά με 
το επάγγελμα του προπονθτι. Εκτόσ των προαναφερομζνων λόγων πρακτικισ εναςχόλθςθσ 
και μεταξφ άλλων (πλθκϊρα μαχθτικϊν τεχνϊν, κουλτοφρα/παραδοςιακι τζχνθ, κίνθτρα, 
ςυμφζροντα…), θ διαφορετικότθτα οφείλεται και ςτθν ανεπαρκι κατανόθςθ των 
προαναφερόμενων όρων, αλλά και των ορίων εμπλοκισ τθσ μιασ τζχνθσ με τθν άλλθ (πχ 
jujitsu - krav maga). 
 
 
Η ΗΞΑΙΑ ΣΗ «ΠΡΡΩΠΙΜΡΣΗΣΑ» ΣΗ ΔΙΡΡΓΑΟΩΗ ΣΗΟ ΑΟΑΠΣΤΠΗ ΕΠΩΟΤΞΩΟ 
ΣΡΤΡΙΣΙΜΩΟ ΠΡΡΡΡΙΞΩΟ: ΤΓΜΡΙΗ ΔΤΡ ΤΠΑΙΘΡΙΩΟ ΑΘΝΗΣΙΜΩΟ ΔΙΡΡΓΑΟΩΕΩΟ 
Κ. Καραγιϊργοσ, Κ. Αλεξανδρισ 
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ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
Ο ακλθτικόσ τουριςμόσ είναι μία από τισ πιο γριγορα αναπτυςςόμενεσ μορφζσ τουριςμοφ, 
θ οποία μπορεί να ςυνειςφζρει ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ α) των τοπικϊν κοινωνιϊν β) 
των πόλεων και γ) των κρατϊν (Cohlan & Filo, 2013). Με αυξθτικζσ τάςεισ ανάπτυξθσ ωσ 
ειδικι μορφι ακλθτικοφ τουριςμοφ, διεκνϊσ αλλά και ςτθν Ελλάδα, είναι οι υπαίκριεσ 
ακλθτικζσ διοργανϊςεισ (Scheerder & Beeveld, 2015). Σκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν θ 
κατανόθςθ τθσ «προςωπικότθτασ» μιασ διοργάνωςθσ ορεινοφ τρεξίματοσ και κατά πόςο 
ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ και ενίςχυςθ επϊνυμων προοριςμϊν για ακλθτικό τουριςμό. 
Δείγμα τθσ ζρευνασ αποτζλεςαν 100 Ζλλθνεσ ορεινοί μαρακωνοδρόμοι, άνδρεσ και 
γυναίκεσ, που ςυμμετείχαν ςε δυο υπαίκριεσ ακλθτικζσ  διοργανϊςεισ. Το όργανο 
μζτρθςθσ τθσ ζννοιασ και των παραγόντων τθσ ιταν από το ερωτθματολόγιο τθσ Aaker 
(1997), προςαρμοςμζνο ειδικά ςτισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ και ςτθν επωνυμία των δυο 
διοργανϊςεων. Θ ςτατιςτικι ανάλυςθ t-test ζδειξε ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των δυο 
διοργανϊςεων ςτουσ παράγοντεσ «Εκλζπτυνςθ», «Ανκεκτικότθτα» και «Επάρκεια» 
(p<0,05). Συνολικά, φανερϊκθκε θ διαφορετικότθτα ωσ προσ τθν τεχνικι δυςκολία των 
μονοπατιϊν και τθν αναγνωςιμότθτα που ζχουν ςτο μυαλό των ακλθτικϊν καταναλωτϊν. 
Οι διοργανωτζσ και οι φορείσ ακλθτικοφ τουριςμοφ πρζπει να κατανοιςουν εισ βάκοσ τισ 
ανάγκεσ του κάκε προοριςμοφ ξεχωριςτά, ϊςτε να αναπτφξουν ελκυςτικοφσ και επϊνυμουσ 
τουριςτικοφσ προοριςμοφσ μζςα από ακλθτικζσ διοργανϊςεισ, κακϊσ και να εςτιάςουν ςε 
ζνα πιο ςτοχευόμενο κοινό προϊκθςθσ και επικοινωνίασ τζτοιον διοργανϊςεων, μζςα από 
αποτελεςματικζσ τεχνικζσ μάρκετινγκ. 
 
 
ΦΤΝΡ KAI ΗΓΕΣΙΜΕ ΔΕΠΙΡΣΗΣΕ:  ΣΡ ΑΘΝΗΣΙΜΡ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΟ 
Ε. Καμπερίδου  
ΣΕΦΑΑ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
 
Ερευνθτικά δεδομζνα τεκμθριϊνουν ότι οι γυναίκεσ βρίςκονται ζνα βιμα μπροςτά από 
τουσ άντρεσ, αναφορικά με κάποιεσ δεξιότθτεσ, αποκαλοφμενεσ ςτο παρελκόν «γυναικείεσ 
αρετζσ» ι «θηλυκζσ δεξιότητεσ», τισ οποίεσ υιοκετοφν όλο και περιςςότεροι άνδρεσ 
επιχειρθματίεσ και ςτελζχθ επιχειριςεων ςιμερα. Ζρευνεσ, που αφοροφν τθν 
παραγωγικότθτα, δείχνουν ότι εταιρείεσ που απαςχολοφν και προωκοφν γυναίκεσ ςε 
θγετικοφσ ρόλουσ εμφανίηουν, κατά μζςο όρο, περιςςότερα κζρδθ και μεγαλφτερθ 
βιωςιμότθτα. Με βάςθ τα αποτελζςματα μιασ ςχετικισ με το ηιτθμα φφλο και 
επιχειρηματικότητα ποιοτικισ ζρευνασ, θ μελζτθ αυτι ςτοχεφει να αναδείξει ςθμαντικοφσ 
ςυςχετιςμοφσ μεταξφ ακλθτικισ εμπειρίασ και πετυχθμζνθσ επιχειρθματικότθτασ. 
Ερευνθτικά ςτοιχεία τεκμθριϊνουν ότι ζνα ιςτορικό ακλθτικισ εμπειρίασ, ειδικά θ 
ςυμμετοχι ςε ομαδικά ακλιματα, αποτελεί χριςιμο εργαλείο όςον αφορά ςτθν 
καλλιζργεια θγετικϊν δεξιοτιτων και ςτθν ανζλιξθ επιχειρθματικϊν δράςεων. Σχετικζσ 
ζρευνεσ και ςυνεντεφξεισ, που πραγματοποιικθκαν με εν ενεργεία και πρϊθν ακλιτριεσ, 
πρωτακλιτριεσ και ολυμπιονίκεσ, πιςτοποιοφν ότι ο ακλθτιςμόσ πξνάγεη δεμηόηεηεο πνπ 

είλαη ζεκαληηθέο γηα ην επιχειρείν. Θεσξείηαη όηη ε αζιεηηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα απνηειεί 

αλδξηθό θαηλόκελν. Ωςτόςο, Ελλθνίδεσ ακλιτριεσ, γυμνάςτριεσ, επιχειρθματίεσ και 
ακτιβίςτριεσ που ζχουν διαπρζψει ςτο αθλητικό επιχειρείν, μετά από ςειρά ςυνεντεφξεων, 
μασ παρζχουν πολφτιμεσ ςυμβουλζσ (tips-μζκοδοι-εργαλεία ενδυνάμωςθσ δεξιοτιτων) για 
επαγγελματικι επιτυχία. 
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ΣΑ ΑΜΡΤΞΕΟΑ ΕΙΜΡΟΙΜΑ (ΔΤΟΗΣΙΜΑ) ΩΞΑΣΑ Ε ΞΙΑ ΑΘΝΗΣΙΜΗ-ΜΡΙΟΩΟΙΡΝΡΓΙΜΗ 
ΠΡΡΡΠΣΙΜΗ: ΤΧΕΣΙΞΡΙ, ΑΟΣΙΦΑΕΙ ΜΑΙ ΠΑΡΑΔΡΠΡΣΗΣΕ  
Ν. Ρατςαντάρασ, Σ. Λαηάρου 
Σπουδαςτιριο Ακλθτικισ Κοινωνιολογίασ ΣΕΦΑΑ/ΕΚΡΑ   

 
Στθ ςφγχρονθ βιβλιογραφία για το ςϊμα ςυναντάμε όλο και πιο ςυχνά τθν ζννοια-όρο 
εικονικό (δυνητικό) ςώμα, κακϊσ επίςθσ ερευνθτικζσ μελζτεσ που προςπακοφν να 
περιγράψουν και να αναδείξουν τα ςθμαινόμενα των προςπακειϊν υπζρβαςθσ του 
βιολογικοφ-φυςικοφ ςϊματοσ από τισ καταςκευαςμζνεσ οντότητεσ (Avatar) που το 
αναπαριςτοφν ςτον κυβερνοχϊρο, ςτο πλαίςιο τθσ δια-δικτυακισ επικοινωνίασ και των δια-
δικτυακϊν κοινοτιτων. Θ κοινι λογικι εντάςςει τα δυνθτικά ςϊματα ςε μια εξω-
ανκρϊπινθ, εξω-πραγματικι ςφαίρα! Στθ μελζτθ ετοφτθ τα εικονικά ςϊματα δεν 
τοποκετοφνται ςτον επζκεινα τθσ εμπειρίασ κόςμο, δθλαδι ςτθ διαίςκθςθ, από τθ ςτιγμι 
που μποροφν να επιβεβαιωκοφν εμπειρικά. Σε αυτόν τον απλό λογικό ςυλλογιςμό 
εδράηεται και θ κζςθ μασ ότι ςυγκροτοφν και ςυνιςτοφν μια πραγματικότθτα, ςτο πλαίςιο 
τθσ οποίασ λαμβάνουν χϊρα δια του εικονικοφ ςϊματοσ, καινοφανείσ κοινωνικζσ 
διαδράςεισ και ςωματικζσ δραςτθριότθτεσ. Το ηιτθμα του αςκοφμενου εικονικοφ ςϊματοσ 
παρουςιάηει μεγάλθ γνωςτικι και ερευνθτικι αξία για τθν Ακλθτικι Κοινωνιολογία και κατ’ 
επζκταςθ για το ςφνολο τθσ Ακλθτικισ Επιςτιμθσ. Θ μελζτθ αυτι λαμβάνοντασ υπ’ όψιν 
μια εν εξελίξει ζρευνα, που βαςίηεται ςτθν παρατιρθςθ του δυνθτικοφ ςϊματοσ, ςε ζνα 
δυνθτικό περιβάλλον μζςα ςτο οποίο λαμβάνει χϊρα δυνθτικι ςωματικι άςκθςθ, ςτοχεφει 
να περιγράψει και να εξθγιςει το δυνθτικό ςϊμα, κακϊσ επίςθσ να αναηθτιςει εν δυνάμει 
επιςτθμολογικζσ βάςεισ, που κα βοθκιςουν ςτθν κατανόθςθ των ςθμαινόμενων που αυτό 
αντανακλά. Τα ερευνθτικά ερωτιματα, που επιδιϊκεται να απαντθκοφν, είναι τα 
ακόλουκα: Αςκοφνται τα δυνθτικά ςϊματα και πωσ; Ροιο μπορεί να είναι το κοινωνικό 
νόθμα τθσ άςκθςθσ ςτο εικονικό περιβάλλον; Ρωσ βιϊνεται ο δυνθτικόσ χϊροσ ςωματικισ 
άςκθςθσ ωσ εμπειρικόσ χϊροσ; Είναι δυνατι μια αλλθλο-επιρροι μεταξφ φυςικοφ και 
δυνθτικοφ ςϊματοσ και ςε ποιεσ διαςτάςεισ; Αποκαλφπτονται ςτο δυνθτικό χϊρο νζεσ 
μορφζσ ςωματοποίθςθσ; Θ καινοφανισ αυτι πραγματικότθτα μπορεί να επθρεάςει τα 
ακλθτικά επαγγζλματα;   
 
 
Η ΠΡΡΠΡΟΗΣΙΜΗ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΣΡ ΞΕΡΡ ΣΗ ΣΗ ΔΗΞΙΡΤΓΙΑ ΣΡΤ BRAND ΣΗ 
ΑΘΝΗΣΙΜΗ ΔΙΠΝΩΞΑΣΙΑ 
M. Nemec1, Μ. Ανδροποφλου2, P. Nemec3, V. Nemec4, G. Brezid5 

1
Σχολι Οικονομικϊν και Ρολιτικϊν Σπουδϊν, ΕΚΡΑ, Ακινα  

2
Σχολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, ΕΚΡΑ, Ακινα 

3
Σχολι Διοίκθςθσ ςτον Ακλθτιςμό, ALFA BK Ρανεπιςτιμιο, Βελιγράδι 

4
Σχολι Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτικισ Διοίκθςθσ, Ρανεπιςτιμιο Singidunum, Βελιγράδι 

5
Σχολι Ακλθτιςμοφ και Φυςικισ Αγωγισ, Ρανεπιςτιμιο Βελιγραδίου 

 
Μετά από μια κεωρθτικι αναςκόπθςθ τθσ ακλθτικισ διπλωματίασ ωσ επιςτθμονικοφ 
κλάδου, οι ςυγγραφείσ ειςάγουν τθν ζννοια του brand τθσ ακλθτικισ διπλωματίασ. 
Δίνοντασ τον οριςμό αυτισ τθσ ανεπίςθμθσ μορφισ διπλωματίασ, παρζχεται μια εξιγθςθ 
για το τι ακριβϊσ ςυνιςτά το brand τθσ, ποια είναι τα κφρια χαρακτθριςτικά του, ζτςι ϊςτε 
να μπορζςει πιο μετά εφκολα να κακοριςτεί θ προπονθτικι τεχνολογία, που είναι 
απαραίτθτθ για τθ δθμιουργία ενόσ τζτοιου επαγγελματία ακλθτι. Αναλφοντασ τον Novak 
Đokovid ωσ μοναδικό παράδειγμα του brand τθσ ακλθτικισ διπλωματίασ, οι ςυγγραφείσ 
ςυςτθματοποιοφν και εξθγοφν τα προαναφερόμενα χαρακτθριςτικά. Μζςω τθσ εξιγθςθσ 
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των διάφορων τφπων διαχειριςτικϊν προπονιςεων, οι ςυγγραφείσ κάνουν και μια 
αναφορά ςτον ρόλο τουσ ςτθν ανάπτυξθ των αναφερόμενων χαρακτθριςτικϊν 
απαραίτθτων για τθ δθμιουργία ενόσ brand τθσ ακλθτικισ διπλωματίασ. Ο τελικόσ ςτόχοσ 
τθσ εργαςίασ αυτισ είναι να αποδειχκεί ότι μζςω των διαχειριςτικϊν προπονιςεων, ωσ πιο 
κατάλλθλθσ προπονθτικισ τεχνολογίασ, είναι δυνατι θ ςτοχευμζνθ δθμιουργία των 
ακλθτϊν, οι οποίοι ωσ το brand τθσ ακλθτικισ διπλωματίασ κα προωκοφν τθ χϊρα τουσ και 
κα πραγματοποιοφν ςτρατθγικά τθ διπλωματία τθσ. 
 
 
Η ΑΘΝΗΣΙΜΗ ΜΙΟΗΗ ΣΗΟ ΣΡΑΠΕΖΡΤΟΣΑ ΣΑ ΣΕΝΗ 19ΡΤ ΞΕ ΑΡΧΕ 20ΡΤ ΑΙΩΟΑ 
Λ. Χατηθλαμπρινόσ, Β. Καϊμακάμθσ 
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
Το 1682 με πρωτοβουλία του πόντιου λόγιου Σεβαςτοφ Κυμινιτθ ιδρφκθκε ςτθν 
Τραπεηοφντα ζνα εκπαιδευτικό κζντρο-ςχολι με τθν επωνυμία Φροντιςτιριο, όπου   
διδάςκονταν όλα τα βαςικά μακιματα. Από τισ αρχζσ του 19ου αιϊνα ενςωματϊνεται ςτο 
πρόγραμμα και θ γυμναςτικι, θ οποία ςτθν αρχι διδαςκόταν από τουσ δαςκάλουσ και όχι 
από κάποιον ειδικό γυμναςτι. Με τθν πάροδο του χρόνου το μάκθμα τθσ γυμναςτικισ 
αναβακμίςτθκε, ζγινε υποχρεωτικό με 3 ϊρεσ τθν εβδομάδα και με τθν ονομαςία Σουθδικι 
Γυμναςτικι. Στα τζλθ του 19ου και ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα άρχιςε ςτθν Τραπεηοφντα μια 
γενικότερθ ακλθτικι κίνθςθ, με τθν ίδρυςθ μάλιςτα και ακλθτικϊν ςυλλόγων, όπωσ ο 
«ΑΚΛΤΑΣ», ο οποίοσ διζκετε ζνα καλά οργανωμζνο γυμναςτιριο. Με τθν κατάλθψθ τθσ 
Τραπεηοφντασ το 1920 ζχουμε και τθ διάλυςθ του παραπάνω ςυλλόγου, αλλά και τον 
ξεριηωμό ςτθ ςυνζχεια του Ελλθνιςμοφ. Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ιταν να ερευνθκεί, 
να καταγραφεί και να αναδειχκεί θ πνευματικι και ακλθτικι κίνθςθ, τόςο του 
Φροντιςτθρίου τθσ Τραπεηοφντασ, όςο και γενικότερα τθσ πόλθσ αυτισ. 
 
 
Η ΤΟΕΙΦΡΡΑ ΣΡΤ ΝΡΡΔΡΤ ΒΤΡΩΟΑ ΣΗΟ ΜΑΘΙΕΡΩΗ ΣΡΤ ΑΘΝΗΞΑΣΡ ΣΗ 
ΜΡΝΤΞΒΗΗ ΑΟΡΙΜΣΩΟ ΤΔΑΣΩΟ-ΞΑΡΑΘΩΟΙΑ ΜΡΝΤΞΒΗΗ 
Ν. Ραπαδόπουλοσ, Β. Καϊμακάμθσ 
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 

 
Ζνα ςτοιχείο τθσ πολυτάλαντθσ προςωπικότθτασ του μεγάλου ρομαντικοφ ποιθτι και 
φιλζλλθνα Λόρδου Βφρωνα (1788-1824) ιταν θ εναςχόλθςι του με τθ μαρακϊνια 
κολφμβθςθ. Το γεγονόσ ότι μια τόςο μεγάλθ προςωπικότθτα πολφ νωρίσ αςχολικθκε με το 
παραπάνω άκλθμα αποτελεί τρόπον τινά και ζνα τεκμιριο του ρομαντιςμοφ που 
εμπεριζχεται ςτο άκλθμα αυτό. Ο Λόρδοσ Βφρων είχε εκ γενετισ μερικι αναπθρία ςτο ζνα 
του πόδι, αποτζλεςμα δυςπλαςίασ ι πολιομυελίτιδασ. Το ςωματικό αυτό ελάττωμα δεν τον 
εμπόδιςε να αςχολθκεί με τον ακλθτιςμό και ιδίωσ με τθν κολφμβθςθ, τθν ιππαςία και τθν 
πυγμαχία. Μιμοφμενοσ τον μυκικό Λζανδρο, ο οποίοσ διζπλεε κολυμπϊντασ κάκε νφκτα 
τον Ελλιςποντο, για να ςυναντιςει τθν αγαπθμζνθ του Θρϊ, ο Λόρδοσ Βφρων επιχείρθςε 
τθν άνοιξθ του 1810 να διαπλεφςει κολυμπϊντασ τον Ελλιςποντο. Μετά από ςυλλογι 
πλθροφοριϊν και μια αποτυχθμζνθ προςπάκεια, ο Λόρδοσ Βφρων ςυνοδευόμενοσ από τον 
υποπλοίαρχο Ζκενχεντ, ςτισ 3 Μαΐου 1810, πραγματοποίθςε τον πρϊτο καταγεγραμμζνο 
κολυμβθτικό διάπλου τθσ νεότερθσ εποχισ. Διάνυςε κολυμπϊντασ τθν απόςταςθ από τθν 
Άβυδο -που βρίςκεται ςτθν ευρωπαϊκι πλευρά του Ελλθςπόντου- ςτθ Σθςτό -που βρίςκεται 
ςτθν αςιατικι πλευρά του Ελλθςπόντου- ςε χρόνο μίασ ϊρασ και δζκα λεπτϊν (1 ϊρα και 
10’), ακολουκϊντασ τον Ζκενχεντ που διάνυςε τθν ίδια απόςταςθ ςε χρόνο μία ϊρα και 
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πζντε λεπτά (1 ϊρα και 5’). Θ ευκεία απόςταςθ μεταξφ Αβφδου και Σθςτοφ είναι περίπου 
ζνα (1) μίλι, αλλά λόγω των ρευμάτων, υπολογίςκθκε ότι οι δφο κολυμβθτζσ διάνυςαν 
απόςταςθ τριϊν (3) μιλίων. Θ χρονομζτρθςθ και ο υπολογιςμόσ τθσ απόςταςθσ ζγινε από 
τα μζλθ του πλθρϊματοσ τθσ φρεγάτασ, με τθν οποία ταξίδευε ο Λόρδοσ Βφρων, ενϊ 
πλθροφορίεσ για το εγχείρθμα κατζλειπε ο ίδιοσ ο Λόρδοσ Βφρων ςτο θμερολόγιό του. 
Μετά το εγχείρθμα αυτό, ο Λόρδοσ Βφρων ζγραψε ζνα ρομαντικό ποίθμα με ςτοιχεία 
αυτοςαρκαςμοφ (Written after swimming from Sestos to Abydos). Θ καταγραφι του 
επιτεφγματοσ αυτοφ αναμφίβολα άςκθςε επίδραςθ ςε αςχολοφμενουσ με τθ ςωματικι 
άςκθςθ και τθν κολφμβθςθ να επιχειριςουν αντίςτοιχουσ άκλουσ. Άλλοι κολυμβθτικοί 
άκλοι του Λόρδου Βφρωνα ιταν ο παράπλουσ του Μεγάλου Καναλιοφ τθσ Βενετίασ και ο 
διάπλουσ του ποταμοφ Τάγου ςτθν Ρορτογαλία. Ιδθ διατυπϊκθκε θ άποψθ ότι ο Λόρδοσ 
Βφρων, λόγω τθσ διαςθμότθτασ τθσ οποίασ ζχαιρε, είναι ο ευρζτθσ του ακλιματοσ τθσ 
μαρακϊνιασ κολφμβθςθσ.    
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ΠΕΡΙΝΗΨΕΙ ΠΡΡΦΡΡΙΜΩΟ ΑΟΑΜΡΙΟΩΕΩΟ ΕΝΝΗΟΙΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΕΞΒΙΡΞΗΧΑΟΙΜΗ 

 
A BIOMECHANICAL ANALYSIS OF THE FRONT VS BACK SQUAT AND PRACTICAL 
IMPLICATIONS: A SYSTEMATIC REVIEW 
N. Michalopoulos1, D. Deligianni2 

1
Physics Department, University of Patras  

2
Laboratory of Biomechanics and Biomedical Engineering, Department of Mechanical Engineering and 

Aeronautics, University of Patras 
 
The importance of the barbell squat has been recognized in physiotherapy, rehabilitation 
medicine, and athletic performance as well as in lower extremity strength and hypertrophy 
improvements. However, the front squat variation has been thought to present less stress 
on the lower back than the back squat. The aim of this review was to report and interpret 
the kinetic and kinematic data of the front vs back squat and provide practical 
recommendations, while suggesting further research where needed. Most of the included 
studies reported no remarkable difference between net muscle moments during the back as 
opposed to the front squat in the knee and the hip joint. More trunk inclination and trunk 
extension moments seem to occur in the back squat than the front, while it is still unclear 
whether any of the two variations present less joint reaction forces in the lumbar, hip or 
knee joint. Based on current evidence, it is recommended that the front squat be utilized 
over the back squat with population suffering from low back pain, or individuals with 
excessive back extension demands during their athletic training, while using specific 
footwear to meet the dorsiflexion demands. We propose more training studies to be 
conducted in order to really understand the implications of the differences (or lack thereof) 
between these two variations, further research to compare specific muscle force sharing 
during each respective variation, while sports scientists need to better interpret results from 
inverse dynamics, especially net joint forces. 
 
 
ΑΠΙΡΝΡΓΗΗ ΙΡΡΡΡΠΙΑ ΜΑΙ ΔΙΑΣΡΡΦΙΜΩΟ ΤΟΗΘΕΙΩΟ ΠΑΧΤΑΡΜΩΟ ΠΑΙΔΙΩΟ 
Δ. Ακαναςιάδθσ1, Δ. Ρατίκασ1, Ε. Μπιλιλι1, Δ. Μεταξιϊτθσ2. 
1
Εργαςτιριο Νευρομθχανικισ τθσ Άςκθςθσ και του Ακλθτιςμοφ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ Σερρϊν 

2
Ορκοπεδικι 

Κλινικι Νοςοκομείου Ραπαγεωργίου Κεςςαλονίκθσ 

 
Θ παχυςαρκία χαρακτθρίςκθκε ωσ επιδθμιολογικό φαινόμενο ςτισ αρχζσ του 21ου αιϊνα. 
Λδιαίτερα ςτα παιδιά, το φαινόμενο τθσ παχυςαρκίασ παρουςιάηει ζξαρςθ, με το ποςοςτό 
παχφςαρκων και υπζρβαρων παιδιϊν να πολλαπλαςιάηεται με γεωμετρικοφσ ρυκμοφσ ςε 
διαφορά χϊρεσ ανά τθν υφιλιο μζςα ςε ςτισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ. Οι επιπτϊςεισ τισ 
παχυςαρκίασ είναι πολυδιάςτατεσ. Σκοπόσ τθσ παροφςα ερευνάσ ιταν να διαπιςτωκοφν οι 
επιρροζσ των διατροφικϊν ςυνικειων, πάνω ςτθν ιςορροπία παχφςαρκων και υπζρβαρων 
παιδιϊν. Συμμετείχαν εκελοντικά 9 παιδιά θλικίασ 8 ζωσ 15 ετϊν, τα οποία εξετάςκθκαν 2 
φορζσ εντόσ ενόσ χρονικοφ διαςτιματοσ 1,6 ετϊν. Αξιολογικθκε θ ιςορροπία με τθ χριςθ 
δυναμοπλατφόρμασ ςε μονοποδικι και διποδικι ςτάςθ, με τισ ςυνκικεσ να ζχουν ανοιχτά 
και κλειςτά τα ματιά τουσ. Χρθςιμοποιικθκαν το Star Excursion Balance Test (SEBT) και 
Functional Reach Test (FRT), το ερωτθματολόγιο φυςικισ δραςτθριότθτασ ςτον ελεφκερο 
χρόνο (Godin, 2011), κακϊσ και ζνα θμι-ποςοτικό ερωτθματολόγιο καταγραφισ ςυχνότθτασ 
τροφίμων (Hassapidou et al., 2001). Οι εξεταηόμενοι χαρακτθρίςτθκαν ςφμφωνα με το 



2ο Διεκνζσ Συνζδριο Ακλθτικϊν Επιςτθμϊν 

 

73 

 

ερωτθματολόγιο ωσ «δραςτιριοι». Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι υπιρχαν οριςμζνεσ 
μεταβολζσ ςε παραμζτρουσ ιςορροπίασ κατά τθ μζτρθςθ μετά από 1,6 χρονιά. Ριο 
ςυγκεκριμζνα παρατθρικθκαν βελτιϊςεισ ςτισ παραμζτρουσ τθσ αριςτερισ ποδικισ 
καμάρασ. Αυτό μπορεί να οφείλεται ςτθ φυςικι δραςτθριότθτα των ςυμμετεχόντων, κακϊσ 
επίςθσ και ςτθ διαιτθτικι αγωγι που ακολουκοφςαν. Επίςθσ, θ ανάπτυξθ των παιδιϊν αυτι 
κακαυτι ι ςτον ςυνδυαςμό τουσ παραπάνω παράγοντεσ μπορεί να ςυνζβαλε ςτθν 
εμφάνιςθ αυτϊν των μεταβολϊν. Θ παροφςα ζρευνα παρουςιάηει οριςμζνεσ ςθμαντικζσ 
ενδείξεισ βελτίωςθσ οριςμζνων παραμζτρων φυςιολογίασ του ποδιοφ κατά τθν όρκια 
ςτάςθ και ςτατικισ ιςορροπίασ μετά από 1-2 χρόνια. Τα αποτελζςματα αυτά είναι 
ενκαρρυντικά για τθν εξζλιξθ των παχφςαρκων παιδιϊν που εξετάςτθκαν ςε ό, τι αφορά 
αυτζσ τισ παραμζτρουσ και δείχνουν ότι θ ανάπτυξθ ι και θ διαιτολογικι αγωγι μπορεί να 
ζχουν κετικά αποτελζςματα, τόςο ςτθν ιςορροπία όςο και ςτθν ανατομία του ποδιοφ. 
 
 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΤΣΗΞΑΣΙΜΗ ΕΟΑΧΡΝΗΗ ΞΕ ΣΡ ΠΡΔΡΦΑΙΡΡ ΣΗΟ ΑΙΘΗΣΗΡΙΑ 
ΡΤΘΞΙΗ ΣΗ ΙΡΡΡΡΠΙΑ 
Μ. Καλαςςινόσ1, Γ. Φωτιάδθσ1, Φ. Αραμπατηι2, Β. Χατηθτάκθ1  
1
Εργαςτιριο Μάκθςθσ και Ελζγχου τθσ Κίνθςθσ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ Κεςςαλονίκθσ  

2
Εργαςτιριο Νευρομθχανικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ Σερρϊν 

 
Σφμφωνα με τθν επικρατοφςα κεωρία θ μακροχρόνια ςυςτθματικι εξάςκθςθ ςε ακλθτικζσ 
δεξιότθτεσ ανοικτοφ τφπου αυξάνει τθν εξάρτθςθ από τθν όραςθ και το γεγονόσ αυτό ζχει 
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τον ζλεγχο τθσ ιςορροπίασ, όταν αυτι διαταράςςεται από 
ιδιοδεκτικά ερεκίςματα. Θ παροφςα ζρευνα ςχεδιάςτθκε για να ςυγκρίνει τθν 
ςυμπεριφορά ποδοςφαιριςτϊν, χορευτϊν και μθ ςυςτθματικά  ακλοφμενων ςτθν 
αιςκθτιρια ρφκμιςθ τθσ ιςορροπίασ ανάλογα με τθν διακεςιμότθτα διαφορετικϊν 
αιςκθτθριακϊν πθγϊν πλθροφόρθςθσ. Για τον ςκοπό αυτό δϊδεκα (12) νζοι υγιείσ 
ενιλικεσ, που αςχολοφνται ςυςτθματικά με το ποδόςφαιρο (ΡΟΔ), μία ομάδα ελζγχου 
(ΟΕΛ) που αποτελοφνταν από δζκα (10) νζουσ υγιείσ ςυνομίλθκουσ, που δεν αςχολοφνται 
με κανζνα άκλθμα και μία ομάδα (ΧΟ) δϊδεκα (12) χορευτϊν, ςυμμετείχαν εκελοντικά 
ςτθν ζρευνα, θ οποία ζγινε ςτο Εργαςτιριο Μάκθςθσ και Ελζγχου τθσ Κίνθςθσ του 
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ. Ο βακμόσ οπτικισ εξάρτθςθσ αξιολογικθκε χρθςιμοποιϊντασ το Rod and 
Frame Test (RFT) (Hamilton, 1981). Το πρωτόκολο αξιολόγθςθσ τθσ ιςορροπίασ 
περιλάμβανε 100 δευτερόλεπτα όρκιασ διποδικισ ςτάςθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ 
μεταβάλλονταν θ αιςκθτθριακι πλθροφόρθςθ κάκε 20 δευτερόλεπτα. Μετρικθκε θ μζςθ 
τιμι τθσ μετατόπιςθσ του ΚΡ κακϊσ και θ μζςθ τετραγωνικι απόκλιςθ τθσ ταχφτθτασ (RMS) 
του ΚΡ. Ραράλλθλα, καταγράφθκε θ ΘΜΓ δραςτθριότθτα του ζςω γαςτροκνθμίου, του 
υποκνθμιδίου και του πρόςκιου κνθμιαίου. Τα αποτελζςματα του RFT ζδειξαν ότι οι ΡΟΔ 
παρουςίαςαν τον μεγαλφτερο βακμό εξάρτθςθσ από τθν όραςθ. Στθ δοκιμαςία τθσ 
ιςορροπίασ, ο αποκλειςμόσ τθσ όραςθσ δεν επθρζαςε ςθμαντικά τθ ςτακερότθτα ςε καμία 
από τισ τρείσ πειραματικζσ ομάδεσ. Αντίκετα, θ τενόντια δόνθςθ προκάλεςε μεγαλφτερθ 
μετατόπιςθ του ςϊματοσ προσ τα πίςω και αφξθςθ τθσ μεταβλθτότθτασ του ΚΡ ςτουσ ΧΟ, 
ςυγκριτικά με τουσ ΡΟΔ και ΟΕΛ. Συμπεραίνοντασ, θ εξάρτθςθ των ΡΟΔ από τθν όραςθ, ωσ 
αποτζλεςμα τθσ μακροχρόνιασ εναςχόλθςθσ με το ποδόςφαιρο, φάνθκε να επιβεβαιϊνεται 
από τθν ζρευνα. Ραρόλα αυτά, δεν φάνθκε αυτι να επθρεάηει αρνθτικά τθν αιςκθτιρια 
ρφκμιςθ για τον ζλεγχο τθσ ιςορροπίασ. Το αποτζλεςμα αυτό μπορεί να οφείλεται ςτθν 
υψθλι εξειδίκευςθ των ΡΟΔ, μζςω τθσ ςυςτθματικισ εξάςκθςθσ τθσ ιςορροπίασ ςε 
απρόβλεπτεσ ςυνκικεσ. 
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ΜΑΣΑΜΕΤΗ ΜΑΙΟΡΣΡΞΩΟ ΙΜΡΙΩΞΑΣΩΟ ΣΗ ΙΣΙΜΗ ΞΗΧΑΟΙΜΗ ΞΕ ΧΡΗΗ ΟΑΟΡ-
ΤΝΙΜΩΟ ΓΙΑ ΣΗ ΣΡΧΕΤΞΕΟΗ ΑΠΕΝΕΤΘΕΡΩΗ ΑΤΠΗΣΙΜΗ ΡΡΞΡΟΗ ΓΙΑ ΣΗΟ 
ΑΟΑΓΕΟΟΗΗ ΣΡΤ ΙΣΡΤ ΣΡΤ ΕΞΦΡΑΓΞΑΣΙΜΡΤ ΞΤΡΜΑΡΔΙΡΤ 
Χ. Ραππά1, Ε. Μπάρκα1, Δ. Ραπαγιάννθσ1, Κ. Τριανταφυλλίδθσ2, Σ. Αγακόπουλοσ1 
1
Τμιμα Μθχανικϊν Επιςτιμθσ Υλικϊν, Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων 

2
Τμιμα Χθμείασ ΑΡΚ 

 
Το ζμφραγμα του μυοκαρδίου αποτελεί τθν πρϊτθ, κατά ςειρά, αιτία κανάτου παγκοςμίωσ. 
Επακόλουκο του εμφράγματοσ είναι θ νζκρωςθ τθσ περιοχισ τθσ αριςτερισ κοιλίασ και θ 
αναδιαμόρφωςθ του μυοκαρδίου, οδθγϊντασ ζτςι ςτθν καρδιακι ανεπάρκεια. Θ αυξθτικι 
ορμόνθ (GH), ωσ ζνασ από τουσ πιο χαρακτθριςτικοφσ εκπροςϊπουσ των αυξθτικϊν 
παραγόντων, ζχει επιδείξει ευεργετικζσ και καρδιοπροςτατευτικζσ ιδιότθτεσ, κακϊσ ευνοεί 
τθν αναδιαμόρφωςθ και τθ μείωςθ τθσ νεκρωκείςασ περιοχισ του μετεμφραγματικοφ 
μυοκαρδίου. Για τθ μζγιςτθ αποτελεςματικότθτα ςτθ κεραπεία, ςτθν εργαςία αυτι 
παρουςιάηεται ο ςχεδιαςμόσ ενόσ ευφυοφσ και αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ, το οποίο 
ςυνδυάηει τθν ιςτομθχανικι (tissue engineering) με τα ςυςτιματα ςτοχευμζνθσ μεταφοράσ 
και απελευκζρωςθσ φαρμάκων (drug delivery systems) ςτον κατεςτραμμζνο ιςτό του 
μυοκαρδίου, ϊςτε να προκαλζςει τθν αυκόρμθτθ αναγζννθςι του. Συγκεκριμζνα, 
αναπτφχκθκε ζνασ φορζασ, πάνω ςτον οποίο κα ροφθκεί θ GH, ϊςτε να μεταφερκεί 
ςτοχευμζνα ςτον ιςτό και ταυτόχρονα να εξαςφαλίςει τον ελεγχόμενο ρυκμό 
απελευκζρωςισ τθσ, όταν ο φορζασ αυτόσ εμφυτευκεί ςτον ιςτό του μυοκαρδίου. 
Υπάρχουν τζςςερεισ τρόποι για τθ μεταφορά και τθ χοριγθςθ τθσ GH ςτο μυοκάρδιο: (α) με 
τθν απευκείασ χοριγθςι τθσ, (β) με τθν απλι ανάμειξι τθσ ςε υδροπικτωμα αλγινικοφ 
οξζοσ, το οποίο ζχει προκρικεί από προθγοφμενεσ μελζτεσ μασ ωσ ζνασ αςφαλισ φορζασ 
για τθ κεραπεία του οξζοσ εμφράγματοσ του μυοκαρδίου, (γ) με τθν ομοιοπολικι πρόςδεςθ 
τθσ GH ςτο αλγινικό υδροπικτωμα και (δ) με τθν ιοντικι πρόςδεςθ τθσ GH, είτε ςε 
νανοςωματίδια οξειδίου του ςιδιρου (Fe2O3), είτε ςε τροποποιθμζνθ, με αλκυλ-
αμινομάδεσ, μεςοπορϊδθ ςίλικα SBA-15 (ΝΘ2-SBA-15). Στθν εργαςία αυτι αναπτφξαμε 
ικριϊματα τθσ ιςτομθχανικισ που αφοροφν ςτισ περιπτϊςεισ (β), (γ) και (δ) και μελετιςαμε 
τθν ικανότθτα πρόςδεςθσ και απελευκζρωςθσ τθσ GH από αυτά. Τα πειραματικά 
αποτελζςματα προκρίνουν τισ τεχνικζσ πρόςδεςθσ (γ) και (δ) για το ςυγκεκριμζνο ιατρικό 
πρωτόκολλο, αποτελζςματα του οποίου, αναφορικά με τθ χριςθ τθσ GH ςτθ κεραπεία του 
εμφράγματοσ του μυοκαρδίου ςε πειραματικό πρότυπο πειραματόηωων, επίςθσ 
παρουςιάηονται. 
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ΠΕΡΙΝΗΨΕΙ ΠΡΡΦΡΡΙΜΩΟ ΑΟΑΜΡΙΟΩΕΩΟ ΕΝΝΗΟΙΜΡΤ ΜΡΝΝΕΓΙΡΤ 
ΑΘΝΗΣΙΑΣΡΙΜΗ 

 
 
ΕΟΕΡΓΕΙΑΜΑ ΠΡΣΑ: ΕΠΙΔΗΞΙΡΝΡΓΙΜΑ ΧΑΡΑΜΣΗΡΙΣΙΜΑ, ΒΑΘΞΡ ΕΟΗΞΕΡΩΗ ΜΑΙ 
ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗΟ ΤΓΕΙΑ 
Ν. Νικθτίδθσ, Ν. Κουτλιάνοσ 
Εργαςτιριο Ακλθτιατρικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
Τα ενεργειακά ποτά αποτελοφν πλζον μζροσ τθσ κακθμερινότθτάσ μασ. Οι πωλιςεισ τουσ 
ζχουν εκτιναχτεί και λαμβάνονται ευρζω, κυρίωσ από νζα άτομα. Είναι όμωσ αςφαλισ θ 
κατανάλωςι τουσ; Διάφορεσ δθμοςιεφςεισ ζχουν επιχειριςει να απαντιςουν ςτο εν λόγω 
ερϊτθμα. Σκοπόσ τθν παροφςασ μελζτθσ αποτελεί θ ανίχνευςθ ςτθ βιβλιογραφία μελετϊν, 
που πιςτοποιοφν τθν επικινδυνότθτα των ενεργειακϊν ποτϊν και ςυγκεκριμζνα τθν 
ικανότθτά τουσ να προκαλζςουν βαριά νόςθςθ και κάνατο, που οδιγθςαν ςτθν ανακιρυξθ 
του κζματοσ ωσ πρόβλθμα δθμόςιασ υγείασ. Για να εντοπιςτοφν τα ηθτοφμενα ςτοιχεία 
ζγινε αναηιτθςθ ςτισ βάςεισ δεδομζνων Medline, Scopous και Cohrane Library. 
Αναηθτικθκαν άρκρα και αναςκοπιςεισ ςχετικζσ με τα ενεργειακά ποτά και επιπτϊςεισ 
ςτθν υγεία. Από τθν αναηιτθςθ διαπιςτϊκθκαν τα ακόλουκα ευριματα: Στθν Αυςτραλία 
αναφζρεται ότι άτομο ζπακε ανακοπι ζπειτα από κατανάλωςθ 7-8 ενεργειακϊν ποτϊν και 
ζντονθ άςκθςθ. Σε μια μελζτθ από τθ Σουθδία αναφζρκθκε μια ςειρά περιςτατικϊν με 
ςοβαρά ςυμπτϊματα και κανάτουσ ςχετιηόμενουσ με ενεργειακά ποτά. Στισ ΘΡΑ 
αναφζρκθκαν τζςςερισ περιπτϊςεισ επειγόντων περιςτατικϊν επιλθπτικϊν κρίςεων με 
ςπαςμοφσ και το χαρακτθριςτικό τουσ ιταν ότι καταναλϊκθκαν μεγάλεσ ποςότθτεσ 
ενεργειακϊν ποτϊν. Τα ςυμπτϊματα ιταν αναςτρζψιμα, κακϊσ με τθν απομάκρυνςθ των 
ενεργειακϊν ποτϊν οι επιλθπτικζσ κρίςεισ ςταμάτθςαν. Στισ ΘΡΑ, επίςθσ, αναφζρκθκε 
περίπτωςθ 28χρονου που κατανάλωςε 3 ενεργειακά ποτά και μετά ςυμμετείχε ςε αγϊνα 
καλακοςφαίριςθσ, όπου υπζςτθ καρδιακι ανακοπι και τελικά κατζλθξε μερικζσ θμζρεσ 
αργότερα. Συμπεραςματικά, διαπιςτϊνεται ότι τα ενεργειακά ποτά είναι δυνατό υπό 
προχποκζςεισ να προκαλζςουν ςοβαρι νόςθςθ μζχρι και κάνατο και θ χριςθ τουσ δεν κα 
πρζπει να ςυνοδεφεται από υπερβολικι κατανάλωςθ. 
 
 
ΦΤΙΜΗ ΔΡΑΣΗΡΙΡΣΗΣΑ ΜΑΙ ΠΡΙΡΣΗΣΑ ΖΩΗ Ε ΑΘΕΟΕΙ ΞΕ ΜΤΣΙΜΗ ΙΟΩΗ  
Σ. Γιαννακουλάκοσ1, Δ. Φοφκασ3, Α. Καμποφρασ2, Λ. Νοφςια2, Δ. Ραπανικολάου2, Δ. Τερηι2, 
Ε. Χατηθαγόρου2, Ε. Κουίδθ1, Α. Δελθγιάννθσ1, Λ. Τςανάκασ2 

1
Εργαςτιριο Ακλθτιατρικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

2
Μονάδα Κυςτικισ Μνωςθσ, Γ’ Ραιδιατρικι Κλινικι, Λπποκράτειο ΓΝΚ 

3
Τμιμα Φυςικοκεραπείασ ΑΤΕΛΚ 

 
Θ ςυςτθματικι άςκθςθ και θ ςυνικθσ φυςικι δραςτθριότθτα είναι ςθμαντικζσ ςτουσ 
αςκενείσ με κυςτικι ίνωςθ. Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν να εκτιμιςουμε τθ 
ςυςχζτιςθ φυςικισ δραςτθριότθτασ και ποιότθτασ ηωισ (QOL) ςτουσ αςκενείσ με κυςτικι 
ίνωςθ. Υλικά και Μζκοδοσ: 45 παιδιά και ζφθβοι εκτιμικθκαν με ςπιρομζτρθςθ και μζκοδο 
ζκπλυςθσ με πολλαπλζσ αναπνοζσ (MBW). Βάροσ, φψοσ, Δείκτθσ Μάηασ Σϊματοσ (BMI) και 
BMI z-score καταγράφθκαν. Θ φυςικι δραςτθριότθτα αξιολογικθκε με το «Godin Leisure-
Time Exercise» ερωτθματολόγιο. 24 μονάδεσ ι περιςςότερεσ χαρακτθρίηονται ωσ 
«ενεργόσ», ενϊ 23 μονάδεσ ι λιγότερεσ ωσ «ανεπαρκϊσ ενεργόσ». Θ QOL εκτιμικθκε με το 
ερωτθματολόγιο DISABKIDS. Τo αντίκτυπο τθσ νόςου, τα εμπόδια τθσ κεραπείασ, θ φυςικι 
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ανικανότθτα, θ ανεξαρτθςία, τα ςυναιςκιματα, θ κοινωνικι ζνταξθ, κακϊσ και ο 
αποκλειςμόσ επίςθ, αξιολογικθκαν. Θ ςυςχζτιςθ τθσ φυςικισ δραςτθριότθτασ και τθσ QOL 
εκτιμικθκε. Αποτελζςματα: 45 παιδιά και ζφθβοι, μζςθσ θλικίασ 13,22 (4,82-23,75) ζτθ, 

αξιολογικθκαν. Μζςοσ BMI 19,584,08 kg/m2, μζςοσ FEV1%  91,1520,46% και μζςοσ LCI 

10,684,08. Αςκενείσ με καλφτερθ βακμολογία φυςικισ δραςτθριότθτασ ςθμείωςαν 
καλφτερθ ςυναιςκθματικι (r: 0,414, p: 0,006) και ολικι QOL βακμολογία (r: 0,372; p: 
0,014). Θ βακμολογία τθσ φυςικισ δραςτθριότθτασ δεν βρζκθκε να ςυςχετίηεται 
ςθμαντικά, είτε με τον FEV1% είτε με τον LCI. Συμπεράςματα: Σθμαντικά οφζλθ από τθ 
ςυνικθ φυςικι δραςτθριότθτα ςτθν υγεία, ςχετιηόμενα με τθν ποιότθτα ηωισ, ζχουν 
καταδειχκεί. Ρεριςςότερθ ζρευνα χρειάηεται για τθν επίδραςθ τθσ αυξθμζνθσ ςωματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτθν επιβράδυνςθ τθσ πτϊςθσ τθσ αναπνευςτικισ λειτουργίασ ςτουσ 
αςκενείσ με κυςτικι ίνωςθ. 
 
 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΕΟΡ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΡ ΑΜΗΗ ΜΑΙ ΞΡΤΙΜΗ ΣΡ ΑΓΧΡ ΑΘΕΟΩΟ ΞΕ 
ΧΡΡΟΙΑ ΟΕΦΡΙΜΗ ΟΡΡ ΤΠΡ ΑΙΞΡΜΑΘΑΡΗ  
Σ. Βράκασ1, Δ. Μαμελετηι1, Κ. Σαμαράσ2, Ε. Κουϊδι1  
1
Εργαςτιριο Ακλθτιατρικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

2
Εργαςτιριο αδιοεπικοινωνιϊν, Τμιμα Φυςικισ ΑΡΚ 

 
Ρροθγοφμενεσ μελζτεσ ζχουν αποδείξει ότι θ άςκθςθ ζχει ευεργετικι επίδραςθ ςε αςκενείσ 
με Χρόνια Νεφρικι Νόςο (ΧΝΝ) που υποβάλλονται ςε αιμοκάκαρςθ. Ζχει αποδειχκεί, 
επίςθσ, ότι το είδοσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ μουςικισ, που ακοφν οι αςκενείσ, ζχουν 
διαφορετικι επίδραςθ ςτθν αντίλθψθ του άγχουσ εκ μζρουσ τουσ. Ωςτόςο, θ επίδραςθ τθσ 
άςκθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθ μουςικι, κατά τθ διάρκεια τθσ αιμοκάκαρςθσ, ςτο άγχοσ των 
αςκενϊν με ΧΝΝ δεν ζχει μελετθκεί. Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν να διερευνθκοφν 
οι επιδράςεισ ενόσ προγράμματοσ άςκθςθσ με ακρόαςθ του προτιμϊμενου είδουσ 
μουςικισ ςτθν αντίλθψθ του άγχουσ αςκενϊν με ΧΝΝ, που υποβάλλονται ςε αιμοκάκαρςθ. 
Στθ μελζτθ ςυμμετείχαν 30 αςκενείσ υπό αιμοκάκαρςθ, που με τυχαίο διαχωριςμό 
εντάχκθκαν ςε Ομάδα Άςκθςθσ (n=15) και Ομάδα Ελζγχου (n=15). Θ παρζμβαςθ διιρκθςε 
12 εβδομάδεσ. Κφριεσ παράμετροι αξιολόγθςθσ ιταν: α) θ φυςικι λειτουργικι απόδοςθ, 
που αξιολογικθκε με τθ δοκιμαςία βάδιςθσ 6 λεπτϊν (6MWT), β) το άγχοσ, που 
αξιολογικθκε με το State-Trait Anxiety Inventory (Spielberger et al, 1970) και γ) θ 
αγωγιμότθτα του δζρματοσ, που αξιολογικθκε με μια πλατφόρμα αιςκθτιρων τθσ εταιρίασ 
Cooking Hacks. Από τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ φάνθκε ότι, πριν από τθν ζναρξθ τθσ 
παρζμβαςθσ δεν υπιρχε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτο 6MWT μεταξφ των δφο 
ομάδων ςτθ λειτουργικι ικανότθτα των αςκενϊν. Αντίκετα, υπιρξε ςτατιςτικά ςθμαντικι 
βελτίωςθ ςτο 6MWT ςε ποςοςτό 11,8% και ςυνεπϊσ ςτθ φυςικι λειτουργικι απόδοςθ των 
αςκενϊν τθσ Ομάδασ Άςκθςθσ ςτο τζλοσ τθσ παρζμβαςθσ. Τα επίπεδα του παροδικοφ 
άγχουσ (STAI) και του μόνιμου άγχουσ (TRAIT), κακϊσ και θ αγωγιμότθτα δεν παρουςίαςαν 
ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των δφο ομάδων, παρόλο που θ Ομάδα Άςκθςθσ 
εμφάνιςε μία τάςθ βελτίωςθσ κατά τθ λιξθ του προγράμματοσ. Συμπεραίνεται ότι, ζνα 
τρίμθνο πρόγραμμα αερόβιασ άςκθςθσ και μυϊκισ ενδυνάμωςθσ με μουςικι τθσ επιλογισ 
τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ αιμοκάκαρςθσ, ςυμβάλλει αποτελεςματικά ςτθ βελτίωςθ τθσ 
φυςικισ λειτουργικισ ικανότθτασ, αλλά δεν επαρκεί για τθ μείωςθ του άγχουσ αςκενϊν με 
ΧΝΝ υπό αιμοκάκαρςθ. Ρροτείνεται θ πραγματοποίθςθ μελλοντικισ μελζτθσ με τθν ίδια 
παρζμβαςθ για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα. 
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ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΜΗ ΓΤΞΟΑΣΙΜΗ ΜΑΙ ΠΡΙΡΣΗΣΑ ΖΩΗ ΑΘΕΟΩΟ ΞΕ ΠΟΕΤΞΡΟΙΜΗ ΤΠΕΡΣΑΗ  
Ο. Καγιόγλου  
Εργαςτιριο Ακλθτιατρικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
Θ Ρνευμονικι Υπζρταςθ αποτελεί μία αιμοδυναμικι και πακοφυςιολογικι κατάςταςθ, 
χαρακτθρίηεται ωσ προοδευτικά εξελιςςόμενθ πάκθςθ, που μπορεί να εκδθλωκεί ςε 
πολλζσ κλινικζσ περιπτϊςεισ, περιορίηοντασ τουσ αςκενείσ ςε καρδιαγγειακό, πνευμονικό 
και μυοςκελετικό επίπεδο. Θ μειωμζνθ ανοχι ωσ προσ τθν  άςκθςθ επιδεινϊνει δραματικά 
τθ λειτουργικι κατάςταςθ των αςκενϊν, ζχοντασ αντίκτυπο ςτο ψυχολογικό προφίλ και 
κατ' επζκταςθ ςτθν ποιότθτα ηωισ τουσ. Θ ςωματικι άςκθςθ αποδεδειγμζνα αποτελεί 
μζροσ τθσ κεραπείασ και αποκατάςταςθσ των αςκενϊν με πνευμονικι υπζρταςθ, 
ςυμβάλλοντασ ςτθν καλφτερθ διαχείριςθ, αντιμετϊπιςθ και πρόγνωςθ τθσ πάκθςθσ. 
Σκοπόσ τθσ μελζτθσ αποτελεί θ επίδραςθ και θ αποτελεςματικότθτα ενόσ προγράμματοσ 
ςωματικισ άςκθςθσ ςε αςκενείσ με πνευμονικι υπζρταςθ, τόςο ςε ςωματικό όςο και ςε 
ψυχολογικό επίπεδο. Το υλικό τθσ μελζτθσ αποτελείται από 10 αςκενείσ με πνευμονικι 
υπζρταςθ, οι οποίοι εντάχκθκαν ςε επιβλεπόμενο πρόγραμμα γφμναςθσ μεικτοφ τφπου, 
ςυχνότθτασ τριϊν ςυνεδριϊν/εβδομάδα και ςυνολικισ διάρκειασ τριϊν μθνϊν. Οι αςκενείσ 
υποβλικθκαν ςε καρδιοαναπνευςτικό ζλεγχο, ζλεγχο λειτουργικισ ικανότθτασ και ζλεγχο 
του ψυχολογικοφ τουσ προφίλ, πριν και μετά τθ λιξθ του κεραπευτικοφ προγράμματοσ 
γφμναςθσ. Από τα αρχικά αποτελζςματα τθσ μελζτθσ, προζκυψε βελτίωςθ τθσ μζγιςτθσ 
πρόςλθψθσ οξυγόνου (VO2max) και τθσ λειτουργικισ ικανότθτασ  ςτθν εξάλεπτθ δοκιμαςία 
βαδίςματοσ (6mwt), αλλά και τθσ ικανοποίθςθσ ηωισ των αςκουμζνων κατά τθ λιξθ τθσ 
παρζμβαςθσ. Θ ςωματικι άςκθςθ ωσ επιπρόςκετο ςτοιχείο τθσ ιατρικισ φροντίδασ 
αςκενϊν με πνευμονικι υπζρταςθ μπορεί να προςφζρει ςτοχευμζνα οφζλθ ςε ςωματικό 
και ψυχολογικό  επίπεδο, αλλά και ςτθ γενικι ποιότθτα ηωισ των αςκενϊν. Θ ςωματικι 
άςκθςθ αποδεδειγμζνα μπορεί να βελτιϊςει τθ ςυμπτωματολογία, κλινικι κλάςθ και 
εικόνα τθν καρδιοαναπνευςτικι λειτουργία, τθ λειτουργικότθτα, τθν ποιότθτα ηωισ και κατ' 
επζκταςθ τθν καλφτερθ πρόγνωςθ των αςκενϊν με πνευμονικι υπζρταςθ. Συνεπϊσ, θ 
κακιζρωςθ ενόσ κακθμερινοφ ενεργοφ τρόπου ηωισ μζςω τθσ ςωματικισ άςκθςθσ, κα 
αποτελζςει ςθμαντικό ςτακμό ςτθν αποκατάςταςθ αςκενϊν με  πνευμονικι υπζρταςθ, 
προςκζτοντασ ζνα ςυμπλθρωματικό μζςο ςτο κεραπευτικό πλάνο τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ 
πάκθςθσ αυτισ.  
 
 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΡΤ ΧΡΡΡΤ ΣΗ ΝΕΙΣΡΤΡΓΙΜΗ ΙΜΑΟΡΣΗΣΑ ΣΩΟ ΜΑΣΩ ΑΜΡΩΟ Ε 
ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΑ ΑΠΡΜΑΣΑΣΑΗ  
Η. Βορδόσ1, Ε. Κουϊδι1, Φ. Μαυροβουνιϊτθσ1, Κ. Μεταξάσ2, Ε. Δθμθτρόσ1, Α. Καλτςάτου1, Α. 
Δελθγιάννθσ1. 
1
Εργαςτιριο Ακλθτιατρικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

2
Εργαςτθριο Εργοφυςιολογίασ-Εργομετρίασ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 

Τα καρδιαγγειακά νοςιματα αποτελοφν τθν κυριότερθ αιτία νοςθρότθτασ παγκοςμίωσ. 
Σφμφωνα με ζρευνεσ τα προγράμματα αποκατάςταςθσ ςυμβάλλουν κετικά ςτθν 
αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. Ωςτόςο, δεδομζνθσ τθσ μειωμζνθσ ςυμμετοχισ των 
αςκενϊν, αναηθτοφνται εναλλακτικζσ μορφζσ άςκθςθσ. Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν 
να αξιολογιςει τθν επίδραςθ ενόσ προγράμματοσ άςκθςθσ, βαςιςμζνο ςτουσ ελλθνικοφσ 
παραδοςιακοφσ χοροφσ, ςτθν αλτικι ικανότθτα, μυϊκι δφναμθ και αντοχι των κάτω άκρων, 
ςε αςκενείσ με χρόνια καρδιακι ανεπάρκεια (ΧΚΑ). Το δείγμα τθσ μελζτθσ αποτελείτο από 
40 αςκενείσ με ΧΚΑ (NYHA≤ II) θλικίασ 73,2 ± 4,7 ετϊν, οι οποίοι χωρίςτθκαν τυχαία ςε δφο 
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ομάδεσ των 20 ατόμων. Οι αςκενείσ τθσ ομάδασ Α ςυμμετείχαν ςε ζνα πρόγραμμα 
αποκατάςταςθσ με ελλθνικοφσ παραδοςιακοφσ χοροφσ, διάρκειασ 12 εβδομάδων, ενϊ θ 
ομάδα Β αποτζλεςε τθν ομάδα ελζγχου, κακϊσ οι αςκενείσ τθσ απείχαν από οποιαδιποτε 
φυςικι δραςτθριότθτα. Μετριςεισ πραγματοποιικθκαν τόςο ςτθν αρχι όςο και ςτο τζλοσ 
του προγράμματοσ, αξιολογϊντασ τθν αντοχι των αςκενϊν με τθν εφαρμογι τθσ εξάλεπτθσ 
δοκιμαςίασ βαδίςματοσ (6ΜWT), τθ μυϊκι δφναμθ των κάτω άκρων με τθ χριςθ 
ιςοκινθτικοφ δυναμομζτρου και τθν αλτικι ικανότθτα με τθ χριςθ του Myotest-Pro, το 
οποίο περιελάμβανε τρεισ τφπουσ άλματοσ (πλειομετρικό, countermovement και squat). 
Στθν αρχικι μζτρθςθ δεν παρουςιάςτθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των δφο 
ομάδων. Στθν τελικι μζτρθςθ θ ομάδα Α παρουςίαςε ςθμαντικι βελτίωςθ ςτο 6MWT κατά 
10% (p<0,05), ςτθ δφναμθ των κάτω άκρων κατά 10,32% (p<0,05), ςτθν ταχφτθτα του  
άλματοσ countermovement κατά 6,9% (p<0,05) και ςτθ δφναμθ κατά το άλμα squat κατά 
5,9% (p<0,05). Επίςθσ, ςτθν ομάδα Α παρατθρικθκε αφξθςθ του φψουσ άλματοσ ςτο 
πλειομετρικό (13,86, p<0,05), ςτο άλμα countermovement (10,68, p<0,05) και ςτο άλμα 
squat (10,45, p<0,05), ενϊ ςθμειϊκθκε βελτίωςθ και ςτθ δφναμθ εκτζλεςθσ του 
countermovement κατά 6,85% (p<0,05). Συμπεραςματικά, ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ 
των προγραμμάτων αποκατάςταςθσ χρθςιμοποιϊντασ ελλθνικοφσ παραδοςιακοφσ χοροφσ 
ςε αςκενείσ με ΧΚΑ, κρίνονται αςφαλι και αποτελεςματικά ςτθ βελτίωςθ τθσ λειτουργικισ 
ικανότθτασ των κάτω άκρων. 
 
 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΜΗ ΑΜΗΗ ΣΡ ΟΕΡΡ ΣΗ ΝΕΙΣΡΤΡΓΙΜΗ ΙΜΑΟΡΣΗΣΑ ΜΑΙ 
ΠΡΙΡΣΗΣΑ ΖΩΗ ΑΘΕΟΩΟ ΤΠΡ ΠΕΡΙΡΔΙΜΗ ΑΙΞΡΜΑΘΑΡΗ  
Α. Σαμαρά1, Ε. Κουϊδι1, Κ. Φουντουλάκθσ2, Σ. Αλεξίου1, Α. Δελθγιάννθσ1 
1
Εργαςτιριο Ακλθτιατρικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

2
Λατρικι Σχολι ΑΡΚ 

 
Τα προγράμματα αποκατάςταςθσ ςε νερό ζχουν αποδειχκεί ότι καλφπτουν μία ευρεία 
κλίμακα πακιςεων, από οξείσ τραυματιςμοφσ ζωσ χρόνια νοςιματα. Οι αςκενείσ με χρόνια 
νεφρικι νόςο τελικοφ ςταδίου που υποβάλλονται ςε περιοδικι αιμοκάκαρςθ, εμφανίηουν 
μειωμζνθ φυςικι επάρκεια και χαμθλά ποςοςτά ςυμμετοχισ ςε προγράμματα άςκθςθσ, 
λόγω των πολλαπλϊν προβλθμάτων υγείασ που αντιμετωπίηουν και του φόβου εμφάνιςθσ 
επιπλοκϊν. Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν θ διερεφνθςθ και αξιολόγθςθ τθσ 
επίδραςθσ ενόσ προγράμματοσ άςκθςθσ ςτο νερό ςτθν λειτουργικι ικανότθτα και ποιότθτα 
ηωισ αιμοκακαιρόμενων αςκενϊν τελικοφ ςταδίου. Στθ μελζτθ ςυμμετείχαν 27 αςκενείσ, 
που χωρίςτθκαν τυχαία ςε δφο ομάδεσ. Στθν ομάδα Α εντάχκθκαν δεκαπζντε αςκενείσ που 
ακολοφκθςαν πρόγραμμα άςκθςθσ ςε πιςίνα, με κλαςικι κολφμβθςθ και υδρογυμναςτικι, 
τρεισ φορζσ τθν εβδομάδα για 4 μινεσ. Θ ομάδα Β (άτομα 12) αποτζλεςε τθν ομάδα 
ελζγχου, με αντίςτοιχθσ θλικίασ αιμοκακαιρόμενουσ αςκενείσ που διιγαν κακιςτικι ηωι. 
Τα τεςτ που αξιολογικθκαν οι αςκενείσ ιταν, 1) θ 6λεπτθ δοκιμαςία βαδίςματοσ (6 min 
walk test-6MWT), 2) θ δοκιμαςία κάκιςμα-όρκια κζςθ –κάκιςμα (Sit toStand test), 3) θ 
δοκιμαςία «Sit & Reach», 4) το ιςομετρικό «Handgrip test» και 5 θ δοκιμαςία «ζγερςθ και 
απομάκρυνςθ» (Timed up & Go). Επίςθσ, όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςυμπλιρωςαν το 
ερωτθματολόγιο ποιότθτασ ηωισ SF-36. Με το πζρασ των 4 μθνϊν παρατθρικθκε βελτίωςθ 
ςε όλεσ τισ ςωματικζσ παραμζτρουσ, κακϊσ και ςτθν ποιότθτα ηωισ τθσ ομάδασ άςκθςθσ. Θ 
απόςταςθ ςτο 6MWT αυξικθκε από 558,8±127,5μ ςε 625,6±128,1 (p<0,05), το Sit to Stand 
τεςτ βελτιϊκθκε από 17,6±5,2εκ ςε 15,2±5,4 (p<0,05), το Handgrip τεςτ από 34,6±14,2χλγρ 
ςε 37,2±14,7 (p<0,05), το Sit & Reach τεςτ από 4,7±9,1εκ ςε -0,6±8,4 (p<0,05), το Timed Up 
& Go τεςτ από 5,5±1,4δευτ to 4,6±1,4 (p<0,05). Θ ομάδα B μείωςε τθν απόδοςι τθσ ςε όλεσ 
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τισ λειτουργικζσ δοκιμαςίεσ. Στο ερωτθματολόγιο SF-36, θ ομάδα A εμφάνιςε βελτίωςθ 
κατά 14,65%, και θ ομάδα B επιδείνωςθ κατά 5,90% (p<0,05). Συμπεραςματικά, 
διαπιςτϊνεται ότι θ άςκθςθ ςτο νερό βελτιϊνει ςθμαντικά τθν λειτουργικι ικανότθτα και 
τθν ποιότθτα ηωισ αιμοκακαιρόμενων αςκενϊν υπό περιοδικι αιμοκάκαρςθ. 
 
 
ΣΗΝΕΞΕΣΡΙΜΗ ΜΑΣΑΓΡΑΦΗ ΒΙΡΝΡΓΙΜΩΟ ΠΑΡΑΞΕΣΡΩΟ Ε ΑΘΝΗΣΕ ΠΡΔΗΝΑΙΑ 
ΤΨΗΝΡΤ ΕΠΙΠΕΔΡΤ ΜΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΜΕΙΑ ΣΗ ΠΡΡΠΡΟΗΗ  
Α. Θλιάδθσ1, Ε. Κουϊδι1, K. Χριςτοφλασ2, A. Δελθγιάννθσ1. 
1
Εργαςτιριο Ακλθτιατρικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

2
Εργαςτθριο Εργοφυςιολογίασ-Εργομετρίασ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
Θ ποδθλαςία είναι ζνα άκλθμα υψθλϊν εντάςεων με μεγάλεσ απαιτιςεισ, που μπορεί να 
οδθγιςει ςε διαταραχζσ υγείασ. Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν θ αξιολόγθςθ τθσ 
χριςθσ ςφγχρονων τθλεμετρικϊν μεκόδων ςτθν παρακολοφκθςθ βιολογικϊν παραμζτρων 
κατά τθ διάρκεια ποδθλαςίασ κατά τθν ζναρξθ και λιξθ ενόσ ετιςιου προπονθτικοφ 
κφκλου. Στθ μελζτθ ςυμμετείχαν 16 υγιείσ ποδθλάτεσ υψθλοφ επιπζδου (μζςθ θλικία 
24,1±4,5 ζτθ), οι οποίοι ελζγχκθκαν κατά  τθν ζναρξθ τθσ προετοιμαςίασ και ςτθν 
αγωνιςτικι περίοδο. Και ςτισ δφο φάςεισ τθσ προπονθτικισ περιόδου, οι ακλθτζσ 
υποβλικθκαν ςε καρδιοαναπνευςτικι δοκιμαςία κόπωςθσ ςε εργοποδιλατο, από τθν 
οποία υπολογίςτθκε το αναερόβιο κατϊφλι κάκε ακλθτι, που αποτζλεςε βαςικό μζςο 
ζνταςθσ τθσ ποδθλάτθςθσ ςτο πεδίο, κατά τθ διάρκεια 30’ προπόνθςθσ των ακλθτϊν. Κατά 
τθν ποδθλαςία ςτο πεδίο αξιολογικθκαν τθλεμετρικά οι μεταβολζσ τθσ καρδιακισ 
ςυχνότθτασ, τθσ αρτθριακισ πίεςθσ, του κορεςμοφ Οξυγόνου και των επιπζδων γλυκόηθσ, 
αιμοςφαιρίνθσ και αιματοκρίτθ. Από τθν εργοςπιρομζτρθςθ διαπιςτϊκθκε αφξθςθ ςτθ 
VO2max κατά 12,6% (p<0,05) ςτθ λιξθ τθσ προπονθτικισ περιόδου ςε ςχζςθ με τθν ζναρξι 
τθσ. Από τθ μζτρθςθ ςτο πεδίο εμφανίςτθκε μείωςθ των επιπζδων  αιμοςφαιρίνθσ μετά τθν 
άςκθςθ 5,8% (p<0,05) και 3,2% (p<0,05) ςτθν ζναρξθ και λιξθ τθσ προπονθτικισ περιόδου, 
αντίςτοιχα. Τα επίπεδα γλυκόηθσ μειϊκθκαν αμζςωσ μετά τθν άςκθςθ κατά 4,4% (p<0,05) 
ςτθν ζναρξθ και κατά  5% (p<0,05) ςτθ λιξθ τθσ προπονθτικισ περιόδου. Επίςθσ, ο 
κορεςμόσ Ο2 μειϊκθκε αμζςωσ μετά τθν άςκθςθ κατά 2,7% (p<0,05) ςτθν ζναρξθ και 1,8% 
(p<0,05) ςτθ λιξθ τθσ περιόδου. Τζλοσ, αναφζρκθκαν ςυμπτϊματα κόπωςθσ, δφςπνοιασ, 
ταχυκαρδίασ και ηάλθσ ςτθν αρχι τθσ προπονθτικισ περιόδου, ενϊ ςτο τζλοσ τθσ 
προπονθτικισ περιόδου μειϊκθκαν αιςκθτά. Από τθν όλθ διαδικαςία διαπιςτϊκθκε ότι οι 
τθλεμετρικζσ ςυςκευζσ που χρθςιμοποιικθκαν διακρίνονται για τθν ευχρθςτία, αξιοπιςτία 
και επαναλθψιμότθτα των μετριςεων. Συμπεραςματικά, οι εφαρμογζσ τθσ τθλεϊατρικισ 
μποροφν να ςυμβάλλουν ςτον ζγκαιρο εντοπιςμό και ςτθν πρόλθψθ διαταραχϊν κατά τθν 
άςκθςθ ςτο πεδίο και αποτελοφν ζνα χριςιμο και καινοτόμο εργαλείο ςτον ακλθτιςμό.  
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ΠΕΡΙΝΗΨΕΙ ΠΡΡΦΡΡΙΜΩΟ ΑΟΑΜΡΙΟΩΕΩΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΨΤΧΡΝΡΓΙΑ 
ΣΡΤ ΑΘΝΗΣΙΞΡΤ ΜΑΙ ΣΗ ΑΜΗΗ 

 
 
ΕΝΝΗΟΕ ΑΘΝΗΣΕ ΠΡΔΗΝΑΙΑ ΣΡ ΕΠΩΣΕΡΙΜΡ: Η ΑΡΧΗ ΜΑΙ ΣΡ ΣΕΝΡ ΣΡΤ ΡΟΕΙΡΡΤ 
Ε. Διακάκθ1, Μ. Γοφδασ1, S. Chroni2 
1
ΣΕΦΑΑ, Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ 

2
Hedmark University of Applied Sciences, Norway 

 
Τα κίνθτρα που οδθγοφν τουσ ακλθτζσ/ριεσ να δοκιμάςουν τθν επαγγελματικι καριζρα 
τουσ εκτόσ των ςυνόρων τθσ χϊρασ τουσ είναι ζνα κζμα που απαςχόλθςε τισ δφο τελευταίεσ 
δεκαετίεσ κυρίωσ ερευνθτζσ τθσ κοινωνιολογίασ του ακλθτιςμοφ και ςε μικρότερο βακμό 
τθσ ακλθτικισ ψυχολογίασ, δθμιουργϊντασ ζτςι ερευνθτικά κενά. Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ 
ζρευνασ ιταν να διερευνιςει τα κίνθτρα Ελλινων ακλθτϊν για τθν ζναρξθ, παράταςθ αλλά 
και τερματιςμό μιασ περιόδου μετανάςτευςθσ υπό το κεωρθτικό πρίςμα διαδικαςιϊν 
προςαρμογισ τθσ Φίςκε (2004). Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν οι πρϊτοι πζντε Ζλλθνεσ ακλθτζσ 
ποδθλαςίασ (τζςςερισ άντρεσ και μια γυναίκα), που μετανάςτευςαν για να επιδιϊξουν 
επαγγελματικι ακλθτικι καριζρα ςε θμι-επαγγελματικζσ ομάδεσ τθσ Ευρϊπθσ. 
Χρθςιμοποιικθκε θ ποιοτικι μεκοδολογία με εισ βάκοσ αναδρομικζσ ςυνεντεφξεισ και 
πραγματοποιικθκε κεματικι αφθγθματικι ανάλυςθ κακοδθγοφμενθ από τθ κεωρθτικι 
προςζγγιςθ τθσ Φίςκε (2004), για τισ διαδικαςίεσ προςαρμογισ/βαςικά κοινωνικά κίνθτρα. 
Από τισ αναλφςεισ προζκυψε ότι αυτό που ϊκθςε τουσ ακλθτζσ να κυνθγιςουν το όνειρο 
για διεκνι καριζρα ιταν αποτζλεςμα μιασ πολυπαραγοντικισ διαδικαςίασ απόςχιςθσ από 
τθ χϊρα αποςτολισ και όχι απλά το κίνθτρο για βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ. Πςον αφορά ςτα 
κίνθτρα τερματιςμοφ του ςυμβολαίου και επιςτροφισ ςτθ χϊρα αποςτολισ, οι αποφάςεισ 
των ακλθτϊν βαςίςτθκαν ςτθν εξιςορρόπθςθ των βαςικϊν κινιτρων που οδθγοφςαν ςε 
προςαρμογι ι μθ-προςαρμογι ςτα νζα περιβάλλοντα. Τα αποτελζςματα δείχνουν ότι θ 
ιςορροπία, θ πλιρωςθ ι θ παράλειψθ βαςικϊν κοινωνικϊν κινιτρων ζπαιξε κακοριςτικό 
ρόλο ςτισ αποφάςεισ των ακλθτϊν και δθ ςτο τζλοσ μιασ επαγγελματικισ καριζρασ ςτο 
εξωτερικό. Με τον εμπλουτιςμό των γνϊςεων προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, επαγγελματίεσ 
που ςυνεργάηονται με ακλθτζσ που μεταναςτεφουν μποροφν να ςυμβάλλουν πιο 
αποτελεςματικά ςτθ διαμόρφωςθ ςυνκθκϊν, που κα εξαςφαλίηουν αρμονικι μετάβαςθ, 
προςαρμογι και ποιότθτα ηωισ. 
 
 
ΑΜΗΗ ΜΑΙ ΑΤΣΡ-ΡΤΘΞΙΗ ΓΙΑ ΣΗΟ ΔΙΑΜΡΠΗ ΣΡΤ ΜΑΠΟΙΞΑΣΡ: ΑΠΡ ΣΗΟ ΘΕΩΡΙΑ 
ΣΗΟ ΠΡΑΠΗ 
Κ. Τηατηάκθ, Α. Χατηθγεωργιάδθσ, Λ. Κεοδωράκθσ 
ΣΕΦΑΑ, Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ  

 
Θ άςκθςθ προβάλλεται ωσ ζνα ςθμαντικό εργαλείο για  τθ διακοπι του καπνίςματοσ, 
ωςτόςο, παρεμβατικά προγράμματα άςκθςθσ, που ζχουν εφαρμοςτεί προσ τθν 
κατεφκυνςθ αυτι, παρουςιάηουν αντικρουόμενα ςυμπεράςματα. Βαςιηόμενοι ςτθ κεωρία 
του αυτο-κακοριςμοφ και ςτθ χριςθ των ψυχολογικϊν ςτρατθγικϊν αυτο-ρφκμιςθσ 
(κακοριςμόσ ςτόχων, αυτοομιλία, αναπνοζσ), ςχεδιάςκθκε ζνα παρεμβατικό πρόγραμμα 
άςκθςθσ για καπνιςτζσ, με ςκοπό τθ διακοπι του καπνίςματοσ. Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 
25 μθ αςκοφμενοι καπνιςτζσ, 16 άτομα ςτθν ομάδα παρζμβαςθσ και 9 άτομα ςτθν ομάδα 
ελζγχου-αναμονισ. Θ παρζμβαςθ είχε διάρκεια 8 εβδομάδεσ με προοδευτικά αυξανόμενθ 
ςυχνότθτα και διάρκεια άςκθςθσ. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι 10 άτομα ςτθν ομάδα 
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παρζμβαςθσ διζκοψαν το κάπνιςμα και τα υπόλοιπα 6 άτομα το μείωςαν ςθμαντικά, ενϊ 
δεν παρατθρικθκαν αλλαγζσ ςτθν άςκθςθ ι το κάπνιςμα για τθν ομάδα ελζγχου. Τα 
ευριματα υποςτθρίηουν ότι ο ςχεδιαςμόσ των προγραμμάτων άςκθςθσ με ςτζρεο 
κεωρθτικό υπόβακρο μπορεί να ςυμβάλει αποτελεςματικά ςτθ μείωςθ και διακοπι του 
καπνίςματοσ και αναδεικνφει τθ κεωρία του αυτοκακοριςμοφ ωσ κατάλλθλο πλαίςιο για 
τθν καταπολζμθςθ ανκυγιεινϊν ςυμπεριφορϊν, μζςα από τθν προϊκθςθ τθσ άςκθςθσ.  
 
 
ΑΓΩΟΙΣΙΜΡ ΑΓΧΡ ΜΑΙ ΑΤΣΡΠΕΠΡΠΡΙΘΗΗ: Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΠΡΡΜΝΗΗ ΣΡΤ ΑΓΩΟΑ 
ΜΑΙ ΣΩΟ ΔΕΠΙΡΣΗΣΩΟ ΣΡΤ ΑΘΝΗΣΗ 
Ν.Α.Μ. Σταφρου1,2, Γ. Σκοφρα2, S. Koehn3, Μ. Ψυχουντάκθ1 

1
ΣΕΦΑΑ/ΕΚΡΑ,  

2
Εκνικό Κζντρο Ακλθτικϊν Ερευνϊν, ΟΑΚΑ «Σπφροσ Λοφθσ» 

3
Department of Health Sciences, Liverpool Hope University, Liverpool, UK 

 

Θ πολυδιάςτατθ κεωρία του άγχουσ (multidimensional anxiety theory) και θ κεωρία τθσ 
ψυχολογικισ ροισ (flow theory) αποτελοφν δφο ςθμαντικζσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ ςτθ 
μελζτθ τθσ ψυχολογικισ κατάςταςθσ των ακλθτϊν, πριν και κατά τθ διάρκεια των αγϊνων. 
Σκοπόσ τθσ μελζτθσ είναι θ εξζταςθ του ρόλου τθσ υποκειμενικά εκτιμϊμενθσ πρόκλθςθσ 
του αγϊνα και των δεξιοτιτων του ακλθτι ςτο άγχοσ και τθν αυτοπεποίκθςθ πριν τον 
αγϊνα. Στθ μελζτθ ςυμμετείχαν 346 ακλθτζσ/τριεσ ατομικϊν αγωνιςμάτων. Οι ακλθτζσ 
ςυμπλιρωςαν το Ερωτθματολόγιο Αγωνιςτικοφ Άγχουσ Κατάςταςθσ-2 (Competitive State 
Anxiety Inventory-2) και δφο 11βάκμιεσ κλίμακεσ μζτρθςθσ τθσ πρόκλθςθσ του αγϊνα και 
των δεξιοτιτων του ακλθτι, μία ϊρα πριν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον αγϊνα με βάςθ το πϊσ 
αιςκάνονταν τθ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι. Μία ϊρα μετά τον αγϊνα οι ακλθτζσ ςυμπλιρωςαν 
τθν Κλίμακα Ψυχολογικισ οισ-2 (Flow State Scale-2), με βάςθ το πϊσ αιςκάνκθκαν κατά 
τθ διάρκεια του αγϊνα. Με βάςθ τισ τιμζσ των κλιμάκων τθσ πρόκλθςθσ του αγϊνα (χαμθλι 
vs υψθλι) και των δεξιοτιτων του ακλθτι (χαμθλζσ vs υψθλζσ) οι ακλθτζσ 
κατθγοριοποιικθκαν ςε τζςςερισ ςυνκικεσ: ροή (υψθλι πρόκλθςθ – υψθλζσ δεξιότθτεσ), 
χαλάρωςη (χαμθλι πρόκλθςθ – υψθλζσ δεξιότθτεσ), άγχοσ (υψθλι πρόκλθςθ – χαμθλζσ 
δεξιότθτεσ) και απάθεια (χαμθλι πρόκλθςθ – χαμθλζσ δεξιότθτεσ). Τα αποτελζςματα τθσ 
πολυμεταβλθτισ ανάλυςθσ διακφμανςθσ ζδειξαν τθν φπαρξθ ςτατιςτικά ςθμαντικά 
υψθλότερων τιμϊν αυτοπεποίκθςθσ και χαμθλότερου γνωςτικοφ και ςωματικοφ άγχουσ 
ςτουσ ακλθτζσ ςτισ ςυνκικεσ τθσ ροισ και τθσ χαλάρωςθσ, ζναντι των ακλθτϊν ςτισ 
ςυνκικεσ τθσ απάκειασ και του άγχουσ. Επίςθσ, ςθμαντικζσ κετικζσ ςυςχετίςεισ εμφάνιςε θ 
ψυχολογικι ροι με τθν αυτοπεποίκθςθ και αρνθτικζσ με το γνωςτικό και το ςωματικό 
άγχοσ. Θ αναλογία μεταξφ πρόκλθςθσ του αγϊνα και δεξιοτιτων του ακλθτι αποτελεί 
κρίςιμο παράγοντα για το βακμό και τισ μεταβολζσ του αγωνιςτικοφ άγχουσ και τθσ 
αυτοπεποίκθςθσ πριν τον αγϊνα και τθσ ςχζςθσ τουσ με τθν ψυχολογικι ροι. 
 
 
ΨΤΧΡΝΡΓΙΜΗ ΡΡΗ – ΒΑΙΜΕ ΨΤΧΡΝΡΓΙΜΕ ΑΟΑΓΜΕ: ΕΠΕΣΑΖΡΟΣΑ ΣΗ ΞΕΣΑΠΤ ΣΡΤ 
ΧΕΗ 
Ν.Α.Μ. Σταφρου1,2, Ε. Μανωλόπουλοσ-Δεκάριςτοσ2, T.O.D. Panoulas3, Μ. Ψυχουντάκθ1 

1
Εργαςτιριο Ακλθτικισ Ψυχολογίασ & Κινθτικισ Συμπεριφοράσ, ΣΕΦΑΑ/ΕΚΡΑ  

2
Εργαςτιριο Ακλθτικισ Ψυχολογίασ, ΕKAE, ΟΑΚΑ «Σπφροσ Λοφθσ» 

3
Department of Psychology, Health and Wellness, University of North Carolina Asheville 

 
Στο πλαίςιο τθσ κεωρίασ του αυτοκακοριςμοφ, οι βαςικζσ ψυχολογικζσ ανάγκεσ αποτελοφν 
βαςικά χαρακτθριςτικά, θ ικανοποίθςθ των οποίων μπορεί να ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ των 
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εςωτερικϊν κινιτρων με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία κετικϊν ςυναιςκθμάτων, όπωσ θ 
ψυχολογικι ροι. Σκοπόσ τθσ μελζτθσ είναι θ εξζταςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ τθσ ψυχολογικισ 
ροισ και των βαςικϊν ψυχολογικϊν αναγκϊν. Στθ μελζτθ ςυμμετείχαν εκατόν εξιντα οκτϊ 
(168) ακλθτζσ/τριεσ ατομικϊν και ομαδικϊν ακλθμάτων. Θ θλικία των ςυμμετεχόντων 
κυμάνκθκε από 10 ζωσ 50 ζτθ (Μ = 21,48 ζτθ, SD = 4,02), ενϊ θ μζςθ αγωνιςτικι τουσ 
εμπειρία ιταν περίπου 9 ζτθ (Μ = 9,27, SD = 3,84). Οι ακλθτζσ ςυμπλιρωςαν τθν Κλίμακα 
των Βαςικϊν Ψυχολογικϊν Αναγκϊν (Vlachopoulos & Michailidou, 2006), τθν Κλίμακα 
Ψυχολογικισ οισ-2 (Jackson & Eklund, 2002) και δφο 11βάκμιεσ κλίμακεσ μζτρθςθσ τθσ 
πρόκλθςθσ του αγϊνα και των δεξιοτιτων του ακλθτι, με βάςθ το πϊσ ςυνικωσ 
αιςκάνονται όταν αγωνίηονται. Με βάςθ τθν πρόκλθςθ του αγϊνα (χαμθλι vs υψθλι) και 
τισ δεξιότθτεσ του ακλθτι (χαμθλζσ vs υψθλζσ) οι ακλθτζσ κατθγοριοποιικθκαν ςε τζςςερισ 
ςυνκικεσ: ροή (υψθλι πρόκλθςθ – υψθλζσ δεξιότθτεσ), χαλάρωςη (χαμθλι πρόκλθςθ – 
υψθλζσ δεξιότθτεσ), άγχοσ (υψθλι πρόκλθςθ – χαμθλζσ δεξιότθτεσ) και απάθεια (χαμθλι 
πρόκλθςθ – χαμθλζσ δεξιότθτεσ). Σθμαντικζσ κετικζσ ςυςχετίςεισ εμφάνιςαν θ ψυχολογικι 
ροι, θ υποκειμενικά εκτιμϊμενθ πρόκλθςθ του αγϊνα και οι δεξιότθτεσ του ακλθτι με 
παράγοντεσ των βαςικϊν ψυχολογικϊν αναγκϊν (ικανότθτα, αυτονομία). Τα αποτελζςματα 
τθσ πολυμεταβλθτισ ανάλυςθσ διακφμανςθσ ζδειξαν τθν φπαρξθ ςτατιςτικά ςθμαντικά 
υψθλότερων τιμϊν ςτουσ παράγοντεσ τθσ ικανότθτασ και τθσ αυτονομίασ ςτουσ ακλθτζσ 
ςτισ ςυνκικεσ τθσ ροισ και τθσ χαλάρωςθσ, ζναντι των ακλθτϊν ςτισ ςυνκικεσ τθσ 
απάκειασ και του άγχουσ. Θ ικανοποίθςθ των βαςικϊν ψυχολογικϊν αναγκϊν ςυμβάλει ςτθ 
βελτίωςθ τθσ ςυναιςκθματικισ κατάςταςθσ, ενϊ ςυγχρόνωσ οι ακλθτζσ αιςκάνονται 
περιςςότερο ικανοί και αξιολογοφν τουσ αγϊνεσ ωσ προκλθτικοφσ, ςτοιχεία τα οποία 
δφνανται να ςυμβάλουν ςτθν εμφάνιςθ κετικότερων ςυναιςκθμάτων ςτθ διάρκεια του 
αγϊνα.  
 
 
ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΞΕΘΡΔΡΤ ΑΤΣΡΔΙΔΑΜΑΝΙΑ ΣΗ ΔΙΑΞΡΡΦΩΗ ΜΙΟΗΣΡΩΟ ΜΑΙ 
ΑΟΣΙΝΗΨΕΩΟ ΓΙΑ ΕΠΩΧΡΝΙΜΗ ΦΤΙΜΗ ΔΡΑΣΗΡΙΡΣΗΣΑ ΞΑΘΗΣΩΟ/-ΞΑΘΗΣΡΙΩΟ 

ΔΕΤΣΕΡΡΒΑΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ 
Δ. Νζτασ, Β. Μπαρκοφκθσ, Α. Μουρατίδου, Χ. Τςορμπατηοφδθσ 
ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι να μελετιςει τθν επίδραςθ τθσ μεκόδου τθσ 
αυτοδιδαςκαλίασ ςτισ πεποικιςεισ μακθτϊν/-τριϊν Λυκείου για εξωςχολικι Φυςικι 
Δραςτθριότθτα. Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 450 μακθτζσ/-τριεσ τθσ A’ Λυκείου (245 αγόρια, 
205 κορίτςια), με μζςο όρο θλικίασ 15,9 (ΤΑ=0,80), που χωρίςτθκαν ςτθν ομάδα 
παρζμβαςθσ και ςτθν ομάδα ελζγχου. Θ παρζμβαςθ αφοροφςε τθ διδαςκαλία του 
μακιματοσ Φυςικισ Αγωγισ του Λυκείου με τθ μζκοδο τθσ αυτοδιδαςκαλίασ και είχε 
διάρκεια 10 εβδομάδεσ. Ερωτθματολόγια δόκθκαν πριν και μετά τθν παρζμβαςθ. 
Μετρικθκαν το κλίμα αυτονομίασ, τα κίνθτρα, θ ευχαρίςτθςθ, θ προςπάκεια και θ ανία ςτο 
μάκθμα Φυςικισ Αγωγισ, τα κίνθτρα για εξωςχολικι Φυςικι Δραςτθριότθτα, οι ςτάςεισ, ο 
Αντιλαμβανόμενοσ Ζλεγχοσ Συμπεριφοράσ, θ πρόκεςθ για τισ εξωςχολικζσ Φυςικζσ 
Δραςτθριότθτεσ. Τα αποτελζςματα από τθν ανάλυςθ διακφμανςθσ με επαναλαμβανόμενεσ 
μετριςεισ ζδειξαν ότι το πρόγραμμα παρζμβαςθσ ςτο μάκθμα Φυςικισ Αγωγισ Λυκείου, 
που βαςίηεται ςτθ μζκοδο τθσ αυτοδιδαςκαλίασ, επθρεάηει κετικά το κλίμα αυτονομίασ και 
τα αυτόνομα κίνθτρα για εξωςχολικι Φυςικι Δραςτθριότθτα  κακϊσ επίςθσ και τθν 
πρόκεςθ για ςυμμετοχι ςε εξωςχολικι Φυςικι Δραςτθριότθτα. Από τα αποτελζςματα 
προκφπτει ότι θ μζκοδοσ αυτοδιδαςκαλίασ μπορεί να αποτελζςει μία αποτελεςματικι 
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πρακτικι για τθ βελτίωςθ των πεποικιςεων των μακθτϊν/-τριϊν για τθν εξωςχολικι 
Φυςικι Δραςτθριότθτα. 
 
 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΔΙΔΑΜΑΝΙΑ ΣΡΤ ΧΡΡΡΤ ΣΡ ΞΑΘΗΞΑ ΣΗ ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΟ 
ΑΤΣΡΟΡΞΙΑ ΜΑΙ ΣΑ ΜΙΟΗΣΡΑ  ΞΑΘΗΣΩΟ/-ΣΡΙΩΟ ΣΗ Α/ΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ 
Α. Μαυροποφλου, Β. Μπαρκοφκθσ, Σ. Δοφκα, Κ. Αλεξανδρισ 
ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
Θ Σχολικι Φυςικι Αγωγι είναι επί το πλείςτον θ πρϊτθ επαφι των παιδιϊν με τον χϊρο τθσ 
άκλθςθσ.  Λδιαίτερα ςτθν Α’/κμια Εκπαίδευςθ ο κακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ είναι εκείνοσ που 
μπορεί να επθρεάςει κετικά τθν αντίλθψθ των μακθτϊν-τριϊν για άκλθςθ. Σκοπόσ τθσ 
παροφςασ ζρευνασ ιταν να μελετιςει τθν επίδραςθ ενόσ προγράμματοσ Φυςικισ Αγωγισ, με 
βάςθ το χορό ςτθν επίδραςθ των κινιτρων για ςυμμετοχι ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ. 
Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 252 μακθτζσ και μακιτριεσ Εϋ και ΣΤϋ τάξθσ Δθμοτικϊν ςχολείων, που 
χωρίςτθκαν ςε 3 ομάδεσ. Θ Αϋ ομάδα παρζμβαςθσ εφάρμοςε ζνα πρόγραμμα άκλθςθσ 
βαςιςμζνο ςε διάφορα είδθ χοροφ. Θ Βϋ ομάδα παρζμβαςθσ αςχολικθκε μόνο με ελλθνικοφσ 
παραδοςιακοφσ χοροφσ, ενϊ θ ομάδα ελζγχου Γϋ εφάρμοςε το κλαςικό πρόγραμμα που 
βαςίηεται ςε ακλοπαιδιζσ. Το παρεμβατικό πρόγραμμα είχε διάρκεια 6 εβδομάδεσ και οι 
μακθτζσ ςυμπλιρωςαν ερωτθματολόγιο, τόςο πριν τθν εφαρμογι του προγράμματοσ, όςο και 
αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ςτατιςτικά 
ςθμαντικι αφξθςθ μόνο ςτθν Αϋ ομάδα παρζμβαςθσ, όςον αφορά τθν υποςτιριξθ τθσ 
αυτονομίασ, με κετικό αντίκτυπο ςτα εςωτερικά κίνθτρα των μακθτϊν/-τριϊν ςε αντίκεςθ με τα 
εξωτερικά κίνθτρα. Επίςθσ, οι μακθτζσ/-τριεσ τθσ ομάδασ παρζμβαςθσ Α’ εμφάνιςαν 
υψθλότερεσ ςυνζπειεσ των κινιτρων, τόςο ςε ςχζςθ με τθν ομάδα παρζμβαςθσ Β’, όςο και με 
τθν ομάδα ελζγχου Γ’. Συμπεραςματικά, μποροφμε να ποφμε ότι ζνα πρόγραμμα παρζμβαςθσ 
ςτο μάκθμα τθσ ςχολικισ Φυςικισ αγωγισ, που ειςάγει πιο καινοτόμα προγράμματα, δείχνει να 
επθρεάηει κετικά το κλίμα κινιτρων των μακθτϊν/-τριϊν. 

 
 
Η ΕΟΟΡΙΑ ΣΗ ΤΠΕΤΘΤΟΡΣΗΣΑ ΞΕΑ ΑΠΡ ΣΑ ΝΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΑΘΗΣΩΟ 
A. Κουτελίδασ, Λ. Σφρμπασ, N. Διγγελίδθσ   
ΣΕΦΑΑ/ΡΚ 

 
Τα παιδιά αναπτφςςονται μζςα ςε ζνα «κοινωνικά τοξικό περιβάλλον» (Garbarino, 1997), 
επιβλαβζσ για τθν ανάπτυξι τουσ. Θ ενςωμάτωςθ δεξιοτιτων ηωισ ςτα προγράμματα τθσ 
Φυςικισ Αγωγισ, προκειμζνου να βοθκθκεί θ προςωπικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των παιδιϊν, 
είναι μια απάντθςθ ςτα ςυνεχϊσ αυξανόμενα κοινωνικά προβλιματα. O ςκοπόσ τθσ παροφςασ 
ζρευνασ ιταν να ερευνιςει τισ αντιλιψεισ των μακθτϊν 6θσ δθμοτικοφ ςχετικά με τθν ζννοια 
τθσ «υπευκυνότθτασ», με βάςθ το κεωρθτικό πλαίςιο του Hellison TPSR model (2011). Συνολικά 
17 αγόρια and κορίτςια από 9 δθμοτικά ςχολεία τθσ κεντρικισ Ελλάδα ςυμμετείχαν ςτθν 
ζρευνα. Για τθ ςυλλογι των δεδομζνων πραγματοποιικθκαν θμι-δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ. Οι 
μακθτζσ κλικθκαν να απαντιςουν ςε 6 ανοικτζσ ερωτιςεισ. Θ ζκτθ ερϊτθςθ «Τι ςθμαίνει 
υπευκυνότθτα για ςζνα; Ρερίγραψζ μου ποιεσ ςυμπεριφορζσ κεωρείσ ωσ υπεφκυνζσ» 
απευκυνόταν ςτουσ μακθτζσ, προκειμζνου να περιγράψουν τον τρόπο που αντιλαμβάνονται 
τθν ζννοια τθσ υπευκυνότθτασ. Θ απομαγνθτοφϊνθςθ και ανάλυςθ των δεδομζνων 
πραγματοποιικθκε με τθ βοικεια του ςτατιςτικοφ προγράμματοσ για ποιοτικζσ αναλφςεισ QSR 
NVivo. Ρραγματοποιικθκε ανοικτι και αξονικι κωδικοποίθςθ των απαντιςεων των μακθτϊν 
ςτθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ. Από τθν ανάλυςθ των απαντιςεων προκφπτει ότι οι μακθτζσ 
αναφζρονται κυρίωσ ςτο πρϊτο επίπεδο τθσ υπευκυνότθτασ το «ςεβαςμό» (42 αναφορζσ) και 
των επιμζρουσ ςτοιχείων του (αυτοζλεγχο, ειρθνικι επίλυςθ των διαφορϊν και κυρίωσ των 
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ςυμπεριφορϊν, που είναι ενδεικτικζσ τθσ αξιοπιςτίασ-ςυνζπειασ, πεικαρχίασ και ανκρϊπινθσ 
αξιοπρζπειασ). Επίςθσ, οι μακθτζσ αναφζρονται ςυχνά (20 αναφορζσ) ςτο τρίτο επίπεδο τθσ 
υπευκυνότθτασ, τθν «αυτο-κατεφκυνςθ» και των επιμζρουσ δομικϊν τθσ ςτοιχείων 
(ανεξαρτθςία ςτθν εκτζλεςθ κακθκόντων, πρόοδο ςτθ κζςπιςθ ςτόχων και κυρίωσ 
ςυμπεριφορϊν που δείχνουν αυτοδζςμευςθ). Εξίςου ςθμαντικι ιταν θ αναφορά των μακθτϊν 
(17) και ςτο τζταρτο επίπεδο υπευκυνότθτασ τθν «αλλθλοβοικεια και θγεςία» και των 
επιμζρουσ δομικϊν τθσ ςτοιχείων (τθ φροντίδα και τθ ςυμπόνια, τθν ευαιςκθςία και τθσ 
εςωτερικι δφναμθ). Ωςτόςο, ςπάνιεσ ιταν οι αναφορζσ των μακθτϊν ςτο δεφτερο επίπεδο 
υπευκυνότθτασ αυτό τθσ προςπάκειασ (5 αναφορζσ). Τα ευριματα τθσ παροφςασ ζρευνασ 
καταδεικνφουν ότι οι μακθτζσ αναγνωρίηουν, τόςο τθν ατομικι (προςωπικι) όςο και τθν 
κοινωνικι διάςταςθ τθσ υπευκυνότθτασ.    

 
 
ΣΑ ΟΡΗΣΙΜΑ ΞΡΟΣΕΝΑ ΣΩΟ ΞΑΘΗΣΩΟ 4Η, 5Η ΜΑΙ 6Η ΔΗΞΡΣΙΜΡΤ ΧΕΣΙΜΑ ΞΕ ΣΗΟ 
ΕΟΕΡΓΕΙΑΜΗ ΔΑΠΑΟΗ ΜΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΜΕΙΑ ΣΗ ΑΜΗΗ 
Λ. Σφρμπασ, A. Κουτελίδασ, N. Διγγελίδθσ 
ΣΕΦΑΑ/ΡΚ 

 
Ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ του μακιματοσ τθσ φυςικισ αγωγισ είναι να βοθκά τουσ 
μακθτζσ να μακαίνουν να κινοφνται, αλλά και να μακαίνουν μζςω τθσ κίνθςθσ (Gallahue, 
1996). Επιπλζον, ςφμφωνα με το ελλθνικό αναλυτικό πρόγραμμα του δθμοτικοφ ςχολείου 
(Ρ.Λ., 2003), ζνασ από τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ είναι να βοθκιςει 
τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν ζννοιεσ ςχετικζσ με τθ Φυςικι Αγωγι. Θ υφιςτάμενθ γνϊςθ 
των μακθτϊν επιδρά ςθμαντικά ςτθ επεξεργαςία τθσ νζασ πλθροφορίασ και εν τζλει ςτθ 
διαμόρφωςθ τθσ γνϊςθσ τουσ. Ωςτόςο, θ γνϊςθ μασ είναι περιοριςμζνθ ςχετικά με τον 
τρόπο που αντιλαμβάνονται οι μακθτζσ ζννοιεσ ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ. Σκοπόσ 
τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι να εξετάςει τα νοθτικά μοντζλα των μακθτϊν Δ’, Ε’ και ΣT’ 
τάξθσ. Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 24 μακθτζσ/τρεισ (Αγόρια=11, Κορίτςια=13). Θ ανάλυςθ 
των δεδομζνων πραγματοποιικθκε με το ςτατιςτικό πρόγραμμα για ποιοτικζσ αναλφςεισ 
QSR NVivo. Για τθν ανάλυςθ των ςυνεντεφξεων πραγματοποιικθκε ανοικτι κωδικοποίθςθ, 
όπου δφο ερευνθτζσ ανεξάρτθτα δθμιοφργθςαν κωδικοφσ με βάςθ τισ απαντιςεισ των 
μακθτϊν. Στθ ςυνζχεια πραγματοποιικθκε αξονικι κωδικοποίθςθ, προκειμζνου να 
αναγνωριςτοφν ομοιότθτεσ ςτισ απαντιςεισ των φοιτθτϊν. Μζςω τθσ ςφγκριςθσ όλων των 
απαντιςεων των φοιτθτϊν ανακαλφφκθκαν κεματικζσ ενότθτεσ, οι οποίεσ αντανακλοφςαν 
τισ αντιλιψεισ των φοιτθτϊν (Strauss & Corbin, 2008). Τζλοσ, οι μακθτζσ κατατάχκθκαν ςε 
ομάδεσ με βάςθ τα νοθτικά μοντζλα, που προζκυψαν από τθν προθγοφμενθ ανάλυςθ. 
Ειδικότερα, διαπιςτϊκθκε ότι οι μακθτζσ είχαν αναπτφξει τρία νοθτικά μοντζλα. Οι μακθτζσ 
που κατατάχκθκαν ςτο πρϊτο νοθτικό μοντζλο (n=21) κεωροφςαν ότι: «Πταν 
κουραηόμαςτε φεφγει θ ενζργεια… αν ξεκουραςτοφμε λίγο παίρνουμε πίςω τθν ενζργεια». 
Στο δεφτερο νοθτικό μοντζλο κατατάχκθκαν 2 μακθτζσ, οι οποίοι πίςτευαν ότι: «Θ άςκθςθ 
μασ βοθκάει να ζχουμε ζνα υγιζσ και γυμναςμζνο ςϊμα και μασ βοθκάει να κάψουμε τισ 
κερμίδεσ, που ζχουμε πάρει από τα τρόφιμα… όςο περιςςότερο τρζχουμε τόςο 
περιςςότερεσ κερμίδεσ καίμε». Τζλοσ, ςτο τρίτο νοθτικό μοντζλο κατατάχκθκε 1 μακθτισ, ο 
οποίοσ διλωςε ότι: «όταν τρζχεισ κουράηεςαι περιςςότερο γιατί πασ πιο γριγορα από όταν 
περπατάσ και κζλεισ περιςςότερθ ενζργεια». Τα τρία διαφοροποιθμζνα και προοδευτικισ 
πολυπλοκότθτασ νοθτικά μοντζλα αντανακλοφν τθν προςπάκεια των μακθτϊν να 
εξθγιςουν τθν ενεργειακι δαπάνθ κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ.  
 

 



2ο Διεκνζσ Συνζδριο Ακλθτικϊν Επιςτθμϊν 

 

85 

 

 
ΠΕΡΙΝΗΨΕΙ ΑΟΑΡΣΗΞΕΟΩΟ ΑΟΑΜΡΙΟΩΕΩΟ 

 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΠΝΕΙΡΞΕΣΡΙΜΗ ΠΡΡΠΡΟΗΗ ΣΗΟ ΣΑΧΤΣΗΣΑ ΠΡΔΡΦΑΙΡΙΣΩΟ 
Ρ. Μαρτινίδθσ1, Ν. Αλεξανδρισ 2, Κ. Μαρτινίδθσ2 
1
ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ, ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ 

2
ΣΕΦΑΑ/ΔΡΚ 

 
Κατά τθν πλειομετρικι προπόνθςθ, οι μφεσ από μία γριγορθ ζκκεντρθ ςφςπαςθ περνοφν 
ςε μία άμεςθ ςφγκεντρθ ςφςπαςθ (κφκλοσ διάταςθσ-βράχυνςθσ). Στόχοσ τθσ πλειομετρικισ 
προπόνθςθσ είναι θ βελτίωςθ του χρόνου μετάβαςθσ από τθν ζκκεντρθ ςτθ ςφγκεντρθ 
ςφςπαςθ. Ζτςι μποροφν να επιτευχκοφν υψθλότερα επίπεδα μυϊκισ δφναμθσ, ταχφτθτασ, 
αλτικότθτασ, ενϊ βελτιϊνεται και θ νευρομυϊκι ςυναρμογι. Σκοπόσ αυτισ τθσ 
βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ είναι θ ανάλυςθ αποτελεςμάτων από ζρευνεσ ςχετικά με τθν 
εφαρμογι πρωτοκόλλων πλειομετρικισ προπόνθςθσ ςε ποδοςφαιριςτζσ και τθν επίδραςθ 
που είχαν ςτθν ταχφτθτα τουσ. Οι εν λόγω ζρευνεσ αναηθτικθκαν μζςω τθσ πλατφόρμασ 
Pubmed και τθσ Google Scholar και επιλζχκθκαν οι πιο πρόςφατεσ από το 2015 μζχρι 
ςιμερα, αλλά και με τον υψθλότερο δείκτθ ςθμαντικότθτασ (impact factor), μεγαλφτερο 
του 1,44. Ο χρόνοσ ςτα 10 m ςπριντ μπορεί να βελτιωκεί ςε ποςοςτό που κυμαίνεται από 
2,76% μζχρι και 4,8%, τιμζσ που αντιςτοιχοφν ςε 0,05-0,09 sec. Τα ποςοςτά βελτίωςθσ 
φαίνεται να ποικίλουν εξαιτίασ διαφορϊν ςτα πρωτόκολλα προπόνθςθσ, που 
χρθςιμοποιικθκαν ςε κάκε ζρευνα. Στα 20 m θ βελτίωςθ αγγίηει το 2,7% και ςτα 30 m το 
5,4%, με τισ αντιςτοιχίεσ ςτουσ χρόνουσ να είναι 0,09 sec και 0,26 sec αντίςτοιχα. 
Συμπεραςματικά, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα των ερευνϊν φαίνεται να υπάρχουν 
ςθμαντικά οφζλθ από τθν πλειομετρικι προπόνθςθ ςε ποδοςφαιριςτζσ όλων των θλικιϊν, 
όςον αφορά τθ βελτίωςθ ςτθν ταχφτθτά τουσ. 
 
 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΩΟ ΣΑΣΙΜΩΟ ΔΙΑΣΑΣΙΜΩΟ ΑΜΗΕΩΟ Ε ΞΕΓΙΣΗ ΔΡΡΞΙΜΗ ΠΡΡΠΑΘΕΙΑ 
ΣΡ 100% VΡ2max 
Λ. Σταυρίδθσ, Θ. Ηαχαρογιάννθσ 

ΣΕΦΑΑ/ΕΚΡΑ 

 
Οι ςτατικζσ διατάςεισ αποτελοφν μζροσ τθσ προκζρμανςθσ των ακλθτϊν ςε όλα ςχεδόν τα 
ακλιματα. Θ χριςθ ωςτόςο ςτατικϊν διατάςεων ςτθ διάρκεια τθσ προκζρμανςθσ, ζχει 
αμφιςβθτθκεί από πολλοφσ ερευνθτζσ. Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι να εξετάςει τθν 
επίδραςθ τθσ εφαρμογισ ςτατικϊν διατάςεων κατά τθν προκζρμανςθ, ςε μζγιςτθ 
προςπάκεια τρεξίματοσ ςε ταχφτθτα που αντιςτοιχεί ςτο 100% VΟ2max. Δζκα 
δοκιμαηόμενοι, μζτρια προπονθμζνοι φοιτθτζσ Φυςικισ Αγωγισ, με μζςο όρο θλικίασ ± sd 
21,6±1,6, πραγματοποίθςαν 3 επιςκζψεισ ςτο εργαςτιριο. Στθν 1θ επίςκεψθ οι 
δοκιμαηόμενοι εκτζλεςαν προοδευτικά αυξανόμενθσ ζνταςθσ προςπάκεια ζωσ εξάντλθςθσ 
ςε δαπεδοεργόμετρο, για τον υπολογιςμό τθσ μζγιςτθσ πρόςλθψθσ οξυγόνου (VΟ2max), τθσ 
ταχφτθτασ τρεξίματοσ που αντιςτοιχεί ςτθ VO2max (vVO2max) και τθσ μζγιςτθσ καρδιακισ 
ςυχνότθτασ. Στθν 2θ και τθν 3θ επίςκεψθ ςτο εργαςτιριο οι δοκιμαηόμενοι χωρίςτθκαν με 
τυχαία επιλογι ςε δυο ομάδεσ και εκτζλεςαν μζγιςτθ προςπάκεια ςε ταχφτθτα, που 
αντιςτοιχοφςε ςτο 100% VΟ2max, μζχρι εξάντλθςθσ, με ι χωρίσ ςτατικζσ διατάςεισ. Τθσ 
μζγιςτθσ δρομικισ προςπάκειασ ςτθ vVO2max προθγικθκε 5 λεπτά ηζςταμα, ςτο 50-
60%VO2max, ενϊ ςτθ ςυνζχεια οι δοκιμαηόμενοι εκτζλεςαν 15 λεπτά ςτατικζσ διατάςεισ 
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των κάτω άκρων ι 15 λεπτά αποχι από οποιαδιποτε δραςτθριότθτα ζωσ τθ μζγιςτθ 
προςπάκεια. Στο τζλοσ τθσ μζγιςτθσ προςπάκειασ οι δοκιμαηόμενοι αξιολογοφςαν τθν 
αντίλθψθ τθσ κόπωςθσ βάςθ τθσ κλίμακασ του Borg. Το paired Τ-Τest (p<0,05) 
χρθςιμοποιικθκε για τθ ςφγκριςθ των διαφορϊν ςτισ μζςεσ τιμζσ. Θ μζςθ τιμι τθσ 
διάρκειασ τθσ προςπάκειασ ςτο 100% VΟ2max χωρίσ διατάςεισ (343,5±85,15) ιταν 
μεγαλφτερθ ςυγκριτικά με τθν αντίςτοιχθ τιμι, όταν είχε προθγθκεί ςειρά ςτατικϊν 
διατάςεων (305,7±82,91). Θ αντίλθψθ τθσ κόπωςθσ δεν παρουςίαςε ςτατιςτικά ςθμαντικι 
διαφορά (p>0,05). Θ μζςθ καρδιακι ςυχνότθτα ςτθ διάρκεια τθσ μζγιςτθσ προςπάκειασ 
μετά το 5 λεπτό ιταν ςθμαντικά υψθλότερθ (195,8±5,2) όταν δεν χρθςιμοποιικθκαν 
ςτατικζσ διατάςεισ, ςυγκριτικά με τθν αντίςτοιχθ τιμι (192,3±2,5)  ςτθ ςυνκικθ που 
προθγικθκαν ςτατικζσ διατάςεισ. Θ εκτζλεςθ ςτατικϊν διατάςεων πριν από δοκιμαςία 
τρεξίματοσ ςε ταχφτθτα που αντιςτοιχεί ςτο 100% VΟ2max μπορεί να μειϊςει τθ διάρκεια 
τθσ άςκθςθσ ςε μζτρια προπονθμζνουσ ακλθτζσ. 
 

 
ΑΟΑΠΣΤΠΙΑΜΗ ΔΙΑΣΑΡΑΧΗ ΣΡΤ ΜΙΟΗΣΙΜΡΤ ΤΟΣΡΟΙΞΡΤ ΜΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΤΙΜΗ 
ΜΑΣΑΣΑΗ Ε ΕΦΗΒΡΤ ΞΑΘΗΣΕ ΜΑΙ ΞΑΘΗΣΡΙΕ: ΠΡΡΡΠΣΙΜΕ ΠΑΡΕΞΒΑΗ 
Σ. Μοναςτθρίδθ, Ε. Καταρτηι 
ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ, ΤΕΦΑΑ Σερρϊν 

 
Θ Αναπτυξιακι Διαταραχι του Κινθτικοφ Συντονιςμοφ (ΑΔΚΣ) είναι μια κατάςταςθ, που 
χαρακτθρίηεται από ςοβαρι δυςλειτουργία ςτθν ανάπτυξθ του κινθτικοφ ςυντονιςμοφ, θ 
οποία παρεμποδίηει ςθμαντικά τισ δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ, τθν ακαδθμαϊκι 
επίδοςθ και τθν κοινωνικότθτα του ατόμου. Ζρευνεσ ζδειξαν, ότι τα παιδιά με ΑΔΚΣ ζχουν 
χαμθλά επίπεδα φυςικισ δραςτθριότθτασ και ςυνεπϊσ, χαμθλότερα επίπεδα φυςικισ 
κατάςταςθσ (ΦΚ), ςε ςφγκριςθ με παιδιά χωρίσ ΑΔΚΣ. Θ ΦΚ ςτα παιδιά με ΑΔΚΣ ζχει 
αναγνωριςτεί ωσ ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ, που επθρεάηει τθν απόδοςθ ςτισ 
κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ και επιδρά κετικά ςτθν υγεία και τθν ποιότθτα ηωισ τουσ. 
Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι ανάδειξθ τθσ καταλλθλότερθσ προςζγγιςθσ για τθν 
βελτίωςθ του κινθτικοφ προφίλ των παιδιϊν με ΑΔΚΣ μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ ΦΚ. Θ 
ςυςτθματικι ζρευνα των θλεκτρονικϊν βάςεων δεδομζνων εντόπιςε μελζτεσ, που 
πλθροφςαν τα κριτίρια ζνταξθσ ςτθν αναςκόπθςθ και οι οποίεσ εξετάςτθκαν ςε ςχζςθ με: 
α) τον ςχεδιαςμό τθσ μελζτθσ, β) τον υπό εξζταςθ πλθκυςμό, γ) τα εργαλεία αξιολόγθςθσ 
και δ) τισ μεκόδουσ παρζμβαςθσ. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι κατά τα τελευταία 40 
χρόνια, ζχουν εκπονθκεί διάφορα κεραπευτικά προγράμματα για παιδιά με ΑΔΚΣ 
προερχόμενα από τθν εργοκεραπεία, τθν φυςιοκεραπεία, τθν ιατρικι, τθ διαιτολογία και 
τθν εκπαίδευςθ. Οι προςεγγίςεισ ομαδοποιικθκαν ςε δφο βαςικοφσ τφπουσ: τισ 
προςανατολιςμζνεσ ςτθ διαδικαςία και ςτο ζργο. Διαπιςτϊκθκε ότι οι προςεγγίςεισ 
προςανατολιςμζνεσ ςτθν διαδικαςία επικεντρϊνονται ςτισ υποκείμενεσ διεργαςίεσ ι 
δυςλειτουργίεσ, όπωσ είναι και οι δείκτεσ ΦΚ, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν επιτυχι 
απόκτθςθ, εκτζλεςθ και απόδοςθ των κινθτικϊν δεξιοτιτων, τισ οποίεσ τα παιδιά δεν ζχουν 
αναπτφξει επαρκϊσ για τθν θλικία τουσ και ςυνεπϊσ μζςω αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι 
εφικτι θ βελτίωςθ τθσ κινθτικισ ικανότθτάσ τουσ. Συμπεραςματικά θ ΑΔΚΣ αποτελεί μία 
κινθτικι διαταραχι, που αφορά, όχι μόνο παιδιά, αλλά και εφιβουσ και κακίςταται 
επιτακτικι θ ανάγκθ ζγκαιρθσ ανίχνευςθσ και αντιμετϊπιςθσ, ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν οι 
δυςκολίεσ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ των παιδιϊν και εφιβων. 
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Η ΜΕΟΣΡΙΜΗ ΠΑΧΤΑΡΜΙΑ ΕΙΟΑΙ ΗΞΑΟΣΙΜΡΣΕΡΡ ΠΡΡΒΝΕΠΣΙΜΡ ΠΑΡΑΓΡΟΣΑ ΣΗ 
ΜΑΜΗ ΦΤΙΜΗ ΜΑΣΑΣΑΗ ΣΗΟ ΠΑΙΔΙΜΗ ΗΝΙΜΙΑ Ε ΧΕΗ ΞΕ ΣΗΟ ΓΕΟΙΜΗ 
ΠΑΧΤΑΡΜΙΑ: ΑΠΡΣΕΝΕΞΑΣΑ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΡ ΕΤΖΗΟ 2014-2015 
Γ. Αρναοφτθσ, Μ. Γεωργοφλθσ, Α. Μιλκονίδου, Γ. Ψαρρά, Κ. Τάμπαλθσ, Δ. Ραναγιωτάκοσ, Λ. 
Συντϊςθσ 
Τμιμα Επιςτιμθσ Διαιτολογίασ - Διατροφισ, Σχολι Επιςτθμϊν Υγείασ & Αγωγισ, Χαροκόπειο 
Ρανεπιςτιμιο, Ακινα 
 

Το επίπεδο φυςικισ κατάςταςθσ αποτελεί ζναν ςθμαντικό δείκτθ υγείασ κατά τθν παιδικι 
θλικία, που επθρεάηεται από τθ ςωματικι διάπλαςθ. Ωςτόςο, δεν είναι γνωςτό αν θ 
παρουςία κεντρικισ παχυςαρκίασ υπεριςχφει ςε ςχζςθ με τθν γενικι παχυςαρκία, ωσ προσ 
τθν πρόβλεψθ τθσ κακισ φυςικισ κατάςταςθσ παιδιϊν και εφιβων. Σκοπόσ τθσ παροφςασ 
μελζτθσ ιταν θ αξιολόγθςθ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ και θ ςυςχζτιςι τθσ με 
ανκρωπομετρικοφσ δείκτεσ ςε ζνα αντιπροςωπευτικό δείγμα μακθτϊν τθσ Ελλάδασ. Το 
δείγμα αποτελοφνταν από 335.810 μακθτζσ (♂: 51,3%, 6-18 ετϊν), που ςυμμετείχαν ςτο 
πρόγραμμα ΕΥΗΘΝ κατά το ςχολικό ζτοσ 2014-2015. Ρραγματοποιικθκε αξιολόγθςθ των 
ανκρωπομετρικϊν παραμζτρων και τθσ φυςικισ κατάςταςθσ των μακθτϊν από 
εκπαιδευμζνουσ κακθγθτζσ φυςικισ αγωγισ και εκτίμθςθ των ςυνθκειϊν του τρόπου ηωισ 
τουσ μζςω θλεκτρονικοφ ερωτθματολογίου. Θ παρουςία γενικισ και κεντρικισ παχυςαρκίασ 
εκτιμικθκε μζςω του δείκτθ μάηασ ςϊματοσ και του λόγου τθσ περιφζρειασ μζςθσ προσ το 
φψοσ, αντιςτοίχωσ. Οι δοκιμαςίεσ φυςικισ κατάςταςθσ που πραγματοποιικθκαν ιταν: το 
παλίνδρομο τεςτ αντοχισ, το παλίνδρομο τεςτ ταχφτθτασ, ο αρικμόσ αναδιπλϊςεων ςε 30 
δευτερόλεπτα, το μικοσ άλματοσ άνευ φοράσ και θ απόςταςθ δίπλωςθσ από εδραία κζςθ. 
Το πρόγραμμα υλοποιικθκε με τθν ευγενικι χορθγία τθσ ΟΡΑΡ ΑΕ. Σε όλεσ τισ δοκιμαςίεσ 
φυςικισ κατάςταςθσ θ επίδοςθ των μακθτϊν ςυςχετίςτθκε αρνθτικά με τθν παρουςία 
γενικισ και κεντρικισ παχυςαρκίασ. Σφμφωνα με πολλαπλι λογαρικμικι παλινδρόμθςθ, θ 
παρουςία κεντρικισ παχυςαρκίασ ςυςχετίςτθκε ιςχυρότερα με τθν πικανότθτα παρουςίασ 
κακισ φυςικισ κατάςταςθσ και ςτισ 5 δοκιμαςίεσ (ΣΛ=5,17, 95%ΔΕ=4,65-5,77), ςε ςχζςθ με 
τθ γενικι παχυςαρκία (ΣΛ=4,43, 95%ΔΕ=3,98-4,93), ζπειτα από ζλεγχο για το φφλο, τθν 
θλικία και τισ ςυνικειεσ διατροφισ και ςωματικισ δραςτθριότθτασ των μακθτϊν. 
Συμπεραςματικά, το υπερβάλλον ςωματικό βάροσ, και ιδίωσ θ κεντρικι εναπόκεςθ λίπουσ, 
ζχουν άμεςο αρνθτικό αντίκτυπο ςτο επίπεδο φυςικισ κατάςταςθσ κατά τθν παιδικι 
θλικία. 
 
 
ΑΠΙΡΝΡΓΗΗ ΓΡΑΦΡΜΙΟΗΣΙΜΩΟ ΔΕΠΙΡΣΗΣΩΟ ΞΕ ΣΗΟ KINHTIKH ΔΡΜΙΞΑΙΑ ΜΑΓΔ 4-6 Ε 
ΠΑΙΔΙΑ Αϋ ΜΑΙ Βϋ ΔΗΞΡΣΙΜΡΤ ΞΕ ΑΣΤΠΗ ΑΔΜ ΜΑΙ ΣΤΠΙΜΡ ΜΙΟΗΣΙΜΡ ΤΟΣΡΟΙΞΡ 
Δ. Λακμζτα Γκανζτςιου1, Ε. Καταρτηι1, Ρ. Γιαγκάηογλου1, Κ. Τροφλθ2 
1
ΤΕΦΑΑ Σερρϊν  

2
ΡΤΡΕ Κριτθσ 

 
Ρολλά παιδιά παρουςιάηουν ιδθ από τθν πρϊιμθ ςχολικι θλικία μειωμζνο κινθτικό 
ςυντονιςμό, εξαιτίασ τθσ Αναπτυξιακισ Διαταραχισ του Κινθτικοφ Συντονιςμοφ (ΑΔΚΣ), 
γεγονόσ που επθρεάηει αρνθτικά τισ γραφοκινθτικζσ τουσ δεξιότθτεσ. Σκοπόσ τθσ παροφςασ 
ζρευνασ ιταν θ ςφγκριςθ των γραφοκινθτικϊν δεξιοτιτων, μζςω τθσ κλίμακασ ΚΑΓΔ 4-6, 
παιδιϊν πρϊιμθσ ςχολικισ θλικίασ (Αϋ και Βϋ δθμοτικοφ) με άτυπθ ΑΔΚΣ και τυπικό κινθτικό 
ςυντονιςμό. Τα παιδιά αξιολογικθκαν ωσ προσ τισ γραφοκινθτικζσ τουσ δεξιότθτεσ: ζλεγχο 
χεριοφ κατά τθ γραφι, γνϊςθ εννοιϊν χϊρου, προςανατολιςμό γραφικοφ χϊρου και 
αναπαραγωγι ςχθμάτων. Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν ςυνολικά 121 παιδιά (78 Αϋ & 43 Βϋ 
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δθμοτικοφ, 64 αγόρια & 57 κορίτςια), θλικίασ 5,91-8,00 ετϊν (ΜΟ= 6,62, ΤΑ= 0,59), τα 
οποία αρχικά αξιολογικθκαν ωσ προσ το επίπεδο του κινθτικοφ τουσ ςυντονιςμοφ, με τθν 
κινθτικι δοκιμαςία MABC-2. Επιλζχκθκαν τυχαία 13 παιδιά (ΜΟ θλικίασ= 6,77 ζτθ, ΤΑ= 
0,67, 7 Αϋ και 6 Βϋ δθμοτικοφ, 10 αγόρια και 3 κορίτςια) με άτυπθ ΑΔΚΣ (ομάδα α-ΑΔΚΣ) και 
14 παιδιά (ΜΟ θλικίασ= 6,43  ζτθ, ΤΑ= 0,46, 12 Αϋ και 2 Βϋ δθμοτικοφ, 7 αγόρια και 7 
κορίτςια) με τυπικό κινθτικό ςυντονιςμό (ομάδα ΤΚΣ) και αξιολογικθκαν με τθν κλίμακα 
ΚΑΓΔ 4-6. Από τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ t-test για ανεξάρτθτα δείγματα βρζκθκαν ςτατιςτικά 
ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των ομάδων αναφορικά με τθν αναπαραγωγι ςχθμάτων και 
τον ζλεγχο του χεριοφ κατά τθ γραφι (p<0,05), ενϊ δεν παρατθρικθκαν ςτατιςτικά 
ςθμαντικζσ διαφορζσ ωσ προσ τθ γνϊςθ εννοιϊν χϊρου και τον προςανατολιςμό του 
γραφικοφ χϊρου. Συμπεραςματικά, προκφπτει ότι οι κινθτικζσ δυςκολίεσ επθρεάηουν 
αρνθτικά τισ γραφοκινθτικζσ δεξιότθτεσ κι επομζνωσ κρίνεται απαραίτθτθ θ ζγκαιρθ 
κινθτικι αξιολόγθςθ, με ςτόχο τθν εφαρμογι κατάλλθλων παρεμβατικϊν προγραμμάτων 
για τθ βελτίωςθ τουσ. 

 

 
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΩΟ ΑΜΗΕΩΟ ΣΩΟ ΜΑΣΩ ΑΜΡΩΟ ΣΗΟ ΜΝΙΟΙΜΗ ΕΙΜΡΟΑ ΜΑΙ ΣΗΟ 
ΠΡΙΡΣΗΣΑ ΖΩΗ ΑΘΕΟΩΟ ΞΕ ΧΡΡΟΙΑ ΑΠΡΦΡΑΜΣΙΜΗ ΠΟΕΤΞΡΟΡΠΑΘΕΙΑ 
Δ. Λφτρασ, Ε. Συκαράσ, Ε. Σεμαλτιανοφ, Κ. Χριςτοφλασ 

ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ, Τομζασ Βιολογίασ τθσ Άςκθςθσ 

 
Οι αςκενείσ με χρόνια αποφρακτικι πνευμονοπάκεια (ΧΑΡ) παρουςιάηουν περιοριςμζνθ 
ικανότθτα ςωματικισ δραςτθριότθτασ, λόγω δφςπνοιασ και πρϊιμου μυϊκοφ κάματου. Θ 
άςκθςθ ςτα πλαίςια τθσ πνευμονικισ αποκατάςταςθσ αποδεδειγμζνα βελτιϊνει τθν κλινικι 
εικόνα και τθν ποιότθτα ηωισ των αςκενϊν με ΧΑΡ. Οι αςκιςεισ ςε αςκενείσ με ΧΑΡ 
περιλαμβάνουν αερόβια προγράμματα, κακϊσ και προγράμματα εκγφμναςθσ των 
αναπνευςτικϊν μυϊν. Ωςτόςο, ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται και ςτισ αςκιςεισ των κάτω 
άκρων, κακϊσ προςαρμογζσ ςτθ δφναμθ και ςτθν αντοχι αυτϊν των μυϊν επιδροφν άμεςα 
ςτθ λειτουργικι ικανότθτα, αυξάνοντασ το επίπεδο φυςικισ δραςτθριότθτασ των αςκενϊν 
με ΧΑΡ. Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να μελετιςει τθν επίδραςθ των αςκιςεων 
ενδυνάμωςθσ και των αςκιςεων τθσ αντοχισ ςτθ δφναμθ των μυϊν των κάτω άκρων ςτθν 
κλινικι εικόνα και τθν ποιότθτα ηωισ αςκενϊν με ΧΑΡ. Ρραγματοποιικθκε βιβλιογραφικι 
αναςκόπθςθ ςε διεκνείσ βάςεισ δεδομζνων (Pubmed, Cochrane, American thoracic society, 
European Respiratory Journal και Pubfacts) από το 2002 ζωσ ςιμερα. Θ αξιολόγθςθ τθσ 
εςωτερικισ εγκυρότθτασ κρίκθκε βάςει τθσ κλίμακασ PEDro. Συμπεριλιφκθκαν 10 κλινικζσ 
μελζτεσ, ςτισ οποίεσ εφαρμόςτθκαν προγράμματα άςκθςθσ ςε αςκενείσ με ΧΑΡ. Τα 
προγράμματα αυτά περιελάμβαναν αςκιςεισ ενδυνάμωςθσ ι/και αςκιςεισ αντοχισ ςτθ 
δφναμθ των μυϊν των κάτω άκρων. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι οι απόψεισ των 
ερευνθτϊν ςυγκλίνουν ωσ προσ τθν εφαρμογι ενόσ ςυνδυαςτικοφ προγράμματοσ άςκθςθσ 
ςε αςκενείσ με ΧΑΡ, που περιλαμβάνει και τουσ δφο τφπουσ αςκιςεων, για διάρκεια 12 
εβδομάδων και ςυχνότθτα 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα. Στο ςφνολο των ερευνϊν 
παρατθρικθκε ότι, τόςο θ προπόνθςθ δφναμθσ όςο και θ προπόνθςθ αντοχισ, μπορεί να 
επιφζρει κετικζσ επιδράςεισ ςτθν κλινικι εικόνα και τθν ποιότθτα ηωισ αςκενϊν με ΧΑΡ. 
Από τθν άλλθ πλευρά λειτουργεί ωσ προετοιμαςία ςτθν αποτελεςματικότερθ εφαρμογι 
αερόβιασ άςκθςθσ. Ωςτόςο, ελάχιςτεσ από τισ παραπάνω ζρευνεσ πραγματοποίθςαν 
επανζλεγχο του δείγματοσ ςε 6 ι 12 μινεσ μετά το τζλοσ τθσ παρζμβαςθσ, οπότε δεν είναι 
γνωςτό το κατά πόςο τα οφζλθ αυτά παρζμειναν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. 
Συμπεραςματικά, τόςο θ προπόνθςθ αντοχισ ςτθ δφναμθ των κάτω άκρων όςο και θ 
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προπόνθςθ προοδευτικισ αντίςταςθσ, βελτιϊνουν ςθμαντικά τθν κλινικι εικόνα και τθν 
ποιότθτα ηωισ αςκενϊν με ΧΑΡ, είτε εφαρμόηονται μεμονωμζνα είτε ςε ςυνδυαςμό. 
 
 
ΜΑΟΡΟΕ ΑΦΑΝΕΙΑ Ε ΑΘΝΗΣΙΜΡΤ ΧΩΡΡΤ 
Α. Σκεπαριανόσ1, Α. Φαχαντίδου1, Ε. Συκαράσ1, Φ. Μαυροβουνιϊτθσ2 
1
Εργαςτιριο Υγιεινισ και Διατροφισ Ακλουμζνων, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

2
Εργαςτιριο Ακλθτιατρικισ, ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 

Τα ατυχιματα και οι τραυματιςμοί είναι αναπόφευκτοι ςε ζνα περιβάλλον, όπωσ είναι οι 
κλειςτοί χϊροι άςκθςθσ ςτουσ οποίουσ κινοφνται οι άνκρωποι με γριγορουσ ρυκμοφσ, 
φτάνουν ςτα όρια τουσ, ανταγωνίηονται τουσ εαυτοφσ τουσ ι και τουσ άλλουσ. Θ οργάνωςθ 
και θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ παίηει ςθμαντικό ρόλο ϊςτε να αντιμετωπιςτεί μια 
κατάςταςθ ζκτατθσ ανάγκθσ με ςίγουρεσ και χωρίσ άγχοσ κινιςεισ. Σκοπόσ τθσ παροφςασ 
εργαςίασ ιταν να ςυγκεντρϊςει τισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ για τουσ κινδφνουσ και τα 
ατυχιματα, που παρουςιάηονται μζςα ςτουσ κλειςτοφσ χϊρουσ άςκθςθσ, όπωσ επίςθσ και 
να αναδείξει τουσ τρόπουσ πρόλθψθσ. Θ αναηιτθςθ άρκρων ζγινε ςτισ βάςεισ δεδομζνων 
PubMed, MEDLINE από το 1977 ζωσ τον Μάιο του 2014. Για τθν ςυγκζντρωςθ των άρκρων, 
χρθςιμοποιικθκαν ςχετικζσ αγγλικζσ λζξεισ κλειδιά. Επιμζρουσ μελζτεσ εντοπίςτθκαν από 
τισ αναφορζσ των άρκρων. Θ αςφάλεια ςτουσ κλειςτοφσ χϊρουσ άκλθςθσ πρζπει να 
κεωρείται δεδομζνθ. Από τθν αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ φαίνεται πωσ οι αςκοφμενοι 
και οι ακλθτζσ νιϊκουν αςφαλείσ ςτουσ χϊρουσ άςκθςθσ, παρ όλα αυτά, προτείνεται να 
λθφκοφν περαιτζρω μζτρα που κα αυξάνουν το αίςκθμα αςφάλειασ και κα κακιςτοφν το 
περιβάλλον αςφαλζςτερο διότι εντοπίηονται και περιπτϊςεισ ακλθτικϊν ςυλλόγων, που 
δεν ζχουν ενςωματϊςει ςτισ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ τουσ τισ βαςικζσ αρχζσ αςφάλειασ. 
Οι ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ πρζπει να διακζτουν ςχζδιο ζκτατθσ ανάγκθσ, βαλιτςάκι 
πρϊτων βοθκειϊν όπωσ επίςθσ και εξειδικευμζνο προςωπικό που κα παρζχει τισ πρϊτεσ 
βοικειεσ, δελτίο ιατρικοφ ιςτορικοφ των ακλθτϊν, πιςτοποιθμζνουσ γυμναςτζσ-
προπονθτζσ, καλό φωτιςμό και εξαεριςμό του χϊρου. Το ζδαφοσ να διατθρείται κακαρό 
και να απολυμαίνεται, να υπάρχουν οδθγίεσ για τθν ορκι χριςθ του εξοπλιςμοφ. 
Λαμβάνοντασ μζτρα πρόλθψθσ αποφεφγονται ατυχιματα και τραυματιςμοί μεταξφ ατόμων 
που ακλοφνται ςτον ίδιο χϊρο. Θ φπαρξθ τμιματοσ διαχείριςθσ ζκτατων αναγκϊν και θ 
τακτικι ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ από εξειδικευμζνο επόπτθ 
κρίνεται απαραίτθτθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία. Τζλοσ, ςθμαντικό είναι να γίνεται τακτικά 
εκτζλεςθ άςκθςθσ ζκτατθσ ανάγκθσ και επικεωριςεισ για τον ζλεγχο τθσ εφρυκμθσ 
λειτουργίασ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων. 
 
 
ΠΡΡΠΡΟΗΗ ΔΤΟΑΞΗ ΣΡΟ ΣΕΡΞΑΣΡΦΤΝΑΜΑ ΠΡΔΡΦΑΙΡΡΤ 
Δ. Μίκικθσ, Ρ. Ραπαδόπουλοσ 
ΤΕΦΑΑ/ΑΡΚ 

 
Στθν παροφςα ερευνθτικι εργαςία ςκοπόσ είναι  αρχικά θ παρουςίαςθ τθσ  προπόνθςθσ 
φυςικισ κατάςταςθσ (Bangsbo, 1994) ςτον τερματοφφλακα ποδοςφαίρου και ςτθ ςυνζχεια 
θ ανάλυςθ τθσ προπόνθςθσ ειδικισ δφναμθσ (Δόκασ, 1992) ςτον τερματοφφλακα με τισ 
υπομορφζσ τθσ. Στο ποδόςφαιρο και ιδιαίτερα ςτθ κζςθ του τερματοφφλακα οι 
περιςςότερεσ κινιςεισ ςε ζναν αγϊνα είναι ταχυδυναμικζσ (Καραραβζλθσ,1993), επομζνωσ 
θ ςθμαντικότερθ προπόνθςθ δφναμθσ για τον τερματοφφλακα είναι θ ταχυδφναμθ. Θ 
ταχυδφναμθ ςτισ κινιςεισ του τερματοφφλακα χωρίηεται ςε κυκλικι ταχυδφναμθ (ςπριντ) 
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και άκυκλθ ταχυδφναμθ (αλτικι) (Καραβζλθσ,1993). Σθμαντικι για τον τερματοφφλακα 
είναι θ προπόνθςθ βελτίωςθσ τθσ μζγιςτθσ δφναμθσ, κακϊσ ταχυδφναμθ είναι θ 
δυνατότθτα επίτευξθσ ςτο διακζςιμο χρόνο όςο το δυνατόν υψθλότερων τιμϊν δφναμθσ 
(Κζλλθσ, 2002).Τα υλικά τα οποία χρθςιμοποιικθκαν είναι τα εξισ: μπάλεσ ποδοςφαίρου, 
δίςκοσ ιςορροπίασ, εμπόδια, ιμάντασ αιϊρθςθσ, λάςτιχα αντίςταςθσ, μπάρα γυμναςτικισ, 
αλτθράκια, Bosu, Swiss ball, medicine ball. Τζλοσ, ςτθν παροφςα ερευνθτικι εργαςία 
παρουςιάηεται ενδεικτικό αςκθςιολόγιο μζςα από φωτογραφίεσ, με ςτόχο τθν προπόνθςθ 
δφναμθσ ςτον τερματοφφλακα. Θ μελζτθ πάνω ςτο κζμα τθσ προπόνθςθσ δφναμθσ ςτον 
τερματοφφλακα ποδοςφαίρου μασ οδιγθςε ςτο ςυμπζραςμα ότι, για να είναι 
ολοκλθρωμζνο ζνα πρόγραμμα προπόνθςθσ δφναμθσ ςε ζναν μικρόκυκλο μιασ εβδομάδασ, 
πρζπει να αποτελείται από προπονιςεισ μζγιςτθσ δφναμθσ και προπονιςεισ ταχυδφναμθσ. 
 
 
ΔΤΟΑΞΙΜΑ ΧΑΡΑΜΣΗΡΙΣΙΜΑ ΣΩΟ ΜΑΣΩ ΑΜΡΩΟ ΑΘΝΗΣΩΟ ΠΡΔΡΦΑΙΡΡΤ ΜΑΙ 
ΜΡΝΤΞΒΗΗ 
Ρ. Γεωργίου, Σ. Αλεξίου 
ΤΕΦΑΑ, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ 

 
Το μυϊκό ςφςτθμα με τθν εφαρμογι δυνάμεων ςυγκεκριμζνων μυϊν, αποτελεί τον 
κακοριςτικότερο παράγοντα επίτευξθσ ακλθτικοφ ζργου, ςε όλα τα ακλιματα κακϊσ ςτο 
ποδόςφαιρο και τθν κολφμβθςθ. Θ δφναμθ και άλλοι παράγοντεσ όπωσ θ τεχνικι ζχουν 
αποδειχκεί ςυντελεςτζσ καλφτερθσ απόδοςθσ. Σκοπόσ τθσ παροφςασ αναςκοπικισ μελζτθσ 
είναι θ διερεφνθςθ και αξιολόγθςθ του προφίλ δυναμικϊν χαρακτθριςτικϊν των κάτω 
άκρων ακλθτϊν ποδοςφαίρου και κολφμβθςθσ, κακϊσ και θ τυχόν μεταξφ τουσ ομοιότθτεσ 
και διαφορζσ και πικανι ςυςχζτιςθ τουσ. Είναι γνωςτό ότι τα μικθ των ποδιϊν με τισ 
ποδοκνθμικζσ αρκρϊςεισ και τα πζλματα είναι επιφάνειεσ ανάπτυξθσ και εφαρμογισ 
δυνάμεων με πρωταγωνιςτικοφσ μφεσ όπωσ: ο τετρακζφαλοσ, οι καμπτιρεσ του γονάτου, 
εκτείνοντεσ και καμπτιρεσ του ιςχίου κ.α. Στισ ποδοςφαιρικζσ κινιςεισ των κάτω άκρων 
κυριαρχοφν μορφζσ δφναμθσ με χαρακτιρα επιτάχυνςθσ, δθλαδι κετικά δυναμικζσ: 
ομόκεντρεσ (άλμα, ςουτ, ςπριντ), κακϊσ και διακοπι τθσ ταχφτθτασ δθλαδι άλλεσ 
δυναμικζσ: ζκκεντρεσ (ςτο τζλοσ του ςουτ, άλματοσ, ςπριντ), με το ςϊμα να φρενάρει, 
ςυνεπϊσ θ κάκε μορφι δφναμθσ να είναι απαραίτθτθ. Από τθν άλλθ, ςτθν κολφμβθςθ οι 
ίδιοι μφεσ των κάτω άκρων κακοδθγοφν και αναπτφςςουν ςυνεχείσ προωκθτικζσ δυνάμεισ 
του ςϊματοσ ςτο νερό με ζμφαςθ ςτθ διαφορετικότθτα του αποτελζςματοσ και τθσ 
απόδοςθσ. Ραρόλο που εδϊ θ ςυμβολι τθσ κίνθςθσ των ποδιϊν ςτθν προϊκθςθ είναι πολφ 
μικρότερθ ςυγκριτικά με τθ ςυμβολι τθσ κίνθςθσ των χεριϊν, θ εκτζλεςθ του λακτίςματοσ 
ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ υψθλότερων ταχυτιτων (Deschodt, Arsac & Rouard, 1999). Αυτι θ 
κετικι επίδραςθ του λακτίςματοσ των ποδιϊν ςτθν προϊκθςθ κεωρείται ότι ζχει διάφορεσ 
αιτίεσ τθσ μιασ και πικανολογείται ότι ςυμβάλλει ςτθ διατιρθςθ μιασ περιςςότερο 
υδροδυναμικισ κζςθσ του ςϊματοσ (Yanai, 2001), μειϊνοντασ ζτςι τθ μετωπικι αντίςταςθ 
που αςκείται ςτο ςϊμα του κολυμβθτι (Zamparo, Gatta & Pentergast, 2009). Τζλοσ, 
κεωρείται ότι ςυμβάλλει ςτθ ςτακεροποίθςθ του κορμοφ, και τθσ υδροδυναμικισ κζςθσ 
του ςϊματοσ, επιτρζποντασ ζτςι τθν αποτελεςματικότερθ δράςθ των χεριϊν (Watkins & 
Gordon, 1983). Συμπεραςματικά, φαίνεται ότι οι εφαρμοηόμενεσ δυνάμεισ ςτα δφο 
ακλιματα επιφζρουν αποτελεςματικότθτα και διαφορετικότθτα ςτα μεγζκθ τουσ, με τθν 
ιδιαιτερότθτα όμωσ του περιβάλλοντοσ άςκθςθσ τουσ και χριηουν περαιτζρω μελζτθσ. 
 
 
NUMBER OF SETS BY ROUND IN MEN TENNIS IN RIO 2016 GAMES 
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The aim of the present study was to examine the effect of round on number of sets in men 
tennis. All matches of Rio 2016 Games were examined. The three first rounds were 
considered separately, whereas the quarter-final, semi-final and final matches were 
emerged into a fourth round. A one-way analysis of variance compared the average set 
duration among rounds. Chi-square examined the association between round and number of 
set. The average set duration for the first, second, third and fourth round were 42.1±10.4 
min, 44.8±7.3 min, 45.8±10.7 min and 52.9±10.1 min (p=0.056), where post-hoc analysis 
showed longer duration in the fourth than in the first round (+10.8 min, p=0.042). In round 
one, two, three and four, 69%, 73%, 63% and 25% of matches had two sets (p=0.106). 
Although the findings did not show any statistical significance for the association between 
round and number of sets in tennis, a trend of increased number of sets in the final round 
was observed. This observation, combined with the increase of average set duration 
indicated an increased psychophysiological load in the final round of elite competition. 
 
 
ΝΗΨΗ ΑΠΡΦΑΗ ΓΙΑ ΣΗΟ ΑΓΡΡΑ ΑΘΝΗΣΙΜΩΟ ΠΡΡΙΡΟΣΩΟ ΑΠΡ ΟΕΡΤ ΑΘΝΗΣΙΜΡΤ 
ΜΑΣΑΟΑΝΩΣΕ  
Γ. Τηζτηθσ, Λ. Καποδίςτρια 
ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ, ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ 

 
Ο ςτόχοσ των ακλθτικϊν καταναλωτϊν είναι θ αγορά των ακλθτικϊν προϊόντων, που κα 
ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ τουσ τόςο ποιοτικά όςο και ποςοτικά, αλλά και ςτθν χαμθλότερθ 
τιμι. Θ απόφαςθ για αγορά των προϊόντων εξαρτάται από τισ ανάγκεσ του καταναλωτι, 
αλλά και τα ψυχοκοινωνικά του ερεκίςματα. Ρολυάρικμα ερευνθτικά δεδομζνα υπάρχουν 
ςχετικά με τθν αγοραςτικι ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν διαφορετικϊν δθμογραφικϊν 
ομάδων. Ελάχιςτεσ ζρευνεσ μελζτθςαν τισ ςυνικειεσ των ακλθτικϊν καταναλωτϊν για τθν 
αγορά ακλθτικϊν προϊόντων και ιδιαίτερα ςε νζουσ καταναλωτζσ. Σκοπόσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ ιταν να μελετθκεί θ ςυμπεριφορά των ακλθτικϊν καταναλωτϊν 
κατά τθν αγορά ακλθτικϊν προϊόντων, με ςκοπό να αναγνωριςκοφν αυτζσ οι 
ςυμπεριφορζσ. Στθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ςυμμετείχαν εκελοντικά 200 άτομα, θλικίασ 18-25 
ετϊν. Αξιολογικθκαν οι παράγοντεσ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων, τθσ μάρκασ, τθσ μόδασ, 
τθσ διαδικαςίασ ωσ ψυχαγωγίασ, τθσ τιμισ, τθσ παρόρμθςθσ, τθσ ςυνικειασ, τθσ ςφγχυςθσ 
και τθσ υποςτιριξθσ από διάςθμουσ ακλθτζσ, ςφμφωνα με το ερωτθματολόγιο των Lam και 
Bae (2014). Οι ερωτιςεισ προςαρμόςτθκαν για τον χϊρο τθσ ελλθνικισ καταναλωτικισ 
αγοράσ. Ζγιναν ςυγκρίςεισ των αποτελεςμάτων ςτισ ομάδεσ των διαφορετικϊν 
δθμογραφικϊν χαρακτθριςτικϊν και διερευνικθκαν πικανζσ διαφορζσ ανάμεςα ςε 
αγοραςτζσ διαφορετικισ εκπαίδευςθσ, φφλου, επαγγελματικισ κατάςταςθσ, ανάμιξθσ και 
ακλθτικισ εμπειρίασ. Από τθν ανάλυςθ διακφμανςθσ, για τθ ςφγκριςθ των διαφορϊν ωσ 
προσ τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των ςυμμετεχόντων, φάνθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ 
διαφορζσ. Οι γυναίκεσ δίνουν λιγότερθ ςθμαςία ςτθν τιμι, ιταν πιο παρορμθτικζσ και 
επθρεάηονταν περιςςότερο από τθ μόδα. Οι αγοραςτζσ μεγαλφτερου οικονομικοφ 
επιπζδου, κακϊσ και οι μεγαλφτεροι ςε θλικία, είχαν μεγαλφτερθ διάκεςθ για αγορζσ 
προϊόντων, ιδιαίτερα προϊόντων μόδασ. Στατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ φάνθκαν μεταξφ 
των διαφορετικϊν κατθγοριϊν ανάμιξθσ. Από τα αποτελζςματα φαίνεται ότι οι εταιρίεσ 
ακλθτικϊν ειδϊν κα πρζπει να φροντίηουν, ϊςτε να ςυνδυάηουν τθν ικανοποίθςθ των 
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καταναλωτϊν διαμζςου τθσ ποιότθτασ, τόςο των προϊόντων τουσ όςο και τθσ αγοραςτικισ 
διαδικαςίασ, ϊςτε να φτάςουν ςτθν κερδοφορία τουσ. 
 
 
Η ΕΠΙΡΡΡΗ ΣΗ ΦΤΙΜΗ ΔΡΑΣΗΡΙΡΣΗΣΑ ΜΑΙ ΣΩΟ ΤΞΠΕΡΙΦΡΡΩΟ ΣΡΤ ΞΑΘΗΞΑΣΡ 
ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΟ ΑΜΑΔΗΞΑΛΜΗ ΕΠΙΔΡΗ ΞΑΘΗΣΩΟ ΔΗΞΡΣΙΜΡΤ ΧΡΝΕΙΡΤ 
Γ. Τηζτηθσ, Ε. Τςολάκθ  
ΣΕΦΑΑ/ΑΡΚ, ΤΕΦΑΑ Κεςςαλονίκθσ 

 
Θ ακαδθμαϊκι επίδοςθ των μακθτϊν επθρεάηεται από ζνα ςφνολο ενδογενϊν και 
εξωγενϊν παραγόντων. Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν θ διερεφνθςθ τθσ επιρροισ τθσ 
φυςικισ δραςτθριότθτασ, τθσ παχυςαρκίασ τθσ παιγνιϊδουσ ςυμπεριφοράσ, των ςτάςεων 
και των ςυμπεριφορϊν που αναπτφςςονται κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ τθσ Φυςικισ 
Αγωγισ (πεικαρχία, αυτοεκτίμθςθ, μεταγνϊςθ), ςτθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ. Στθν παροφςα 
μελζτθ ςυμμετείχαν 274 μακθτζσ δθμοτικοφ ςχολείου (6θσ τάξθσ), με τουσ αντίςτοιχουσ 
εκπαιδευτικοφσ (δάςκαλοι και δάςκαλοι Φυςικισ αγωγισ). Εργαλείο μζτρθςθσ τθσ μελζτθσ 
ιταν το ερωτθματολόγιο για τον μακθτι (δθμογραφικά ςτοιχεία, φψοσ, βάροσ, ερωτιςεισ 
για τθ Φυςικι δραςτθριότθτα, τθν πεικαρχία, τθν αυτοεκτίμθςθ και τθ μεταγνϊςθ), το 
ερωτθματολόγιο για τον δάςκαλο Φυςικισ αγωγισ (παιγνιϊδθσ ςυμπεριφορά) και το 
ερωτθματολόγιο για τον δάςκαλο (ακαδθμαϊκι επίδοςθ μακθτι ςε μακιματα και 
δεξιότθτεσ). Βρζκθκε ότι τα αγόρια ιταν πιο δραςτιρια από τα κορίτςια, ενϊ αντίκετα τα 
κορίτςια είχαν καλφτερθ ακαδθμαϊκι επίδοςθ από τα αγόρια. Θ ακαδθμαϊκι επίδοςθ ιταν 
χαμθλότερθ ςτα παχφςαρκα παιδιά. Θ ςυχνότθτα τθσ υψθλισ Φυςικισ Δραςτθριότθτασ 
ςχετιηόταν κετικά με τθν επίδοςθ των μακθτϊν ςτθ Γλϊςςα και τα Μακθματικά. Οι 
ςυμπεριφορζσ των μακθτϊν, που αναπτφςςονται κατά τθ διάρκεια τθσ Φυςικισ Αγωγισ, 
όπωσ είναι θ πεικαρχία, θ μεταγνϊςθ, θ παγνιϊδθσ ςυμπεριφορά και θ αυτοεκτίμθςθ, 
επθρεάηουν τθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ. Συμπεραςματικά, θ φυςικι δραςτθριότθτα, αλλά και 
οι ςυμπεριφορζσ που αναπτφςςονται κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ τθσ Φυςικισ 
αγωγισ, φαίνεται να επθρεάηουν κετικά τθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ. 
 
 


