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E POSTER PRESENTATION 

SPORT INJURIES AND REHABILITATION 
 
 

THE NECESSITY OF PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE ABOUT PREVENTION AND REHABILITATION OF 
INJURIES IN SPORTS ENVIRONMENT  
Vertoudakis V.          
Aristotle University of Thessaloniki, A.U.Th, School of Medicine 
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Βερτουδάκης Β. 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Τμήμα Ιατρικής Σχολής                        
vvertou@iom.int 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ: Ένας τραυματισμός για έναν αθλητή αντιπροσωπεύει έναν παράγοντα 
άγχους, που οδηγεί σε ένα συνεχές κύκλο σκέψεων, συναισθημάτων (γνωστικές διεργασίες)  και 
δράσεων (συμπεριφορές). Έρευνες έχουν δείξει ότι το 73% των αθλητών παγκόσμιου ή 
ολυμπιακού επιπέδου έχουν τουλάχιστον έναν σοβαρό τραυματισμό στη ζωή τους. Η  επιστήμη 
της αθλητικής ψυχολογίας τόσο στην φάση της αποκατάστασης ενός τραυματισμένου αθλητή όσο 
και στην πρόληψη τραυματισμών, χρησιμοποιώντας ποικίλες ψυχολογικές τεχνικές και δεξιότητες 
ως ένα εργαλείο πρόληψης, κρίνεται απαραίτητη. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Το αρνητικό άγχος της 
ζωής  έχει βρεθεί ότι συνέβαλε στην αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης τραυματισμών στους 
αθλητές. Η σωματική και η γνωστική χαλάρωση, η διαχείριση άγχους, ο καθορισμός στόχων και ο 
προοδευτική μυϊκή χαλάρωση έχουν χρησιμοποιηθεί ως στρατηγικές παρέμβασης για τη μείωση 
των αθλητικών τραυματισμών. Επιπρόσθετα, η άρνηση, ο θυμός και η κατάθλιψη μετά από ένα 
τραυματισμό έχουν αναφερθεί σε διάφορες μελέτες. Οι ψυχολογικοί παράγοντες που σχετίζονται 
με την επιτυχή αποκατάσταση ενός τραυματισμένου αθλητή φαίνεται να είναι ο έλεγχος των 
συναισθημάτων, η αποφυγή της απομόνωσης, η θετική στάση και η συγκέντρωση στο παρόν και 
το μέλλον. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ψυχοκοινωνικές καταστάσεις της ζωής ενός αθλητή/τριας όπως η 
χαμηλή ψυχική ετοιμότητα, η έλλειψη αυτοπεποίθησης και αυτοσυγκέντρωσης αλλά και ο φόβος 
είναι ικανά να επιφέρουν έναν τραυματισμό σε αθλητικό περιβάλλον. Τέλος, η αποτελεσματική 
ανάκαμψη και η αποκατάσταση ενός τραυματισμένου αθλητή επιτυγχάνεται τόσο με την 
κοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη αυτού-αυτής, όσο και με τις ψυχολογικές τεχνικές 
όπως η νοερή απεικόνιση και ο θετικός αυτό-διάλογος. 
Λέξεις κλειδιά: Ψυχολογικοί παράγοντες, πρόληψη, αποκατάσταση τραυματισμών, ψυχολογικές 
τεχνικές, στρατηγικές παρέμβασης                                                                       
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THERAPEUTIC EXERCISE WITH ELASTIC BANDS FOR OFFICE WORKERS, USERS OF COMPUTER, 
WITH CHRONIC NECK PAIN 
Giagkas A., Beneka A., Malliou P., Michalopoulou M. 

Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΕΣ Η/Υ, 
ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ 
Γιάγκας Α., Μπενέκα Α., Μάλλιου Π., Μιχαλοπούλου Μ. 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α 
agiagkas@phyed.duth.gr 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογηθούν οι επιδράσεις ενός 
προγράμματος θεραπευτικής άσκησης με λάστιχα, που εφαρμόστηκε σε εργαζόμενους γραφείου, 
οι οποίοι αντιμετωπίζουν χρόνιο πόνο στον αυχένα. ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ: Ως προς τη μέθοδο, οι 
παράγοντες που αξιολογήθηκαν ήταν: α) ο αντιλαμβανόμενος πόνος, και β) η συχνότητα των 
συμπτωμάτων. Επιπροσθέτως, εξετάστηκε εάν το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης είναι 
αποτελεσματικό για τη διατήρηση των ευεργετικών αποτελεσμάτων της άσκησης. Τέλος, 
αξιολογήθηκε το επίπεδο ποιότητας ζωής των ίδιων εργαζομένων πριν και μετά το πρόγραμμα 
παρέμβασης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 30 ενήλικες, εθελοντές (Ν=30) εργαζόμενοι σε 
γραφείο, χειριστές Η.Υ., στο νομό Θεσπρωτίας. Η αξιολόγηση των ομάδων παρέμβασης και 
ελέγχου έγινε με μία αρχική μέτρηση, έπειτα ακολούθησε το πρόγραμμα παρέμβασης 
“THERABAND”, κατά το οποίο πραγματοποίησαν τρεις (3) συνεδρίες την εβδομάδα των 45΄ για 6 
εβδομάδες και τέλος πραγματοποιήθηκε η τελική μέτρηση. Δύο (2) εβδομάδες μετά την τελική 
μέτρηση, ακολούθησε η μέτρηση διατήρησης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Για την ανάλυση των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε ανάλυση Διακύμανσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (ANOVA Repeated 
Measures – 2ομάδα*2 μετρήσεις). Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι το παρεμβατικό πρόγραμμα 
ασκήσεων με λάστιχα THERABAND ήταν αποτελεσματικό και σε βάθος χρόνου. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 
Συμπερασματικά, ένα πρόγραμμα άσκησης των μυών του αυχένα, διάρκειας 6 εβδομάδων είναι 
ικανό να μειώσει την ανικανότητα και τον πόνο του αυχένα. Αντίθετα, η υποδεέστερη μείωση που 
υπήρχε στην ομάδα ελέγχου μπορεί να αιτιολογηθεί από το γεγονός ότι οι ασθενείς αυτοί δεν 
είχαν την επίβλεψη και τις οδηγίες του κλινικού. Η παρατήρηση αυτή καταδεικνύει την σημασία 
της παρουσίας του φυσικοθεραπευτή κατά τη διάρκεια των θεραπευτικών συνεδριών. 
Λέξεις Κλειδιά: πόνος στον αυχένα, πρόγραμμα άσκησης, εργαζόμενοι γραφείου 
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EFFECT OF MOTION STRATEGY ON ACL LOADING EXAMINED THROUGH MACHINE LEARNING: 
IMPLICATIONS FOR INJURY PREVENTION PROTOCOLS  
Giarmatzis G., Moustakas K. 
University of Patras, ECE                       
ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΧΙΑΣΤΟΥ ΜΕΣΩ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Γιαρματζής Γ., Μουστάκας Κ. 
Πανεπιστήμιο Πάτρας, ΗΜ&ΤΥ 
ggiarmatzis@ece.upatras.gr 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Παρόλη την διαρκή συστηματική έρευνα των μηχανικών αιτιών της ρήξης 
πρόσθιου χιαστού χωρίς επαφή σε αθλητές και μη-, η εμφάνιση των σχετικών τραυματισμών δεν 
εχει καμφθεί παγκοσμίως, επιφέροντας μεγάλο κόστος, είτε με τη μορφή απουσίας από την 
άθληση είτε μέσω οικονομικής επιβάρυνσης λόγω της αναγκαίας χειρουργικής επέμβασης. Αυτό 
μερικώς συμβαίνει λόγω της απουσίας γνώσης των πραγματικών δυνάμεων που ασκούνται στον 
πρόσθιο χιαστό και την ολοκληρωμένη συσχέτισής τους με εμβιομηχανικές παραμέρους της 
εκάστοτε κίνησης με σκοπό τη παροχή εξειδικευμένων οδηγιών για τη βελτίωση προγραμμάτων 
άσκησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο συνδυασμός αλγορίθμων μυοσκελετικής 
προσομοίωσης για τον υπολογισμό των δυνάμεων που αναπτύσσονται στο πρόσθιο χιαστό αλλά 
και των υπόλοιπων παραμέτρων κίνησης (γωνίες άρθρωσης και ροπές), μαζί με τεχνικές μηχανικής 
μάθησης για την ολοκληρωμένη χαρτογράφηση της σχέσης μεταξύ τους. ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ:  Με 
τη βοήθεια εξοπλισμού καταγραφής κίνησης, λογισμικού μυοσκελετικής προσομοίωσης και 
ειδικού μοντέλου των συνδέσμων του γόνατος, γωνίες και ροπές άρθρωσης μαζί με δυνάμεις του 
πρόσθιου χιαστού υπολογίστηκαν κατά τη διάρκεια πρόσθιων μετατοπίσεων μετά από 
αναπήδηση στο ένα πόδι, όπως εκτελέστηκε από είκοσι υγιή νεαρά άτομα (μέση ηλικία: 22.2 έτη). 
Όλες οι πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των παραμέτρων κατά τη διάρκεια της κίνησης ερευνήθηκαν 
με τον αλγόριθμο μηχανικής μάθησης Random Forest, έχοντας ως παράμετρο-στόχο τις δυνάμεις 
χιαστού. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μέγιστες δυνάμεις στον χιαστό παρατηρήθηκαν στην έναρξη της 
φάσης προσγείωσης (διατεταρτημοριακό διάστημα (ΔΔ): 120 – 245 N) όπου καταγράφηκαν οι 
ελάχιστες γωνίες κάμψης του γόνατος (ΔΔ: -68 - -50 μοίρες). Υψηλές τιμές σημαντικότητας 
παραμέτρων ως προς τη προβλεψη των δυνάμεων χιαστού, μετά την μελέτη συγγραμικότητας, 
υπολογίστηκαν για τη γωνία κάμψης του γόνατος, την κάθετη συνιστώσα των δυνάμεων 
αντίδρασης, την γωνία κάμψης του ισχίου και την ροπή στροφής του γόνατος. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η 
παρούσα έρευνα συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος μηχανικής 
καταπόνησης του πρόσθιου χιαστού κατά τη διάρκεια κίνησης υψηλού ρίσκου.    
Λέξεις κλειδιά: ρήξη πρόσθιου χιαστού, μυοσκελετική προσομοίωση, μηχανική μάθηση 
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THE THERAPEUTIC ROLE OF EXERSICE IN 5 WOMEN WITH OSTEOPOROSIS. 
Karidis G, Giorgou K,  
Physiotherapy laboratory Katgiorgou 
Ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ 5 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. 
Καρύδης Γ., Γιώργου Κ. 
Ιδιωτικό Φυσικοθεραπευτήριο Κατερίνας Γιώργου 
katgiorgou@gmail.com 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η άσκηση είναι αναγκαία για την πρόληψη και  αντιμετώπιση της 
οστεοπόρωσης, η οποία προκαλεί δυσκολία στη βάδιση, στην αυτοεξυπηρέτηση, στις καθημερινές 
δραστηριότητες, στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή. Σκοπός ήταν η αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων επιλεγμένου προγράμματος θεραπευτικής  άσκησης σε 5 γυναίκες στην 
εμμηνόπαυση με οστεοπόρωση. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Αξιολογήθηκαν 5 ασθενείς, ηλικίας 55-65 ετών 
με οστεοπόρωση σε διάστημα 1 ’έτους. Οι ασθενείς παρακολούθησαν ομαδικό πρόγραμμα clinical 
pilates. Στην αρχή της αξιολόγησης όπως και στο τέλος του προγράμματος, οι ασθενείς 
συμπλήρωσαν ειδικά ερωτηματολόγια. Επίσης πραγματοποιήθηκαν απεικονιστικοί έλεγχοι πριν 
και μετά καθώς και μετρήσεις με τη μέθοδο της κεντρομελικής «DXA» στον αυχένα του ισχίου. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο τέλος της μελέτης, υπήρχε σημαντική βελτίωση στην κίνηση, στον πόνο και 
στις καθημερινές δραστηριότητες. Επίσης αλλαγές υπήρξαν στους απεικονιστικούς ελέγχους και 
στα αποτελέσματα της «DXA» και των 5 γυναικών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η συστηματική και 
κατάλληλη άσκηση παρέχει  πρόληψη και αντιμετώπιση της  οστεοπόρωσης  και  βελτιώνει τις  
δυσλειτουργίες  και  την  ποιότητα  ζωής.  Εξειδικευμένα προγράμματα  προσαρμοσμένα  στις  
ικανότητες  και  ανάγκες  των ασθενών  συμβάλλουν  στη  λειτουργική  ανεξαρτησία  και  την 
αποκατάσταση.  
Λέξεις κλειδιά: θεραπευτική άσκηση, οστεοπόρωση, pilates  
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THE ROLE OF MOTIVATION IN DEVELOPING COMMITMENT TO FUNCTIONAL TRAINING 
PROGRAMS 
Τsakmaki N. 
Aristotle University of Thessaloniki, D.P.E.S.S. 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 
Tσακμάκη Ν. 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
niki_tsakmaki@hotmail.com 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται παγκοσμίως μια μεγάλη αλλαγή της 
φιλοσοφίας που διέπει την άσκηση, με την επικράτηση της λεγόμενης «λειτουργικής προπόνησης» 
στις τάσεις στο χώρο του αθλητισμού. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των 
κίνητρων που ωθούν τα άτομα για συμμετοχή σε προγράμματα λειτουργικής προπόνησης, της 
δέσμευσης και της πρόθεσης για επανάληψη συμμετοχής σε αυτά. ΜΕΘΟΔΟΣ: Το δείγμα της 
έρευνας αποτέλεσαν 110 ενήλικες (Ν=110)18 έως 60 ετών (με μέσο όρο ηλικίας, ΜΟ= 30,59 και 
τυπική απόκλιση, ΤΑ= 7,86) που συμμετέχουν σε προγράμματα λειτουργικής προπόνησης. Η 
συλλογή των δεδομένων έγινε με την χρήση ενός συνδυασμού ερωτηματολογίων, τα οποία αφού 
προσαρμόστηκαν και συγχωνεύθηκαν δημιουργώντας το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας, 
μοιράστηκαν στους αθλούμενους. Τα ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν: 1) την κλίμακα κινήτρων 
που εφαρμόσθηκε στην έρευνα των Alexandris, Tsorbatzoudis & Grouios (2002) όπου διερευνά 
τρείς τύπους κινήτρων (εσωτερικά, εξωτερικά κίνητρα και απουσία κινήτρων), 2) την κλίμακα 
αθλητικής δέσμευσης «The Sport Commitment Model» των Scanlan και συν. (1993) όπου διερευνά 
τέσσερα στοιχεία: το επίπεδο απόλαυσης, τις προσωπικές επενδύσεις, τους κοινωνικούς 
περιορισμούς και τις ευκαιρίες συμμετοχής, και 3) την κλίμακα πρόθεσης συμπεριφοράς των 
Κουθούρη και Αλεξανδρή (2005) όπου διερευνά την πρόθεση επανάληψης συμμετοχής. Οι 
ερωτήσεις προσαρμόστηκαν στα προγράμματα λειτουργικής προπόνησης και συμπληρώθηκαν 
από δημογραφικά στοιχεία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση των κίνητρων, της δέσμευσης και της πρόθεσης για 
επανάληψη συμμετοχής σε προγράμματα λειτουργικής προπόνησης. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε 
ότι τα εσωτερικά κίνητρα των ατόμων μπορούν, να προβλέψουν την δέσμευση για επανάληψη της 
συμμετοχής σε προγράμματα λειτουργικής προπόνησης. Ακόμη, βρέθηκε ότι η απόλαυση, οι 
ευκαιρίες συμμετοχής και οι προσωπικές επενδύσεις σχετίζονται θετικά με την πρόθεση 
επανάληψης της συμμετοχής στο μέλλον. Συνοψίζοντας, τα ευρήματα της έρευνας επισημαίνουν 
τη σημασία της δέσμευσης και των εσωτερικών κίνητρων στην πρόβλεψη της συμμετοχής καθώς 
και στην πρόθεση για επανάληψη της συμμετοχής  σε προγράμματα λειτουργικής προπόνησης. 
Λέξεις Κλειδιά: κίνητρα, δέσμευση, πρόθεση συμπεριφοράς, λειτουργική προπόνηση.  
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THE EFFECT OF RESISTANCE EXERCISE ON THE PREVENTION OF FALLS AND THE FUNCTIONAL 
CAPACITY OF  STROKE PATIENTS 
Tsaggouri Aik., Zakynthinakis S. 
University of Thessaly 
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ 
Τσαγγούρη Αικ. , Ζακυνθινάκης Σ. 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
katerina13h@hotmail.com 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Το εγκεφαλικό είναι μια κρίσιμη κλινική κατάσταση που συναντάται συνήθως 
σε ηλικιωμένους. Χωρίζεται σε 2 κατηγορίες το αιμορραγικό και το ισχαιμικό. Το εγκεφαλικό 
επηρεάζει άμεσα τις κινητικές ικανότητες των ασθενών στα άνω και κάτω άκρα, μειώνει την 
λειτουργική τους ικανότητα δημιουργεί βραδυκινησία, μειώνει την ταχύτητα βάδισης, γεγονοτα 
που συνδέονται με νευρολογικά προβλήματα και αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων με σοβαρά 
κατάγματα. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ανασκόπησης ήταν, να εξετάσει την επίδραση της 
άσκησης με αντιστάσεις στην πρόληψη των πτώσεων σε ασθενείς με εγκεφαλικό αλλά και τα 
ευεργετικά αποτελέσματα που μπορεί αν επιφέρει στην λειτουργική τους ικανότητα. ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΘΕΜΑΤΟΣ: Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, oι ασθενείς με εγκεφαλικό, παρουσιάζουν απώλεια 
μυϊκής μάζας, αυξημένη απώλεια μυϊκής δύναμης, χαμηλή ταχύτητα βάδισης έλλειψη ισορροπίας 
μειωμένη ταχύτητα βάδισης και ασύμμετρο διασκελισμό. Λόγω των παραπάνω παραγόντων οι 
ασθενείς με εγκεφαλικό, έχουν υψηλό κίνδυνο πτώσεων και σοβαρού τραυματισμού. Από την 
βιβλιογραφία παρεμβάσεις αντιστάσεων 6, 12 εβδομάδων αλλά έως και 6 μηνών, λειτουργούν ως 
μέσον αποκατάστασης, βελτιώνουν σημαντικά την ταχύτητα βάδισης, την λειτουργική ικανότητα, 
αυξάνουν την μυϊκή δύναμη των ασθενών  και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους. Επιπλέον, 
προσαρμοσμένες πολυαρθροικές ασκήσεις αντιστάσεων, βελτιώνουν σημαντικά την δυναμική 
ισορροπία των ασθενών γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει σε σημαντικό βαθμό κατά των 
πτώσεων. Ακόμα, σε πολλές μελέτες παρατηρήθηκε πως η μυϊκή δύναμη έχει συσχέτιση με την 
υψηλή ταχύτητα βάδισης δεδομένο που μειώνει την πιθανότητα πτώσης. Από τις μελέτες που 
εξετάστηκαν, φαίνεται πως οι μακροχρόνιες παρεμβάσεις έχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα στην 
λειτουργική ικανότητα των ασθενών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η άσκηση αντιστάσεων όπως 
κατανοούμαι, έχει ουσιαστικά οφέλη  για τη λειτουργική ικανότητα των ασθενών με εγκεφαλικό 
και μειώνει  σε σημαντικό βαθμό την πιθανότητα πτώσης. Τέλος, η αποκατάσταση μετά από 
εγκεφαλικό θα πρέπει να έχει σαν κύριο στόχο την ενδυνάμωση των κάτω άκρων. 
Λέξεις κλειδιά: Εγκεφαλικό, Πρόληψη πτώσεων, λειτουργική ικανότητα 
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REHABILITATION PROGRAM TO IMRPOVE FUNCTIONALITY IN MALE VOLLEYBALL PLAYER AFTER 
ACL INJURY: CASE STUDY 
Matskidou M., Beneka A., Malliou P., Gioftsidou A. 
Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΗ 
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ   
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
Ματσκίδου Μ., Μπενέκα Α., Μάλλιου Π., Γιοφτσίδου Α. 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α 
mariamats94@gmail.com  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Ο τραυματισμός του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου (ΠΧΣ) είναι ο δεύτερος 
συχνότερος τραυματισμός των κάτω άκρων, έχοντας αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργικότητα του 
γόνατος. Ο βασικότερος στόχος της αποκατάστασης μετά τον τραυματισμό του ΠΧΣ είναι η 
επανάκτηση της λειτουργικής σταθερότητας του γόνατος και η πρόληψη επακόλουθων 
τραυματισμών. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα ενός 
πρωτοκόλλου άσκησης που θα επικεντρώνεται στη βελτίωση της λειτουργικότητας του γόνατος, 
εφαρμόζοντας λειτουργικές ασκήσεις και ασκήσεις νευρομυϊκού συντονισμού. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: 
Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ως δείγμα ένας άντρας 21 ετών, ερασιτέχνης 
αθλητής βόλεϊ, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη φάση της προσγείωσης μετά από άλμα και 
διαγνώσθηκε με ολική ρήξη ΠΧΣ. Για την αξιολόγηση του αθλητή χρησιμοποιήθηκαν τα εξής μέσα: 
Y-Balance test, Optojump, Sit and Reach test, Γωνιόμετρο και το Cincinnati Knee Rating System. Το 
πρόγραμμα παρέμβασης διήρκησε 4 εβδομάδες (13η - 16η εβδομάδα μετά την επέμβαση). 
Επιλέχθηκαν ασκήσεις ενδυνάμωσης των κάτω άκρων, πλειομετρικές ασκήσεις, μονοποδικές 
ασκήσεις, ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας, ισορροπίας και αλλαγής κατεύθυνσης. Όλες είχαν στόχο τη 
βελτίωση του νευρομυϊκού συντονισμού και ελέγχου της κίνησης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η 
γωνιομέτρηση της άρθρωσης του γόνατος δεν έδειξε διαφορές στο εύρος κίνησης σε σύγκριση με 
το αντίθετο σκέλος καθώς επίσης και τα επίπεδα του πόνου του αθλητή κυμάνθηκαν από πολύ 
χαμηλά έως μηδαμινά. Επίσης, οι δοκιμασίες αξιολόγησης παρουσίασαν μικρή βελτίωση στο 
κάθετο άλμα του τραυματισμένου σκέλους, βελτίωση του βαθμού διατατικότητας των οπίσθιων 
μηριαίων (+8cm), όπως επίσης και στην σταθερότητα - κινητικότητα της άρθρωσης του γόνατος. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Φαίνεται ότι το πρόγραμμα παρέμβασης που ακολουθήθηκε μπορεί να 
επιφέρει βελτιώσεις στην κινητικότητα των οπίσθιων μηριαίων, να βελτιώσει τη σταθερότητα - 
ισορροπία της άρθρωσης του γόνατος και να ενδυναμώσει τα κάτω άκρα. Τα παραπάνω 
αποτελέσματα είναι χρήσιμα για την ασφαλή επάνοδο του αθλητή στην ενεργό δράση, αλλά και 
στην καθημερινότητά του.  
Λέξεις κλειδιά: Πετοσφαίριση, ΠΧΣ, Αποκατάσταση, Νευρομυϊκός συντονισμός 
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THE ROLE OF MENTAL TOUGHNESS DURING THE REHABILITATION OF A SURGERY AFTER 
ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RUPTURE  
Spinou A., Gioftsidou A., Bebetsos E., Malliou P. 
Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
Σπίνου Α., Γιοφτσίδου Α., Μπεμπέτσος Ε., Μάλλιου Π.  
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α 
alexspin@phyed.duth.gr 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Ένας τραυματισμός είναι μια πηγή στρες η οποία μπορεί να αναγκάσει ένα 
άτομο να νιώθει ότι απειλείται και αυτό να οδηγήσει σε διάφορες συναισθηματικές, 
συμπεριφορικές και φυσικές αντιδράσεις. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετασθεί η 
σύνδεση της Ψυχικής Αντοχής (ΨΑ) με την πορεία της αποκατάστασης μετά από χειρουργείο 
πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Επιπροσθέτως,  διερευνήθηκε η επίδραση του κάθε δείκτη της ΨΑ 
τόσο στην πορεία της αποκατάστασης όσο και στο συνολικό επίπεδο της ΨΑ που εμφάνισε κάθε 
αθλητής-ασθενής. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην έρευνα συμμετείχαν 10 ασθενείς-αθλητές και η 
συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις διαφορετικές χρονικές στιγμές μέσα σε ένα 
χρονικό διάστημα έξι μηνών. Ο κάθε ασθενής-αθλητής συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο Mental 
Toughness Index με σκοπό τη συλλογή δεδομένων που αφορούσαν τη μέτρηση της ΨΑ όπως 
επίσης απάντησε και για το αίσθημα πόνου που ένιωθε τη στιγμή της πραγματοποίησης της κάθε 
μέτρησης. Οι συμμετέχοντες είχαν όλοι υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου μέσα από 
αθλητική δραστηριότητα και είχαν όλοι υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης από 
τον ίδιο ιατρό. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μέσα από τα αποτελέσματα φάνηκε να υπάρχει μια σημαντική 
συσχέτιση μεταξύ της ΨΑ και της πορείας της αποκατάστασης. Επίσης, η βελτίωση της ΨΑ κατά τη 
διάρκεια της αποκατάστασης επέφερε θετικά αποτελέσματα στο αίσθημα πόνου που ένιωθαν οι 
συμμετέχοντες. Τέλος, οι δείκτες που μετρούν την ΨΑ βρέθηκαν να έχουν μέτρια έως πλήρη 
συσχέτιση με την πορεία της αποκατάστασης εκτός του δείκτη «Πρόκληση» που δεν εμφάνισε 
καμία συσχέτιση με την πορεία της αποκατάστασης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ΨΑ μπορεί να αποτελέσει 
ένα νέο παράγοντα που θα βοηθήσει να βελτιωθούν οι τεχνικές αντιμετώπισης που 
χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης μετά από έναν αθλητικό τραυματισμό στον 
πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο. Οι ερευνητές θα μπορούσαν να ανακαλύψουν νέους τρόπους για την 
ενίσχυση της ΨΑ με σκοπό να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των προγραμμάτων αποκατάστασης. 
Λέξεις κλειδιά: αίσθημα πόνου, αθλητικός τραυματισμός, δείκτες Ψυχικής Αντοχής 
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REAL TIME PREDICTION OF JOINT FORCES BY MOTION CAPTURE AND MACHINE LEARNING 
Giarmatzis G., Zacharaki E.I., Moustakas K. 
University of Patras, ECE      
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΡΘΡΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
Γιαρματζής Γ., Ζαχαράκη Ε.Ι., Μουστάκας Κ. 
Πανεπιστήμιο Πάτρας, ΗΜ&ΤΥ 
ggiarmatzis@ece.upatras.gr 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Συμβατικές μέθοδοι εμβιομηχανικης μοντελοποίησης περιλαμβάνουν την 
επίλυση μεγάλων συστημάτων εξισώσεων κίνησης, κωδικοποιώντας την σύνθετη μαθηματική 
περιγραφή της ανθρώπινης κίνησης, ωστόσο η επίλυσή τους απαιτεί υψηλή εξειδίκευση και 
μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Με σκοπό την ελαχιστοποίηση της υπολογιστικής ταχύτητας, η 
παρουσα έρευνα στοχεύει στην εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης με στόχο την πρόβλεψη 
των έσω και έξω πλευρικών δυνάμων που ασκούνται στην άρθρωση του γόνατος σε πραγματικό 
χρόνο και την καθοδήγηση των ασθενών με οστεοαρθρίτιδα για την μείωση των αρθρικών 
φορτίων. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Αρθρικές γωνίες και ροπές, μαζί με τρισδιάστατες δυνάμεις επαφής 
στην άρθρωση του γόνατος υπολογίστηκαν μέσω μεθόδων αντίστροφης δυναμικής και 
μυοσκελετικής προσομοίωσης, κατά τη διάρκεια βάδισης 40 υγειών νεαρών (μέση ηλικία: 22 ετη) 
σε διαφορετικές ταχύτητες (εύρος 3 – 7 χιλ/ώρα). Τα δεδομένα αυτά – σε συνδυασμό με δυνάμεις 
εδάφους αντίδρασης - χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου 
(ΤΝΔ), με σκοπό την βέλτιστη αρχιτεκτονική του και την ελαχιστοποίηση του σφάλματος 
πρόβλεψης πλευρικών δυνάμεων γονάτου (ΠΔΓ). Η ικανότητα γενίκευσης του ΤΝΔ μετρήθηκε σε 
διαφορετικά εκπαιδευτικά σενάρια, ανάλογα με το βαθμό έκθεσης στα δεδομένα. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μέγιστες τιμές των κάθετων έσω ΠΔΓ για την πρώτη (2.38 – 3.52 x βάρος 
σώματος (BW)) και δεύτερη κορυφή (2.93 – 3.67 BW) – αυξανόμενες ανάλογα με την ταχύτητα - 
συμφωνούν με τη βιβλιογραφία. Η προβλεπτική ακρίβεια του ΤΝΔ αυξάνει με την αύξηση έκθεσης 
στα δεδομένα του κάθε ατόμου. Ειδικότερα, υψηλότερη ακρίβεια επιτυγχάνεται για τη κάθετη 
έσω ΠΔΓ σε όλες τα σενάρια (μέση Pearson R  = 0.95), ωστόσο μειώνεται όταν όλα τα δεδομένα 
από κάποια άτομα αποκρύπτωνται απο την εκπαίδευση του ΤΝΔ (μέση Pearson R  = 0.87) και 
γίνεται χαμηλότερη στη περίπτωση των έξω πλευρικών ΠΔΓ (μέση R = 0.49). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα 
ευρήματα καταδεικνύουν την χρησιμότητα των νευρωνικών δικτύων για την πρόβλεψη ΠΔΓ σε 
αποδεκτά επίπεδα ακρίβειας, ως αντικατάσταση προηγμένων τεχνικών μυοσκελετικής 
προσομοίωσης, σε κλινικές εφαρμογές με απαίτηση απόκρισης σε πραγματικό χρόνο. 
Λέξεις-κλειδιά: μηχανική μάθηση, μυοσκελετική προσομοίωση, δυνάμεις επαφής γόνατος, 
νευρωνικά δίκτυα, μελέτη βάδισης   
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THE EFFECTS OF MIRROR CROSS EXERCISE IN ADDITION TO A KINETIC CHAIN APPROACH 
PROGRAM ON THE DYNAMIC BALANCE OF VOLLEBALL PLAYERS WITH SCAPULAR DYSKINESIS  
Theodorakopoulou I., Paraskevopoulos E., Balopoulou D., Papandreou M.   
Department of Physiotherapy, University of West Attica.  
H EΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΦΡΕΦΤΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ 
ΑΚΣΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕ 
ΔΥΣΚΙΝΗΤΗ ΩΜΟΠΛΑΤΗ 
Θεοδωρακοπούλου Ι., Παρασκευόπουλος Ε., Μπαλοπούλου Δ., Παπανδρέου Μ. 
Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  
eparaskevopo@uniwa.gr 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Οι ασκήσεις της κινητικής αλυσίδας στην δυναμική ισορροπία του άνω και 
κάτω κορμού σε αθλητές με Δυσκίνητη Ωμοπλάτη (ΔΩ) έχουν παρουσιάσει αυξημένο ερευνητικό 
ενδιαφέρον. Η εφαρμογή της Ετερόπλευρης Άσκησης (ΕΑ) με την χρήση καθρέφτη έχει επιδείξει 
θετική επίδραση στον κινητικό έλεγχο των άνω άκρων ειδικά σε νευρολογικούς ασθενείς. Δεν 
υπάρχουν σχετικές αναφορές για την επίδραση της ΕΑ με καθρέπτη σε αθλητές με ΔΩ και 
δραστηριότητες πάνω από το ύψος του ώμου. Συνεπώς, ο σκοπός της εργασίας ήταν να εξετασθεί 
η επίδραση της ΕΑ με τη χρήση καθρέφτη σε ασκήσεις κινητικής αλυσίδας σε αθλητές 
πετοσφαίρισης με ΔΩ. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Συμμετείχαν 30 αθλητές πετοσφαίρισης που εμφάνιζαν 
ΔΩ, ηλικίας 22±2,1 ετών και με Δείκτη Μάζας Σώματος 25.2±1,1. Οι αθλητές χωρίστηκαν 
τυχαιοποιημένα σε 3 ομάδες: 2 πειραματικές και 1 ελέγχου, η 1η  ακολούθησε πρόγραμμα 
παρέμβασης κινητικής αλυσίδας και η 2η  πρόγραμμα κινητικής αλυσίδας με ΕΑ και καθρέπτη. Το 
τεστ Y-Balance (Y-B)  και Upper Quarter Y-Balance (UQY-B) με τις υπομεταβλητές τους 
χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της δυναμικής ισορροπίας πριν και μετά από 4 εβδομάδες 
του προγράμματος παρέμβασης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 3Χ2 Mixed ANOVA χρησιμοποιήθηκε για τη 
στατιστική ανάλυση της κάθε υπομεταβλητής των Y-Balance και UQY-B και ως βαθμός 
σημαντικότητας ορίστηκε το p<0,05. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε στατιστικά σημαντική 
αλληλεπίδραση ανάμεσα στην παρέμβαση και στον χρόνο σε συγκεκριμένες υπομεταβλητές του Y-
Balance (Y-Balance Anterior, F= 5,41, p<0.001, partial η2=0.302 και στο Y-Balance Medial, F=3.20, 
p=0.01, partial η2=0.175) με την 2η πειραματική ομάδα να επιδεικνύει την μέγιστη βελτίωση, όπως 
και στο UQY-B (UQY-B Medial score, F= 10.11, p=0.005, με partial η2=0.288, Superior, F=2,92, 
p=0.03, partial η2=0.177 και στο composite score, F=3.23, p=0.004, partial η2=0.195). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής αναδεικνύουν την επίδραση της ΕΑ με τη 
χρήση καθρέπτη σε συνδυασμό με τις ασκήσεις κινητικής αλυσίδας στην δυναμική ισορροπία του 
άνω και κάτω κορμού σε επαγγελματίες αθλητές πετοσφαίρισης με ΔΩ. 
Λέξεις Κλειδιά: πρόληψη τραυματισμών, πετοσφαίριση, Y-Balance, Upper Quarter Y-Balance 
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INTERNAL IMPINGEMENT SHOULDER SYNDROME IN A PROFESSIONAL BASKETBALL ATHLETE. 
CONSERVATIVE APPROACH WITH A PROTOCOL OF STRETCHING AND EXERCISES. -CASE STUDY 
Ntountoulakis M., Beneka A., Malliou P., Gioftsidou A.  
Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΩΜΟΥ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΘΛΗΤΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΗΣΗΣ. 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. -ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 
Ντουντουλάκης Μ., Μπενέκα Α., Μάλλιου Π., Γιοφτσίδου Α. 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α 
mntountoulakis@gmail.com 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Ένα από τα πιο συχνά παθολογικά προβλήματα στους αθλητές με χρήση του 
άκρου πάνω από το κεφάλι είναι ο οπίσθιος πόνος στον ώμο ως αποτέλεσμα της εσωτερικής 
πρόσκρουσης του ώμου. Εσωτερική πρόσκρουση του ώμου αναφέρεται η κατάσταση εκείνη όπου 
το μείζον βραχιόνιο όγκωμα του βραχιονίου οστού και η ενδοαρθρική επιφάνεια του στροφικού 
πετάλου προσκρούει στην οπίσθιο άνω γωνία της ωμογλήνης όταν το άκρο βρίσκεται σε απαγωγή 
και έξω στροφή. Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να εξετάσει την αντιμετώπιση του συνδρόμου της 
εσωτερικής πρόσκρουσης του ώμου σε ένα επαγγελματία αθλητή καλαθοσφαίρισης με πόνο στον 
ώμο με ένα πρόγραμμα διατάσεων καθώς και με μια σειρά ασκήσεων σταθεροποίησης και 
ενδυνάμωσης των μυών της ωμοπλάτης. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκε ένας αθλητής 
καλαθοσφαίρισης με συμπτώματα εσωτερικής πρόσκρουσης με ένα πρόγραμμα αποκατάστασης 
με διατάσεις και ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών της ωμοπλατιαία χώρας σε ένα διάστημα 
τεσσάρων εβδομάδων. Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια με μετρήσεις της λειτουργικότητας, 
του πόνου και της αστάθειας με βάση διεθνή κριτήρια αξιολόγησης καθώς και γωνιομέτρηση του 
εύρους κίνησης των αρθρώσεων του ώμου πριν και μετά την παρέμβαση. (Shoulder Pain and 
Disability Index Score, The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand, Oxford instability Score). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα από την παρέμβαση στον αθλητή καλαθοσφαίρισης ήταν 
ενθαρρυντικά, με βελτίωση των συμπτωμάτων και του εύρους κίνησης. 
Λέξεις κλειδιά: σύνδρομο εσωτερικής πρόσκρουσης ώμου, αθλητές καλαθοσφαίρισης, 
συντηρητική αποκατάσταση. 
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THE EFFECT OF CORE STABILITAZION EXERCISES ON IMPROVING CORE MUSCLE ENDURANCE IN 
INDIVIDUALS WITH NON-SPECIFIC LOW BACK PAIN (LBP) 
Terzidou E., Gioftsidou A., Michalopoulou M., Malliou P. 
Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S 
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΗ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΝΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ  
Τερζίδου Ε., Γιοφτσίδου Α., Μιχαλοπουλού Μ., Μάλλιου Π. 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α 
elenaterzidou15@gmail.com 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Ο μη ειδικός χρόνιος χαμηλός  πόνος στη  μέση (ΜΕΧΠΜ) αποτελεί σημαντική 
δημόσια υγεία και παγκόσμιο κοινωνικοοικονομικό βάρος με ποικίλα συμπτώματα. Η οσφυϊκή 
αστάθεια είναι ένα σύνηθες σύμπτωμα και επίσης μία από τις αιτίες του χαμηλού πόνου στην 
μέση, συνήθως προκαλείται από διαταραχή νευρομυϊκού ελέγχου και όχι από δομική αστάθεια. 
Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εξετάσουμε αν οι ασκήσεις σταθεροποίησης του πυρήνα θα 
αυξήσουν την μυϊκή αντοχή των μυών αυτών σε ασθενείς με μη ειδικό χρόνιο χαμηλό πόνο στην 
μέση. ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 24 άτομα ηλικίας από 19 έως 57 
ετών που επιλέχθηκαν τυχαία και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την ομάδα ελέγχου και την ομάδα 
παρέμβασης όπου παρουσίασαν πόνο στη μέση, χωρίς κάποια διάγνωση για συγκεκριμένη 
πάθηση. Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν πριν και μετά το παρεμβατικό πρόγραμμα σε δύο 
ερωτηματολόγια (Pain detect, Ποιότητα Ζωής (SF-36)) και στο τεστ για την αξιολόγηση της μυϊκής 
αντοχής κατά την έκταση του κορμού. Το παρεμβατικό πρόγραμμα είχε διάρκεια 6 εβδομάδες. Οι 
ασκήσεις που ακολούθησαν αποτέλεσαν ασκήσεις κινητικότητας, σταθεροποίησης, ενδυνάμωσης 
και ελέγχου του κορμού. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το 
πρόγραμμα IBM® SPSS Statistics® για Windows, Version 22. και η στατιστική σημαντικότητα 
ορίστηκε στο επίπεδο p<0.05. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι το παρεμβατικό 
πρόγραμμα άσκησης οδήγησε σε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της απόδοσης στο τεστ 
μυϊκής αντοχής του πυρήνα για την ομάδα παρέμβασης, σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου. 
Παρόμοια τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων  που χρησιμοποιήθηκαν ,όπου  βρέθηκε 
βελτίωση των δύο ομάδων κατά τις τελικές αξιολογήσεις σε σύγκριση με τις αρχικές. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ασκήσεις σταθεροποίησης του πυρήνα έχουν θετική επίδραση στην μυϊκή 
αντοχή των μυών του σε άτομα που παρουσιάζουν μη ειδικό χαμηλό πόνο στην μέση, καθώς 
επίσης σημειώθηκε μείωση του πόνου και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών.     
Λέξεις – Κλειδιά: Μυϊκή Αντοχή, Μη ειδικός πόνος στη μέση, Ασκήσεις ενδυνάμωσης του πυρήνα 
(Core Training). 
 
 
 
 

mailto:elenaterzidou15@gmail.com


  
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ  

3ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ 
ΑΘΛΗΤΩΝ & ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ 

 

THE EFFECT OF AN REHABILITATION PROGRAM AFTER ACL RUPTURE 
Psomas I., Gioftsidou A., Malliou P., Beneka A. 
Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S 
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
Ψωμάς Ι., Γιοφτσίδου Α., Μάλλιου Π., Μπενέκα Α. 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α 
sifispsomas@gmail.com 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η κάκωση του ΠΧΣ συχνά αποτελεί το αποτέλεσμα αθλητικών 
δραστηριοτήτων, που επιβάλλουν σημαντικές φορτίσεις στο γόνατο, όπως είναι τα άλματα και τα 
κοψίματα. Ο ΠΧΣ είναι πιθανότατα ο σύνδεσμος, ο οποίος υπόκειται στις περισσότερες κακώσεις 
στο γόνατο. Σκοπός της περιπτωσιολογικής μελέτης ήταν να εξετάσει την επίδραση που έχει ένα 
πρόγραμμα αποκατάστασης μετά από τραυματισμό ρήξης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. ΥΛΙΚΟ-
ΜΕΘΟΔΟΣ: Το δείγμα αποτέλεσε μια αθλήτρια βόλεϊ ηλικίας 18 ετών η οποία αξιολογήθηκε στην 
αρχή και στο τέλος του παρεμβατικού προγράμματος ως προς την κάμψη και έκταση του γόνατος 
της, την σταθερότητά του αλλά και την ικανότητα βάδισής της. Το παρεμβατικό πρόγραμμα 
λειτουργικής αποκατάστασης είχε διάρκεια 10 εβδομάδων με σκοπό την αύξηση του εύρους 
κίνησης, την αύξηση της μυϊκής ισχύος του τετρακέφαλου και των οπίσθιων μηριαίων καθώς και 
την εκπαίδευση σωστού τρόπου βάδισης του τραυματία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι με το πρόγραμμα αποκατάστασης που ακολούθησε η τραυματίας βελτίωσε το εύρος 
κίνησης του γόνατος (0 μοίρες έκταση και 120 μοίρες κάμψη) και βελτίωσε το πρότυπο βάδισης 
της. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Φαίνεται λοιπόν πως ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα 
αποκατάστασης ρήξης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου μπορεί να συμβάλει θετικά στην επανένταξη 
του τραυματία στην καθημερινότητά του καθώς και στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.  
Λέξεις κλειδιά: ρήξη, κάκωση, γόνατο, πρόγραμμα αποκατάστασης 
 
 

mailto:sifispsomas@gmail.com
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – E POSTER 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 
E POSTER PRESENTATION 

FOOTBALL SPECIAL TOPICS 
 

ANALYSIS OF TECHNICAL AND TACTICAL CHARACTERISTICS OF THE CORNER KICKS IN GREEK 
SUPER LEAGUE 2017-2018 
Diamantopoulos K., Ispirlidis I., Mavridis G., Mantzouranis N., Gourgoulis V. 
Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S. 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΝΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE 2017-2018 
Διαμαντόπουλος Κ, Ισπυρλίδης Ι., Μαυρίδης Γ., Μαντζουράνης Ν., Γούργουλης Β.  
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α 
diamantopoulos.trainer@yahoo.com 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Να καταγράψει και να αναλύσει τα τεχνικοτακτικά χαρακτηριστικά   με τη μέθοδο της 
βίντεο-ανάλυσης (Sport Scout) και να εξάγει  προπονητικά συμπεράσματα . ΥΛΙΚΟ–ΜΕΘΟΔΟΣ:Το 
δείγμα αποτέλεσαν 30 αγώνες ποδοσφαίρου του ελληνικού πρωταθλήματος της Super League την 
περίοδο 2017-2018, στο οποίο συμμετείχαν οι έξι πρώτες ομάδες . Με τη στατιστική μέθοδο της  
ανάλυσης συχνοτήτων αναλύθηκαν 235 κόρνερ  σε σχέση με την έδρα του αγώνα, το αποτέλεσμα 
και τη χρονική στιγμή που σημειώθηκαν, όπως και το αποτέλεσμα σε σχέση με τη χρονική στιγμή 
του αγώνα. Επίσης αναλύθηκαν τα κόρνερ σε σχέση με το πόδι, τον τρόπο εκτέλεσής τους και την 
εξέλιξή τους. Τέλος, αναλύθηκαν τα κόρνερ σε σχέση με την εκτροπή της μπάλας με το κεφάλι και 
την κατάληξη της μπάλας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την ανάλυση των δεδομένων τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι οι γηπεδούχοι και οι νικήτριες ομάδες εκτελούν περισσότερα κόρνερ  σε σχέση με τους 
φιλοξενούμενους και τους ηττημένους. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η μεγαλύτερη συχνότητα 
επιθετικών κόρνερ καταγράφεται από το  15.01 έως 30.00 λεπτό και από το 75.01 έως 90 λεπτό.Οι 
νικήτριες ομάδες εκτελούν περισσότερα κόρνερ στο δεύτερο δεκαπεντάλεπτο του πρώτου 
ημιχρόνου και στην αρχή του δευτέρου και οι ηττημένες ομάδες  στα τελευταία λεπτά του 
δευτέρου ημιχρόνου και της παράτασης του αγώνα. Τα περισσότερα κόρνερ εκτελούνται με το 
δεξί πόδι και από τις δυο πλευρές  και οι ομάδες επιλέγουν να εκτελούν τα κόρνερ κυρίως 
απευθείας με σέντρα από ότι με πάσα. Η εκτέλεση κόρνερ απευθείας με σέντρα δημιουργεί 
περισσότερες προϋποθέσεις κατοχής και κατάληξης της μπάλας στο τέρμα της αμυνόμενης 
ομάδας, από ότι εκτέλεση κόρνερ με πάσα. Επιπλέον, δημιουργεί  περισσότερα άμεσα 
τελειώματα, η μπάλα παραμένει περισσότερο χρόνο στην επίθεση μετά από απόκρουσή των  
αμυνόμενων και δημιουργούνται περισσότερες αντεπιθέσεις για την επιτιθέμενη ομάδα μετά από 
άμεση ανάκτηση της μπάλας. Οι ομάδες δεν χρησιμοποιούν αρκετά συχνά την εκτροπή της 
μπάλας με το κεφάλι  και προτιμούν τις εκτελέσεις χωρίς εκτροπή. Ελάχιστες εκτελέσεις κόρνερ 
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είτε άμεσα είτε έμμεσα καταλήγουν στο τέρμα. Τα περισσότερα τέρματα σημειώνονται με σουτ 
και τα λιγότερα με το κεφάλι. Πολλές εκτελέσεις κόρνερ  αποκρούονται από τον τερματοφύλακα. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Από τα αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι απαιτείται περισσότερη συνεργασία των 
παικτών κατά την εκτέλεσή των κόρνερ , ώστε να  επιτυγχάνεται  το λεγόμενο «εύκολο» 
επιδιωκόμενο τέρμα. 
Λέξεις κλειδιά: βίντεο-ανάλυση, sport scout, στημένα κόρνερ, ποδόσφαιρο, Super League 
κατηγορία    
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DOES THE DURATION OF THE OFFENSIVE SEQUENCE AFFECT THE CHARACTERISTICS OF THE 
COUNTER-ATTACK? DATA FROM CHAMPIONS LEAGUE 2018-19 
Mitrotasios Μ.1, Armatas V. 1, Mantzouranis N.2, Ispirlidis Ι.2, Apostolidis Ν.1 
1 National & Kapodistrian University of Athens, S.P.E.S.S. 
2 Democritus University of Thrace, S.P.E.S.S. 
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ; 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ CHAMPIONS LEAGUE 2018-19 
Μητροτάσιος Μ.1, Αρματάς Β.1, Μαντζουράνης, Ν.2, Ισπυρλίδης Ι.2, Αποστολίδης Ν.1 
1 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σ.Ε.Φ.Α.Α. 
2 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σ.Ε.Φ.Α.Α. 
micmit@phed.uoa.gr 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της διάρκειας των 
επιθετικών αλληλουχιών που συνετέλεσαν στη δημιουργία και εκτέλεση τελικών ενεργειών, οι 
οποίες προήλθαν από αντεπίθεση σε αγώνες ποδοσφαίρου υψηλού επιπέδου. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: 
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι αγώνες νοκ άουτ (16 αγώνες) του Champions League 2018-
19 και συγκεκριμένα εξετάστηκαν 129 επιθετικές αλληλουχίες, ταξινομημένες σε 97 αντεπιθέσεις 
διάρκειας <12 sec και 32 διάρκειας >12 sec. Για την καταγραφή χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 
βιντεοανάλυσης Lince. Οι μεταβλητές που αναλύθηκαν για την κάθε επιθετική αλληλουχία ήταν: 
α) διάρκεια επίθεσης, β) τρέχον αποτέλεσμα αγώνα, γ) τομέας έναρξης επίθεσης, δ) πρώτη 
ενέργεια μετά την ανάκτηση και ε) τελικό αποτέλεσμα. Για την στατιστική ανάλυση 
χρησιμοποιήθηκαν δείκτες της περιγραφικής στατιστικής και για τη σύγκριση των ανεξάρτητων 
μεταβλητών (δυο τρόποι αντεπίθεσης με βάση τον χρόνο) το Chi-square test (x2), ενώ η αξιοπιστία 
του πρωτοκόλλου παρατήρησης ελέγχθηκε με το δείκτη Cohen’s Kappa. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η 
σύγκριση των δυο επιπέδων διάρκειας της αντεπίθεσης, έδειξε ότι το τρέχον αποτέλεσμα 
επηρέασε στατιστικά σημαντικά την επιθετική συμπεριφορά των ομάδων. Διαπιστώθηκε ότι όταν 
οι ομάδες βρίσκονταν σε ισόπαλο σκορ χρησιμοποιούσαν τις αντεπιθέσεις μικρής διάρκειας <12 
sec (46.4%), ενώ όταν έχαναν πραγματοποιούσαν περισσότερες επιθέσεις μεγαλύτερης διάρκειας 
>12 sec (37.5%). Σημαντικές ήταν και οι διαφορές σε σχέση με το τομέα έναρξης της επίθεσης, με 
τις αντεπιθέσεις μικρής διάρκειας να ξεκινούν κυρίως από τον επιθετικό τομέα (63.9%), ενώ οι 
αντεπιθέσεις μεγαλύτερης διάρκειας από τον αμυντικό (87.5%). Τέλος, αναφορικά με την 
αποτελεσματικότητα των δύο τρόπων αντεπιθέσεων δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές, όμως βρέθηκε ότι με τις αντεπιθέσεις μικρού χρόνου σημειώθηκαν περισσότερα 
τέρματα (15.5%) σε σύγκριση με τις αντεπιθέσεις μεγαλύτερου χρόνου (12.5%). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 
Τα αποτελέσματα δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την τεχνικοτακτική συμπεριφορά των 
ομάδων στον τρόπο εκδήλωσης των αντεπιθέσεων και την αποτελεσματικότητά τους, γεγονός που 
μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για το σχεδιασμό ρεαλιστικών προπονητικών μονάδων με στόχο 
την επιτυχή εκτέλεση τελικών ενεργειών. 
Λέξεις κλειδιά: ποδόσφαιρο, αντεπίθεση, αποτελεσματικότητα. 
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CORRELATION BETWEEN STRETCH SHORTENING CYCLE PERFORMANCE AND MATURATION IN 
YOUTH SOCCER PLAYERS  
Aetopoulos D., Avloniti A., Kordalis P., Kambas A., Chatzinikolaou A. 
Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S. 
Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΕ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
Αετόπουλος Δ., Αυλωνίτη Α., Κορδαλής Π., Καμπάς Α., Χατζηνικολάου Α. 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
alavloni@phyed.duth.gr 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Στην περίοδο του μέγιστου ρυθμού αύξησης του ύψους παρατηρείται αρκετά 
συχνά μείωση της απόδοσης σε ορισμένες ικανότητες, όπως η ταχύτητα και η αντιδραστική 
δύναμη καθώς και αύξηση των μυοσκελετικών τραυματισμών. Σκοπός της μελέτης ήταν να 
εξετάσει τη διακύμανση της απόδοσης στην αντιδραστική δύναμη σε αθλητές ποδοσφαίρου σε 
σχέση με τη χρονική απόσταση από την περίοδο του μέγιστου ρυθμού αύξησης του ύψους. ΥΛΙΚΟ-
ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν εθελοντικά 36 αθλητές ποδοσφαίρου χρονολογικής ηλικίας 
11-13 ετών. Αξιολογήθηκαν το ύψος από όρθια και καθιστή θέση, το σωματικό βάρος και μέσω 
εξίσωσης υπολογίσθηκε η χρονική απόσταση από το μέγιστο ρυθμό αύξησης του ύψους. Για την 
αξιολόγηση της αντιδραστικής δύναμης μετρήθηκε με το σύστημα Optojump η επίδοση στο 
κάθετο άλμα από ημικάθισμα και το κάθετο άλμα με υποχωρητική φάση με τα χέρια στη 
μεσολαβή και με τα χέρια ελεύθερα. Για την εύρεση των συσχετίσεων υπολογίσθηκε ο δείκτης R 
του Pearson. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε πως ο δείκτης R 
ήταν 0.42, 0.43 και 0.5 μεταξύ του άλματος από ημικάθισμα, του άλματος με υποχωρητική φάση 
με τα χέρια στη μεσολαβή και με τα χέρια ελευθέρα με την χρονική απόσταση από την περίοδο 
μέγιστου ρυθμού αύξησης του ύψους αντίστοιχα. Υψηλή συσχέτιση διαπιστώθηκε μεταξύ της 
επίδοσης στα κάθετα άλματα και τη χρονολογική ηλικία (0.5-0.58). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη 
συμμετείχαν παιδιά τα οποία ήταν πριν από την περίοδο του μέγιστου ρυθμού αύξησης του 
ύψους και διαπιστώθηκε μέτρια συσχέτιση με την επίδοση στο κάθετο άλμα. Συμπεραίνεται πως 
τα παιδιά πριν εισαχθούν στην περίοδο μέγιστου ρυθμού αύξησης του ύψους βελτιώνουν την 
επίδοσή τους, αν και ο ρυθμός βελτίωσης είναι εξατομικευμένος. Ενδεχομένως, μεγάλες αλλαγές 
να παρατηρούνται στη χρονική περίοδο του μισού έτους πριν και μετά την περίοδο του μέγιστου 
ρυθμού αύξησης.  
Λέξεις Κλειδιά: ποδόσφαιρο, μέγιστος ρυθμός αύξησης του ύψους, πρόληψη τραυματισμών 
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DURATION OF ORGANIZED ATTACKS AS A PERFORMANCE INDICATOR AT MEN CHAMPIONS 
LEAGUE 2018-19. 
Armatas V. 1, Mitrotasios Μ.1, Mantzouranis N.2, Laparidis K.1, Apostolidis Ν.1 
1 National & Kapodistrian University of Athens, S.P.E.S.S. 
2 Democritus University of Thrace, S.P.E.S.S. 
Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 
CHAMPIONS LEAGUE 2018-19 
Αρματάς Β.1, Μητροτάσιος Μ.1, Μαντζουράνης, Ν.2, Λαπαρίδης Κ.2, Αποστολίδης Ν.1 
1 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σ.Ε.Φ.Α.Α. 
2 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σ.Ε.Φ.Α.Α. 
v-armatas@phed.uoa.gr 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της διάρκειας των 
επιθετικών αλληλουχιών που συνετέλεσαν στην εκτέλεση τελικών ενεργειών, οι οποίες προήλθαν 
από οργανωμένη επίθεση στο Champions League 2018-19. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Εξετάστηκαν 16 
αγώνες από την τελική φάση νοκ άουτ της διοργάνωσης όπου συμμετείχαν 16 ομάδες σε διπλούς 
αγώνες (εντός και εκτός έδρας), εκτός από τον τελικό. Για την καταγραφή δημιουργήθηκε 
πρωτόκολλο παρατήρησης με τις παρακάτω πέντε μεταβλητές: διάρκεια επίθεσης (>20sec, 
<20sec), τρέχον αποτέλεσμα, ημίχρονο, χώρος έναρξης επίθεσης και τελικό αποτέλεσμα. Για την 
στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δείκτες της περιγραφικής στατιστικής, ενώ 
για τη σύγκριση των μεταβλητών το Chi-square test (x2). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η αξιοπιστία του 
πρωτοκόλλου παρατήρησης ελέγχθηκε με το δείκτη Cohen’s Kappa με τα αποτελέσματα για τη 
συμφωνία μεταξύ παρατηρητών και παρατηρήσεων να είναι k=0.82 και k=0.88 αντίστοιχα. Σε 
σχέση με το τρέχον αποτέλεσμα, βρέθηκε ότι όταν οι ομάδες ήταν πίσω στο σκορ 
πραγματοποίησαν περισσότερες επιθέσεις μικρής διάρκειας (<20sec) με τελική ενέργεια (27.1%) 
σε σύγκριση με επιθέσεις μεγάλης διάρκειας (>20sec), χωρίς όμως να προκύψουν σημαντικές 
διαφορές. Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν στα δυο επίπεδα διάρκειας της επίθεσης  σε 
σχέση με το ημίχρονο διεξαγωγής των επιθετικών αλληλουχιών που κατέληξαν σε τελική ενέργεια. 
Στο 1ο ημίχρονο πραγματοποιήθηκαν περισσότερες επιθέσεις μεγάλης διάρκειας, ενώ στο 2ο 
ημίχρονο μικρής διάρκειας (p<0.05). Όπως ήταν αναμενόμενο, οι επιθέσεις μεγάλης διάρκειας με 
τελική ενέργεια ξεκίνησαν κυρίως από τον αμυντικό τομέα (42.0%) ενώ οι επιθέσεις μικρής 
διάρκειας από τον προ-αμυντικό. Σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα βρέθηκε, ότι και με τα δυο 
επίπεδα διάρκειας, σημειώθηκαν ίδιο ποσοστό τερμάτων (10.4%, p>0.05), ενώ παρόμοια ήταν και 
τα ποσοστά στους υπόλοιπους τρόπους κατάληξης των τελικών ενεργειών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούν να δημιουργηθούν προπονητικές 
μονάδες οι οποίες να περιλαμβάνουν ρεαλιστικές αγωνιστικές συνθήκες και κατάλληλες 
προπονητικές οδηγίες για την προετοιμασία και διαχείριση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. 
Λέξεις κλειδιά: ποδόσφαιρο, champions league, οργανωμένη επίθεση, χρονική ανάλυση. 
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THE EFFECT OF AN ALTERNATIVE TRAINING METHOD ON JUMPING ABILITY OF YOUTH SOCCER 
PLAYERS 
Bogiatzidis E. 1, Toromanidis T.1, Ispirlidis I.1, Gourgoulis V.1, Smilios I.1, Bogiatzidou Α.2, Katranitsas 
G.1 
1Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S 
2Secondary Education of Xanthi 
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗN ΑΛΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΡΩΝ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
Μπογιατζίδης Ε.1, Τορομανίδης Θ.1,  Ισπυρλίδης Ι.1, Γούργουλης Β.1, Σμήλιος Η.1, Μπογιατζίδου Α.2, 
Κατρανίτσας Γ.1 
1Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α  
2Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ξάνθης 
makisbogiatzidis@yahoo.com  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Το ποδόσφαιρο κατατάσσεται στα αθλήματα επαφής. Η πλειοψηφία των 
επαφών πραγματοποιείται κατά την διεκδίκηση της μπάλας. Τα κάτω άκρα κινδυνεύουν 
περισσότερο από τραυματισμό και η πρόληψη τους αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα. 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την επίδραση μιας εναλλακτικής μεθόδου 
προπόνησης στη δύναμη νεαρών ποδοσφαιριστών. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Το δείγμα αποτέλεσαν 17 
ποδοσφαιριστές ηλικίας 15 ± 0,5 ετών, που χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: μία πειραματική και μία 
ελέγχου. Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν πριν και μετά το παρεμβατικό πρόγραμμα στα εξής: 
ύψος, βάρος, δείκτης μάζας σώματος, περιφέρεια μέσης και στη δύναμη των κάτω άκρων (Leg 
Extension και Leg Curl). Το παρεμβατικό πρόγραμμα είχε διάρκεια 12 συνεχόμενων εβδομάδων 
και πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Οι ποδοσφαιριστές της 
πειραματικής ομάδας φορούσαν μια ειδική κατασκευή στα πόδια (μποτίδες), που περιλάμβαναν 
επιπρόσθετο βάρος 300 gr. σε κάθε πόδι, στο σημείο των τετρακέφαλων μηριαίων. Οι ασκήσεις 
των προπονητικών μονάδων αποτέλεσαν ασκήσεις νευρομυϊκής συναρμογής, τεχνικής, τακτικής, 
ταχύτητας σε ευθεία και ταχύτητας με αλλαγή κατεύθυνσης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Χρησιμοποιήθηκε η 
ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (ANOVA Repeated Measures), και ως 
βαθμός σημαντικότητας ορίστηκε το p<0,05. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι υπάρχει 
στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της απόδοσης από την αρχική στην τελική και στην μέτρηση 
διατήρησης για το ‘’Leg Extension’’ (F(2,26) = 17.120, p<0.05), ενώ δεν έδειξε διαφορές στο Leg 
Curl. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Φαίνεται ότι ένα παρεμβατικό πρόγραμμα μέσα στην αγωνιστική περίοδο 
με το πρόσθετο βάρος στους τετρακέφαλους μηριαίους και χωρίς να διαταράσσει την οργάνωση 
των προπονητικών μονάδων, οδηγεί στη βελτίωση της δύναμης στα κάτω άκρα των νεαρών 
ποδοσφαιριστών. Ένα τέτοιου είδους παρεμβατικό πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη 
τραυματισμών. 
Λέξεις κλειδιά: Ποδόσφαιρο, πρόληψη τραυματισμών, πρόσθετο βάρος. 
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INVESTIGATING THE TALENT DEVELOPMENT ENVIRONMENT IN SCOTTISH FOOTBALL: A 
COMPARISON BETWEEN ELITE AND GRASSROOTS ACADEMIES 
1Taylor D., 2Armatas V., 1Andronikos G. 
1Edinburgh Napier University,  
2 National and Kapodistrian University of Athens, S.P.E.S.S 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΛΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΣΚΩΤΣΕΖΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
1Τέιλορ Ν., 2Αρματάς Β., 1Ανδρόνικος, Γ.   
1 Πανεπιστήμιο Napier Εδιμβούργου,  
2 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Τ.Ε.Φ.Α.Α 
v-armatas@phed.uoa.gr  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Το περιβάλλον ανάπτυξης ταλαντούχων παικτών αφορά ένα οργανωμένο 
σύστημα, το οποίο επηρεάζει την εξέλιξή τους και αποτελεί κρίσιμο κομμάτι της πορείας ανάπτυξης. Ο 
σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξεταστούν οι αντιλήψεις ποδοσφαιριστών σχετικά με την 
ποιότητα του περιβάλλοντος ανάπτυξης και να εντοπιστούν πιθανές διαφορές μεταξύ ακαδημιών 
επαγγελματικών και ερασιτεχνικών ομάδων ποδοσφαίρου στη Σκωτία. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: 
Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο “Talent Development Environment Questionnaire-5 (TDEQ-5)”, 
το οποίο συμπληρώθηκε από συνολικά 131 ποδοσφαιριστές (μέση ηλικία = 16,19 ± 2,08 έτη), εκ των 
οποίων 63 προερχόμενοι από ακαδημία επαγγελματικής ομάδας και 68 από ακαδημία ερασιτεχνικής 
ομάδας στη Σκωτία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι αθλητές των ακαδημιών επαγγελματικής ομάδας 
παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερες βαθμολογίες και για τις πέντε υποκατηγορίες του 
περιβάλλοντος ανάπτυξής τους σε σύγκριση με τους αθλητές ακαδημιών ερασιτεχνικών ομάδων 
(p<.05). Πιο συγκεκριμένα, ενώ οι αθλητές των επαγγελματικών ακαδημιών βαθμολογήσαν με υψηλά 
σκορ όλες τις υποκατηγορίες του ερωτηματολογίου, οι αθλητές από ακαδημίες ερασιτεχνικών ομάδων 
ανέφεραν ελλείψεις ιδιαίτερα σε σχέση με την “προετοιμασία των αθλητών”, τη “διαθεσιμότητα 
εξειδικευμένης αθλητικής υποστήριξης” και την “επικοινωνία μεταξύ προπονητών και αθλητών”. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ευρήματα ανέδειξαν τις διαφορές μεταξύ ακαδημιών επαγγελματικών και 
ερασιτεχνικών ομάδων στη Σκωτία. Πρακτικά το TDEQ-5 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αφενός για 
την αξιολόγηση του περιβάλλοντος ανάπτυξης, αφετέρου ως μηχανισμός σχεδιασμού παρεμβάσεων 
με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. 
Λέξεις κλειδιά: Ανάπτυξη ταλέντων, Επαγγελματικό, Ερασιτεχνικό, Ποδόσφαιρο, Περιβάλλον 
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ANALYSIS OF TECHNICAL AND TACTICAL CHARACTERISTICS OF THE FOUL IN GREEK SUPER LEAGUE 
2017-2018 
Diamantopoulos K., Ispirlidis I., Mavridis G., Mantzouranis N., Gourgoulis V. 
Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S. 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΦΑΟΥΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPERLEAGUE 2017-2018 
Διαμαντόπουλος Κ, Ισπυρλίδης Ι., Μαυρίδης Γ., Μαντζουράνης  Ν., Γούργουλης Β. 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α 
diamantopoulos.trainer@yahoo.com 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Να καταγράψει και να αναλύσει τα τεχνικοτακτικά χαρακτηριστικά  των φάουλ που 
εκτελέστηκαν στο επιθετικό μισό του γηπέδου με τη μέθοδο της βίντεο-ανάλυσης (Sport Scout) και 
να εξάγει  προπονητικά συμπεράσματα .ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ: Το δείγμα αποτέλεσαν 30 αγώνες 
ποδοσφαίρου του ελληνικού πρωταθλήματος της Super League κατά την αγωνιστική περίοδο 
2017-2018, στο οποίο συμμετείχαν οι έξι πρώτες ομάδες . Με τη στατιστική μέθοδο της  ανάλυσης 
συχνοτήτων αναλύθηκαν 305 συνολικά φάουλ σε σχέση με την έδρα του αγώνα, με το 
αποτέλεσμα και τη χρονική στιγμή που σημειώθηκαν. Τέλος, αναλύθηκε η εκτέλεση των φάουλ σε 
όλες τις ζώνες του μισού γηπέδου της επίθεσης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την ανάλυση των 
δεδομένων τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γηπεδούχοι εκτελούν περισσότερα  φάουλ σε σχέση 
με τους φιλοξενούμενο. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η μεγαλύτερη συχνότητα στημένων 
επιθετικών φάσεων φάουλ καταγράφεται μεταξύ 15ου και  30ου και μεταξύ 75ουκαι  90ουλεπτού. Οι 
νικήτριες ομάδες εκτελούν περισσότερα φάουλ στο δεύτερο δεκαπεντάλεπτο του πρώτου 
ημιχρόνου και στην αρχή του δευτέρου και οι ηττημένες ομάδες στο τελευταίο μισάωρο του 
παιχνιδιού και  στα τελευταία λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου και της παράτασης του αγώνα. Σε 
όλες σχεδόν τις ζώνες του γηπέδου τα φάουλ εκτελούνταν κυρίως με το δεξί πόδι, εκτός από αυτά 
που γίνονται στη δεξιά ζώνη που βρίσκεται έξω από τη μεγάλη περιοχή, όπου τα περισσότερα 
εκτελούνται με το αριστερό πόδι. Οι ομάδες δεν χρησιμοποιούν αρκετά συχνά την εκτροπή της 
μπάλας με το κεφάλι στην εκτέλεση φάουλ και προτιμούν  χωρίς εκτροπή της μπάλας. Ελάχιστες 
εκτελέσεις, συγκριτικά με το σύνολο των φάουλ, καταλήγουν στο τέρμα . Τα περισσότερα τέρματα 
σημειώνονται με σουτ και τα λιγότερα με το κεφάλι. Πολλές εκτελέσεις  φάουλ αποκρούονται από 
τον τερματοφύλακα και 2 στις 3 εκτελέσεις καταλήγουν χωρίς τελική προσπάθεια. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 
Από τα αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι απαιτείται περισσότερη συνεργασία των παικτών κατά 
την εκτέλεσή τους, ώστε η ομάδα να  επιτυγχάνει  το λεγόμενο «εύκολο» επιδιωκόμενο τέρμα. 
Λέξεις κλειδιά: βίντεο-ανάλυση, sport scout, στημένα φάουλ, ποδόσφαιρο, Super League 
κατηγορία    
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THE EFFECT OF BALL RECOVERY LOCATION ON COUNTER ATTACK’S CHARACTERISTICS DURING 
HIGH LEVELED FOOTBALL MATCHES. 
Armatas V. 1, Mitrotasios Μ.1, Ispirlidis Ι.2, Zacharakis Μ.1, Apostolidis Ν.1 
1 National & Kapodistrian University of Athens, S.P.E.S.S. 
2 Democritus University of Thrace, S.P.E.S.S. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη των αντεπιθέσεων σε 
ποδοσφαιρικούς αγώνες ανδρών Champions League 2018-19 και πιο συγκεκριμένα η πιθανή 
επίδραση του χώρου ανάκτησης της μπάλας στα χαρακτηριστικά της επιθετικής αλληλουχίας που 
ακολουθεί. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 16 αγώνες από την τελική φάση 
νοκ άουτ της διοργάνωσης, όπου συμμετείχαν 16 ομάδες σε διπλούς αγώνες (εντός και εκτός 
έδρας), εκτός από τον τελικό. Για την καταγραφή δημιουργήθηκε πρωτόκολλο παρατήρησης με 
τους παρακάτω δείκτες απόδοσης: τομέας ανάκτησης κατοχής (αμυντικός-επιθετικός τομέας), 
τρέχον αποτέλεσμα αγώνα, αρχική πίεση αντιπάλου, πρώτη ενέργεια μετά την ανάκτηση, διάρκεια 
επίθεσης και τελικό αποτέλεσμα. Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν 
δείκτες της περιγραφικής στατιστικής, για τη σύγκριση των μεταβλητών το Chi-square test (x2). Η 
αξιοπιστία του πρωτοκόλλου παρατήρησης ελέγχθηκε με το δείκτη Cohen’s Kappa. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα του Kappa για τη συμφωνία μεταξύ παρατηρητών και 
παρατηρήσεων ήταν k=0.81 και k=0.85 αντίστοιχα. Η ανάλυση των δεδομένων δεν παρουσίασε 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο τομέων ανάκτησης της κατοχής, με εξαίρεση τη διάρκεια της 
επιθετικής αλληλουχίας. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι οι επιθέσεις που ξεκίνησαν από τον 
επιθετικό τομέα είχαν στην πλειοψηφία τους  διάρκεια <12sec (93.9%), ενώ αντίθετα οι επιθέσεις 
με ανάκτηση στον αμυντικό τομέα παρουσίασαν ισορροπημένα ποσοστά μεταξύ των δυο 
επιπέδων διάρκειας (>12 sec: 44.4%, <12 sec: 55.6%). Σε σχέση με την αποτελεσματικότητα, 
βρέθηκε ότι αντεπιθέσεις που ξεκινούν από τον επιθετικό τομέα εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό 
επίτευξης τέρματος (16.7 vs 12.7, p>0.05) σε σύγκριση με αυτές από τον αμυντικό τομέα. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα μπορούν να δώσουν οδηγίες τόσο για τη δημιουργία 
αποτελεσματικών προγραμμάτων προπόνησης της αντεπίθεσης όσο και για το αγωνιστικό πλάνο 
παιχνιδιού. 
Λέξεις κλειδιά: ποδόσφαιρο, champions league, αντεπίθεση, χωρική ανάλυση. 
 
 



  
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ  

3ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ 
ΑΘΛΗΤΩΝ & ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ 

 

THE EFFECT OF AN ALTERNATIVE TRAINING METHOD ON STRENGTH OF YOUTH SOCCER PLAYERS 
Bogiatzidis E. 1, Katranitsas G.1, Ispirlidis I.1, Gourgoulis V.1, Smilios I.1, Bogiatzidou Α.2, Toromanidis 
T.1 
1Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΕΑΡΩΝ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
Μπογιατζίδης Ε.1, Κατρανίτσας Γ.1, Ισπυρλίδης Ι.1, Γούργουλης Β.1, Σμήλιος Η.1, Μπογιατζίδου Α.2, 
Τορομανίδης Θ. 1 
1Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α  
2Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ξάνθης 
makisbogiatzidis@yahoo.com  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Στο ποδόσφαιρο η αλτική ικανότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι, που 
επηρεάζει θετικά την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Στη διάρκεια του παιχνιδιού ο 
ποδοσφαιριστής χρησιμοποιεί πολλές φορές την κεφαλιά με άλμα, τόσο σε αμυντικές όσο και σε 
επιθετικές ενέργειες. Επιπλέον αποτελεί έναν παράγοντα απόδοσης και ένα δείκτη ισχύος των 
κάτω άκρων. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την επίδραση μιας εναλλακτικής 
μεθόδου προπόνησης στην αλτική ικανότητα νεαρών ποδοσφαιριστών. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Το 
δείγμα αποτέλεσαν 17 ποδοσφαιριστές ηλικίας 15 ± 0,5 ετών, που χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: μία 
πειραματική και μία ελέγχου. Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν πριν και μετά το παρεμβατικό 
πρόγραμμα στα εξής: ύψος, βάρος, δείκτης μάζας σώματος, περιφέρεια μέσης και στην αλτική 
ικανότητα (Countermovement και Squat jump). Το παρεμβατικό πρόγραμμα είχε διάρκεια 12 
συνεχόμενων εβδομάδων και πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Οι 
ποδοσφαιριστές της πειραματικής ομάδας φορούσαν μια ειδική κατασκευή στα πόδια (μποτίδες), 
που περιλάμβαναν επιπρόσθετο βάρος 300 gr. σε κάθε πόδι, στο σημείο των τετρακέφαλων 
μηριαίων. Οι ασκήσεις των προπονητικών μονάδων αποτέλεσαν ασκήσεις νευρομυϊκής 
συναρμογής, τεχνικής, τακτικής, ταχύτητας σε ευθεία και ταχύτητας με αλλαγή κατεύθυνσης. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων 
(ANOVA Repeated Measures), και ως βαθμός σημαντικότητας ορίστηκε το p<0,05. Η ανάλυση των 
αποτελεσμάτων έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της απόδοσης από την 
αρχική στην τελική μέτρηση διατήρησης για το ΄΄Countermovement jump’’, (F(2,30) = 3,763, p 
<0,05), ενώ δεν έδειξε διαφορές στο Squat jump. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Φαίνεται ότι ένα παρεμβατικό 
πρόγραμμα μέσα στην αγωνιστική περίοδο με το πρόσθετο βάρος στους τετρακέφαλους 
μηριαίους και χωρίς να διαταράσσει την οργάνωση των προπονητικών μονάδων, οδηγεί σε 
βελτίωση της αλτικής ικανότητας των νεαρών ποδοσφαιριστών. Ένα τέτοιου είδους παρεμβατικό 
πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της απόδοσης των εναέριων μονομαχιών. 
Λέξεις κλειδιά: Ποδόσφαιρο, κεφαλιές, πρόσθετο βάρος. 
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EFFECTIVENESS OF THE FINAL ATTEMPT AT MEN U17 WORLD CUP 2019: COMPARISON BETWEEN 
ORGANIZED AND COUNTER ATTACKS. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή των αγωνιστικών παραμέτρων που 
συνετέλεσαν στη δημιουργία και εκτέλεση τελικών ενεργειών, οι οποίες προήλθαν από 
οργανωμένη επίθεση και αντεπίθεση στο Παγκόσμιο Κύπελλο νέων ανδρών Κ17 το 2019. ΥΛΙΚΟ-
ΜΕΘΟΔΟΣ: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι αγώνες νοκ άουτ (16 αγώνες) από το Παγκόσμιο 
Κύπελλο Κ17 και συγκεκριμένα εξετάστηκαν 238 επιθετικές αλληλουχίες: 174 από οργανωμένη 
επίθεση και 64 από αντεπίθεση. Με τη χρήση του λογισμικού βιντεο-ανάλυσης Lince, 
συλλέχθηκαν οι παρακάτω πέντε παράμετροι για κάθε επιθετική αλληλουχία: α) τρέχον 
αποτέλεσμα αγώνα, β) ημίχρονο αγώνα, γ) τομέας έναρξης επίθεσης, δ) πρώτη ενέργεια μετά την 
ανάκτηση και ε) τελικό αποτέλεσμα. Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκαν δείκτες της περιγραφικής στατιστικής, για τη σύγκριση των μεταβλητών το Chi-
square test (x2), ενώ η αξιοπιστία του πρωτοκόλλου παρατήρησης ελέγχθηκε με το δείκτη Cohen’s 
Kappa. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η σύγκριση των δυο τρόπων επίθεσης, έδειξε οτι το τρέχον αποτέλεσμα 
επηρέασε στατιστικά σημαντικά το στιλ παιχνιδιού των ομάδων και συγκεκριμένα βρέθηκε ότι 
όταν οι ομάδες ήταν μπροστά στο σκορ πραγματοποίησαν περισσότερες αντεπιθέσεις (35.9%), 
ενώ όταν έχαναν περισσότερες οργανωμένες επιθέσεις (31.0%). Σημαντικές ήταν και οι διαφορές 
σε σχέση με το τομέα έναρξης της επίθεσης με τις οργανωμένες επιθέσεις να ξεκινούν κυρίως από 
τον αμυντικό τομέα (36.2%), ενώ οι αντεπιθέσεις από τον προ-αμυντικό (42.2%). Σε σχέση με την 
αποτελεσματικότητα, παρότι δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, βρέθηκε ότι 
με αντεπιθέσεις σημειώθηκαν περισσότερα τέρματα  σε σύγκριση με τις οργανωμένες επιθέσεις 
(17.2% vs 11.5). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα δίνουν σημαντικές πληροφορίες για το 
τεχνικοτακτικό πλαίσιο εκδήλωσης των τελικών ενεργειών στις αναπτυξιακές ηλικίες και 
συγκεκριμένα στην κατηγορία Κ17, όπου οι έρευνες είναι λιγοστές, ενώ παράλληλα μπορούν να 
αποτελέσουν οδηγό για το σχεδιασμό ρεαλιστικών προπονητικών μονάδων με στόχο την επιθετική 
ανάπτυξη. 
Λέξεις κλειδιά: ποδόσφαιρο, αναπτυξιακές ηλικίες, είδος επίθεσης,αποτελεσματικότητα. 
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ACUTE EFFECTS OF TWO TRAINING PROTOCOLS WITH FLYWHEEL DEVICE ON FLEXIBILITY, JUMP 
AND SPEED ABILITY 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Το κάθισμα αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς ασκήσεις μεταξύ των 
ασκουμένων και αθλητών σε όλο τον κόσμο. Μέσω της άσκησης καθισμάτων παρατηρούνται 
πολλά οφέλη στους αθλητές και τους ασκούμενους καθώς έχει την δυνατότητα να 
πραγματοποιηθεί σε μια ποικιλία από βάθη, και αυτό κυρίως καθορίζεται από το βαθμό κάμψης 
του γόνατος. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τις άμεσες επιδράσεις δύο 
συνθηκών άσκησης καθισμάτων με συσκευή αδράνειας, στην ικανότητα ταχύτητας, ευλυγισίας και 
αλτικής ικανότητας.YΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Δεκαέξι υγιείς φοιτητές του ΤΕΦΑΑ, ηλικίας 18-23 ετών,  
έλαβαν μέρος στην παρούσα έρευνα. Για την πραγματοποίηση των καθισμάτων 90 μοιρών 
γόνατος χρησιμοποιήθηκε η συσκευή αδράνειας Desmotec (Desmotec, D11, Italy) και το λογισμικό 
Desmotec Software για την εύρεση  του ιδανικού φορτίου παραγωγής μέγιστης ισχύος. Για την 
αξιολόγηση της αλτικής ικανότητας χρησιμοποιήθηκε η συσκευή Optojump (Microgate, Bolzano, 
Italy). Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε δοκιμασίες άλματος από ημικάθισμα (SJ), με 
προπαρασκευαστική κίνηση (CMJ) και βάθους (DJ). Επίσης, αξιολογήθηκε η ικανότητα ταχύτητας 
30 μέτρων (T30) μέσω της συσκευής Newtest (NewTest Ltd., Kiviharjuntie, Finland). Επιπροσθέτως, 
υπολογίστηκε η ευλυγισία των οπισθίων μηριαίων μυών, μέσω της δοκιμασίας Sit and Reach. Οι 
συμμετέχοντες της έρευνας χωρίστηκαν τυχαία σε υποομάδες των 5 ατόμων και εκτέλεσαν τα 
πρωτόκολλα με τυχαία σειρά. Σκοπός της τυχαιοποίησης ήταν τα άτομα αυτά να μην επηρεαστούν 
από την απόδοση των συνθηκών και των επερχόμενων δοκιμασιών αξιολόγησης. Οι 
συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στις ακόλουθες συνθήκες: α) 5 λεπτά ποδήλατο (CON), β) καθίσματα 
2 σετ των 6 επαναλήψεων (EXP1), καθίσματα 2 σετ των 6 επαναλήψεων (EXP2). Το διάλειμμα 
μεταξύ των σετ ήταν 3 λεπτά. Για την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 
στατιστικό πρόγραµµα SPSS SPSS Statistics 20.0 software για Windows. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα, στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στην ικανότητα ταχύτητας 
30 μέτρων μετά από EXP2. Όσον αφορά την ικανότητα ευλυγισίας των οπισθίων μηριαίων μυών 
καμία στατιστική σημαντική διαφορά δεν παρατηρήθηκε για EXP1 και EXP2, σε αντίθεση με CON 
που παρουσίασε σημαντική βελτίωση. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε αύξηση του ύψους για CMJ 
στην CON και EXP2 ενώ δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές στο κατακόρυφο 
άλμα με τα χέρια στην μέση και στο άλμα βάθους. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην παρούσα εργασία 
εξετάζονται μόνο τρείς συνθήκες και ως εκ τούτου λίγα είναι γνωστά για την μακροπρόθεσμη 
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αποτελεσματικότητα των καθισμάτων με μηχανήματα αδράνειας. Οι μελλοντικές μελέτες θα 
μπορούσαν να εξετάσουν εάν ο μεγαλύτερος όγκος ή συνδυασμός πρωτοκόλλων θα οδηγούσε σε 
διαφορετικά μεγέθη βελτίωσης.   
Λέξεις κλειδιά: κάθισμα, κάμψη γόνατος, άμεσες επιδράσεις, ικανότητα ευλυγισίας,CMJ  
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – E POSTER 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN GOALBALL AND BALANCE OF VISUALLY IMPAIRED PEOPLE 
Stafylidis A.1, Stafylidis S.1, Stafylidis C.2,  
1Aristotle University of Thessaloniki, D.P.E.S.S 
2Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S 
Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ GOALBALL ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 
Σταφυλίδης Α.1 , Σταφυλίδης Σ.1, Σταφυλίδης Χ.2 
1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τ.Ε.Φ.Α.Α 
2Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Ο έλεγχος της ισορροπίας στον ανθρώπινο οργανισμό, κατά τη διάρκεια της 
όρθιας στάσης, εξαρτάται από την ενσωμάτωση των πληροφοριών του περιβάλλοντος. 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Είναι σημαντική η στατική ισορροπίας στην επίτευξη αθλητική απόδοσης 
στο Goalball, και οι αθλητές υψηλού επιπέδου Goalball παρουσιάζουν μεγαλύτερα επίπεδα 
στατικής ισορροπίας. Αυτοί οι αθλητές αν και παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα σε αισθητήρια 
όργανα που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ισορροπία, αναπτύσσουν στρατηγικές, βασιζόμενοι 
σε άλλες αισθήσεις για να κρατήσουν παρατεταμένα μια σωστή στάση σώματος. Θεωρείται ότι η 
μυϊκή ενδυνάμωση, ιδιαίτερα οι ασκήσεις με έμφαση στις ασκήσεις ισορροπίας, για 
παράδειγμα στηρίιξεις σε ένα πόδι, καλό θα είναι να ενσωματωθούν στο προπονητικό 
πρόγραμμα των αθλητών Goalball. Έγινε διερεύνηση της στατικής ισορροπίας αρχικά, αλλά 
λόγω μη ύπαρξης αρκετών σχετικών ερευνών, συμπεριλήφθηκαν έρευνες και για την δυναμική 
ισορροπία. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αθλήματα, στην συγκεκριμένη περίπτωση το Goalball, φαίνεται 
ότι πιθανώς βελτιώνουν την ισορροπία στα άτομα με προβλήματα όρασης. Αυτό ενδεχομένως 
συμβαίνει λόγω του προπονητικού φορτίου και της προπόνησης, ωστόσο φαίνεται να 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και η φύση του αθλήματος και το περιεχόμενό του, βελτιώνοντας 
την επίδοση σε αυτόν τον τομέα, την ισορροπία. Ειδικότερα, το Goalball, αποτελείται από ασκήσεις 
και κινήσεις στον χώρο, τόσο κατά την διάρκεια της προπόνησης, αλλά και του αγώνα, από 
απαιτήσεις ανάπτυξης ικανοτήτων όπως τον δυναμικό έλεγχο ισορροπίας, υποδοχή και μεταφορά 
της μπάλας, πτώση με ελεγχόμενο τρόπο για αποφυγή τραυματισμού, καθώς και καλό χωροταξικό 
προσανατολισμό για την τοποθέτηση του αθλητή στο γήπεδο, παράλληλα με τη χρήση της ακοής, 
για τον εντοπισμό τους ήχου που εκπέμπεται από την μπάλα με το κουδουνάκι.  

Λέξεις Κλειδιά: Goalball, ισορροπία, αθλητές με οπτική αναπηρία, αθλητές με προβλήματα όρασης  
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A CONSERVATIVE REHABILITATION APPROACH OF A PARTIAL ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT 
RUPTURE IN A VOLLEYBALL PLAYER 
Xenou Th., Gioftsidou A., Ntitsa S. 
Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΜΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΣΕ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
Ξένου Θ., Γιοφτσίδου Α., Ντίτσα Σ. 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΦΑΑ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ) είναι από τις πιο συχνές 
συνδεσμικές κακώσεις του γόνατος και συναντάται κυρίως σε άτομα που συμμετέχουν  σε 
αθλήματα υψηλού κινδύνου λόγω επαφής όπως το ποδόσφαιρο, η καλαθοσφαίριση κ.ά. Σκοπός 
της εργασίας ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός προγράμματος αποκατάστασης σε 
τραυματία με μερική ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Το δείγμα αποτέλεσε 
μία αθλήτρια πετοσφαίρισης, ηλικίας 22 ετών, που υπέστη μερική ρήξη προσθίου χιαστού 
συνδέσμου αριστερού γόνατος  μετά από προσγείωση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Το 
πρόγραμμα αποκατάστασης ΠΧΣ ξεκίνησε μετά από 1 μήνα αποχής από κάθε αθλητική 
δραστηριότητα και είχε διάρκεια 2 μήνες. Σε αυτό το διάστημα, πραγματοποιούνταν 3 
προπονήσεις εβδομαδιαίως διάρκειας 1,5 ώρας, καθώς και μικρή συμμετοχή της αθλήτριας σε 
προπονήσεις της ομάδας που συμμετείχε. Στόχος του προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση και 
ισορροπία του τραυματισμένου άκρου με απώτερο σκοπό πάντα την επανένταξη της αθλήτριας 
στις ομαδικές προπονήσεις. Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι προηγούμενα διαστρέμματα 
ποδοκνημικής και στα δύο κάτω άκρα  καθώς και η ύπαρξη χονδροπάθειας επιγονατίδας και στα 
δύο γόνατα ήταν παράγοντες που επηρέασαν το ασκησιολόγιο του προγράμματος. Συγκεκριμένα, 
σε πρώτο στάδιο, πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις ενδυνάμωσης και ισορροπίας με μικρή ή 
καθόλου επιβάρυνση για το τραυματισμένο άκρο, ενώ στην πορεία οι ασκήσεις ήταν κυρίως 
πολυαρθρικές με στόχο τη σωστή ενεργοποίηση και συνεργασία και των δύο κάτω άκρων. Μετά 
τις 12 πρώτες συνεδρίες έγινε η εισαγωγή του ατόμου στα άλματα χωρίς καθόλου πόνο, ενώ 
παράλληλα η συμμετοχή της στις ομαδικές προπονήσεις ήταν πιο ενεργή. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το 
πρόγραμμα που εφαρμόστηκε μπορούμε να πούμε ότι είχε μόνο θετική επίδραση για τον 
τραυματισμό, αφού μετά από μέτρηση στο ισοκινητικό μηχάνημα το έλλειμμα μεταξύ δεξιού και 
αριστερού γόνατος ήταν μικρότερο από 10%. 
Λέξεις κλειδιά: πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος, πετοσφαίριση, συντηρητική αποκατάσταση 
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THEORY OF SELF-DETERMINATION IN YOUNG FOOTBALL ACADEMY ATHLETES 
Stafylidis C.1, Stafylidis A.2, Stafylidis S.2,  
1 Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S  
2Aristotle University of Thessaloniki, D.P.E.S.S 
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
Σταφυλίδης Χ.1 , Σταφυλίδης Α.2, Σταφυλίδης Σ.2,  

1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α  

2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τ.Ε.Φ.Α.Α 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Οι ερευνητές αναφέρονται συχνά στην προσπάθειά τους να αναλύσουν και να 
ερμηνεύσουν τους λόγους συμμετοχής του ανθρώπου σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητας 
του, όπως ο αθλητισμός. Θεωρητικές και πρακτικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην 
ενθάρρυνση της αυτονομίας, της υποστηρικτικής καθοδήγησης και της εμπλοκής στο άθλημα για 
προσωπικούς λόγους, μπορεί να αυξήσουν τον ημερήσιο χρόνο άσκησης στους νέους. ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΘΕΜΑΤΟΣ: Σύμφωνα με έναν αριθμό ερευνών, έχει παρατηρηθεί, ότι οι περισσότερο 
αυτοκαθαριζόμενες μορφές παρακίνησης, όπως είναι η εσωτερική παρακίνηση, αλλά και η 
ικανοποίηση των τριών βασικών αναγκών (αυτονομία, αντιλαμβανόμενη ικανότητα, σχέσεις με 
τους άλλους) σχετίζονται θετικά με τον προσανατολισμό στο έργο, την ευχαρίστηση και την 
προσπάθεια, την αντιλαμβανόμενη ικανότητα για συμμετοχή σε άσκηση και τη συμμετοχή σε 
αθλητική δραστηριότητα, το ενδιαφέρον, την ικανοποίηση με τη ζωή, την καλύτερη ψυχική και 
σωματική υγεία, την αυτοεκτίμηση στο άθλημα του ποδοσφαίρου. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: H ανάγκη και 
η χρησιμότητα της θεωρίας, έμπρακτα, μέσα από την πρακτική εφαρμογή που βασίζεται σε 
ερευνητικά δεδομένα, για την προώθηση και την ανάπτυξη του αθλητικού ταλέντου είναι σαφής. 
Σύμφωνα λοιπόν με τη Θεωρία του Αυτοκαθορισμού, στον χώρο του αθλητισμού και 
συγκεκριμένα στον χώρο του ποδοσφαίρου, επιδιώκεται η αύξηση της εσωτερικής παρακίνησης 
των αθλητών, με απώτερο σκοπό την εύρυθμη και καλύτερη λειτουργία και απόδοση της ομάδας, 
μέσα από την βίωση θετικών συναισθημάτων από τους ίδιους τους παίκτες. Οι εμπλεκόμενοι 
φορείς στην προπονητική διαδικασία ανάλογα με την ιδιότητα τους είναι υπεύθυνοι για την 
επιδίωξη και επίτευξη ενός κλίματος ευχαρίστησης και χαράς, αλλά και μιας σωστά δομημένης 
προπονητικής διαδικασίας, ώστε να αυξάνονται συγχρόνως τα επίπεδα της φυσικής 
δραστηριότητας των παικτών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των 
παικτών – των νεαρών ποδοσφαιριστών των ακαδημιών-, στην περίπτωση αυτής της 
ανασκόπησης, και να οδηγήσει τους νέους αθλητές στο να συνεχίσουν τη φυσική δραστηριότητα 
που επέλεξαν. 

Λέξεις Κλειδιά: Θεωρία του Αυτοκαθορισμού, ακαδημίες ποδοσφαίρου, νέοι ποδοσφαιριστές, 
ποδόσφαιρο 
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EVALUATION OF STRENGTH AND FUNCTIONAL DEFICITS AFTER INJURY TO THE KNEE JOINT 
Iliadis K., Gioftsidou A., Malliou P., Pafis G. 
Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠOΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ 
ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ  
Ηλιάδης Κ., Γιοφτσίδου Α., Μάλλιου Π., Πάφης Γ. 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α 
kostantinosiliadis65@gmail.com 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Οι συνδεσμικοί τραυματισμοί του γόνατος είναι πολύ συχνοί στον αθλητικό 
χώρο. Οι περισσότεροι τραυματίες δεν ακολουθούν εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται ελλείμματα δύναμης αλλά και λειτουργικότητας καθώς και να 
υπάρχουν μεγάλα ποσοστά επανατραυματισμού της άρθρωσης ακόμα και μετά από μεγάλο 
χρονικό διάστημα από τον τραυματισμό. Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί το κατά πόσο 
υπάρχουν μυϊκά και λειτουργικά ελλείμματα μετά από συνδεσμικούς τραυματισμούς στην 
άρθρωση του γόνατος. Μετρήθηκαν τυχόν ελλείμματα δύναμης αλλά και λειτουργικότητας της 
άρθρωσης του τραυματισμένου ποδιού και των μυών γύρω από αυτή. ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ: Το 
δείγμα της έρευνας αποτελούσαν οκτώ ενήλικες ηλικίας από 21 έως 52 ετών, οι οποίοι είχαν 
υποστεί κάποιον συνδεσμικό τραυματισμό στο γόνατο τουλάχιστον 1 χρόνο πριν την αξιολόγηση. 
Οι πρώην τραυματίες κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε 4 δοκιμασίες αλμάτων (hop tests) και σε 2 
μετρήσεις δύναμης των μυών του γόνατος σε ισοκινητικό μηχάνημα στις 60º/s και στις 180º/s. 
Έτσι εξασφαλίστηκε μια σφαιρική άποψη για την ύπαρξη ή την απουσία ελλειμμάτων, τα οποία 
υπολογίστηκαν σχετικά με το μη τραυματισμένο άκρο και εκφράστηκαν ως ποσοστό επί τοις εκατό 
για κάθε δοκιμασία και κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Σύμφωνα με την 
ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διάφορες στην δύναμη 
αλλά και στην λειτουργική ικανότητα του τραυματισμένου ποδιού σε σχέση με το μη 
τραυματισμένο άκρο. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι είτε τα προγράμματα αποκατάστασης είναι 
ελλιπή, είτε δεν ακολουθούνται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τους ασκούμενους ώστε 
να επιτευχθεί ολοκληρωμένη αποκατάσταση του τραυματισμού. 
Λέξεις κλειδιά: Γόνατο, Τραυματισμός, Αποκατάσταση, Ισοκίνηση, Λειτουργικότητα, ελλείμματα 
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THE EFFECT OF PROTEIN AND CREATINE SUPPLEMENTS ON THE PERFORMANCE OF SOCCER 
PLAYERS 
Stafylidis C.1, Stafylidis A.1, Stafylidis S.2  
1 Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S  
2Aristotle University of Thessaloniki, D.P.E.S.S 
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
Σταφυλίδης Χ.1 , Σταφυλίδης Α.2, Σταφυλίδης Σ.2, 

1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α  

2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τ.Ε.Φ.Α.Α 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Τα ομαδικά αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο είναι αθλήματα με βάση την 
αντοχή, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό το πρότυπο διαλειμματικής δραστηριότητας, φάσεις υψηλής 
έντασης ή περιόδους ανάπαυσης χαμηλής - μέτριας έντασης. Αυτό το μοτίβο επιβαρύνει τόσο το 
αερόβιο σύστημα (υδατάνθρακες και λίπος) και το αναερόβιο σύστημα (φωσφορογόνο και 
αναερόβια γλυκόλυση), τονίζοντας την πρόσληψη υδατανθράκων ως διατροφική προτεραιότητα, 
διότι αποτελεί καύσιμο και για τα δύο ενεργειακά συστήματα. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Κατά την 
διάρκεια ενός αγώνα ποδοσφαίρου, αλλά και μιας προπόνησης οι ενεργειακές δαπάνες είναι 
αυξημένες. Αρκετές μελέτες διερευνούν τις επιπτώσεις μιας διατροφικής παρέμβασης(π.χ. 
πρωτεΐνης, κρεάτινης) σε αθλήματα με επαναλαμβανόμενα σπριντ και εναλλασσόμενου ρυθμού, 
όπως το ποδόσφαιρο. Η έντονη σωματική άσκηση μπορεί να προκαλέσει οξειδωτικό στρες και να 
αυξήσει σημαντικά την καταστροφή μυϊκού ιστού και τον καταβολισμό, αυξάνοντας έτσι την 
καθημερινή ζήτηση και των πρωτεϊνών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπληρώματα 1g ανά kg σωματικής 
μάζας, τα οποία καταναλώθηκαν αμέσως μετά την προπόνηση από νέους άνδρες αθλητές (ελίτ) 
φαινόταν να είναι ασφαλής στρατηγική που ακολουθείται κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά 
ποδοσφαίρου αρκετών εβδομάδων με στόχο την διατήρηση της μυϊκής μάζας. Η συμπλήρωση 
μονοϋδρικής κρεατίνης εμπόδισε τη μείωση της μυϊκής δύναμης των κάτω άκρων στους ελίτ 
ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Αυξημένα επίπεδα κρεατίνης μέσω των 
συμπληρωμάτων έχουν αποδειχθεί, ότι αυξάνουν την απόδοση σε υψηλής έντασης 
διαλλειματικής άσκηση, της μυϊκής δύναμης και της απόδοσης στο ποδόσφαιρο. Συνίσταται η 
ενημέρωση των αθλητών με βάση την σύγχρονη επιστημονική έρευνα σχετικά με τα οφέλη των 
συμπληρωμάτων, αλλά και τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση τους. Η προφύλαξη είναι 
υποχρεωτική, δεδομένου ότι οι ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες επιβλαβείς επιπτώσεις δεν 
εξετάζονται επαρκώς και πριν την χορήγηση τους καλό είναι οι αθλητές να συμβουλεύονται για το 
εάν θα πρέπει να λαμβάνουν συμπληρώματα διατροφής κάποιον ειδικό, καθώς και να 
εκπαιδεύονται ως προς τη σωστή δοσολογία ή συνιστάται να λαμβάνουν συμπληρώματα υπό 
ιατρική επίβλεψη. 

Λέξεις Κλειδιά: Πρωτεΐνη, κρεατινή, ποδόσφαιρο, σπριντ, απόδοση, κίνδυνοι για την υγεία 
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THE REASONS WHY PEOPLE CHOOSE PILATES METHOD AND HOW MUCH THEY HAVE COMPLETED 
THEIR TARGETS 
Xenou Th., Gioftsidou A. 
Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S 
ΣΤΟΧΟΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΙΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 
Ξένου Θ., Γιοφτσίδου Α. 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΦΑΑ 
theodora_xn@yahoo.gr 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η μέθοδος του Pilates (σε στρώμα ή με εξοπλισμό) αποτελεί έναν τρόπο 
εκγύμνασης με στόχο τη μυική ενδυνάμωση όλου του σώματος που προσελκύει με τα χρόνια όλο 
και μεγαλύτερο κοινό. Στόχος της έρευνας ήταν να καταγραφούν οι λόγοι που πολλοί ασκούμενοι 
επιλέγουν αυτόν τον τρόπο εκγύμνασης, καθώς και σε τι βαθμό εκπληρώθηκαν οι στόχοι τους. 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 28 γυναίκες ηλικίας από 18 έως 50 ετών που 
συμμετέχουν σε ομαδικά προγράμματα γυμναστηρίου. Πρόκειται για ασκούμενες, οι οποίες κατά 
60% συμμετείχαν σε άλλα ομαδικά προγράμματα όπως και κατά 40% με ατομικά αθλήματα ή 
βάρη. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όταν ρωτήθηκαν για το πώς έμαθαν για το pilates, 9 απάντησαν από 
γυμναστή, άλλες 9 από άλλους ασκούμενους του pilates που βρίσκονταν στον κοινωνικό τους 
περίγυρο και μόλις 4 από τις 28 ενημερώθηκαν από το γιατρό τους με σκοπό την αντιμετώπιση 
χρόνιων παθήσεων. Συγκεκριμένα, 18 από τις 28 ασκούμενες επιλέγουν το pilates ως βασική 
μέθοδο εκγύμνασης σε συνδυασμό και με άλλα ομαδικά προγράμματα ή δραστηριότητες όπως 
τρέξιμο, κολύμβηση, ποδηλασία. Μικρότερο ποσοστό χρησιμοποιεί το pilates  είτε ως μέθοδο 
χαλάρωσης  είτε ως μέθοδο αποκατάστασης μυοσκελετικών παθήσεων που αντιμετωπίζουν. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συνοπτικά, το 1/3 των ασκουμένων εκπλήρωσε σε μεγάλο βαθμό τους στόχους 
που είχε, ενώ και το υπόλοιπο ποσοστό σε ικανοποιητικό βαθμό. 
Λέξεις κλειδιά: pilates, χρόνιες παθήσεις, μέθοδος εκγύμνασης 
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IS CORE STABILITY EXERCISE MORE EFFECTIVE THAN GENERAL EXERCISE IN TREATING PATIENTS 
WITH NON-SPECIFIC CHRONIC LOW BACK PAIN? 
Panteli C., Pantelidis G., Michael P. 
Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S. 
ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΪΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ 
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ? 
Παντελή Χ., Παντελίδης Γ., Μιχαήλ Π. 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
christospanteli79@gmail.com 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Οι μυοσκελετικές διαταραχές, όπως πόνος στον αυχένα και τη μέση ή τα άνω 
άκρα, εξακολουθούν να είναι οι πιο συχνές παθήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 24,7% των 
Ευρωπαίων εργαζομένων παραπονούνται για πόνο στην πλάτη. Ο πόνος στην οσφυϊκή μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης είναι ένα  εξαιρετικά κοινό πρόβλημα, που πλήττει περίπου το 70% του 
ενήλικου πληθυσμού και αποτελεί τον δεύτερο πιο συχνό λόγο για ιατρική βοήθεια  με υψηλό 
κόστος οικονομικής περίθαλψης. Οι προβληματικές καταστάσεις της σπονδυλικής στήλης οδηγούν 
το άτομο σε ανικανότητα και σε περιορισμό των καθημερινών του δραστηριοτήτων. Ο σύγχρονος 
τρόπος ζωής, η μειωμένη φυσική δραστηριότητα, η καθιστική ζωή, το εργασιακό περιβάλλον 
πυροδοτούν και αυξάνουν τον κίνδυνο των προβλημάτων στη μέση. Ο μη συγκεκριμένος πόνος 
στη μέση δεν έχει συγκεκριμένη παθολογία και το άτομο μπορεί να ταλαιπωρείται έως και 
διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών. Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα ενός  προγράμματος  σταθεροποίησης  κορμού “core stability” συγκριτικά με 
ένα πρόγραμμα γενικής άσκησης. ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική 
ανασκόπηση από 8 επιστημονικά άρθρα [ (Calatayud, et al., 2019), (Waseem, et al., 2019), 
(Bagheri, et al., 2019), (Ozsoy, et al., 2019), (Akhtar, et al., 2017), (Puntumetakul, et al., 2018), 
(Inani & Selkar, 2013), (Shamsi, et al., 2020)] που εξετάζουν την αποτελεσματικότητα του 
ασκησιολογίου σταθεροποίησης κορμού. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συγκεκριμένα από τα άρθρα 
διαγνώστηκαν 394 ασθενείς όλων των ηλικιών με μη συγκεκριμένο πόνο στη οσφυϊκή μοίρα και 
εκτέλεσαν ένα πρόγραμμα “core stability” και φάνηκε να έχει θετικά αποτελέσματα κυρίως 
ποιότητα ζωής, στον πόνο και τη λειτουργική ικανότητα των ασθενών από ότι ένα συμβατικό 
πρόγραμμα γενικής άσκησης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ένα πρόγραμμα σταθεροποίησης πυρήνα με 
ενεργοποίηση των εν τω βάθη μυών και κυρίως του ορθού κοιλιακού, εγκάρσιου κοιλιακού που 
έχει συχνά χαρακτηριστεί ως ο πιο σημαντικός για τη σταθερότητα της οσφυϊκής μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης (Hodges και Richardson, 1996) αλλά και του έσω και έξω λοξού κοιλιακού 
φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα. 
Λέξεις κλειδιά: οσφυϊκή μοίρα, μη συγκεκριμένος πόνος στη πλάτη, σταθεροποίηση κορμού 
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TOP SPEED ABILITY IN PROFESSIONAL AND AMATEUR SOCCER PLAYERS 
Stafylidis A.1, Stafylidis S.1, Stafylidis C.2  
1Aristotle University of Thessaloniki, D.P.E.S.S 
2Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S 
Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 
Σταφυλίδης Α.1 , Σταφυλίδης Σ.1, Σταφυλίδης Χ.2  
1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τ.Ε.Φ.Α.Α 
2Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η δρομική ταχύτητα μπορεί να εμφανίζεται στο ποδόσφαιρο ως επιτάχυνση 
αλλά και σαν μέγιστη δρομική ταχύτητα, ενώ τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και 
στην επιβράδυνση. Οι φάσεις αυτές (της ταχύτητας) είναι παράγοντες που εμφανίζονται συχνά 
στο ποδόσφαιρο και είναι σημαντικοί για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Ένας παίκτης ποδοσφαίρου, καλύπτει περίπου 10-12 χιλιόμετρα κατά τη 
διάρκεια ενός αγώνα 90 λεπτών από τα οποία, το 10-20% είναι προσπάθειες μέγιστης 
επιτάχυνσης, εναλλασσόμενες από επιβραδύνσεις. Οι φάσεις αυτές αποτελούν τις πιο κρίσιμες 
και αποφασιστικές περιόδους σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, καθώς από αυτές κρίνονται οι 
φάσεις επίτευξης ή μη ενός τέρματος. Η επιτάχυνση και η επιβράδυνση αποτελούν από τα πιο 
σημαντικά στοιχεία της φυσικής κατάστασης ενός ποδοσφαιριστή στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και 
είναι μια πολύπλευρη και σύνθετη κινητική ικανότητα. Κατά μέσο όρο, κατά τη διάρκεια ενός 
παιχνιδιού ποδοσφαίρου υψηλού επιπέδου, οι παίκτες συμμετέχουν σε σωματικές 
δραστηριότητες υψηλής ένταση κάθε 60 δευτερόλεπτα και καλούνται να εκτελέσουν σπριντ κάθε 
4 λεπτά, κατά μέσο όρο. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο αριθμός των σπριντ του παίκτη εξαρτάται από τη 
θέση του στο γήπεδο και την τακτική που ακολουθεί η εκάστοτε ομάδα. Στο επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο η μέση απόσταση και διάρκεια μιας διαδρομής σπριντ είναι σχετικά σύντομη, 
συγκεκριμένα οι αποστάσεις των σπριντ σπανίως υπερβαίνουν τα 20 μ. και δεν υπερβαίνουν τα 4 
δευτερόλεπτα. Από τα βασικά χαρακτηριστικά διαφοροποίησής των ποδοσφαιριστών υψηλού 
επιπέδου συγκριτικά με τους ποδοσφαιριστές χαμηλότερου επιπέδου είναι το γεγονός ότι 
πραγματοποιούν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό ενεργειών υψηλής έντασης. Έχει βρεθεί ότι δεν 
υπάρχει διαφορά στην καλυπτόμενη απόσταση σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ 
ποδοσφαιριστών της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας. Οι ποδοσφαιριστές της πρώτης όμως 
κατηγορίας (ελίτ) πραγματοποιούν περισσότερες ταχύτητες στην ίδια απόσταση και περισσότερα 
τρεξίματα με υψηλή ένταση σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές της δεύτερης (μικρότερης) 
κατηγορίας.  

Λέξεις Κλειδιά: επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, ποδόσφαιρο, 
αντοχή στα σπριντ, ταχύτητα 
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FREQUENCY OF OCCURANCE AND REHABILITATION PLAN IN GROIN PAIN SYNDROME IN 
PROFESSIONAL FOOTBALL. 
Pantelidis G., Panteli C., Skalidou S.  
Democritus University of Thrace D.P.E.S.S 
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Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Οι τραυματισμοί στην περιοχή του ισχίου αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο 
στους αθλητές. Συγκεκριμένα το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών ανήκει στους τραυματισμούς 
υπέρχρησης και εμφανίζεται σε μεγάλη συχνότητα στους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Στην 
πραγματικότητα δεν πρόκειται για μια συγκεκριμένη παθολογία αλλά πολλά διαφορετικά 
προβλήματα τα οποία έχουν σαν κοινό σύμπτωμα τον πόνο στην περιοχή του βουβώνα. Ο σκοπός 
αυτής της εργασίας ήταν να καταγράψει τον βαθμό συχνότητας του τραυματισμού στο σύγχρονο 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο αλλά και να παρουσιάσει ένα αποτελεσματικό ασκησιολόγιο για την 
αποκατάσταση του συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε 
βιβλιογραφική ανασκόπηση σε 4 δημοσιεύσεις με στατιστικά εμφάνισης τραυματισμών στο 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο (Serner et al., 2015; Osama Elattar et al., 2016; Weir et al., 2017; 
Gouttebarge et al., 2018) και 4 δημοσιεύσεων παρουσίασης λεπτομερούς ασκησιολογίου 
αποκατάστασης (Clarsen et al., 2019; Hölmich et al., 2015; Hölmich et al., 1999; King et al., 2018). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά απο λεπτομερή βιβλιογραφική ανασκόπηση ο μέσος όρος εμφάνισης του 
συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών ανέρχεται στο 10,5% (Stubbe et al., 2015) και οι ασκήσεις με 
την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αποκατάσταση είναι η a) Copenhagen adductor 
exercise, b) Isometric squeeze ball between knees (Serner et al., 2013). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το 
σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών αποτελεί συχνό φαινόμενο στους επαγγελματίες 
ποδοσφαιριστές ασκησιολόγιο που εγκρίνεται για την αποκατάσταση του αποτελείται κυρίως από 
ασκήσεις ενεργοποίησης του μακρού προσαγωγού και γενικότερα της πρόσθιας κινητικής 
αλυσίδας. 
Λέξεις κλειδιά: αποκατάσταση, ισχίο, σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών 
 

mailto:georgiospantelidis90@gmail.com
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=H%C3%B6lmich+P&cauthor_id=9989713


  
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ  

3ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ 
ΑΘΛΗΤΩΝ & ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ 

 

EFFECTS ON BALANCE ABILITY OF EXERCISE PROGRAMMS ON SUSPENSION TRAINING (TRX) AND 
BALANCE PALTFORMS. 
Sarris K., Gioftsidou A., Malliou P., Mixalopoulou M. 
Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S 
ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΑΙ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
Σαρρής Κ., Γιοφτσίδου Α., Μάλλιου Π., Μιχαλοπούλου Μ. 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α 
kostas-sarris@hotmail.com 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει την αποτελεσματικότητα της 
προπόνησης ισορροπίας με ιμάντες (TRX) και πλατφόρμας ισορροπίας (Bosu Ball) για τη βελτίωση 
της στατικής αλλά και της δυναμικής ισορροπίας. Επίσης κατά πόσο ένα βραχυπρόθεσμο μοντέλο 
τεσσάρων εβδομάδων είναι αποτελεσματικό για τη βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας και να γίνει 
σύγκριση των δύο συνθηκών. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Είκοσι οχτώ υγιείς άτομα μέσης ηλικίας (35-55 
ετών) χωρίστηκαν σε δυο πειραματικές ομάδες και μία ομάδα ελέγχου. Οι ασκούμενοι στις 
πειραματικές ομάδες εκτέλεσαν ένα πρόγραμμα ισορροπίας για το πάνω και κάτω κορμό. Η 
ομάδα Α (10 άτομα- BOSU) εκτελούσε άσκηση τρεις φορές την εβδομάδα για 30 λεπτά για 4 
βδομάδες, το ίδιο και η ομάδα Β (10 άτομα-TRX). Η ομάδα ελέγχου (8 άτομα) εκτελούσε ένα 
γενικό κυκλικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης για όλο το σώμα. Πριν και μετά το πρωτόκολλο άσκησης 
μετρήθηκαν η στατική ισορροπία με τη βοήθεια του Balance Error Score System (BESS) test και η 
δυναμική ισορροπία με τη βοήθεια του Y Balance Test (YBT). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Χρησιμοποιήθηκε η 
ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (ANOVA Repeated Measures), και ως 
βαθμός σημαντικότητας ορίστηκε το p<0,05. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι υπάρχει 
στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της απόδοσης από την αρχική στην τελική μέτρηση για τη 
στατική ισορροπία στη σταθερή επιφάνεια μετά από άσκηση με Bosu Ball, TRX και πιο 
συγκεκριμένα στη SLS, STCE στάση, αλλά και στο συνολικό σκορ των μετρήσεων. Η DLS, STOE, TND 
στάση δεν φαίνεται να παρουσιάζουν σημαντικές στατιστικές διαφορές πριν και μετά. Αντίστοιχα 
η στατική ισορροπία στην ασταθή επιφάνεια, φαίνεται να βελτιώθηκε στατιστικά σημαντικά σε 
όλες τις στάσεις και στο συνολικό σκορ των μετρήσεων. Η δυναμική ισορροπία τόσο μετά από 
άσκηση με Bosu ball αλλά και με TRX φαίνεται να βελτιώθηκε στατιστικά σημαντικά σε όλες τις 
κατευθύνσεις (ANT, PL, PM). Το γκρουπ ελέγχου δεν εμφάνισε καμία βελτίωση. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 
Η προπόνηση ισορροπίας με ιμάντες (TRX) και πλατφόρμα ισορροπίας (Bosu ball) καθώς και ένα 
βραχυπρόθεσμο μοντέλο τεσσάρων εβδομάδων, φαίνεται να βελτιώνει την ιδιοδεκτικότητα σε 
υγιείς ασκούμενους. 
Λέξεις κλειδιά: Ιδιοδεκτικότητα, Bosu Ball, Trx, δυναμική ισορροπία, στατική ισορροπία. 
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LEISURE CONSTRAINTS FOR TEACHERS' PARTICIPATION IN LEISURE SPORTS ACTIVITIES 
Stafylidis S.1, Stafylidis A.1, Stafylidis C.2, Karagkiozi I.3, Tananaki D.4 

1Aristotle University of Thessaloniki, D.P.E.S.S 
2Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S 
3School of Industrial Studies of Thessaloniki, UoM, Greece University of Western Macedonia 
Department of Primary Education 
4Democritus University of Thrace, Department of Hellenic Literature 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
Σταφυλίδης Σ.1 , Σταφυλίδης Α.1, Σταφυλίδης Χ.2, Καραγκιόζη Ι.3, Τανανάκη Δ.4 

1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τ.Ε.Φ.Α.Α 
2Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α  

3Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Greece & 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των ανασταλτικών 
παραγόντων-εμποδίων της συμμετοχής εκπαιδευτικών σε αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής. 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Συμμετείχαν εκατόν σαράντα έξι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Κοζάνη, την Κομοτηνή και την Θεσσαλονίκης, ηλικίας 22 
έως 60 ετών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο συχνότερος ανασταλτικός 
παράγοντας για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών ήταν η έλλειψη χρόνου. Επίσης, οι γυναίκες 
εκπαιδευτικοί αντιμετώπιζαν σε μεγαλύτερο βαθμό ανασταλτικούς παράγοντες σε σχέση με τους 
άνδρες εκπαιδευτικούς (p < .05). Ακόμη, υπήρξε αρνητική συσχέτιση μεταξύ ανασταλτικών 
παραγόντων και της πρόθεσης για μελλοντική συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες 
αναψυχής. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Φαίνεται ότι οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τις αθλητικές 
δραστηριότητες αναψυχής στον πρακτικό, αλλά και στο διοικητικό τομέα, μπορούν να λάβουν 
υπόψη τους παράγοντες αυτούς με σκοπό τον περιορισμό τους και την αύξηση της συμμετοχής 
των εκπαιδευτικών σε ανάλογες δραστηριότητες.  

Λέξεις Κλειδιά: Ανασταλτικοί παράγοντες, αθλητισμός αναψυχής, εκπαιδευτικοί, συχνότητα 
συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες, διοίκηση - οργάνωση αθλητισμού 
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IS YOGA EFFECTIVE AND SAFE FOR EXERCISERS WITH CHRONIC NECK OR LOW BACK PAIN? 
Daskalaki K., Giannakou E., Pafis G., Gioftsidou A., Beneka A., Bebetsos E., Malliou P. 
Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S 
ΕΙΝΑΙ Η YOGA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ-ΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ 
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ Ή ΤΗ ΜΕΣΗ;  
Δασκαλάκη Κ., Γιαννακού Ε., Πάφης Γ., Γιοφτσίδου Α., Μπενέκα Α., Μπεμπέτσος Ε., Μάλλιου Π.  
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρακης, Τ.Ε.Φ.Α.Α 
adaskala@phyed.duth.gr 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η Yoga έχει τις ρίζες της στην ινδική φιλοσοφία και αποτελεί μέρος της 
παραδοσιακής ιατρικής πρακτικής. Όταν η πρακτική της γίνεται στη Δύση, έμφαση δίνεται στην 
εξάσκηση σωματικών στάσεων, που εκτελούνται ταυτόχρονα με βαθιά αναπνοή, διαλογισμό και 
χαλάρωση. Επιπροσθέτως, έχει αναδειχθεί σε ένα δημοφιλές είδος θεραπευτικής άσκησης που 
χρησιμοποιείται συχνά ως μέσο λειτουργικής διαχείρισης χρόνιων μυοσκελετικών παθήσεων. 
Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής έρευνας ήταν να διερευνηθεί αν η Yoga είναι 
αποτελεσματική στη μείωση του πόνου και της λειτουργικής ανικανότητας, και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής (ΠΖ) σε ασθενείς με χρόνιο πόνο στη μέση (ΧΠΜ) ή στον αυχένα (ΧΠΑ) και αν 
αποτελεί έναν ασφαλή τρόπο εκγύμνασης για τον εν λόγω πληθυσμό. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η Yoga αποτελεί έναν αποτελεσματικό τύπο προγράμματος για τη 
διαχείριση του σπονδυλικού πόνου. Όσον αφορά στον ΧΠΜ, σε αυτόνομες μελέτες διαπιστώθηκε 
ότι ήταν πιο αποτελεσματική από τη γενική άσκηση και εξίσου αποτελεσματική με τη 
φυσικοθεραπεία στις υπό εξέταση παραμέτρους. Σύμφωνα με μετα-αναλύσεις, έχει μια μέτρια 
έως ισχυρή επίδραση στη μείωση του πόνου και της λειτουργικής ανικανότητας, όμως, η επίδρασή 
της βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στην ΠΖ είναι αμφίβολη. Σχετικά με τον ΧΠΑ, σε 
ανεξάρτητες έρευνες διαπιστώθηκε ότι ήταν εξίσου αποτελεσματική με το Pilates και την 
ισομετρική άσκηση, και πιο αποτελεσματική από τη γενική άσκηση στη μείωση του πόνου και της 
λειτουργικής ανικανότητας και τη βελτίωση της ΠΖ. Σε μια μετα-ανάλυση υποστηρίχθηκε ότι έχει 
πιθανώς θετική επίδραση και στις τρεις προαναφερθείσες μεταβλητές. Όσον αφορά στην 
ασφάλεια της, διατυπώθηκε ότι δεν κρίνεται λιγότερο ασφαλής από άλλες μορφές άσκησης, όμως 
η αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά της εξαρτώνται από τη σωστή εκτέλεση των ασκήσεων υπό 
την καθοδήγηση ενός έμπειρου γυμναστή-στριας, εξειδικευμένου στη διαχείριση αντίστοιχων 
μυοσκελετικών προβλημάτων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η Yoga αποτελεί έναν ασφαλή τρόπο άσκησης 
για ασκούμενους-ες με χρόνιο σπονδυλικό πόνο όταν καθοδηγείται από έναν εξειδικευμένο στις 
μυοσκελετικές παθήσεις γυμναστή-στρια. 
Λέξεις Κλειδιά: Γιόγκα, οσφυαλγία, αυχεναλγία 

mailto:adaskala@phyed.duth.gr


  
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ  

3ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ 
ΑΘΛΗΤΩΝ & ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ 

 

MUSCULOSKELETAL INJURIES IN AMATEUR RUNNERS. A SYSTEMATIC REVIEW 
Rammou  A.1, Βeneka Α.1, Giakas G.2

 , Gioftsidou A.1.
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Ράμμου Α.1, Μπενέκα Α.1, Γιάκας Γ.2, Γιοφτσίδου Α.1.

 
1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α 
2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α 
rammoy414@hotmail.com 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Το τρέξιμο για ψυχαγωγία και ευεξία είναι πολύ δημοφιλές παγκοσμίως και ο 
αριθμός των δρομέων αυξάνεται συνεχώς. Αργά ή γρήγορα, ωστόσο, πολλοί ερασιτέχνες δρομείς 
υποφέρουν από τραυματισμούς. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να παρουσιάσει τους 
παράγοντες κινδύνου για τραυματισμό σε ερασιτέχνες δρομείς,  καθώς και το εάν μπορούν να 
προληφθούν αυτοί οι τραυματισμοί. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Ο αριθμός των δρομέων για λόγους 
αναψυχής στις ανεπτυγμένες χώρες είναι συχνά μεταξύ 12,5 και 25% του πληθυσμού. Επομένως, 
δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η αύξηση του αριθμού των δρομέων ακολουθήθηκε από 
αύξηση των περιστατικών τραυματισμών που σχετίζονται με το τρέξιμο. Ανά πάσα στιγμή, το 25% 
των δρομέων τραυματίζονται και περίπου το μισό ποσοστό που τραυματίζεται σταματά τη 
δραστηριότητά του για ορισμένη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια ενός έτους. Η πιο ευάλωτη 
ομάδα για εμφάνιση τραυματισμών φαίνεται να είναι οι ερασιτέχνες δρομείς, ενώ οι πιο συχνοί 
γενικοί τραυματισμοί που σχετίζονται με το τρέξιμο, όπως αναφέρονται σε μελέτες, είναι το 
σύνδρομο μεσαίου κνημιαίου στρες, η τενοντοπάθεια του αχίλλειου τένοντα και η πελματιαία 
περιτονίτιδα. Για δρομείς που συμμετέχουν σε αγώνες υπερμαραθωνίου που κυμαίνονται από 5 
έως 8,5 ημέρες, η τενοντοπάθεια του αχίλλειου τένοντα και το επιγονατιδομηριαίο σύνδρομο 
είναι οι δύο πιο κοινοί τραυματισμοί που σχετίζονται με το τρέξιμο. Οι τραυματισμοί στα κάτω 
άκρα βρίσκονται κυρίως στο μηρό, στον αστράγαλο, στο άκρο πόδι ή στο γόνατο. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ποσοστά τραυματισμών στους ερασιτέχνες δρομείς κυμαίνονται από 20 έως 
40%, ενώ οι απόψεις σχετικά με το εάν ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα προπόνησης μπορεί 
να ωφελήσει τους ερασιτέχνες δρομείς διίστανται. Αυτό στο οποίο συμφωνούν όλες οι μελέτες 
είναι ότι η μεγάλη ηλικία και ο υψηλός δείκτης μάζας σώματος αποτελούν παράγοντες κινδύνου 
για εμφάνιση τραυματισμού στο τρέξιμο, ενώ οι περισσότεροι τραυματισμοί εμφανίζονται στο 
γόνατο και στο άκρο πόδα. 
Λέξεις κλειδιά: ερασιτέχνες δρομείς, τραυματισμοί, μαραθώνιος  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Στην βιβλιογραφία αναφέρονται διάφοροι παράγοντες που περιορίζουν την 
συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η συσχέτιση των 
ανασταλτικών παραγόντων της συμμετοχής εκπαιδευτικών σε αθλητικές δραστηριότητες 
αναψυχής σε σχέση με την συχνότητα συμμετοχής τους σε αυτές. ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην 
παρούσα έρευνα συμμετείχαν εκατόν σαράντα έξι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Κοζάνη, την Κομοτηνή και την Θεσσαλονίκης, ηλικίας 22 
έως 60 ετών. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το (Leisure Constraints 
Questionnaire (LCQ). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξε αρνητική συσχέτιση 
μεταξύ πέντε εκ των έξι ανασταλτικών παραγόντων και της συχνότητας συμμετοχής, καθώς τα 
άτομα που δεν συμμετείχαν σε αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής δήλωσαν υψηλότερες τιμές 
στους ανασταλτικούς παράγοντες σε σχέση με τα άτομα που συμμετείχαν συχνά ή συστηματικά.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τις αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής 
στον πρακτικό τομέα και στον τομέα οργάνωσης τους θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη τα 
αποτελέσματα της έρευνας και να σχεδιάσουν – υλοποιήσουν πρακτικές για την αύξηση της 
συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε ανάλογες δραστηριότητες. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Το “Exercise Imagery Questionnaire- Aerobic Version” (EIQ-AV) είναι το πρώτο 
ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε για τη νοερή απεικόνιση (ΝΑ) σχετικά με την άσκηση. Όπως 
περιγράφεται απο τους δημιουργούς του «νοερή απεικόνιση σημαίνει να βλέπεις με τη φαντασία 
σου τον εαυτό σου να γυμνάζεται» και το EIQ-AV διερευνά για ποιους λόγους οι ασκούμενοι-ες 
χρησιμοποιούν ΝΑ. Το EIQ-AV παραμένει ένα γνωστό εργαλείο για τη διερεύνηση της χρήσης της 
ΝΑ από ασκούμενους-ες και έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές έρευνες σχετικές με τη ΝΑ στην 
άσκηση. Το γεγονός δε ότι μεταφράστηκε προσφάτως και στην ισπανική γλώσσα καταδεικνύει ότι 
παραμένει επίκαιρο ως όργανο μέτρησης. Επομένως, η μετάφρασή του και σε άλλες γλώσσες θα 
παρείχε, επιπροσθέτως, τη δυνατότητα διαπολιτισμικών συγκρίσεων σε έρευνες που διερευνούν 
την ΝΑ. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα το EIQ-AV. 
ΜΕΘΟΔΟΣ: Οι ερωτήσεις και τα στοιχεία του EIQ-AV ανευρέθηκαν στο άρθρο που αναφέρεται 
στην κατασκευή του. Για τη μετάφραση του χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της απευθείας και της 
αντίστροφης μετάφρασης. Έπειτα, τo ελληνικό «Eρωτηματολόγιο για την Νοερή απεικόνιση στην 
Άσκηση- Αεροβική εκδοχή» διανεμήθηκε σε 25 ασκούμενους-ες γυμναστηρίων, για να 
διαπιστωθεί αν είναι κατανοητό και σαφές σε αυτόν τον πληθυσμό. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το ερωτηματολόγιο κρίθηκε απολύτως σαφές και κατανοητό από τους 
ερωτώμενους-ες. Έχοντας πρώτα επιβεβαιώσει ότι η ελληνική εκδοχή του EIQ-AV ήταν κατανοητή 
και σαφής σε Έλληνες ασκούμενους-ες, κατόπιν ζητήθηκε η άδεια της πρώτης συγγραφέως του 
ερωτηματολογίου, η οποία και συναίνεσε στη χρήση της ελληνικής του μετάφρασης. Ως εκ τούτου, 
η ελληνική μεταφρασμένη εκδοχή του EIQ-AV είναι πλέον διαθέσιμη και θα χρησιμοποιηθεί 
προσεχώς για τον περαιτέρω έλεγχο των ψυχομετρικών της ιδιοτήτων. Μέσω της μελλοντικής 
χρήσης του EIQ-AV θα καταστεί δυνατό να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους οι Έλληνες-ίδες 
ασκούμενοι-ες χρησιμοποιούν ΝΑ και επιπροσθέτως θα παρασχεθεί η δυνατότητα 
διαπολιτισμικών συγκρίσεων σε σχέση με τη χρήση της ΝΑ από ασκούμενους-ες.   
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