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Εφηβεία 

“Αθλητισμός και υγεία στους εφήβους” 

 

Πρόλογος, Περίληψη 

Η εργασία πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη των Γ. Κοπιδάκη και Φ. Φουντουλάκη και 

εντάσσεται στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας Α΄ Λυκείου. Στην 

εισαγωγή αναφέρονται τα ερωτήματα που μας απασχόλησαν, η μεθοδολογία, ο σκοπός, τα 

όρια της έρευνας και τα εμπόδια που δε μας επέτρεψαν να εμβαθύνουμε περισσότερο. Το 

κύριο μέρος αναφέρεται στους διάφορους τύπους αθλητισμού, στα αποτελέσματά τους και 

στα οφέλη που αποκομίζουν οι έφηβοι απ’ αυτά. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για τους 

τραυματισμούς που μπορεί να υποστεί ο αθλητής κατά τη διάρκεια της προπόνησης και το 

σωστό τρόπο θεραπείας τους. Τέλος αναφέρουμε τα ψυχολογικά οφέλη του αθλητισμού 

στους εφήβους, καθώς και τις αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις του. 

 

Συγγραφή: Νίκος Κοπιδάκης, Πέτρος Τσαγκαράκης, Αλέξανδρος Μυκωνιάτης 

Ηράκλειο, Απρίλιος- Μάϊος 2014 
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Εισαγωγή 

Το περιεχόμενο της εργασίας μας βασίστηκε στα παρακάτω ερωτήματα: 

-Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες σωματικής άσκησης? 

-Ποια είναι τα οφέλη τους? 

-Ποιες είναι οι αρνητικές τους επιπτώσεις? 

-Γιατί ο αθλητισμός είναι απαραίτητος για τους νέους? 

-Ποιοι είναι οι πιο συχνοί τραυματισμοί που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι αθλητές? 

-Πως αντιμετωπίζονται σωστά? 

-Πως δρα ο αθλητισμός στην ψυχολογία των εφήβων? 

Η μέθοδος που ακολουθήσαμε για τη δημιουργία της εργασίας είναι η εξής: αρχικά 

χωρίσαμε την εργασία σε τρία θέματα και ο καθένας μας ανέλαβε από ένα. Αφού 

τελειώσαμε, τα μαζέψαμε όλα μαζί και τα συνδέσαμε. Κάναμε μαζί τις απαραίτητες 

αλλαγές και δώσαμε στην εργασία μας την τελική της μορφή. Τέλος μελετήσαμε τα 

ερωτηματολόγια που μοιράσαμε στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου και 

καταγράψαμε τα αποτελέσματα. 

Σκοπός της έρευνάς μας, καθώς και ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε το συγκεκριμένο θέμα 

είναι να ενημερώσουμε τους συμμαθητές μας σχετικά με το πόσο σημαντική είναι η 

ενασχόληση με τον αθλητισμό και να τους αφυπνίσουμε σε περίπτωση που δεν 

ασχολούνται με κάποιο άθλημα στον ελεύθερό τους χρόνο. Επίσης, θα θέλαμε να τους 

μεταφέρουμε τις βασικές γνώσεις σχετικά με την σωστή αντιμετώπιση των τραυματισμών 

που μπορεί να υποστούν κατά την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό. Τέλος, λόγω του 

αυξημένου ενδιαφέροντος που έχουμε εμείς οι ίδιοι για τον αθλητισμό, θέλαμε να 

αποκτήσουμε περαιτέρω γνώσεις σχετικά με το θέμα των τραυματισμών. 

Εμπόδιο στην προσπάθειά μας να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο στην εργασία μας 

στάθηκε η έλλειψη ιατρικών γνώσεων, οι οποίες θα μας είχαν φανεί χρήσιμες σε πολλές 

περιπτώσεις, καθώς και ο περιορισμένος χρόνος. 
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Αερόβια 

Αερόβια άσκηση είναι κάθε είδους άσκηση κατά την οποία κινούνται  ρυθμικά και 

επαναλαμβανόμενα μεγάλες μυϊκές ομάδες του σώματος, με συνέπεια την ταχύτερη καύση 

θερμίδων, που ευνοεί την απώλεια  βάρους. Αερόβια ,επίσης, θεωρείται κάθε 

δραστηριότητα που αυξάνει την πρόσληψη οξυγόνου από τον οργανισμό αλλά και τους 

χτύπους της καρδίας έτσι με την έναρξη της άσκησης η πρόσληψη οξυγόνου αυξάνεται με 

γρήγορους μέχρι να σταθεροποιηθεί σε ένα επίπεδο ανάλογο με την ένταση της άσκησης. 

Ενεργειακά ποτά και ηλεκτρολύτες : Τα ενεργειακά ποτά και οι ηλεκτρολύτες βοηθούν, 

κατά την διάρκεια αλλά και μετά την αερόβια άσκηση, στην ανάκτηση των υγρών και των 

αλάτων τα οποία χάνονται. 

               

Οφέλη:1)Βελτίωση φυσικής κατάστασης 

                2)Βελτίωση καρδιαγγειακού και καρδιαναπνευστικού συστήματος  

               3)Μείωση ποσοστού λίπους στο σώμα 

               4)Μείωση της αρτηριακής πίεσης 

               5) Μείωση της γλυκόζης του αίματος 

               6)Γενικότερη υγεία και ευεξία 

 

 

Παραδείγματα αερόβιας άσκησης : 
1)Περπάτημα  
2)Τζόκινγκ  

3)Ποδήλατο 
4)Ανέβασμα σκάλας 

5)Σχοινάκι  
6)Κάθε μορφής ομαδικό άθλημα 

 

Συμπέρασμα: Η αερόβια άσκηση είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για όλους, και 

κυρίως για τους εφήβους καθώς βοηθά στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού και 

γενικότερα στην βελτίωση του επιπέδου της ζωής, αφού είναι υπεύθυνη για τη μείωση του 

βάρους και κατ’ επέκτασιν για τη διατήρηση της υγειούς κατάστασης του εφήβου.    
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Αναερόβια 

Αναερόβια είναι η σωματική δραστηριότητα που πραγματοποιείται με υψηλή μυϊκή 

δραστηριοποίηση και για περιορισμένη διάρκεια. Λέγεται αν-αερόβια γιατί 

πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία οξυγόνου που συνήθως απαιτείται για κάθε είδους 

σωματική δραστηριότητα που έχει μεγαλύτερη διάρκεια και επανάληψη, όπως είναι το 

περπάτημα, η κολύμβηση, η ποδηλασία και το τρέξιμο που καλούνται αερόβιες 

δραστηριότητες. Η αναερόβια άσκηση είναι η μορφή άσκησης που βελτιώνει τη δύναμη και 

χτίζει μυϊκή μάζα. Οι μύες που ασκούνται κάτω από αναερόβιες συνθήκες αναπτύσσονται 

διαφορετικά, οδηγώντας σε καλύτερες επιδόσεις σε δραστηριότητες μικρής διάρκειας και 

υψηλής έντασης, που διαρκούν έως και 2 λεπτά περίπου. Η πιο κοινή μορφή αναερόβιας 

άσκησης είναι οι ασκήσεις ενδυνάμωσης. Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης χρησιμοποιούν την 

αντίσταση στη συστολή των μυών για να βελτιώσουν τη δύναμη, την αναερόβια αντοχή και 

το μέγεθος των σκελετικών μυών. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι προπόνησης 

ενδυνάμωσης, οι πιο κοινές εκ των οποίων είναι οι ασκήσεις με βάρη και με αντίσταση. 

Αυτοί οι 2 τύποι ασκήσεων χρησιμοποιούν τη βαρύτητα (μέσω βαρών) ή μηχανήματα ως 

αντίσταση στη συστολή των μυών και οι όροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά. 

 

Αναγκαίο για ένα πρόγραμμα αναερόβιας εκγύμνασης είναι: 

1.προθέρμανση 

2.άσκηση για μεγάλες μυϊκές ομάδες 

3.αργή εκτέλεση με σταθερότητα 

4.σταθερή αναπνοή και ρυθμός 

5.ξεκούραση μεταξύ των σετ 

6.αποθεραπεία 

7.συνδυασμός προπόνησης και παιχνιδιού 

8.συνεχής ενθάρρυνση 

9.ιατρικοί έλεγχοι 

10.σταδιακή πρόοδος της άσκησης . 

 

Η άσκηση θα πρέπει να ξεκινά από χαμηλή ένταση και σταδιακά να αυξάνεται. Είναι 

απαραίτητη η εκγύμναση των μεγάλων μυϊκών ομάδων και ειδικότερα η άσκηση όπου 

γίνεται χρήση μεθόδων αντίστασης που αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή αντίστασης 

σε δύναμη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα βάρη, το σωματικό βάρος, 

μηχανήματα ή η προώθηση αντίστασης από άλλον. Θα πρέπει οι ασκήσεις να εκτελούνται 

αρχικά χωρίς επιβάρυνση, μέχρι την κατάκτηση της σωστής εκτέλεσης που θα αρχίσει η 

προώθηση επιβάρυνσης. Οι ασκήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις μυϊκές ομάδες και 

να εκτελούνται σε όλο το εύρος κινητικότητας κάθε άρθρωσης. Όταν 8 – 15 επαναλήψεις 

μπορούν να εκτελεστούν, είναι λογικό να προστεθούν βάρη σταδιακά. Η άρση βαρών 

πρέπει να ξεκινά από 1/2 – 1 κιλού βάρη και να γίνεται εκτέλεση ποικιλίας ασκήσεων άνω 
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και κάτω άκρων. Πλάγιες άρσεις μπορούν να εκτελεστούν ισομετρικά με αντιστάσεις. 

Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μηχανήματα. 

Κάποιοι ειδικοί θεωρούν ότι τα ελεύθερα βάρη επιβαρύνουν υπερβολικά τους εφήβους, 

επειρεάζοντας αρνητικά την ανάπτυξή τους, και συνιστούν ειδικά προγράμματα 

ενδυνάμωσης για τους εφήβους, με ειδικά μηχανήματα και συγκεκριμένη επιβάρυνση των 

μυών. Άλλοι, πάλι, πιστεύουν πως η έντονη ανάπτυξη μυϊκής μάζας στους εφήβους μπορεί 

να έχει καταστροφικά αποτελέσματα για το σώμα τους, αφού η μυϊκή μάζα δε θα επιτρέπει 

στα κόκαλα να αναπτύσσονται σωστά. 
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Τραυματισμοί και παθήσεις 

Οι τραυματισμοί (μυών, συνδέσμων, τενόντων, οστών κλπ.) και οι παθήσεις (κυρίως μέσης 

και γονάτου) είναι μια ιδιαίτερη ταλαιπωρία για τους εφήβους που ασχολούνται με τον 

αθλητισμό τακτικά, αφού πολλές φορές τους αναγκάζουν να αποστασιοποιηθούν από την 

ενεργό δράση τους για αρκετό καιρό, έως ότου αποκατασταθεί η ζημιά. Ποια είναι, όμως 

άραγε τα συχνότερα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι νέοι? 

 

Μυϊκές θλάσεις 

Μυϊκή θλάση ονομάζεται η μερική ή ολική ρήξη μυϊκών ινών η οποία προκαλείται από 

άμεση σύσπαση, από υπερβολική διάταση  ή από άμεση πλήξη του μυ από κάποιο 

εξωτερικό παράγοντα.  

Ετυμολογικά, «θλάση» σημαίνει «χτύπημα». 

Εκδηλώνεται με: 

-πόνο 

-έντονη μυϊκή σύσπαση 

-λειτουργική αδυναμία εκτέλεσης κινήσεων του μυ. 

Αιτίες: 

-Ανεπαρκής προθέρμανση και ανεπάρκεια διατάσεων με αποτέλεσμα την μειωμένη 

ελαστικότητα των μυών 

-Υπερβολική κόπωση των μυών. 

-Ανεπαρκής η ακατάλληλος εξοπλισμός. (παπούτσια, ενδιαίτηση κλπ) 

-Περιβαλλοντικοί παράγοντες  (υγρό και ψυχρό περιβάλλον) 

-Κακή διατροφή, κακή ενυδάτωση, έλλειψη ηλεκτρολυτών (καλίου, νατρίου, μαγνησίου) 

στον οργανισμό 

-Κακή τεχνική την εκτέλεση των ασκήσεων, μυϊκή ανισορροπία 

-Υπερπροπόνηση, υπερεκτίμηση δυνατοτήτων από τον προπονητή ή τον ίδιο τον αθλητή. 

-Ανικανότητα μυών. Οι μύες εκπαιδεύονται και σε ένα βαθμό διαμορφώνονται. 

Εκπαιδεύονται να έχουν αντοχή και διαμορφώνονται ώστε να έχουν ελαστικότητα. Όταν οι 

μύες κουραστούν, είναι επιρρεπείς σε κακώσεις. Το ίδιο συμβαίνει και σε μύες που δεν 

έχουν ελαστικότητα. Για αυτό είναι τόσο σημαντικές οι διατάσεις. 

Κατηγορίες μυϊκών θλάσεων (ανάλογα με τον αριθμό των τραυματισμένων 

μυϊκών ινών): 

-1ου βαθμού: είναι η απλή διάταση των μυϊκών ινών και συνοδεύεται από πόνο και 

περιορισμό της λειτουργικότητας κατά την εκτέλεση της άσκησης. Συχνά ονομάζεται και 

«τράβηγμα». 
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-2ου βαθμού: σημειώνεται μερική ρήξη των μυϊκών ινών με έντονο μυϊκό σπασμό, 

αιμάτωμα και οίδημα στην τραυματισμένη περιοχή. Στη συνέχεια σχηματίζεται ουλώδης 

ιστός στο μυ ο οποίος έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της ελαστικότητας του μυός. Είναι 

η πιο μεγάλη  κατηγορία θλάσεων, συναντάται στους περισσότερους αθλητές και συνεπώς 

είναι πολύ ασαφής κατηγορία. 

-3ου βαθμού: είναι η πλήρης ρήξη του μυός, με εκτεταμένο αιμάτωμα καθώς και 

κατάργηση της κινητικότητας του μυ με εμφανή διακοπή της συνέχειας του μυ. Απαντάται 

σπάνια και συνήθως είναι απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση. 

Οι περισσότερες θλάσεις παρατηρούνται στους μυς: 

-δικέφαλος μοιριαίος 

-τετρακέφαλος 

-γαστροκνήμιος 

-δικέφαλος βραχιόνιος  

-δελτοειδής 

-υπερακάνθιος 

-τρικέφαλος βραχιόνιος 

Θεραπεία: 

Κατά την οξεία φάση (πρώτες 48 ώρες) οι γιατροί συνιστούν τη μέθοδο R.I.C.E. (Rest - Ice – 

Compression - Elevation / ακινητοποίηση - παγοθεραπεία - συμπίεση - ανύψωση του 

μέλους), με στόχο την αποσυμφόρηση του αιματώματος και τη βελτίωση της κινητικότητας. 

Μετά τις 48 ώρες συνιστάται η εφαρμογή θερμαντικών αλοιφών και είναι απαραίτητη η 

κίνηση του μυός. Στη συνέχεια είναι καλό να αρχίζουν ήπιες διατάσεις και ενδυνάμωση του 

μυ με ισομετρικές ασκήσεις, καθώς επίσης ορισμένες φυσιοθεραπείες για τη γρηγορότερη 

και καλύτερη αποκατάσταση του μυ. Στις θλάσεις πρώτου βαθμού χρειάζονται περίπου 10 

μέρες για την αποκατάσταση, στις δευτέρου βαθμού τουλάχιστον 3 εβδομάδες, ενώ στις 

τρίτου βαθμού μπορεί να χρειαστούν και αρκετοί μήνες για την επάνοδο του αθλητή. 
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Διαστρέμματα 

Διάστρεμμα ονομάζεται ο τραυματισμός (κάκωση ή ρήξη) των συνδέσμων γύρω από μια 

άρθρωση με αποτέλεσμα τον πόνο και το πρήξιμο.  

Ένα ελαφρύ διάστρεμμα το ονομάζουμε και «στραμπούληγμα». 

Εκδηλώνεται με: 

-πόνο 

-δυσκαμψία άρθρωσης 

-πρήξιμο 

Οφείλεται στην απότομη βεβιασμένη κίνηση της άρθρωσης προς μια αφύσικη θέση. 

Κατηγορίες διαστρεμμάτων: 

-Διάστρεμμα 1ου βαθμού: ονομάζουμε την ελαφρά κάκωση κατά την οποία υπάρχει 

διάταση ή ήπια ρήξη του συνδέσμου, αλλά δεν έχει πειραχτεί η κινητικότητα της 

άρθρωσης. 

  

-Διάστρεμμα 2ου βαθμού: ονομάζουμε τη μερική ρήξη του συνδέσμου. Τα διαστρέμματα 

αυτά χαρακτηρίζονται από εμφανές οίδημα (πρήξιμο), ευαισθησία στην αφή, πόνο, 

χαλαρότητα της άρθρωσης, δυσχέρεια (δυσκολία) στο σήκωμα βάρους αν η κάκωση αφορά 

τα κάτω άκρα και ελαττωμένη λειτουργικότητα της άρθρωσης. 

  

-Διάστρεμμα 3ου βαθμού: προκαλείται όταν υπάρχει πλήρης ρήξη του συνδέσμου. Στην 

περίπτωση αυτή παρατηρείται οξύς πόνος, απώλεια της λειτουργικότητας της άρθρωσης, 

εκτεταμένο οίδημα και αδυναμία αντοχής σε οποιαδήποτε φόρτιση αν πρόκειται για τα 

κάτω άκρα. Ενώ το διάστρεμμα 3ου βαθμού μπορεί να είναι πολύ επώδυνο, καμιά φορά 

αυτό δεν συμβαίνει αμέσως μετά τον τραυματισμό διότι οι ίνες του συνδέσμου έχουν 

υποστεί πλήρη ρήξη και δεν υπόκεινται σε πίεση. Στην περίπτωση αυτή, ο τραυματισμός θα 

συνεπάγεται σημαντική απώλεια σταθερότητας της άρθρωσης. 

 

 

Τα περισσότερα διαστρέμματα παρατηρούνται: 

-στον αστράγαλο 

-στο γόνατο 

-στα δάκτυλα του χεριού 
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Θεραπεία: 

Εφαρμογή της μεθόδου R.I.C.E. τις πρώτες ώρες του τραυματισμού. Στη συνέχεια είναι 

απαραίτητη η περίδεση της τραυματισμένης άρθρωσης και άμα κριθεί απαραίτητο απ το 

γιατρό, ο ασθενής μπορεί να κάνει μερικές φυσιοθεραπείες. 
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Ρήξη τένοντος: 

Ρήξη τένοντος είναι το κόψιμο της ινώδους ταινίας που ενώνει το μυ με το οστό, η οποία 

ονομάζεται τένοντας. 

Εκδηλώνεται με: 

-πόνο 

-πρήξιμο 

-περιορισμό κίνησης της περιοχής 

Αιτίες: 

-απότομη σύσπαση του μυός στον οποίο ανήκει ο τένοντας 

-βαθύ κόψιμο 

-κάταγμα 

Θεραπεία: 

-R.I.C.E. 

-μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

-σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται χειρουργείο. 
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Κάταγμα 

 Κάταγμα είναι ένα σπάσιμο του οστού ή του χόνδρου που είναι συνήθως αποτέλεσμα 

τραύματος. Μπορεί, εντούτοις, να είναι αποτέλεσμα ασθένειας του οστού που οδηγεί στην 

αποδυνάμωσή του, όπως η οστεοπόρωση, (η οποία εμφανίζεται συχνότερα σε ηλικίες άνω 

των 50 ετών), ή ο ανώμαλος σχηματισμός του οστού από συγγενείς ασθένειες στη γέννηση, 

όπως η ατελής οστεογένεση. 

Ένα κάταγμα μπορεί να προκαλέσει πολύ πόνο και έχει ως συνήθη αποτελέσματα την  

διόγκωση, την ευαισθησία, την  αλλαγή χρώματος και την ανικανότητα να κινηθεί το 

επηρεασμένο μέλος του σώματος. Μερικές φορές παρατηρείται ακόμα και παραμόρφωση 

του μέλους που έχει υποστεί το κάταγμα. Τα παραπάνω συμπτώματα και σημάδια 

εξαρτώνται από την θέση και την σοβαρότητα του κατάγματος. 

Είδη καταγμάτων: 

Τα κατάγματα χωρίζονται σε 4 μεγάλες κατηγορίες 

• Το ΑΠΛΟ στο οποίο το οστό παρουσιάζει ρωγμή αλλά παραμένει 

ευθυγραμμισμένο.  

 

• Το ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ στο οποίο το οστό σπάει σε δύο ή περισσότερα κομμάτια και 

μετακινείται έτσι ώστε τα δύο άκρα του δεν είναι ευθυγραμμισμένα. Εάν το οστό έχει 

σπάσει σε πολλά κομμάτια, το κάταγμα ονομάζεται συντριπτικό.  

 

• Το ΚΛΕΙΣΤΟ στο οποίο το οστό σπάει χωρίς να τρυπήσει το δέρμα. 

 

• Το ΑΝΟΙΧΤΟ στο οποίο το οστό διαπερνά το δέρμα και δημιουργεί πληγή. Στην 

περίπτωση ανοιχτού κατάγματος, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μόλυνσης. 

 

• Το ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΙΕΣΗΣ ή αλλιώς ΡΑΓΙΣΜΑ το οποίο είναι μια τριχοειδής σχισμή του 

οστού που αναπτύσσεται εξαιτίας επαναλαμβανόμενης και παρατεταμένης άσκησης 

βάρους στο σημείο αυτό. 

 

 

Ποιό συγκεκριμένα είδη είναι : 

• κάταγμα δίκην «χλωρού κλάδου»: ατελές κάταγμα στο οποίο το οστό λυγίζει 

• εγκάρσιο κάταγμα: κάθετο στο μακρό άξονα του οστού 

• πλάγιο κάταγμα: η ρωγμή έχει καμπυλωτό σχήμα 

• συντριπτικό κάταγμα: το οστό συνθλίβεται σε πολλά κομμάτια 
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• κάταγμα δίκην σπείρας ή ενσφηνωμένο κάταγμα: όταν τα άκρα του σπασμένου 

οστού κινούνται το ένα προς το άλλο 

 

 

 

 

Συνοψίζοντας, η σοβαρότητα ενός κατάγματος εξαρτάται από το σημείο στο οποίο 

εκδηλώνεται και από τη βλάβη που επέρχεται στο οστό και στους περιβάλλοντες ιστούς. Οι 

επιπτώσεις ενός σοβαρού κατάγματος περιλαμβάνουν τη βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία ή τα 

νεύρα και τη μόλυνση του οστού (οστεομυελίτιδα). Ο χρόνος πώρωσης (επούλωσης) 

εξαρτάται από την ηλικία του ασθενούς, την κατάσταση της υγείας του και τον τύπο του 

κατάγματος. Ένα ήπιο κάταγμα μπορεί να επουλωθεί μέσα σε μερικές εβδομάδες, ενώ ένα 

σοβαρότερο κάταγμα μπορεί να χρειαστεί μήνες. 

 

 

Θεραπεία του κατάγματος: 

  Τα κατάγματα πονάνε πάρα πολύ και είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο να 

χρησιμοποιήσει κανείς την τραυματισμένη περιοχή. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

χρειάζεται επείγουσα αντιμετώπιση. 

 

Αρχικά, είναι πολύ σημαντικό να ακινητοποιηθεί, έστω προσωρινά, ένα κάταγμα καθώς η 

ανεξέλεγκτη μετακίνηση ενός σπασμένου ή εξαρθρωμένου οστού μπορεί να προκαλέσει 

επιπρόσθετη βλάβη στο οστό, τα αγγεία ή και τα νεύρα της περιοχής. Μέχρι την περιποίηση 

του κατάγματος από γιατρό θα ήταν καλό να ακινητοποιηθεί πρόχειρα με έναν νάρθηκα και 

αν είναι ανοιχτό το κάταγμα να καλυφθεί η πληγή με γάζες. Στη συνέχεια ο ιατρός 

ακινητοποιεί το κάταγμα σε κατάλληλο νάρθηκα ώστε να σταματήσει τυχούσα αιμορραγία 

και να ελαττώσει τον πόνο. Σε περίπτωση που το κάταγμα είναι παρεκτοπισμένο θα 

χρειαστεί να γίνεται ανάταξη του πριν την ακινητοποίηση. Έτσι, θα πρέπει τελικά το 

κάταγμα να διατηρεί την ακινητοποιημένη θέση και την ανάταξή του μέχρι να επουλωθούν 

πλήρως όλες οι πληγές και το κόκαλο να επιστρέψει στη φυσιολογική μορφή του.  

  Όλα τα είδη θεραπείας των καταγμάτων ακολουθούν, γενικά, τα παραπάνω βασικά 

βήματα. Όμως η μέθοδος θεραπείας, ειδικότερα, εξαρτάται από τους παρακάτω 

παράγοντες: 

• Την σοβαρότητα του κατάγματος. 

• Αν πρόκειται περί ανοικτού ή κλειστού κατάγματος. 

• Το οστό το οποίο υπέστη το κάταγμα (π.χ. ένας σπασμένος σπόνδυλος 

αντιμετωπίζεται διαφορετικά από ένα σπασμένο μακρό οστό ή μια σπασμένη πλευρά) 
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Παθήσεις Γονάτου: 

Α) Χονδροπάθεια επιγονατίδας είναι μια συχνή επώδυνη πάθηση των γονάτων, που 

προσβάλλει κυρίως το χόνδρο της επιγονατίδας και εκδηλώνεται συνήθως σε άτομα 15- 40 

ετών, κυρίως σε γυναίκες. 

Εμφανίζεται σε άτομα πού καταπονούν τα γόνατα, σε κίνηση με γωνία κάμψης γόνατος 

μεγαλύτερη της γωνίας κάμψης βαδίσεως, όπως: Γυμναστήριο, αθλητές στίβου (άλτες, 

εμπόδια), ορειβάτες (ιδίως στο κατέβασμα τού βουνού), σερβιτόροι, χορευτές, άτομα πού 

ανεβοκατεβαίνουν σκαλοπάτια, παχύσαρκες κυρίες, αθλήματα πολεμικών τεχνών, οδηγοί 

φορτηγών, ταξί, κλπ.  

Αιτίες: 

-τραυματισμός 

-χρόνια υπερφόρτιση του χόνδρου της επιγονατίδας 

-εσωτερικοί παράγοντες γενετικής προδιάθεσης 

-συνδυασμός όλων 

Η χονδροπάθεια χωρίζεται σε 3 στάδια: 

-Στάδιο Ι: Οίδημα του Χόνδρου με κιτρινόφαιες μαλακές και προεξέχουσες εστίες χωρίς 

καμία ελαστικότητα και κάμψη. 

-Στάδιο ΙΙ: Ρωγμές και «ξεφτίσματα» του χόνδρου. Ελεύθερα χόνδρινα σωμάτια στο 

αρθρικό υγρό. 

-Στάδιο ΙΙΙ: Έλκη κατά τόπους στον χόνδρο. Το υποχόνδριο οστό είναι ακάλυπτο στον 

πυθμένα τους και υπόσκληρο.  

Απεικονιστικός έλεγχος: 

Οι ακτινογραφίες δε βοηθούν στην περίπτωση της χονδροπάθειας. Κάποιες φορές βοηθάει 

η αξονική ή μαγνητική τομογραφία, αλλά όχι πάντα. Η διαγνωστική Αρθροσκόπηση είναι η 

άριστη μέθοδος για τεκμηρίωση της διάγνωσης, αλλά απαιτεί γενική νάρκωση και νοσηλεία 

μιας ημέρας και κατά συνέπεια δε συνιστάται για τέτοιες περιπτώσεις. 

 

 

Θεραπεία: 

Στάδιο Ι: Ελαφρές περιπτώσεις χονδροπάθειας επιγονατίδας συνήθως αυτοθεραπεύονται 

μέσα σε 30-45 μέρες. Τα περιστατικά ασθενών, σταδίου Ι αντιμετωπίζονται με αδυνάτισμα 

σε παχύσαρκους, ελαστική περιγονατίδα με οπή, ανάπαυση, αποφυγή καταπόνησης σε 

σκαλοπάτια ή έντονη άθληση, αντιφλεγμονώδη φάρμακα (για τον πόνο και το οίδημα) και 

ανακουφιστικές φυσικοθεραπείες. Το ποδήλατο με μεγάλη κάμψη γόνατος βλάπτει. Οι 

ασκήσεις τετρακέφαλου δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 30 μοίρες, στην οξεία κρίση της 

παθήσεως. 
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Στάδιο ΙΙ: Μεσαίας βαρύτητας περιστατικά στο στάδιο ΙΙ, χρειάζονται κάποιες ενέσεις κάθε 

χρόνο, ελεύθερη βάδιση και ασκήσεις τετρακεφάλου μυός. 

Στάδιο ΙΙΙ: Σοβαρές περιπτώσεις Χονδροπάθειας της Επιγονατίδας μάλλον δεν 

θεραπεύονται ποτέ 100%, αλλά αρκετά θεραπευτικά μέτρα είναι αποτελεσματικά για την 

ανακούφιση των ασθενών όπως κάποιες ενέσεις και οι διάφορες εγχειρήσεις. Η θεραπεία 

χρειάζεται, όχι μόνο γιατί πονάει ο ασθενής, αλλά γιατί σταδιακά οδηγεί τα 

προδιατιθέμενα άτομα σε Οστεοαρθρίτιδα του γόνατος.  
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Β) Οστεοχονδριτιδα είναι ο αποχωρισμός από την αρθρική επιφάνεια ενός τεμαχίου του 

αρθρικού χόνδρου και του υποχόνδρινου ιστού. 

Το 80-85% των περιπτώσεων αναφέρονται στον έσω μηριαίο κόνδυλο, το 10-15% στον έξω 

και το 5% στην επιγονατίδα. 

Οφείλεται σε: 

- έντονη καταπόνηση 

- τραυματισμό μυών που συνδέονται με την περιοχή. 

 

Θεραπεία: 

Στόχος της θεραπείας είναι να μειωθεί ο πόνος, να αποκατασταθεί η συνοχή της αρθρικής 

επιφάνειας και να μειωθεί η πιθανότητα της μελλοντικής οστεοαρθρίτιδας. 

Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από την ηλικία του ασθενή, την 

θέση και την σταθερότητα της κάκωσης. 

Ενήλικες: συνιστάται χειρουργική επέμβαση. 

Έφηβοι: υποδεικνύεται συντηρητική αγωγή. 

Αυτό περιλαμβάνει την τροποποίηση της δραστηριότητας για 6-12 εβδομάδες. 

Στους ασθενείς που η συντηρητική αγωγή δεν είναι επιτυχής, απαιτείται χειρουργική 

επέμβαση. 
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Παθήσεις της πλάτης στους εφήβους  

Α)Σκολίωση είναι μια διαταραχή στην ανάπτυξη του εφήβου που δημιουργεί 

παραμόρφωση, στροφή ή πλάγια κλίση της σπονδυλικής στήλης με αποτέλεσμα την 

παραμόρφωση της. Ο όρος σκολίωση προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη σκολιός 

που σημαίνει στραβός, όχι ευθύς. 

Πρακτικά μιλώντας, προκαλεί λορδωτική στάση και κλίση του κορμού προς τα δεξιά ή τα 

αριστερά, κλίση της λεκάνης προς την αντίθετη μεριά, ασυμμετρία των ώμων (ο ένας ώμος 

είναι πιο ψηλά από τον άλλο) και τέλος κλίση της μιας η της άλλης ωμοπλάτης και του ενός 

ή του άλλου στήθους προς τα εμπρός. Η σκολίωση γίνεται ευκολότερα εμφανείς σε γυμνό 

μάτι όσο περισσότερο μεγαλώνει, έτσι στα αρχικά της στάδια δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή 

και οι πόνοι που αισθάνονται οι νέοι εξαιτίας της δεν σπουδαιολογούνται από τους γονείς 

Πότε εμφανίζεται η σκολίωση: 

Η σκολίωση χωρίζεται σε 2 είδη ανάλογα με το χρόνο στον οποίο εμφανίζεται: 

α) σκολίωση πρώιμης έναρξης (early onset scoliosis) πριν την ηλικία των 5 ετών και 

β)  σκολίωση καθυστερημένης έναρξης, μετά την ηλικία των 5 ετών. 

 

Θεραπεία: 

Η θεραπεία της σκολίωσης είναι μια μακρά διαδικασία που περιλαμβάνει την συχνή 

παρακολούθηση και την εφαρμογή κηδεμόνας η σε κάποιες περιπτώσεις την εγχείριση. 

Στόχος είναι το σταμάτημα της εξέλιξης και η διατήρηση της ισορροπίας του σώματος.  

Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα Δεν υπάρχει εγκεκριμένος τρόπος 

πρόληψης της σκολίωσης.    
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Β)Σπονδυλολίσθηση είναι μια πάθηση κατά την οποία ένας σπόνδυλος γλιστρά πάνω σε 

κάποιο άλλο. Υπάρχουν 6 διαφορετική τύποι σπονδυλολίσθησης: Ο πρώτος τύπος είναι ο 

δυσπλαστικός . Σε αυτόν τον τύπο σπονδυλολίσθησης  παρατηρείται κακός σχηματισμός 

τον οπίσθιων στοιχείων της σπονδυλικής στήλης. Ο δεύτερος τύπος είναι ο ισθμικός οπού 

παρατηρείτε κάταγμα των οπίσθιων στοιχείων που ονομάζεται σπονδυλόλυση και 

ολίσθηση του σπονδύλου. Τρίτος τύπος σπονδυλολίσθησης  είναι  η εκφυλιστική 

σπονδυλολίσθηση η οποία παρατηρείται σε ηλικιωμένους ανθρώπους λόγο της 

εκφυλιστικής νόσου του δίσκου και της αρθρίτιδας. Ο τέταρτος τύπος είναι η τραυματική σε 

περίπτωση τραυματισμού. Η Πέμπτη είναι η παθολογική που σχετίζεται με όγκο ή 

φλεγμονή και ο έκτος και τελευταίος τύπος σπονδυλολίσθησης είναι η ιατρογενής 

σπονδυλολίσθηση.     

Συμπτώματα: Η σπονδυλολίσθηση δεν είναι επίπονη αρχικά αλλά από την στιγμή που 

γίνεται κλινικά σημαντική, εμφανίζεται πόνος στους γλουτούς και κυρίως στην άσκηση,  

ίσως αδυναμία των κάτω άκρων, σφιχτοί οπίσθιοι μηριαίοι και διαταραχή της βάδισης. Σε 

περίπτωση σοβαρής σπονδυλολίσθησης, η όλη εικόνα του σώματος αλλάζει, με εμφάνιση 

βάδισης με λυγισμένα γόνατα και ισχία. 
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Ψυχολογία εφήβων και αθλητισμός 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αθλητισμός ωφελεί σε μεγάλο βαθμό τους εφήβους 

σωματικά, αλλά μπορεί κάποιες φορές να αποδειχθεί μοιραίος και να αλλάξει τη ζωή τους 

λόγω των τραυματισμών. Όπως και στη σωματική υγεία λοιπόν, έτσι και στην ψυχολογία 

του εφήβου, ο αθλητισμός δρα και θετικά και αρνητικά. 

 Απ’ τη μια πλευρά, η ενσωμάτωση ενός εφήβου σε μια αθλητική ομάδα αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα στην κατανόηση και υιοθέτηση της συλλογικής δουλειάς και του 

ομαδικού πνεύματος. Οι έφηβοι μαθαίνουν να ενσωματώνονται ομαλά σε μια ομάδα, να 

είναι πειθαρχημένοι, να συνεργάζονται, να μοιράζονται τα συναισθήματά τους, τις 

υποχρεώσεις τους και να απολαμβάνουν μαζί τις επιτυχίες τους. Γίνονται ουσιαστικά μέλη 

μιας μικρής κοινωνίας με ευθύνες και δικαιώματα. Επίσης, ο αθλητισμός γεμίζει τους 

εφήβους αυτοπεποίθηση, τους βοηθάει να μάθουν να ξεπερνούν τις δυσκολίες και τα 

εμπόδια που βρίσκουν μπροστά τους και να φτιάξουν ένα δυνατό χαρακτήρα. 

Απ’ την άλλη πλευρά όμως, ο αθλητισμός δρα και αρνητικά στην ψυχολογία των εφήβων. 

Ένας σοβαρός τραυματισμός μπορεί να ρίξει το ηθικό ενός εφήβου και να τον οδηγήσει 

στην απελπισία, αφού μπορεί να τον καθιστά ανίκανο ακόμα και να περπατήσει. Είναι 

σημαντικό όμως για ένα νέο να αντιμετωπίσει σωστά αυτό το πρόβλημα και να ξεπεράσει 

τις δυσκολίες προκειμένου να συνεχίσει κανονικά τις αθλητικές του δραστηριότητες το 

συντομότερο δυνατό. Επίσης, στο χώρο του αθλητισμού, μπορεί να υπάρξουν και κακές 

επιρροές για τους εφήβους. Προπονητές και συμπαίκτες μπορεί να παρασύρουν το νέο σε 

πράξεις ανήθικες, όπως για παράδειγμα τη χρήση αναβολικών ουσιών. Οι χαρακτήρες 

αυτοί δρουν αρνητικά στην προσωπικότητα του εφήβου και δε βοηθάνε στην ομαλή 

ανάπτυξη του χαρακτήρα τους. Γι’ αυτό πρέπει όλοι οι νέοι που ασχολούνται με τον 

αθλητισμό να είναι σε εγρήγορση και να έχουν σωστή κρίση. 

Συνοψίζοντας, οι νέοι αποκομίζουν αμέτρητα θετικά οφέλη από τον αθλητισμό όσον αφορά 

την ψυχολογία και την ανάπτυξη του χαρακτήρα τους, αλλά πρέπει πάντα να είναι 

προσεκτικοί για να μην παρασυρθούν σε λάθος ενέργειες από ανθρώπους που δεν έχουν 

κατανοήσει την ουσία και την πραγματική αξία του αθλητισμού. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ PROJECT Α’ ΛΥΚΕΊΟΥ 

Φύλο: κορίτσια(51) 

 

1. Κάνεις κάποιο άθλημα  στον ελεύθερό σου χρόνο; 

α)Ναι 86% 

β)Όχι  14% 

 

 

2. Αν κάνεις κάποιο άθλημα ποιο είναι αυτό; 

α)Μπάσκετ  7% 

β)Ποδόσφαιρο 2% 

γ)Βόλεϊ 11% 

δ)Τένις 18% 

ε)Χορός 50% 

στ) Άλλο: (ξιφασκία, ιππασία, κολύμβηση) 16%   

 

3. Πόσο καιρό ασχολείσαι με το παραπάνω άθλημα; 

α) 1-2 χρόνια 14% 

β) 3-4 χρόνια 25% 

γ) 5-6 χρόνια 11% 

δ) Περισσότερα χρόνια 50% 

 

 

 

4. Πόσο συχνά αθλείσαι την εβδομάδα εκτός 

σχολείου; 

α)1 φορά 7%  

β)2 φορές 32% 

γ)3 φορές 11% 
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δ)Περισσότερες φορές 50% 

 

5. Είχες υποστεί ποτέ κάποιο τραυματισμό, εξαιτίας του αθλήματός σου; 

α) Ναι 45% 

β) Όχι  55% 

 

6. Αν ναι ποιός ήταν ο τραυματισμός και σε ποιο μέρος του σώματος τον είχες υποστεί; 

Οι συχνότεροι τραυματισμοί ήταν τα διαστρέμματα, οι κακώσεις και οι μυϊκοί 

τραυματισμοί.  

 

7. Κάνεις βάρη ; 

        α)Ναι  35% 

        β)Όχι   65% 

         

 

 

 8. Αν ναι γιατί ;  

α) Καλύτερη απόδοση στο άθλημά μου 50% 

β) Καλύτερο σώμα 50% 

 

 

 9. Θεωρείς τον αθλητισμό απαραίτητο για  

        έναν έφηβο ; 

        α) Ναι 100% 

        β) Όχι 0% 

 

  10. Γιατί ; 

Τα περισσότερα παιδιά επισήμαναν τα οφέλη του αθλητισμού στην υγεία και την 

ψυχολογία αλλά και τον ψυχαγωγικό του χαρακτήρα 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ PROJECT Α’ ΛΥΚΕΊΟΥ 

Φύλο: Αγόρια (49) 

                

 

 

1. Κάνεις κάποιο άθλημα  στον ελεύθερό σου χρόνο; 

α)Ναι  63% 

β)Όχι   37% 

 

 

2. Αν κάνεις κάποιο άθλημα ποιο είναι αυτό; 

α)Μπάσκετ  32% 

β)Ποδόσφαιρο  26% 

γ)Βόλεϊ  3% 

δ)Τένις  16% 

ε)Χορός 

στ)Άλλο:(στίβος, κολύμβηση, τοξοβολία, πάλη)29%      

 

3. Πόσο καιρό ασχολείσαι με το παραπάνω άθλημα; 

α) 1-2 χρόνια  26%  

β) 3-4 χρόνια  26% 

γ) 5-6 χρόνια   24% 

δ) Περισσότερα χρόνια 24% 
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4. Πόσο συχνά αθλείσαι την εβδομάδα εκτός 

σχολείου; 

α)1 φορά  7% 

β)2 φορές  11% 

γ)3 φορές  33% 

δ)Περισσότερες φορές  49% 

 

5. Είχες υποστεί ποτέ κάποιο τραυματισμό, εξαιτίας του αθλήματός σου; 

α) Ναι  51%    

β) Όχι   49% 

 

6. Αν ναι ποιός ήταν ο τραυματισμός και σε ποιο μέρος του σώματος τον είχες υποστεί; 

Oι συχνότεροι τραυματισμοί ήταν τα διαστρέμματα, οι κακώσεις και οι μυϊκοί 

τραυματισμοί. 

 

7. Κάνεις βάρη ; 

α)Ναι  41% 

β)Όχι   59% 

         

 

  

8. Αν ναι γιατί ;  

α) Καλύτερη απόδοση στο άθλημά μου 25% 

β) Καλύτερο σώμα 70% 

 γ) Και για τους 2 λόγους 5% 

 

 9. Θεωρείς τον αθλητισμό απαραίτητο για 

έναν έφηβο ;  

α) Ναι  98% 

 β) Όχι   2% 
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  10. Γιατί ; 

   Τα περισσότερα παιδιά επισήμαναν τα οφέλη του αθλητισμού στην υγεία και την 

ψυχολογία αλλά και τον ψυχαγωγικό του χαρακτήρα.      
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Συμπεράσματα 
Ο αθλητισμός είναι αδιαμφισβήτητα απαραίτητος για τη σωστή ανάπτυξη του εφήβου, 

καθώς βοηθά στη διατήρηση της καλής υγείας του, σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Η 

άσκηση βέβαια θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών 

επιβαρύνσεις που ίσως οδηγήσουν σε τραυματισμούς. 


