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Ο ρόλος του αθλητισμού στην εφηβική και
παιδική ηλικία.

Η άθληση συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής, ενισχύει το
ανοσοποιητικό σύστημα, προλαμβάνει την παχυσαρκία, τα
καρδιαγγειακά νοσήματα, καταπολεμά το άγχος και την κατάθλιψη
στην ενήλικη ζωή.

Είναι αποδεδειγμένο ότι η συστηματική άθληση βοηθά στη βελτίωση
της φυσικής κατάστασης του παιδιού καθώς και στο να διατηρεί ένα
υγιεινό τρόπο ζωής. Με τον αθλητισμό μειώνονται οι πιθανότητες για
να αντιμετωπίζουν τα παιδιά προβλήματα υγείας όπως είναι η
παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η
οστεοπόρωση και διάφορες αναπτυξιακές διαταραχές του
μυοσκελετικού συστήματος. Η άθληση ενισχύει το ανοσοποιητικό
σύστημα και συμβάλλει στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων και
του νευρομυϊκού συντονισμού.

Ειδικότερα, όλοι οι έφηβοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να
γυμνάζονται με τρόπο που να ενσωματώνεται η φυσική

δραστηριότητα στην καθημερινότητά τους. Η εμπλοκή των εφήβων σε
αθλητικές δραστηριότητες στοχεύει πρωτίστως στην βελτίωση της
φυσικής τους κατάστασης. Το γυμνασμένο σώμα συμβάλλει στην
ενίσχυση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, του νευρομυϊκού
συντονισμού και των αθλητικών δεξιοτήτων.
Η διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης είναι ιδιαίτερα
σημαντική στην συγκεκριμένη ηλικιακή περίοδο του εφήβου κατά την
οποία εγκαθίστανται συνήθειες που θα καθορίσουν την μελλοντική
του υγεία.

Σημαντικό όφελος που προσφέρει η άθληση στη ζωή του παιδιού
είναι ότι του δίνεται η ευκαιρία να εκτονώσει την ενεργητικότητά του
από το επιβαρημένο σχολικό πρόγραμμα.
Επιπλέον, με τον αθλητισμό αναπτύσσονται ιδιαίτερα θετικά
συναισθήματα στον έφηβο, καθώς επιτυγχάνεται το αίσθημα της
επιτυχίας, της προόδου και της εκπλήρωσης των στόχων. Επίσης ο
αθλητισμός αποτελεί ένα μέσο κοινωνικών συναλλαγών και
ανάπτυξης προσωπικών σχέσεων με τα μέλη της αθλητικής ομάδας.
Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται το αίσθημα της υπερηφάνειας, του
αυτοσεβασμού καθώς και του σεβασμού των άλλων, εφόσον όλοι
εργάζονται και προσπαθούν για τον κοινό στόχο.
Ταυτόχρονα, ο αθλητισμός εμπνέει στα παιδιά και στους εφήβους
υγιή πρότυπα συμπεριφοράς. Πρότυπα που αγαπούν και σέβονται
την προσωπικότητά τους και το σώμα τους χωρίς υπερβολές. Αυτού
του είδους τα πρότυπα απομακρύνουν τα παιδιά από τις διάφορες
καταχρήσεις που μαστίζουν την κοινωνία μας, όπως η κατανάλωση
αλκοόλ και καπνού καθώς και άλλων ουσιών, καθώς και από την
υπερβολική χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του Internet.

Η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες είναι γενικά θετική
εμπειρία για τον έφηβο και πρέπει να ενθαρρύνεται προς αυτή την
κατεύθυνση. Για να αποφευχθούν ωστόσο τυχόν αρνητικές συνέπειες,
η συμμετοχή θα πρέπει να είναι ανάλογη προς το αναπτυξιακό
στάδιο, τα προσωπικά ενδιαφέροντα και τις ικανότητές του. Η
επιλογή του αθλήματος δεν θα πρέπει να αντανακλά τα γονεϊκά
“όνειρα’’, ούτε κοινωνικές προσδοκίες.
Οι υψηλές προσδοκίες που έχουν οι γονείς ή οι προπονητές από το
παιδί έχουν αντίκτυπο στην ψυχική υγεία του. Το παιδί ενηλικιώνεται
γρήγορα, αφού δεν χαίρετε μικρές και σημαντικές στιγμές τη παιδικής
και εφηβικής του ηλικίας, συχνά μειώνει τις κοινωνικές του
συναναστροφές, αφού ο ελεύθερος χρόνος του καταναλώνεται στις
προπονήσεις, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται σ’ ένα μοναχικό παιδί
και αποκτά ένα μόνιμο άγχος επίδοσης, το οποίο θα επηρεάσει και
την ενήλικη ζωή του.

Τα οφέλη του αθλητισμού λοιπόν, μπορεί να είναι τόσο προσωπικά
όσο και κοινωνικά. Αναλυτικότερα, το παιδί-αθλητής μαθαίνει την
διαφορά μεταξύ προσπάθειας και ικανότητας. Αναπτύσσεται η
αυτοπειθαρχία και η επίγνωση της σημασίας της καλής
προετοιμασίας, διότι βλέπει την διαφορά στην απόδοσή του. Επίσης,
μέσω του αθλητισμού μαθαίνει να αντιμετωπίζει τις κακοτυχίες και
τις απογοητεύσεις και να βασίζεται στον εαυτό του. Η διαχείριση
τέτοιων συναισθημάτων είναι κάτι που θα το βοηθήσει και μετέπειτα
στην ενήλικη ζωή του.

Τα οφέλη του αθλητισμού στον έφηβο:
Ο αθλητισμός είναι η συστηματική σωματική καλλιέργεια και δράση
με συγκεκριμένο τρόπο, ειδική μεθοδολογία και παιδαγωγική με
σκοπό την ύψιστη σωματική απόδοση, ως επίδοση σε αθλητικούς
αγώνες , στο αθλητικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.
Οφέλη που απορρέουν από την φυσική δραστηριότητα του
εφήβου :
·Βοηθά στην διατήρηση άριστης σωματικής κατάστασης
·Βελτιώνει την πιθανότητα της απώλειας βάρους όταν κρίνεται
απαραίτητο
·Αυξάνει την αποτελεσματικότητα των μυϊκών ινών στην παραγωγή
ενέργειας
·Αυξάνει την αποτελεσματικότητα των ορμονών (ινσουλίνης,
λιποπρωτεϊνικής λιπάσης, επινεφρίνης) στη ρύθμιση της μεταβολικής
ενέργειας
·Μειώνει την παραγωγή γαλακτικού οξέος, το οποίο παρεμβαίνει
στην παραγωγή ενέργειας
·Ενισχύει την καρδιακή λειτουργία, τους πνεύμονες και το
κυκλοφορικό σύστημα
·Αυξάνει τα επίπεδα HDL σε βάρος του LDL και μειώνει τα επίπεδα
των τριγλυκεριδίων
·Αυξάνει τον βασικό μεταβολισμό
·Βοηθά στον έλεγχο της όρεξης

Σωματικά οφέλη
 Καλή φυσική κατάσταση.
Εκτόνωση του άγχους. Είναι αναγνωρισμένο από τους περισσότερους
γιατρούς και καθηγητές ότι η άσκηση ενός αθλήματος βοηθά στην αποβολή
και στην «λησμονιά» κάποιου προβλήματος.
 Δεξιότητα. Τα παιδιά αναγκάζονται να μάθουν τεχνικές και με την
επανάληψη εξασκούν την υπομονή, την επιμονή και την φαντασία τους ως
προς το πώς θα καταφέρουν τον στόχο τους… Τα αθλήματα είναι ένας
ευχάριστος τρόπος να πάρει το παιδί ευχαρίστηση και να αποκομίσει
σημαντικά εργαλεία και μια αίσθηση ελέγχου, κάτι υπέρμετρα σημαντικό
στη ζωή τους.



Υγιείς συνήθειες. Τα αθλήματα μας φέρνουν σε επαφή με το σώμα μας



και το προσέχουμε πιο πολύ, αποφεύγουμε το κάπνισμα, τα ναρκωτικά, τα
μη απαραίτητα ρίσκα. Το παιδί που αθλείται έχει περισσότερους λόγους να
πει όχι όταν ο φίλος του τού προτείνει ένα «τσιγαριλίκι», έχει συναίσθηση
του πόσα πιο πολλά έχει να χάσει.

Προσωπικά οφέλη




Εκτιμάται η προετοιμασία. Το παιδί αθλητής μαθαίνει την διαφορά
μεταξύ προσπάθειας και ικανότητας. Αναπτύσσεται η αυτοπειθαρχία και η
επίγνωση της σημασίας της καλή προετοιμασίας, διότι βλέπουν την
διαφορά στην απόδοσή τους. Μαθαίνουν από τα λάθη τους και δέχονται πιο
εύκολα εποικοδομητική κριτική, ως εργαλείο προόδου.
Αποδοχή. Είναι ό,τι καλύτερο για να μάθει ο μελλοντικός ενήλικας να
αντιμετωπίζει τις κακοτυχίες και τις απογοητεύσεις, είτε αυτές έρχονται σε
μορφή μικροτραυματισμού, ήττας από άστοχή μπαλιά. Μαθαίνουν επίσης
να αντιμετωπίζουν την απογοήτευση ενός τραυματισμού αλλά και τον πόνο
τους. Όσο περνάει ο καιρός της αποθεραπείας, τόσο ένα πράγμα γίνεται
ξεκάθαρο. Βασίζεσαι στον εαυτό σου.

Συμπεριφορά


Ευκαιρία ηγεσίας. Μερικές φορές το παιδί μας γίνεται αρχηγός ομάδας
και του δίνεται η μοναδική ευκαιρία να δοκιμάσει τον εαυτό του, να μετρήσει
τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες των παικτών του αλλά κυρίως τις δικές
του δυνάμεις και αδυναμίες.

Ταυτότητα και ισορροπίες. Το να είσαι μέρος του συνόλου είναι πολύ



σημαντικό για τα παιδιά, το να ανήκεις.


Διαχείριση χρόνου. Οι νεαροί αθλητές ξέρουν ότι έχουν να κάνουν τα
μαθήματά τους, να κοιμηθούν καλά και να διασκεδάσουν, οπότε δεν χάνουν
άσκοπα τον καιρό τους. Προγραμματίζουν.



Οι σχέσεις με τα άλλα παιδιά. Δημιουργούνται σχέσεις μεταξύ των
παικτών. Τα αθλήματα είναι μια ευκαιρία για ανάπτυξη σχέσεων. Ο Mike
Nerney, σύμβουλος με ειδικότητα στις ναρκωτικές ουσίες θεωρεί ότι αυτά
τα γκρουπ είναι πολύ ωφέλημα ειδικά σε παιδιά με σκληρή και παραβατική
συμπεριφορά.





Ομαδικότητα. Στην ομάδα τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται,
να δίνουν και να παίρνουν, να περιμένουν την σειρά τους Όταν
υπάρχει ανάγκη θυσιάζονται να παίξουν σε μια θέση που πιθανόν να
μην τους αρέσει, για το ομαδικό καλό. Μαθαίνουν επίσης ότι μπορεί να
δουλεύεις με ανθρώπους που δεν συμπαθείς αλλά ότι το αποτέλεσμα
βγαίνει, και διασκεδάζεις, όπως και να έχει.

 Διαφορετικότητα. Το παιδί έρχεται σε επαφή με παιδιά
διαφορετικών στρωμάτων, είτε είναι δημόσια σχολεία ή ιδιωτικά. Τα
όρια θολώνουν για λίγο και οι τα παιδιά εκθέτονται σε νέες κουλτούρες
και τρόπους ζωής. Είναι πολύ σημαντικό στην σημερινή κοινωνία μας
όπου καλούμαστε να μοιραστούμε την ζωή μας με ανθρώπους από
άλλες χώρες, όπως έκαναν οι δικοί μας παππούδες όταν έφευγαν
μετανάστες, να αναπτυχθεί γρήγορα το αίσθημα της ανοχής της.

Σχέσεις με τους ενήλικους. Τα παιδιά παίρνουν προσοχή από
κάποιον που δεν είναι συγγενείς τους, Τους βοηθά να έχουν υγιή
άποψη για την εικόνα τους και τις ικανότητες τους. Μαθαίνουν σιγά
σιγά την διεργασία του ποιου να ακούν στο μέλλον.

Διατροφή και άθληση στην εφηβεία
Οι διατροφικές απαιτήσεις των εφήβων επηρεάζονται αρχικά από την
φυσιολογική εξέλιξη αλλά και από την ταυτόχρονη απότομη αύξηση της
ανάπτυξης. Η εφηβεία είναι μία κυρίως αναβολική περίοδος, με αύξηση του
ύψους και του βάρους, και αλλαγές στην σύσταση του σώματος, η οποίες
καταλήγουν σε αύξηση της μυϊκής μάζας, σε αλλαγές στην ποσότητα και στην
κατανομή του λίπους και στην μεγέθυνση των κυριοτέρων οργανικών
συστημάτων. Επίσης είναι μία μοναδική περίοδος διαμόρφωσης των
φυσιολογικών, ψυχοκοινωνικών και γνωστικών επιπέδων, τα οποία
επηρεάζουν και τις διατροφικές επιλογές του εφήβου. Η διατροφική του
φροντίδα πρέπει να περιλαμβάνει την απότομη ανάπτυξη, την ωρίμανση και
τις ψυχοκοινωνικές αλλαγές εξατομικευμένα. Σχετικά με την ανάπτυξη θα
πρέπει να δοθεί έμφαση σε τρία σημεία : στην ένταση της απότομης εφηβικής
ανάπτυξης, στην διάρκεια και στις διαφορές που παρουσιάζονται ανάμεσα
στα δύο φύλα όσον αφορά την έναρξη της. Ένα έφηβο κορίτσι βιώνει την πιο
απότομη αύξηση της ταχύτητας ανάπτυξης μεταξύ τα 10 – 13 του χρόνια και
ένα έφηβο αγόρι 2 χρόνια μετά, δηλαδή από τα 12 –15 του χρόνια. Με αυτή
την περίοδο συνήθως τελειώνει και η περίοδος της απότομης ανάπτυξης και
για το ύψος αλλά και για το βάρος. Η περίοδος αυτή προσδίδει περίπου το
15% του τελικού ενήλικου ύψους και το 50% του τελικού ενήλικου βάρους.
Επειδή οι διατροφικές απαιτήσεις σχετίζονται άμεσα με την απότομη αύξηση
της σωματικής μάζας, είναι απολύτως λογικό το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες
διατροφικές απαιτήσεις εμφανίζονται κατά το τελευταίο έτος της μέγιστης
ανάπτυξης.
Τα άτομα, τα οποία έρχονται σε καθημερινή επαφή με τους έφηβους
αθλούμενους και ασχολούνται με την εκπαίδευση τους θα πρέπει να είναι
ευαισθητοποιημένα σχετικά με το πώς σκέφτονται οι έφηβοι, ώστε να είναι
δραστικοί στην προαγωγή της σωστής διατροφής και καλής υγείας. Κατά την

περίοδο αυτή, της ανάπτυξης και της ωρίμανσης, οι έφηβοι αθλητές μπορεί να
γνωρίζουν μόνο τα βασικά όσον αφορά τις απαιτήσεις του αθλήματος τους,
αλλά παράλληλα είναι τρομερά ανυπόμονοι να πετύχουν. Έτσι στηρίζονται
στις λιγοστές εμπειρίες τους και σε πληροφορίες από διάφορες πηγές, μερικές
των οποίων μπορεί να καθοδηγούνται από άλλα συμφέροντα.
Συχνά οι έφηβοι επιστρατεύουν οτιδήποτε χρειάζεται ώστε να επιτύχουν τους
στόχους τους, χωρίς να τους απασχολούν οι συνέπειες.

Αθλητισμός και τραυματισμοί στην εφηβική ηλικία.
Οι συνηθέστεροι των τραυματισμών στην παιδική και εφηβική ηλικία ,
αφορούν τα κάτω άκρα με προεξέχοντες τις χονδροπάθειες. Αυτές είναι
βλάβες στον πυρήνα οστέωσης διαφόρων οστών. Συγκεκριμένα ο πυρήνας
γίνεται μαλακός, παραμορφώνεται, θρυμματίζεται και μετά από ένα χρονικό
διάστημα που διαφέρει, αποκαθίσταται χωρίς όμως να επανέρχεται το αρχικό
φυσιολογικό του σχήμα. Η αλλοίωση αυτή ,είναι αποτέλεσμα αγγειακής
διαταραχής (ισχαιμίας) και ο τραυματισμός ή οι συνεχόμενοι
μικροτραυματισμοί στο ίδιο σημείο. Οι κακώσεις της ποδοκνημικήςδιαστρέμματα ( κοινώς στραμπουλήγματα ), είναι αρκετά συχνά στις ηλικίες
αυτές , αλλά συνήθως έχουν γρήγορη αποκατάσταση και καλή πρόγνωση. Η
άμεση τοποθέτηση πάγου στην περιοχή και η καλή εφαρμογή του ελαστικού
επιδέσμου , εμποδίζουν την ανάπτυξη οιδήματος και περιορίζουν τον πόνο
επιταχύνοντας την ανάρρωση.
Οι κακώσεις των γονάτων δεν είναι συχνές στην παιδική ηλικία και αυτό γιατί
τα στοιχεία του γονάτου είναι εύπλαστα με μεγάλη ευλυγισία και απαιτείται
πολύ ισχυρή δύναμη ( χτύπημα) για να προκληθούν βλάβες στους μηνίσκους
και τους συνδέσμους του γόνατος. Πιο συχνά είναι οιδήματα στην περιοχή του
γόνατου που αποκαθίστανται.
Οι τραυματισμοί που παθαίνουν οι ασκούμενοι χωρίζονται σε δύο ευρείες
κατηγορίες: στους οξείς (όπως ένα κάταγμα ή ένα διάστρεμμα) και στους
τραυματισμούς λόγω υπέρχρησης, που εκδηλώνονται σταδιακά και είναι το
επακόλουθο επαναλαμβανόμενων μικροτραυματισμών στους τένοντες, στα
οστά και στις αρθρώσεις.

Στους τραυματισμούς λόγω υπέρχρησης περιλαμβάνονται ο αγκώνας του
τενίστα (αλλιώς επικονδυλίτιδα), το γόνατο του δρομέα ή του άλτη, ο ώμος
του κολυμβητή κ.ά. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πολλοί από τους
τραυματισμούς αυτούς μπορούν να αποφευχθούν. Πώς; Καταρχήν να μην
αγνοούμε το σώμα μας.

Αθλητική Ανορεξία
Παρόλο που ο όρος « αθλητική ανορεξία» μας παραπέμπει σε έλλειψη
διάθεσης για άσκηση, στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει ακριβώς το
αντίθετο. Όμως αυτό δεν είναι και τόσο καλό!
Η άσκηση είναι ευεργετική, τόσο για τη σωματική, όσο και για την ψυχική
υγεία. Αυτό είναι ένα αδιαμφισβήτητο δεδομένο, το οποίο έχει αποδειχθεί από
αλλεπάλληλες μελέτες. Όμως, όπως και σε όλες τις περιπτώσεις, η υπερβολή
μπορεί να οδηγήσει στα αντίθετα αποτελέσματα!
Αν και δεν αναγνωρίζεται επίσημα από τα πρότυπα διαγνωστικά εγχειρίδια για
την ψυχική υγεία, ο όρος «αθλητική ανορεξία» (anorexia athletica)
χρησιμοποιείται συνήθως στον τομέα της Ψυχικής Υγείας για να περιγράψει
μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από υπερβολική, ψυχαναγκαστική άσκηση.
Η διαταραχή αυτή είναι επίσης γνωστή ως «ψυχαναγκαστική άσκηση»,
«σπορ- ανορεξία» και «υπεργυμνασία». Η αθλητική ανορεξία παρατηρείται
συνηθέστερα σε αθλητές προ-επαγγελματικού επιπέδου και στην ελίτ των
αθλητών, αλλά συμβαίνει και στο γενικό πληθυσμό.

Συμπτώματα!
Μπορεί να περιλαμβάνουν υπερβολική άσκηση, εμμονή με τις θερμίδες, το
λίπος, και το βάρος (ειδικά σε σύγκριση με αθλητές υψηλού επιπέδου),
αξιολόγηση του εαυτού με βάση τη φυσική απόδοση και έλλειψη
ευχαρίστησης από την άσκηση.
Οι άνθρωποι με αθλητική ανορεξία μπορεί να έχουν άγχος και να αισθάνονται
απώλεια ελέγχου στη ζωή τους, αλλά- όπως και στις διαταραχές πρόσληψης
τροφής-έχουν ένα σημείο το οποίο μπορούν να ελέγχουν: το σώμα τους και το
βάρος τους. Ωστόσο, συχνά νιώθουν… ενοχές, αν χάσουν μια προπόνηση ή
δεν ασκηθούν «αρκετά» και, ως εκ τούτου, βρίσκονται εκτός ελέγχου και στο
έλεος της αναγκαστικής αυτής δραστηριότητας.

Αιτίες!
Θεωρείται μια διαταραχή της ψυχικής υγείας, πράγμα που σημαίνει ότι οι
ρίζες της βρίσκονται στη σκέψη και τη συμπεριφορά. Η αθλητική ανορεξία
είναι πιο συχνή σε άτομα που συμμετέχουν σε αθλήματα όπου ένα μικρό,
αδύνατο σώμα θεωρείται επωφελές.
Στην αθλητική ανορεξία, η αυτοαξία του ατόμου είναι συνδεδεμένη με τη
σωματική απόδοση, που σημαίνει ότι το άτομο αξιολογεί τον εαυτό του
ανάλογα με την απόδοσή του στην άσκηση. Μπορεί να συμβεί όταν οι γονείς
ή οι προπονητές πιέζουν τους αθλητές να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και
ενθαρρύνουν την αύξηση της προπόνησης και την αυστηρή δίαιτα! Τέτοιες
συμπεριφορές μπορεί να ξεκινήσουν ηθελημένα και στη συνέχεια να
εξελιχθούν σε έμμονη…

Επιπτώσεις!
Σε προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε σωματικές,
ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις και οι πάσχοντες να αρνούνται ότι η
«υπερβολική» σχέση που έχουν με την άσκηση είναι ένα πρόβλημα. Επειδή
ταυτόχρονα με την υπερβολική αύξηση μειώνουν τις θερμίδες που
προσλαμβάνουν, κινδυνεύουν από υποσιτισμό, ενώ σε νεότερους αθλητές, η
συμπεριφορά αυτή, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ενδοκρινικές και
μεταβολικές διαταραχές, όπως η μειωμένη οστική πυκνότητα και ή
καθυστερημένη εμμηναρχή…

Θεραπεία!
Όπως και στις άλλες μορφές της ανορεξίας, για να απαλλαχθεί κανείς από το
πρόβλημα θα πρέπει να λάβει θεραπεία, καθώς η κατάσταση είναι πολύ
δύσκολο να ξεπεραστεί και επιδεινώνεται με το πέρασμα του χρόνου. Η
θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει συμπεριφορική θεραπεία και
συμβουλευτική, συμβουλευτική διατροφής και άσκησης και διαχείριση άγχους.
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