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Σάββατο 9 Μαρτίου

Συντονιστής: Κουλουβάρης Παναγιώτης

Αθλητιατρική υποστήριξη στην γυναίκα αθλήτρια

Α ’’ ΜΕΡΟΣ

Ώρα ΟµιλητήςΘέµα

10:10 –– 11:10

Σταυρουλάκης ΓεώργιοςΓυναίκα αθλήτρια και καρδιακή λειτουργία

Παπαγιάννης ΓεώργιοςΠρόληψη και αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων στην γυναίκα αθλήτρια

Χαλβατσιώτης ΠαναγιώτηςΟξειδωτικό στρες και γυναίκα αθλήτρια

Φιλίππου ΑναστάσιοςΆσκηση και καρκίνος

Μποµπότης ΜιχαήλΓυναικολογικά προβλήµατα στην αθλήτρια

Ερωτήσεις

Συντονιστές: Ψαρέλης Γιάννης & Κόλια Ελένη

Αναβαθµίζοντας τον κοινωνικό ρόλο των γυναικών στο αθλητικό πλαίσιο

Γ’’ ΜΕΡΟΣ

Ώρα Κεντρικός οµιλητής:Θέµα

13:00 –– 14:00

Πετρόπουλος Ιωάννης

Συµµετέχουσες:
Λυµπερτά Μαριάννα

Λουφάκη Κέλλυ
Μπισκιτζή Χρύσα

Μιλλούση Βασιλική

«Κοινωνικά και Ιατρικά στερεότυπα για τις γυναίκες 
στην αρχαία Ελλάδα»

Ερωτήσεις

Συντονιστής: Τσολάκης Χάρης

Η συµβολή των επιστηµών στο περιβάλλον της υγιούς ανάπτυξης των αθλητριών 
στην παιδική και εφηβική ηλικία

Β’’ ΜΕΡΟΣ

Ώρα ΟµιλητήςΘέµα

11:15 –– 12:45

Μαριδάκη ΜαρίαΦυσιολογία της έφηβης αθλήτριας

Ψυχουντάκη ΜαρίαΨυχολογία της έφηβης αθλήτριας 

Αρναούτης Γιάννης∆ιατροφικές ανάγκες της έφηβης αθλήτριας

Ερωτήσεις

09:30 –– 10:00 Προσέλευση

10:00 Έναρξη Χαιρετισµοί

∆ιάλειµµα12:45 –– 13:00



Οι οµιλητές

Αρναούτης Ιωάννης
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής. ∆ιδάσκων - 
Επιστηµονικός Συνεργάτης Χαροκοπείου 
Πανεπιστηµίου

Κόλια Ελένη
Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Sports Excellence

Κουλουβάρης Παναγιώτης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Επίκουρος Καθηγητής, 
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, 
ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Επιστηµονικός Υπεύθυνος
«Sports Excellence»

Λυµπερτά Μαριάννα
Παγκόσµια πρωταθλήτρια κολύµβησης. 
Προπονήτρια κολύµβησης

Λουφάκη Κέλλυ
Πρωταθλήτρια ξιφασκίας µε αµαξίδιο

Μαριδάκη Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ

Μιλλούση Βασιλική
Πρωταθλήτρια  Ενόργανης Γυµναστικής. 
Προέδρος Επιτροπής Αθλητών

Μπισκιτζή Χρύσα
Ολυµπιονίκης Κωπηλασίας, Υπεύθυνη 
αθλήµατος Κωπηλασίας «Sports Excellence»

Μποµπότης Μιχαήλ
MRCOG Μαιευτήρ Γυναικολόγος

Παπαγιάννης Γεώργιος
Φυσικοθεραπευτής, Επιστηµονικός συνεργάτης A’
Ορθοπαιδικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α. - Αποκατάσταση

Πετρόπουλος Ιωάννης 
Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, 
Τµήµα Ελληνικής Φιλολογίας, ∆ηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο Θράκης και ∆ιευθυντής του 
Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Harvard στην Ελλάδα

Σταυρουλάκης Γεώργιος
Καρδιολόγος, ∆ιδάκτωρ ΕΚΠΑ, 
Ειδικός Αθλητικής Καρδιολογίας

Τσολάκης Χάρης
Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ

Φιλίππου Αναστάσιος
Επίκουρος Καθηγητής Πειραµατικής Φυσιολογίας,
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Μέλος του Ελληνικού 
Εθνικού Κέντρου «Exercise Is Medicine» & Γενικός 
Γραµµατέας του Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης 
Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Χαλβατσιώτης Παναγιώτης
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-
∆ιαβήτη, Β΄Προπαιδευτική Παθολογική 
Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ  «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Ψαρέλης Γιάννης
∆ιευθυντής Sports Excellence, 
Υπεύθυνος Στρατηγικής και Ανάπτυξης

Ψυχουντάκη Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας –
Αθλητικής Ψυχολογίας, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ

www.sportsexcellence.gr
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Αρναούτης Ιωάννης
Ο Ιωάννης Αρναούτης είναι µετα-διδακτορικός συνεργάτης της Σχολής Επιστηµών
Υγείας και Αγωγής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο. Απέκτησε το βασικό του πτυχίο, από
το Τµήµα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του ∆ΠΘ µε υποτροφία από το ΙΚΥ. Είναι
κάτοχος µεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου στην κατεύθυνση της ∆ιατροφής και
Άσκησης. Έχει πολυάριθµες δηµοσιεύσεις σε ∆ιεθνή επιστηµονικά περιοδικά, είναι
συγγραφέας βιβλίων που διδάσκονται στο Πανεπιστήµιο, ενώ έχει πλήθος παρουσιά-
σεων σε ∆ιεθνή συνέδρια. Έχει βραβευτεί µε το Young Researcher Award το 2012.

Τέλος, έχει να επιδείξει πολυετές διδακτικό έργο τόσο στο προπτυχιακό σκέλος σπουδών όσο και στο µετα-
πτυχιακό στο Πανεπιστήµιο, ενώ είναι και επιστηµονικός συνεργάτης σε ερευνητικά προγράµµατα. 

Κόλια Ελένη
Yπεύθυνη Έργου (PM), Αθλητικά Μονοπάτια, Αναγέννηση & Πρόοδος. Σπουδές
Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Προσωπικού στο Πανεπιστήµιο Πειραιά και Μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών στη ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (HRM), στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Ανατολικού Λονδίνου (BSEL). Έχει 20ετή εργασιακή εµπειρία στο χώρο του τουρισµού
(Galileo Hellas), αθλητισµού (ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004), εµπόριο-εισαγωγές (Il Toro Ltd)
και εξαγωγές (Οliveway).

Κουλουβάρης Παναγιώτης
Ο ∆ρ. Παναγιώτης Κουλουβάρης γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Ιατρικής
Σχολής και της Σχολής Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει ειδικευτεί
στην Ορθοπαιδική Χειρουργική και Τραυµατολογία. Είναι ∆ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων. Έχει εξειδικευτεί στο Hospital For Special Surgery Cornell University, New
York, στην Επανορθωτική Χειρουργική των Μεγάλων Αρθρώσεων, καθώς και στις Αθλη-
τικές Κακώσεις. Η ερευνητική του δραστηριότητα άρχισε στο Memorial Sloan Kettering
και συνεχίστηκε στο Hospital For Special Surgery. Έχει εργαστεί στην Πολυκλινική

Ολυµπιακού Χωριού, ενώ από το 2014 είναι Επίκουρος Καθηγητής στην Α΄ Πανεπιστηµιακή Ορθοπαιδική Κλι-
νική του ΕΚΠΑ. Απόαπό το 2009 είναι ∆ιεθνής Πρεσβευτής του Hospital For Special Surgery. Είναι επιστηµο-
νικά υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, µε τίτλο «Άθληση & Υγεία», του προγράµµατος
Αθλητικής Αριστείας - Sports Excellence καθώς και των Κινητών Ιατρικών Μονάδων, που δηµιουργήθηκαν µε
πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος. Είναι µέλος της οµάδας FOCOS στην
Γκάνα και µέλος της συντονιστικής επιτροπής του ΕΚΠΑ για τη «∆ιαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών». Έχει
διατελέσει Υπεύθυνος Παιδείας & Αθλητισµού στον ∆ήµο Βουλιαγµένης (2000 – 2004). Υπήρξε αθλητής της
Εθνικής Οµάδας Τριάθλου 1995-1997, ενώ έχει λάβει µέρος σε 15 Μαραθωνίους ∆ρόµους καθώς και σε
8 Μαραθωνίους Κολύµβησης. Επίσης, υπήρξε Ιατρός της Εθνικής Οµάδας Τριάθλου και Κωπηλασίας κατά τους
Ολυµπιακούς Αγώνες 2004-2008.
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Λυµπερτά Μαριάννα
Η Μαριάννα Λυµπερτά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Ξεκίνησε την κολύµβηση σε ηλι-
κία 4 ετών στην οµάδα του Εθνικού Αθηνών και αργότερα κολύµπησε µε τις οµάδες
του ΑΝΟΓλυφάδας, του Παναθηνα�κού και του Ολυµπιακού. Μέλος της εθνικής οµά-
δας από µικρή ηλικία και κάτοχος των πανελλήνιων ρεκόρ στα 800 και στα 1500
µέτρα ελεύθερο µέχρι και σήµερα. Είναι η µοναδική Ελληνίδα κολυµβήτρια µε συµµε-
τοχή σε τέσσερις (4) Ολυµπιακούς Αγώνες στο Σίδνε� το 2000, στην Αθήνα το 2004,
στο Πεκίνο το 2008 και στο Λονδίνο 2012. Οι µεγαλύτερες επιτυχίες της είναι:  (3η

θέση) Χάλκινο µετάλλιο στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα στα 10χλµ. Μαραθώνιας Κολύµβησης στη Σαγκαί το
2011,  (3η) θέση Χάλκινο µετάλλιο στα 5χλµ. Μαραθώνιας Κολύµβησης στο Ευρωπα�κό Πρωτάθληµα στη
Βουδαπέστη το 2010, (3η θέση) Χάλκινο µετάλλιο στα 400 ελεύθερο στους Μεσογειακούς Αγώνες το 2001
στην Τυνησία και στα 1500 ελεύθερο το 2005 στην Αλµερία. (5η) θέση στα 1500 ελεύθερο στο Ευρωπα�κό
Πρωτάθληµα στη Βουδαπέστη το 2010. Είναι επίσης η πολυνίκης αθλήτρια σε πανελληνία πρωταθλήµατα µε
37 νίκες. Το 2011 ψηφίστηκε από τον ΠΣΑΤ η καλύτερη Ελληνίδα αθλήτρια. Σήµερα είναι προπονήτρια στον
ΑΝΟΓλυφάδας και στοχεύει να µεταδώσει τις γνώσεις και την αγάπη της για την κολύµβηση στους νέους αθλη-
τές.

Λουφάκη Κέλλυ
Έχει σπουδάσει οικονοµικά και είναι τραπεζική υπάλληλος. Ξεκίνησε την ξιφασκία µε
αµαξίδιο το 2014, µετά από τροχαίο που είχε τον Ιούλιου του 2012. ∆εν είχε καµία
σχέση µε τον αθλητισµό πριν το άτυχηµα, ξεκίνησε καθαρά για αποκατάσταση. Το
2016 συµµετείχε στους Παραολυµπιακούς στο Ρίο όπου και κατέλαβε την 10η θέση.
Είναι η πρώτη γυναικεία συµµετοχή σε Παραολυµπιακούς στο άθληµα της ξιφασκίας
µε αµαξίδιο . Τον Απρίλιο του 2018 κατέκτησε το χάλκινο µετάλλιο στο Παγκόσµιο Κύ-
πελλο στο Μόντρεαλ του Καναδά στη σπάθη και την 5η θέση στο ξίφος µονοµαχίας.

Από το 2016 έχει επιλεχθεί από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ως πρέσβειρα του «Βe Active». Σκοπός της
να παροτρύνει µικρούς και µεγάλους στον αθλητισµό και στην καθηµερινή άσκηση. Αγαπάει τον εθελοντισµό
και την προσφορά γιαυτό και πολύ συχνά µία από τις δράσεις της είναι η επίσκεψη σε σχολεία όπου µιλάει
στα παιδιά για τα τροχαία και τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνουµε, για το πόσο άλλαξε η αναπηρία την
ζωή της και φυσικά το πόσο την έχει βοηθήσει ο αθλητισµός .

Μαριδάκη Μαρία
Αθλήτρια Εθνικής οµάδας στίβου (1971-1975). Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ. µε ειδικότητα
«Ενόργανη Γυµναστική». Μεταπτυχιακές σπουδές, University of Liverpool (1983-1986).
Υπότροφος Ι.Κ.Υ. (1975-1979 και 1983-1986). Κάτοχος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος,
Πανεπιστήµιο Αθηνών (1998). ∆ιευθύντρια Εργαστηρίου Εργοφυσιολογίας Τ.Ε.Φ.Α.Α.,
Πανεπιστηµίου Αθηνών (2004-2009). Επιστηµονική υπεύθυνη του προγράµµατος «Έλα
στον Αθλητισµό», χρηµατοδοτούµενο από ιδιωτικό φορέα (Cosmote) (2006-2009).
Υπεύθυνη επιστηµονικής οµάδας για την αξιολόγηση αθλητών υψηλού επιπέδου στα

αθλήµατα της πετοσφαίρισης, ενόργανης γυµναστικής, στίβου και κολύµβησης. Γενική γραµµατέας Ε.Γ.Ο.
(2000-2005). Μέλος ∆.Σ. της F.I.G. (2002-2006). Ερευνητική δραστηριότητα σε θέµατα Ανάπτυξης, Κληρονο-
µησιµότητας, Άσκησης σε ειδικούς πληθυσµούς, Απόδοσης Αθλητών, Φυσιολογίας του σκελετικού µυός, µε
περισσότερες από 100 επιστηµονικές δηµοσιεύσεις. Συν-συγγραφέας κεφαλαίων ξενόγλωσσων και ελληνι-
κών επιστηµονικών συγγραµµάτων.
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Μιλλούση Βασιλική
Γεννήθηκε και µεγάλωσε στον Ταύρο όπου έκανε και τα πρώτα βήµατά της στο αθλη-
τισµό στο ΓΣ Καλλιθέας. Στα 11 ενσωµατώθηκε στη Εθνική και στα 16 της είχε την
πρώτη της συµµετοχή στους Ολυµπιακούς αγώνες του Sydney 2000. Έκτοτε είχε άλλες
δύο συµµετοχές σε Ολυµπιακούς Αγώνες, στο Λονδίνο το 2012 και στο Ρίο το 2016.
Παρόλο που δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιο µετάλλιο έφτασε πολύ κοντά στον τε-
λικό της ∆οκού ισορροπίας µε την 11 θέση στο Λονδίνο. Έχει αρκετά µετάλλια στο
ενεργητικό της µεταξύ αυτών 15 Παγκόσµια κύπελλα, 4 µεσογειακά και τελικούς σε

παγκόσµια και πανευρωπα�κά πρωταθλήµατα. Είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ, µέλος της ολυµπιακής Επιτροπής, πρό-
εδρος της επιτροπής των αθλητών και µέλος της επιτροπής αθλητών της Μεσογείου. Αγαπάει την µουσική, τη
φύση και φυσικά τον αθλητισµό.

Μπισκιτζή Χρύσα 
Η Μπισκιτζη Χρύσα είναι Ολυµπιονίκης της κωπηλασίας. Είναι πτυχιούχος Χρηµατοοι-
κονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής του Πανεπιστηµίου Πειραιά και κατέχει µεταπτυ-
χιακό τίτλο MSc στην Οργάνωση και ∆ιοίκηση Αθλητικών Οργανισµών και
Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Είναι επικεφαλής προπονήτρια κωπη-
λασίας σε ναυτικό όµιλο και στέλεχος της οµάδας του προγράµµατος Sports Excel-
lence.

Μποµπότης Μιχαήλ
Γεννήθηκε στην Αθήνα  το 1963. Έλαβε  πτυχίο
Ιατρικής από το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών το 1987. Εξειδικεύτηκε στη Μαιευτική
Γυναικολογία στο Ηνωµένο Βασίλειο και έγινε
µέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Γυναικολόγων
το 1994. Μεταξύ 1994 και 1995 εξειδικεύτηκε
στην υποβοηθούµενη αναπαραγωγή και ενδο-

σκοπική χειρουργική. Πήρε το τίτλο ειδικότητος γυναικολογίας το 1995.
Συνεργάστηκε µε τα κέντρα εξωσωµατικής του µαιευτηρίου «ΜΗΤΕΡΑ»
και «Εµβρυική ∆ηµιουργία» έως το 2004 που ίδρυσε το κέντρο υπο-
βοηθούµενης αναπαραγωγής «Βιοδηµιουργία» και στο οποίο είναι επι-
στηµονικός υπεύθυνος έως σήµερα.
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Παπαγιάννης Γεώργιος
Ο ∆ρ. Παπαγιάννης Γεώργιος είναι πτυχιούχος φυσικοθεραπευτής του ΤΕΙ Αθηνών
(2005). Το 2007 η µεταπτυχιακή του εργασία στο University of Strathclyde,U.K. επικεν-
τρώθηκε στον τοµέα της Εµιοµηχανικής Αποκατάστασης, όπου του απονεµήθηκε ο τίτ-
λος Master of Science in Applied Biomechanics. Στη συνέχεια µετεκπαιδεύτηκε στις
Νευροεπιστήµες στο Karolinska Institutet στη Σουηδία (2008). Ο ∆ρ. Παπαγιάννης έχει
ολοκληρώσει τις διδακτορικές του σπουδές στην Ιατρική µε ειδικότητα Ορθοπαιδική,
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (2017). Από το Νοέµβριο του
2011 εργάζεται ως Επιστηµονικός Συνεργάτης στο εργαστήριο Εµβιοµηχανικής και

ανάλυσης βάδισης της 1ης Ορθοπαιδικής Ε.Κ.Π.Α., ενώ από το 2018 διδάσκει τις θεµατικές ενότητες «Φυ-
σιολογία της Άσκησης - Θεραπευτική άσκηση και αποκατάσταση», «Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση» και «Πρω-
τόκολλα Αποκατάστασης » στο Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Άθληση και Υγεία» της Ιατρικης Σχολής
Ε.Κ.Π.Α. Είναι µεταδιδακτορικός ερευνητής στη εµβιοµηχανική της σπονδυλικής στήλης και τις εφαρµογές της
τεχνολογίας αισθητήρων στις επιστήµες αποκατάστασης από το 2018 και άµισθος ερευνητής στη Μονάδα Ια-
τρικής τεχνολογίας και ευφυών πληροφοριακών συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, όπου τα καθή-
κοντά του είναι η µοντελοποίηση της ανθρώπινης κίνησης µε χρήση φορητών αισθητήρων (2018). Η έρευνά
και το κλινικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη εµβιοµηχανική και αποκατάσταση αρθροπλαστικών ισχίου,
γόνατος και ώµων καθώς και διαταραχών της σπονδυλικής στήλης. Τέλος είναι κριτής στα επιστηµονικά πε-
ριοδικά «Journal of Athroplasty» (ΗΠΑ), «Journal of Orthopedic Surgery and Research» (UK), «Journal of Surgery
and Operative Care» (ΗΠΑ) και µέλος του συντακτικού συµβουλίου του "International Journal of Biomedical En-
gineering and Clinical Science" (ΗΠΑ) και το "Deformities in Bones and Muscle Journal" (Αυστραλία).

Πετρόπουλος Ιωάννης 
Γεννήθηκε το 1956. Σπούδασε στις ΗΠΑ (Β.Α., Κλασσική Φιλολογία στο Πανεπιστήµιο
Harvard) και στη Μεγάλη Βρετανία (διδακτορικό δίπλωµα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολο-
γίας στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης). ∆ίδαξε επί τέσσερα χρόνια στο Πανεπιστήµιο
της Οξφόρδης και εν συνεχεία, από το 1991 στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και στο ∆η-
µοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής και έχει πραγ-
µατοποιήσει διαλέξεις σε πολλά Πανεπιστήµια στην Ευρώπη, Κίνα, Βραζιλία και ΗΠΑ
(Σορβόννη, Harvard, Stanford, University of  California -–Santa Cruz, Vanderbilt, Uni-

versidade de Sao Paulo, Unorsidade Federal de Janeiro κ.α.). Κατά το τρέχον έτος (2018-2019) Είναι επισκέ-
πτης Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Πάδοβας (Padova), στην Ιταλία. Έχει λάβει υποτροφίες, βραβεία και
διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει εκτενές και ποικίλο συγγραφικό και εκδοτικό έργο το οποίο
αφορά κυρίως την αρχαία ελληνική γραµµατεία και κοινωνία. Το 2011 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του Πα-
νεπιστηµίου Harvard το βιβλίο του Kleos in a minor key: The Homenic Education of a Little Prince. Προσεχώς
θα κυκλοφορήσει στο εξωτερικό το βιβλίο του Residents of the Negativa: Homer’s Cyclops and other monsters.

Σταυρουλάκης Γεώργιος
Ο Γιώργος Σταυρουλάκης αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδι-
στριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ειδικεύτηκε στην Καρδιολογική Κλινική του Λα�κού
Νοσοκοµείου, όπου στη συνέχεια εργάσθηκε ως έµµισθος επιστηµονικός συνεργάτης.
Απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορος του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε αντικείµενο την εν-
δοθηλιακή λειτουργία σε ασθενείς µε αρτηριακή υπέρταση, υπό την εποπτεία του Κα-
θηγητή κ. Μουτσόπουλου. Μετά από µετεκπαίδευση στο 251 ΓΝΑ έλαβε διαπίστευση
για τη διενέργεια ειδικών υπερηχοκαρδιογραφικών τεχνικών από την Ελληνική Καρ-

διολογική Εταιρεία. Εργάζεται ως Επιµελητής στην Καρδιολογική Κλινική του ‘Υγείας Μέλαθρον’ (ΤΥΠΕΤ) και
είναι συνεργάτης του  αιµοδυναµικού εργαστηρίου της Βιοκλινικής Αθηνών. Μετά από εκπαίδευση στο εξειδι-
κευµένο κέντρο St George’s University Hospital of London απέκτησε πιστοποίηση στην Καρδιολογία του αθλη-
τισµού (sports cardiology). Έχει συµµετάσχει στην εκπόνηση πολλών δηµοσιευµένων εργασιών σε διεθνή
περιοδικά.
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Τσολάκης Χάρης
Ο Χαρίλαος Τσολάκης απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου µε θέµα
την επίδραση της προπόνησης αντιστάσεων στην µυ�κή δύναµη, µυ�κή µάζα και στα επί-
πεδα της τεστοστερόνης σε άρρενα άτοµα προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας (1996).
Υπότροφος ΙΚΥ για µεταδιδακτορική έρευνα (2000-2001). Εξελέγη Λέκτορας ΤΕΦΑΑ
το 2002, ενώ σήµερα κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή. Έχει δηµοσιεύσει 50
επιστηµονικές εργασίες σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά περιοδικά. Υπήρξε εθνικός
προπονητής ξιφασκίας από το 1991 έως το 2008 και Τεχνικός ∆ιευθυντής της Ελλη-

νικής Οµοσπονδίας Ξιφασκίας από το 2008 έως το 2014. Τεχνικός Σύµβουλος της Ελληνικής Ολυµπιακής
Επιτροπής (2006-2016). Από το 2015 είναι επιστηµονικός συνεργάτης της ΜΚΕ Αναγέννηση και Πρόοδος.

Φιλίππου Αναστάσιος
Ο Αναστάσιος Φιλίππου είναι Επίκουρος καθηγητής Πειραµατικής Φυσιολογίας στην
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ. Είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ (1992), Φυσικοθεραπείας (1997) και έχει
κάνει µεταπτυχιακές (2002), διδακτορικές (2009) και µεταδιδακτορικές (2011) σπου-
δές στη Βιολογία και Φυσιολογία της άσκησης και του σκελετικού µυός. Έχει περισ-
σότερες από 60 δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και έχει συµµετάσχει
στη µετάφραση και επιστηµονική επιµέλεια βιβλίων καθώς και στη συγγραφή κεφα-
λαίων σε ξενόγλωσσα βιβλία. Είναι Γενικός Γραµµατέας του “Ινστιτούτου Εφαρµο-

σµένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική-ΙΕΦΑΙ”, Ιδρυτικό Μέλος του ελληνικού εθνικού κέντρου “Exercise
Is Medicine – Greece” και µέλος 8 επιστηµονικών εταιρειών. Το επιστηµονικό του έργο καλύπτει ευρύ πεδίο
στη Φυσιολογία της Άσκησης και ειδικότερα του σκελετικού µυός, για το οποίο έχει λάβει διεθνείς και ελλη-
νικές διακρίσεις. Στο πλαίσιο των µεταδιδακτορικών του σπουδών (UPENN, ΗΠΑ) και συνεργασίας/χρηµατο-
δότησης από την NASA, συµµετείχε στη µελέτη της µυ�κής ατροφίας των πειραµατόζωων της τελευταίας
αποστολής της NASA στο διάστηµα (STS-135).

Χαλβατσιώτης Παναγιώτης
Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο της Πρότυπης
Ευαγγελικής Σχολής Ν.Σµύρνης. Eισήχθη και φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών. Υπότροφος της Ιατρικής Σχολής του Mount Sinai στη Νέα Υόρκη των
ΗΠΑ όπου και φοίτησε µέρος των σπουδών του. Είναι κάτοχος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώ-
µατος από το Πανεπιστήµιο της Αθήνας που το έλαβε ως υπότροφος του Ωνασείου
Ιδρύµατος.  Έλαβε τον τίτλο του Παθολόγου µετά από την ειδίκευση στον Ευαγγελισµό.
Στη συνέχεια  διετέλεσε fellow στην Ενδοκρινολογία στη Mayo Clinic, του Rochester

στη Minnesota των ΗΠΑ. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες στο παγκοσµίως φηµισµένο Center of Excel-
lence ήταν επικεντρωµένες στον µεταβολισµό του µυ�κού ιστού κατά τη διαδικασία της φυσιολογικής γήραν-
σης αλλά και στην παρουσία χρόνιων παθήσεων.  Έχει εξειδικευθεί στον σακχαρώδη διαβήτη. Έχει σηµαντικό
και πρωτοποριακό ερευνητικό έργο µε αρκετά βραβεία και πλούσιο συγγραφικό έργο, είναι µέλος πολλών Εθνι-
κών και ∆ιεθνών Επιστηµονικών Εταιρειών, έχει διατελέσει µέλος Οργανωτικών Επιτροπών Εθνικών και ∆ιε-
θνών ιατρικών συνεδρίων και έχει προσκληθεί ως οµιλητής σε ένα µεγάλο αριθµό επιστηµονικών εκδηλώσεων
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ήταν Μέλος της ∆ιεθνούς Κριτικής Επιτροπής των ερευνητικών επι-
χορηγήσεων της Κυβέρνησης της ∆ανίας για το 2011. Υπηρετεί ως Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μελών ∆ι-
δακτικού Προσωπικού της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, έχει εκλεγεί Μέλος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου
και ορισθεί Γενικός Γραµµατέας του Ινστιτούτου Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
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Ψαρέλης Γιάννης
Σπουδές στη Χηµεία (ΕΚΠΑ) µε ερευνητική ενασχόληση στην ποσοτική ανίχνευση αρω-
µατικών ενώσεων µε σύστηµα χηµειοφωταύγειας. Εχει ολοκληρώσει δύο µεταπτυχιακά
προγράµµατα στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (∆ιοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ &
Μάρκετινγκ – Επικοινωνία µε Νέες Τεχνολογίες µε ∆ιπλωµατική εργασία στο Στρατη-
γικό Μάνατζµεντ Μη Κερδοσκοπικών Οργανισµών). Επίσης έχει ολοκληρώσει σπου-
δές σε Αθλητική ∆ιοίκηση (∆ΟΕ- Lyon 1 MSc). Παρακολουθεί µεταπτυχιακό πρόγραµµα
και διδακτορικό στα ΣΕΦΑΑ Κοµοτηνής. Ξεκίνησε την ενασχόλησή του µε τον αθλητι-

σµό το 1977 και έχει ασχοληθεί ως αθλητής και προπονητής µε το Τρίαθλο από το 1990.Είναι πιστοποιηµέ-
νος προπονητής σε πλήθος αθληµάτων: Τρίαθλο (∆ιεθνής Οµοσπονδία & Οµοσπονδία Νέας Ζηλανδίας)
Κολύµβηση (Σύνδεσµος Προπονητών Αυστραλίας & ΗΠΑ), Κωπηλασία (FISA & Οµοσπονδία Αυστραλίας), Τρέ-
ξιµο κ.λπ.Έχει εργαστεί σε πλήθος εµπορικών και αθλητικών οργανισµών κατέχοντας διοικητική θέση είτε ως
µέλος του ∆Σ είτε ως ∆ιοικητικό Προσωπικό.

Ψυχουντάκη Μαρία
Ψυχολόγος και αθλητική ψυχολόγος, Αναπλη-
ρώτρια καθηγήτρια στη Σχολή Επιστήµης Φυσι-
κής Αγωγής και Αθλητισµού του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆ιδά-
σκει τα µαθήµατα «Αναπτυξιακή Ψυχολογία»,
«Αθλητική Ψυχολογία» και «Άσκηση και ψυχική
Υγεία». ∆ιευθύνει το Εργαστήριο Κινητικής Συµ-

περιφοράς και Αθλητικής Ψυχολογίας της ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ. Από το 1989
έχει εµπειρία τόσο στην κλινική όσο και στην αθλητική ψυχολογία ως
σύµβουλος αθλητών υψηλού επιπέδου (Αθλητικές Οµοσπονδίες Ελλά-
δας και Κύπρου και Ολυµπιακή Επιτροπή Κύπρου). Μεταφέρει τις γνώ-
σεις και την εµπειρία της µε διαλέξεις προς αθλητές, προπονητές,
γονείς και το ευρύτερο κοινό. Καλύπτει ένα µεγάλο εύρος θεµατολογίας
τόσο από την αθλητική ψυχολογία -όπως είναι η ανάπτυξη και η προ-
ετοιµασία των αθλητών, επικοινωνία και ηγετική συµπεριφορά προπο-
νητών, θέµατα που αφορούν στους γονείς-, όσο και θέµατα από τη
γενική ψυχολογία όπως ο εκφοβισµός, η διατήρηση της ψυχικής υγείας,
η προσωπική ανάπτυξη του ατόµου κ.ά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα
εστιάζουν σε θέµατα εφαρµοσµένης αθλητικής ψυχολογίας (ατοµικά
και οµαδικά αθλήµατα), στην αθλητική αυτοπεποίθηση, στη διαχείριση
του άγχους, στις ψυχολογικές παραµέτρους των αθλητικών τραυµατι-
σµών, στη συνοχή και την επικοινωνία σε αθλητικές οµάδες, στην ψυ-
χοδιάγνωση, στη βιοανάδραση, στην επίδραση της άσκησης στην ψυχική
διάθεση και υγεία. Από το 2000 έως το 2010 ήταν υπεύθυνη έκδοσης
του περιοδικού της Αθλητικής Ψυχολογίας στην Ελλάδα. Από το 2000
έως το 2004 ήταν Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Ψυ-
χολογίας και από το 2003 έως το 2007 ήταν Αντιπρόεδρος της Ευρω-
πα�κής Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογίας (FEPSAC). Είναι µέλος
διαφόρων εθνικών και διεθνών επιστηµονικών εταιρειών ψυχολογίας
και αθλητικής ψυχολογίας.


