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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

1: Ορισμός
“Παιδιά” θεωρούνται όλα τα κορίτσια και τα αγόρια από 0 έως 18 ετών.

2: Απαγόρευση διακρίσεων
Όλα τα παιδιά είναι ίσα. Έχουν δικαίωμα να τα αντιμετωπίζουν χωρίς διακρίσεις λόγω 
της φυλής, του φύλου, της γλώσσας, της θρησκείας, των απόψεων, της περιουσίας, της 
κατάστασης, των ιδιαίτερων αναγκών ή της εμφάνισής τους.

3: Το συμφέρον του παιδιού
Όταν οι μεγάλοι παίρνουν αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, πρέπει να υπολογίζουν 
πριν από όλα το συμφέρον των παιδιών. Η Πολιτεία πρέπει να προστατεύει και να 
φροντίζει τα παιδιά, αν οι γονείς τους δεν μπορούν να το κάνουν.

4: Μέτρα της Πολιτείας
Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εφαρμόζονται τα 
δικαιώματα των παιδιών.

5: Ρόλος γονέων και κηδεμόνων
Οι γονείς ή οι κηδεμόνες ενός παιδιού είναι υπεύθυνοι να το μεγαλώνουν έτσι ώστε να 
αναπτύσσονται οι ικανότητές του και να το βοηθούν να μάθει και να ασκεί τα δικαιώματά 
του.

6: Δικαίωμα στη ζωή
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη.

7: Όνομα και ιθαγένεια
Δικαίωμα κάθε παιδιού είναι να γράφεται στο ληξιαρχείο με τη γέννησή του και να έχει 
όνομα, επώνυμο και ιθαγένεια, δηλαδή να ανήκει σε μια χώρα.

8: Ταυτότητα
Η Πολιτεία πρέπει να βοηθά τα παιδιά να διατηρούν την ταυτότητα, την ιθαγένεια και 
τις οικογενειακές τους σχέσεις.

9: Zωή και επικοινωνία με τους γονείς
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ζει μαζί με τους γονείς του, εκτός αν αυτοί ζουν χωριστά, 
αν δεν μπορούν να το φροντίσουν ή αν πρέπει να απομακρυνθεί από αυτούς για το 
καλό του. Όταν ζει μακριά από τους γονείς του, το παιδί έχει δικαίωμα να τους βλέπει 
και να επικοινωνεί μαζί τους, εκτός αν αυτό είναι αντίθετο με το συμφέρον του.

10: Oικογενειακή επανένωση
Αν ένα παιδί ζει σε διαφορετική χώρα από τους γονείς του, έχει δικαίωμα να ξανασμίξει 
μαζί τους και να μείνουν στο ίδιο μέρος.

11: Παράνομες μετακινήσεις στο εξωτερικό
Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε παράνομη απομάκρυνσή τους από τη 
χώρα στην οποία ζουν.

12: Ελευθερία γνώμης
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Οι μεγάλοι πρέπει 
να ακούν και να παίρνουν σοβαρά υπόψη τους τη γνώμη των παιδιών για θέματα που 
τα αφορούν, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους.
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13: Ελευθερία έκφρασης
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να αναζητούν, να μαθαίνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες 
και ιδέες, και να εκφράζονται ελεύθερα, μέσα από τον γραπτό ή προφορικό λόγο, την 
τέχνη ή άλλους τρόπους, αρκεί να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων.

14: Ελευθερία σκέψης και θρησκείας
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να σκέφτονται ελεύθερα και να πιστεύουν σε μια θρησκεία.

15: Ελευθερία συνάντησης και ομαδικής συνεργασίας
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να συναντιόνται, να συνεργάζονται και να συμμετέχουν σε 
συγκεντρώσεις, αρκεί να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα των άλλων.

16: Ιδιωτική ζωή
Κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει αυθαίρετα ή παράνομα στην ιδιωτική ζωή, την 
οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία ενός παιδιού, ούτε να προσβάλλει την 
τιμή και την υπόληψή του.

17: Πληροφόρηση
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μαθαίνουν τι συμβαίνει γύρω τους από τα μέσα 
ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικά μέσα). Η Πολιτεία πρέπει 
να ενθαρρύνει τα μέσα να διαδίδουν χρήσιμες πληροφορίες και να προστατεύουν τα 
παιδιά από ό,τι μπορεί να τα βλάψει.

18: Ευθύνες και υποστήριξη γονέων
Οι γονείς ή κηδεμόνες ενός παιδιού έχουν τη ευθύνη της ανατροφής και της ανάπτυξής 
του. Η Πολιτεία πρέπει να τους βοηθά σε αυτή την αποστολή και να εξασφαλίζει τη 
δημιουργία υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά.

19: Βία, παραμέληση, εκμετάλλευση
Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας, προσβολής, παραμέλησης, 
εγκατάλειψης, σωματικής, ψυχολογικής, πνευματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης και 
εκμετάλλευσης, όσο βρίσκονται στην ευθύνη των γονιών ή των κηδεμόνων τους ή 
άλλων προσώπων στα οποία αυτοί τα έχουν εμπιστευθεί.

20: Εναλλακτική επιμέλεια
Όταν ένα παιδί δεν ζει με την οικογένειά του ή αυτή δεν μπορεί να το φροντίσει, έχει 
δικαίωμα ειδικής προστασίας και βοήθειας, μέσα από θεσμούς όπως η υιοθεσία, η 
φιλοξενία σε ανάδοχη οικογένεια ή σε κατάλληλη στέγη / ίδρυμα.

21: Υιοθεσία
Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε μια υιοθεσία που γίνεται 
στην ίδια χώρα ή σε άλλη, να είναι σύμφωνη με το νόμο και να λαμβάνεται υπόψη πάνω 
απ’ όλα το συμφέρον του παιδιού.

22: Παιδιά πρόσφυγες
Τα παιδιά πρόσφυγες, που έχουν φύγει μόνα ή συνοδευόμενα από τους δικούς τους 
από την πατρίδα τους επειδή εκεί κινδύνευαν, έχουν δικαίωμα ειδικής προστασίας και 
απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που έχουν και τα άλλα παιδιά.

23: Παιδιά με αναπηρίες
Τα παιδιά με σωματικές ή πνευματικές αναπηρίες έχουν δικαίωμα να ζουν σε 
συνθήκες που εγγυώνται την αξιοπρέπειά τους και ευνοούν την αυτονομία τους. Να 
απολαμβάνουν ειδική φροντίδα και να συμμετέχουν ισότιμα στην εκπαίδευση και την 
κοινωνική ζωή.

24: Υγεία και ιατρικές υπηρεσίες
Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προληπτική φροντίδα της υγείας τους και όταν 
αρρωσταίνουν να χρησιμοποιούν τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες για τη θεραπεία τους.
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25: Επανεξέταση αναδοχής
Όταν ένα παιδί τοποθετείται σε ένα ίδρυμα ή μια ανάδοχη οικογένεια, η Πολιτεία πρέπει 
να παρακολουθεί και να ελέγχει αν το φροντίζουν σωστά και αν απολαμβάνει όλα τα 
δικαιώματά του.

26: Κοινωνική πρόνοια
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν την κατάλληλη κοινωνική φροντίδα και 
ασφάλιση.

27: Ανάπτυξη και επίπεδο ζωής
Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής: να έχουν φαγητό, ρούχα 
και να ζουν σε ένα ασφαλές σπίτι, ώστε να έχουν ομαλή σωματική, πνευματική, ψυχική, 
ηθική και κοινωνική ανάπτυξη. Αν οι γονείς τους δεν μπορούν να τους τα προσφέρουν, 
η Πολιτεία πρέπει να τους βοηθάει.

28: Εκπαίδευση
Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο και να έχουν ίσες ευκαιρίες 
σε αυτό. Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει μέτρα ώστε τα παιδιά να γράφονται και να μη 
διακόπτουν το σχολείο. Τα μέτρα για τη σχολική πειθαρχία πρέπει να σέβονται τα 
δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των μαθητών.

29: Σκοποί εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση πρέπει να βοηθάει τα παιδιά να αναπτύσσουν τις ικανότητες και την 
προσωπικότητά τους και να μαθαίνουν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους 
διαφορετικούς πολιτισμούς και το φυσικό περιβάλλον.

30: Μειονότητες
Τα παιδιά που ανήκουν σε εθνικές, γλωσσικές ή θρησκευτικές μειονότητες, έχουν 
δικαίωμα να έχουν τη δική τους πολιτιστική ζωή, να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους 
και να ασκούν τη θρησκεία τους.

31: Ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία
Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται, να έχουν ελεύθερο χρόνο, να παίζουν, 
να ψυχαγωγούνται και να ασχολούνται με πράγματα που τους ενδιαφέρουν.

32: Παιδική εργασία, οικονομική εκμετάλλευση
Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από την οικονομική εκμετάλλευση και 
οποιαδήποτε επικίνδυνη εργασία μπορεί να βάλει σε κίνδυνο την εκπαίδευση, την 
υγεία ή την ανάπτυξή τους. Η Πολιτεία πρέπει να ρυθμίζει, σύμφωνα με τις διεθνείς 
συμβάσεις, τα κατώτατα όρια ηλικίας, τα ωράρια και τις συνθήκες εργασίας για 
ανηλίκους όπως και την επιβολή ποινών σε όσους τα παραβιάζουν.

33: Ναρκωτικά
Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από την παράνομη χρήση ναρκωτικών ουσιών 
αλλά και να μη χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και τη διακίνησή τους.

34: Σεξουαλική βία και εκμετάλλευση
Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να προστατεύει τα παιδιά από κάθε μορφή σεξουαλικής 
βίας και εκμετάλλευσης, όπως ο εξαναγκασμός σε σεξουαλική δραστηριότητα, η 
πορνεία και η πορνογραφία.

35: Απαγωγή και εμπορία παιδιών
Τα κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουν τις απαγωγές, την 
πώληση και το δουλεμπόριο των παιδιών.

36: Άλλες μορφές εκμετάλλευσης
Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από οποιαδήποτε άλλη μορφή εκμετάλλευσης 
που μπορεί να βλάπτει την ευημερία τους.
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37: Βασανιστήρια και στέρηση ελευθερίας
Κανένα παιδί δεν πρέπει να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή 
εξευτελιστική τιμωρία. Η θανατική ποινή και η ισόβια φυλάκιση απαγορεύεται να 
επιβάλλονται σε παιδιά. Η σύλληψη και κράτηση ανηλίκων πρέπει να είναι σύμφωνη 
με το νόμο, να έχει την ελάχιστη δυνατή χρονική διάρκεια και να ανταποκρίνεται στην 
ανάγκες της ηλικίας τους.

38: Ένοπλες συρράξεις
Σε περίπτωση πολέμου, τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται. Απαγορεύεται να 
συμμετέχουν σε εχθροπραξίες παιδιά κάτω των 15 ετών.

39: Επανένταξη παιδιού-θύματος
Η Πολιτεία πρέπει να φροντίζει τα παιδιά που είναι θύματα παραμέλησης, 
κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης ή πολέμων για να ξεπερνούν τα τραύματά τους και 
να συμμετέχουν φυσιολογικά στην κοινωνική ζωή.

40: Δικαιοσύνη / ποινική μεταχείριση
Κάθε παιδί ύποπτο, κατηγορούμενο ή καταδικασμένο για μια παράνομη πράξη έχει 
δικαίωμα να το αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια, ανθρωπισμό και σεβασμό στις ανάγκες 
του, να ενημερώνεται για την υπόθεσή του σε γλώσσα που καταλαβαίνει και να έχει 
νομική βοήθεια για να μπορεί να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

41: Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
Αν οι νόμοι μιας χώρας προστατεύουν καλύτερα τα δικαιώματα των παιδιών από ό,τι 
αυτή η Σύμβαση, τότε πρέπει να εφαρμόζονται εκείνοι.

42: Γνωστοποίηση
Τα κράτη έχουν υποχρέωση να κάνουν γνωστά στους μεγάλους και στα παιδιά τις 
αρχές και το περιεχόμενο αυτής της Σύμβασης.

43-54: Εφαρμογή και έλεγχος
Μια ειδική Επιτροπή στον ΟΗΕ παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης σε όλα 
τα κράτη που την έχουν υπογράψει. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να στέλνουν εκθέσεις 
κάθε πέντε χρόνια και η Επιτροπή, αφού τις εξετάσει, τους στέλνει παρατηρήσεις και 
προτάσεις της.
Πηγή: www.0-18.gr

1107 | Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας

116  111 | Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων

1056 | Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά

80011  80015 | Γραμμή Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 

115  25 | Γραμμή Μαζί για το Παιδί

800  11  32  000 | Γραμμή του Συνηγόρου του Παιδιού για παιδιά

 01 Παιδιά 
και αθλητισμός

Δεν πρέπει κανείς μας να ξεχνά ότι ο βασικός στόχος της άθλησης χρειάζεται 
να είναι πρωτίστως μια ευχάριστη δραστηριότητα και μια πολύτιμη εμπειρία 
για το παιδί. Η άθληση για τα παιδιά σήμερα είναι ουσιαστικά το παιχνίδι μιας 
εποχής όπου οι αλάνες έχουν εξαφανιστεί και δεν υπάρχει πια χρόνος, ευκαιρία ή 
και ασφάλεια για ελεύθερο παιχνίδι στις γειτονιές. Γι’ αυτό δεν πρέπει κανείς μας 
να ξεχνά ότι ο βασικός στόχος της άθλησης χρειάζεται να είναι πρωτίστως μια 
ευχάριστη δραστηριότητα και μια πολύτιμη εμπειρία για το παιδί.
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Τα ομαδικά παιχνίδια πρέπει να είναι παιχνίδια ίσων ευκαιριών. Τότε τα 
απολαμβάνουμε καλύτερα. 
Τα ομαδικά παιχνίδια απαιτούν συνεργασία και ομαδικό πνεύμα. Τότε τα 
απολαμβάνουμε καλύτερα. 
Τα ομαδικά παιχνίδια απαιτούν σεβασμό των κανόνων. Αλλιώς οδηγούν σε έριδες 
και σε βίαια επεισόδια.

Ποδόσφαιρo
Το ποδόσφαιρο είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ομαδικά αθλήματα. Στις αρχές του 
21ου αιώνα ασχολούνταν με αυτό περισσότεροι από 250 εκατομμύρια αθλητές 
σε περισσότερα από 200 κράτη. Στην επίσημη μορφή του παιχνιδιού υπάρχουν 
συγκεκριμένοι κανονισμοί σχετικά με τον αγωνιστικό χώρο (γήπεδο), την μπάλα, τις 
ομάδες αλλά και τον τρόπο παιχνιδιού. Μπορεί όμως πολύ εύκολα να τροποποιηθούν 
ώστε να είναι εφικτή η διεξαγωγή ενός ευχάριστου και λειτουργικού παιχνιδιού. Για 
να παιχτεί το ποδόσφαιρο είτε με αγωνιστική μορφή είτε με ψυχαγωγική, απαιτείται 
τεχνική σε συγκεκριμένες δεξιότητες και συνεργασία. Ο σεβασμός προς τους 
κανόνες είναι απαραίτητος τόσο από τους παίκτες όσο και από τους θεατές. Τότε το 
άθλημα είναι πραγματικά απολαυστικό.

Συνεργασία και ομαδικότητα
Παίξτε ποδόσφαιρο, κάνοντας μια ή περισσότερες από τις παρακάτω αλλαγές στους 
κανονισμούς:
Για να γίνει μια επίθεση, πρέπει η μπάλα να περάσει από όλους ή τουλάχιστον από 7 
διαφορετικούς συμπαίκτες. Αλλιώς η ομάδα βαθμολογείται αρνητικά.
Κάθε ομάδα βαθμολογείται αρνητικά για κάθε φάουλ που κάνει.
Απαγορεύεται να έρχονται σε σωματική επαφή οι παίκτες.
Απαγορεύεται να πηγαίνουν τρεις παίκτες ταυτόχρονα πάνω στην μπάλα.
Κάθε παίκτης μπορεί να κινείται μόνο σε ορισμένη περιοχή.

Μπάσκετ
Η καλαθοσφαίριση αποτελεί ευχάριστη απασχόληση για άτομα κάθε ηλικίας και 
ικανότητας. Τα χαρακτηριστικά που την κάνουν ένα τόσο αγαπητό παιχνίδι είναι 
ο γρήγορος ρυθμός παιχνιδιού, η επαφή μεταξύ των αντίπαλων παικτών και η 
ευστροφία που πρέπει να έχουν οι παίκτες. Στην καλαθοσφαίριση για να πετύχουμε 
καλάθι πρέπει να αλλάζουμε πάσες και να συνεργαζόμαστε με πολλούς τρόπους. 
Όσο υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας υπάρχει σε μια ομάδα, τόσο περισσότερες 
πιθανότητες έχει η ομάδα να χαρεί το παιχνίδι, να διασκεδάσει και να κερδίσει.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 02 Παιδιά 
και αθλητισμός

Η συμμετοχή στα οργανωμένα αθλήματα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά και στους 
νέους να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και να συνηθίσουν σ’ έναν 
τρόπο ζωής και άσκησης που ιδανικά θα συνεχίσουν και στην ενήλικη ζωή τους.
Ο αθλητισμός προστατεύει τα παιδιά από την παχυσαρκία και τη γνωστή παγίδα 
‘καναπές - τηλεόραση - ψυγείο’. Μειώνει τον κίνδυνο για προβλήματα υγείας 
(τώρα, αλλά και στη μετέπειτα ζωή), όπως η παχυσαρκία, οι καρδιαγγειακές νόσοι 
και ο σακχαρώδης διαβήτης, και βοηθά στην απόκτηση υγιεινών συνηθειών.
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Η ιστορία του ποδοσφαίρου 
Τα διάφορα αθλήματα που είναι γνωστά σήμερα διαμορφώθηκαν μέσα στους 
αιώνες. Στην ουσία είναι εξέλιξη άλλων παιγνιδιών, μερικές φορές πρωτόγονων. 
Πώς ξεκίνησε το ποδόσφαιρο. Οι πιο πρώιμες μορφές ενός παιχνιδιού παρόμοιου 
με το σημερινό ποδόσφαιρο υπήρξαν σχεδόν 3000 χρόνια πριν. Ένα παιγνίδι που 
ονομαζόταν «Tsu’Chu» στην Κίνα, παιζόταν με μια δερμάτινη μπάλα που ήταν 
γεμισμένη από φτερά και τρίχες. Στην αρχαία Ελλάδα ένα από τα παιγνίδια που 
έμοιαζαν με το ποδόσφαιρο ήταν ο επίσκυρος. 
Ένα παρόμοιο παιγνίδι ήταν το Γιαπωνέζικο Kemari, το οποίο παίζεται και σήμερα. 
Οι παίκτες έπρεπε να πασάρουν την μπάλα μεταξύ τους, σε ένα σχετικά μικρό χώρο, 
προσπαθώντας να μην την αφήσουν να χτυπήσει στο έδαφος. Από ένα παρόμοιο 
παιχνίδι που άκμασε στη Μεγάλη Βρετανία από τον 8ο έως το 19ο αιώνα, πήρε τη 
μορφή του το σημερινό ποδόσφαιρο. 

Κρυμμένες αρετές στο παιχνίδι. Στην αρχή του 19ου αιώνα, στην Αγγλία το 
ποδόσφαιρο θεσμοθετήθηκε, ιδιαίτερα στα καλά δημόσια σχολεία. Μια νέα αντίληψη 
άρχισε να ισχύει για το παιχνίδι, οδηγώντας τελικά σε μια «λατρεία παιχνιδιών» 
στα δημόσια σχολεία, όταν θεωρήθηκε ότι το παιχνίδι μεταξύ ομάδων μπορεί να 
αναπτύξει ψυχικές αρετές, όπως πίστη, ανιδιοτέλεια, συνεργασία και σεβασμό 
στο ομαδικό πνεύμα. Τα παιχνίδια έγιναν ένα αναπόσπαστο τμήμα του σχολικού 
προγράμματος σπουδών και η συμμετοχή στο ποδόσφαιρο υποχρεωτική. Το 1848 
στο πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ ξεκίνησε μια πρωτοβουλία να θεσπιστούν κανόνες 
που θα γίνονταν αποδεκτοί από όλους.
Οργάνωση του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Η σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου 
ξεκίνησε το 1863 στην Αγγλία, όταν ιδρύθηκε η πρώτη ομοσπονδία ποδοσφαίρου. Η 
παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου (FIFA) ιδρύθηκε το 1904 στο Παρίσι. O πρώτος 
αγώνας ποδοσφαίρου στην Ελλάδα οργανώθηκε πιθανά στην Κέρκυρα το 1866. Η 
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ιδρύθηκε το 1926 και έγινε μέλος της FIFA το 
1927. 

Ποδόσφαιρο Γυναικών 
Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του γυναικείου ποδοσφαίρου είναι στα κινέζικα σχολεία 
το 1920, όπου το ποδόσφαιρο για τα κορίτσια προστέθηκε στο επίσημο σχολικό 
πρόγραμμα. Από το 1970 το γυναικείο ποδόσφαιρο αναπτύσσεται ραγδαία, σε χώρες 
όπως η Ιταλία, η Δανία, η Σουηδία και η Νορβηγία. Σήμερα το γυναικείο ποδόσφαιρο 
παίζεται επαγγελματικά σε αρκετές χώρες. Οι κανονισμοί που ισχύουν στο γυναικείο 
ποδόσφαιρο δε διαφέρουν από τους αντίστοιχους του ποδοσφαίρου των ανδρών. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ & TOY ΜΠΑΣΚΕΤ 

Η συμμετοχή στα οργανωμένα αθλήματα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά και στους 
νέους να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και να συνηθίσουν σ’ έναν 
τρόπο ζωής και άσκησης που ιδανικά θα συνεχίσουν και στην ενήλικη ζωή τους.
Ο αθλητισμός προστατεύει τα παιδιά από την παχυσαρκία και τη γνωστή παγίδα 
‘καναπές - τηλεόραση - ψυγείο’. Μειώνει τον κίνδυνο για προβλήματα υγείας 
(τώρα, αλλά και στη μετέπειτα ζωή), όπως η παχυσαρκία, οι καρδιαγγειακές νόσοι 
και ο σακχαρώδης διαβήτης, και βοηθά στην απόκτηση υγιεινών συνηθειών.

 03 Παιδιά 
και αθλητισμός

Επιπλέον, συμβάλλει στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και συντονισμού.
Ο αθλητισμός δεν αφορά μόνο στη σωματική ανάπτυξη και υγεία, αλλά και 
στον τρόπο με τον οποίο το παιδί αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Με τη 
συμμετοχή στα αθλήματα το παιδί γίνεται μέλος μιας ομάδας και μαθαίνει να 
επικοινωνεί ισότιμα και με κανόνες, να συμμετέχει σε μια κοινή προσπάθεια προς 
έναν κοινό στόχο.
Είναι μια ευκαιρία να κάνει νέους φίλους και να μάθει να συνεργάζεται μαζί τους. 
Εξίσου σημαντικό, όμως, είναι και το γεγονός ότι μέσα από τον αθλητισμό το 
παιδί αντιλαμβάνεται και αποδέχεται τη διαφορετικότητα και καλλιεργεί την 
ιδέα του αλληλοσεβασμού και της ανεκτικότητας.
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Η ιστορία της καλαθοσφαίρισης 

Την καλαθοσφαίριση την επινόησε ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Τζέιμς Νέισμιθ. 
Ο Νέισμιθ δημιούργησε τη μορφή αυτή του παιχνιδιού, όταν στο σχολείο του στο 
Σπρίνγκφιλνχ της Μασαχουσέτης έπρεπε να βρει ένα παιχνίδι για τους μαθητές 
του, που να παίζεται σε κλειστό χώρο (γυμναστήριο). Έτσι το 1891 σε μια αίθουσα, 
ο Νέισμιθ κρέμασε δύο καλάθια στους τοίχους και έθεσε ως βασικό στόχο του 
παιχνιδιού να μπει η μπάλα μέσα σε αυτά. Το νέο αυτό παιχνίδι διαδόθηκε πολύ 
γρήγορα στην Αμερική. Στην Ευρώπη έγινε γνωστό κυρίως από τον Αμερικάνικο 
στρατό κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το άθλημα σύντομα 
απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα σε όλες τις χώρες του κόσμου. Στα τέλη του 
20ου αιώνα ήταν καταγεγραμμένοι σε όλο τον κόσμο περισσότεροι από 100 
εκατομμύρια παίκτες . Η Διεθνής Ομοσπονδία Ερασιτεχνικής Καλαθοσφαίρισης 
(FIBA) ιδρύθηκε στη Γενεύη το 1932. 

Πότε εμφανίστηκε στην Ελλάδα.  Η καλαθοσφαίριση έκανε την πρώτη της εμφάνιση 
στην Ελλάδα το 1919 στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα στη ΧΑΝ Θεσσαλονίκης 
καλλιέργησε το άθλημα ο Μάικλ Στεργιάδης, ο οποίος ήταν μαθητής του Νέισμιθ 
στο Σπρίνγφιλντ. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ιδρύθηκε το 1970. 

Πότε έγινε Ολυμπιακό άθλημα. Η καλαθοσφαίριση έγινε ολυμπιακό άθλημα στην 
Ολυμπιάδα του Βερολίνου το 1936. Η καλαθοσφαίριση γυναικών προστέθηκε στο 
πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων το 1976. 

Οι μεγαλύτερες διακρίσεις της Εθνικής ομάδας. Οι μεγαλύτερες διακρίσεις 
της Εθνικής ομάδας καλαθοσφαίρισης της Ελλάδας είναι: η 1η θέση στους 
Πανευρωπαϊκούς αγώνες καλαθοσφαίρισης ανδρών το 1987 και το 2005 και η 2η 
θέση το 1989. Σημαντική επίσης διάκριση είναι και η κατάκτηση του παγκοσμίου 
πρωταθλήματος από την ομάδα εφήβων το 1995.

 04 Παιδιά 
και αθλητισμός

ΕΝΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Αρκετές φορές, πάντως, η λάθος επιλογή αθλήματος, οι πιεστικοί γονείς ή οι 
φιλόδοξοι προπονητές μπορεί να μετατρέψουν τη χαρά του μικρού αθλητή σε 
απογοήτευση. Το παιδί, και ειδικά το παιδί προσχολικής ηλικίας, μπορεί να μην 
είναι ακόμα αναπτυξιακά έτοιμο να ασχοληθεί με κάποιο άθλημα, ενώ άλλες 
φορές ίσως να πιεστεί να ακολουθήσει κάτι που δεν του ταιριάζει.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ο Αθλητικός Όμιλος Τερψιθέας Γλυφάδας ιδρύθηκε το 1958 και είναι από τους 
ιστορικότερους συλλόγους της Γλυφάδας.

H σύλληψη της ιδέας ίδρυσης μιας ομάδας ποδοσφαίρου ανήκει στους απλούς 
συνανθρώπους μας που μεγάλωναν στη γύρω από το γήπεδο περιοχή και έτρεφαν 
αγάπη για το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό, αλλά και για τη νεολαία της περιοχής. 

Έμβλημα του Συλλόγου, το δαφνοστεφανωμένο σήμα Α.Ο.Τ. και χρώματα του το 
μπλέ και το λευκό όπως τα σχήματα της Ελληνικής σημαίας. 

Ο σύλλογος δημιούργησε τάχιστα πολλά τμήματα όπου εκτός του ποδοσφαίρου 
ανέπτυξε το μπάσκετ ανδρών και γυναικών και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία.

Όλα αυτά τα χρόνια, με πολύ κόπο και πολλές θυσίες, ο σύλλογός μας μεγάλωνε 
και αναπτυσσόταν. Αργά στην αρχή, με προσεκτικά βήματα, έχοντας στόχο, οι νέοι, 
αγόρια και κορίτσια, που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο και μπάσκετ, να 
μπουν στο πνεύμα του αθλητισμού και του «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ». Αυτές οι αρχές 
και οι αξίες, είναι πρώτη και κύρια επιδίωξη μας. Τα χρόνια πέρασαν, πολλοί από 
τους νεαρούς τότε αθλητές και αθλήτριες, σήμερα είναι οι ίδιοι επιτυχημένοι 
επαγγελματίες και άξιοι οικογενειάρχες. Η σχέση τους σήμερα με το Σύλλογο, είναι 
όπως και τότε, είναι σχέση αγάπης, εκτίμησης και σεβασμού. Όντας σήμερα οι ίδιοι 
οικογενειάρχες, προσφέρουν αφιλοκερδώς τη βοήθειά τους και τη συνδρομή τους, 
φροντίζουν τα παιδιά της Τερψιθέας Γλυφάδας, να ακολουθήσουν το δικό τους 
παράδειγμα και να ενταχθούν και αυτά στο Σύλλογο μας, με τις ίδιες αρχές και 
αξίες.

Σήμερα, ο Σύλλογός μας δραστηριοποιείται στο ανδρικό ποδόσφαιρο και ανδρικό 
και γυναικείο μπάσκετ. Έχουν περάσει από το Σύλλογο πάνω από 6.000 παιδιά, ενώ 
σήμερα ξεπερνούν τα 500 παιδιά. 

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 60 χρόνων από την ίδρυση του, όλα τα 
μέλη του Συλλόγου μας είμαστε αποφασισμένοι να τιμήσουμε και θα συνεχίσουμε 
με όλες μας τις δυνάμεις να παλεύουμε για την ιστορία που άφησαν οι προκάτοχοί 
μας.

Με την επετειακή αυτή έκδοση τιμούμε εκείνους που μια ζωή ολόκληρη με μια 
γαλήνια σιγουριά, με μια παντοτινή σεμνότητα, δυναμικότητα και ενέργεια 
εξέφρασαν το δέος του Αθλητισμού.

Εκείνους που άφησαν στο πέρασμά τους ένα βαθύ αυλάκι, που δείχνει τη δυνατή 
παρουσία τους.

Εκείνους που με τη σοβαρή και υπεύθυνη ζωή τους μαγνητίζουν και εμάς».

ΧΡΟΝΙΑ
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ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ο Αθλητικός Όμιλος Τερψιθέας Γλυφάδας συμπληρώνει φέτος 60 χρόνια ιστορίας  στο 
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και μπάσκετ, εγκαταστημένος στην Τερψιθέα του Δήμου 
Γλυφάδας.

Ως νέα Διοίκηση, θέλουμε να μετατρέψουμε τον Αθλητικό Σύλλογο της Τερψιθέας σε 
ένα Σύλλογο με εξωστρεφή κοινωνική διάθεση, σε όλα τα επίπεδα που μας επιτρέπεται 
από το καταστατικό του, συνεργαζόμενοι με όλους τους φορείς της κοινωνίας που 
δραστηριοποιούνται ή σχετίζονται με τον Αθλητισμό, ιδιαίτερα  δε του Δήμου μας.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη ο Δήμος μας προχωρά στη ανακαίνιση του υφιστάμενου γηπέδου 
ποδοσφαίρου και τη βελτίωση των υποδομών του γηπέδου μπάσκετ, ενέργειες οι οποίες 
θα επιτρέψουν σε περισσότερα παιδιά /αθλητές, όχι μόνο από την Τερψιθέα, αλλά και από 
την ευρύτερη περιοχή, να χρησιμοποιήσουν ευκολότερα, επαρκέστερα και ασφαλέστερα 
τις εγκαταστάσεις αυτές. Ταυτόχρονα, προχωρά και στη δημιουργία στίβου γύρω από το 
γήπεδο, εγκατάσταση που λείπει γενικότερα από το Δήμο μας, μετατρέποντας το σιγά-
σιγά  σε Δημοτικό Στάδιο κι ανοίγοντάς το σε περισσότερους Δημότες.

Εμείς από την πλευρά μας, θέλουμε  αναπτύξουμε ακόμα  περισσότερο τον ερασιτεχνικό 
αθλητισμό, ώστε να συμβαδίζει με τις σημερινές απαιτήσεις των νέων μας που αποτελούν 
το μέλλον μας.  

Προτεραιότητα και σκοπός μας είναι, οι μικροί αθλητές και αθλήτριες  στο ποδόσφαιρο, 
στο μπάσκετ και στο στίβο,  να εκπαιδευτούν σε ένα ασφαλές, οργανωμένο και λειτουργικό 
στάδιο και να αγαπήσουν τον αθλητισμό, ειδικά στη σημερινή δύσκολη εποχή.  Μια εποχή 
που μαστίζεται από την οικονομική, κοινωνική και ηθική κρίση των αξιών. Όλο το βάρος 
της προσπάθειάς μας θα εστιαστεί σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε κανένα παιδί να μην 
στερηθεί τον αθλητισμό στη περιοχή που γεννιέται και μεγαλώνει.  

Στόχος μας οι ακαδημίες μας να αποτελέσουν πρότυπο ανάπτυξης και  μια ευκαιρία να 
ξανασκεφτούμε τις αξίες και την ταυτότητά μας, μέσω του αθλητισμού. Να δώσουμε στο 
Σύλλογο ένα προοδευτικό χαρακτήρα με οικονομικά βιώσιμο τρόπο που να εμπνεύσει, 
να ενώσει και να ωφελήσει πολλαπλά την κοινωνία της Γλυφάδας και της ευρύτερης 
περιοχής. 

Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα  Σύλλογο που:

✓  να αγκαλιάζει και να προωθεί τα παιδιά των Ακαδημιών του 
✓  να αναδεικνύει τα αθλητικά ιδεώδη
✓  να είναι φιλικός κι αρωγός προς την κοινωνία μας

Η σύγχρονη αντίληψη μιάς κοινωνίας απαιτεί από όλους μας 
ΔΗΜΟΣ - ΣΧΟΛΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ - ΓΟΝΕΙΣ 
να συνεργαστούμε μαζί στα δύσκολα με στόχο, 

Τα παιδιά μας να αθλούνται και να ονειρεύονται τη ΖΩΗ και την ΠΡΟΟΔΟ τους,                      
στη περιοχή που γεννήθηκαν, στη ΓΛΥΦΑΔΑ

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο. Τερψιθέας Γλυφάδας



15



16

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2013
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2012
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2011
PROJUNIOR 2010
PROJUNIOR 2009

JUNIOR 2008
JUNIOR 2007

ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 2006
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 2005

ΠΑΙΔΙΚΟ 2004
ΠΑΙΔΙΚΟ 2003
ΕΦΗΒΙΚΟ 2000-2002

Η αντρική ομάδα ποδοσφαίρου του Συλλόγου μας την νέα αγωνιστική περίοδο θα 
αγωνίζεται στην  Α’  Κατηγορία της Αθήνας (Α΄ΕΠΣΑ)

Τα τμήματα των ακαδημιών ποδοσφαίρου χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία γέννησης 
των παιδιών και συμμετέχουν όλα σε πιστοποιημένα πρωταθλήματα των διοργανωτών. 

 05 Παιδιά 
και αθλητισμός

Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν αποδίδει καλά και, ειδικά αν αθλείται σε ανταγωνιστικό 
περιβάλλον, επηρεάζεται η αυτοεκτίμησή του.
Παράλληλα, μειώνονται και οι πιθανότητες να συνεχίσει να ασχολείται με 
τον αθλητισμό. Άλλα και οι προικισμένοι μικροί αθλητές δυσκολεύονται να 
συνδυάσουν τις συχνά αυξημένες απαιτήσεις του αθλήματος με τις υπόλοιπες 
σχολικές και κοινωνικές υποχρεώσεις τους και συχνά καταπονούνται ψυχικά και 
σωματικά στην προσπάθεια να επιτύχουν τη νίκη με κάθε κόστος.
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ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΜΑΣ

Τη νέα αγωνιστική περίοδο θα παρουσιάσουμε ένα ενιαίο τρόπο παιχνιδιού και 
φιλοσοφίας. Θα εκπαιδεύσουμε τους προπονητές μας σχετικά, για να διασφαλίσουμε ότι 
όλοι θα πορεύονται προς την ίδια κατεύθυνση. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε, οφείλουμε 
όλοι να έχουμε την ίδια φιλοσοφία και τρόπο δουλειάς. Έχουμε δημιουργήσει ένα δυνατό 
προπονητικό επιτελείο για τις υποδομές μας ώστε  να δώσουμε έμφαση στη λεπτομέρεια 
για να αναπτύξουμε υους  ποδοσφαιριστές μας. 
Η έμφαση στο τεχνικό κομμάτι, είναι αδιαπραγμάτευτη σε αυτές τις ηλικίες. Επιπλέον, 
στοχεύουμε να μεταδώσουμε αθλητική κουλτούρα στους ποδοσφαιριστές μας, μέσω 
διαλέξεων, σεμιναρίων και ασφαλώς μέσα από την καθημερινή τους παρουσία στις 
προπονήσεις. Ανυπομονούμε να υποδεχτούμε τους ποδοσφαιριστές και τους γονείς, με 
την έναρξη των προπονήσεων”.

Οι προπονητές μας

Κώστας Βλάχος (ΟΥΕΦΑ Β) 
Θωμάς Μπεσόπουλος (ΟΥΕΦΑ Β)
Κυριάκος Βασιλόπουλος
(ΤΕΦΑΑ τερμα/κων) 

Αντώνης Σκουμπουρδής (ΤΕΦΑΑ)
Παναγιώτης Χατζηκυριάκος 
(ΤΕΦΑΑ – ΟΥΕΦΑ Β)
Τάσος Γραμματικόπουλος (Γυμναστής)  
 

 06 Παιδιά 
και αθλητισμός

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Η στάση των γονέων και άλλων ενηλίκων μπορεί επίσης να επηρεάσει το πώς θα 
βιώσουν αυτήν την εμπειρία τα παιδιά και κάνει όλη τη διαφορά ανάμεσα στη 
χαρά της συμμετοχής ή στην πίκρα της ήττας.
Σημαντική είναι η επιλογή του κατάλληλου αθλήματος, ανάλογα με τις 
επιθυμίες και τις δεξιότητες του παιδιού. Για παράδειγμα, τα περισσότερα 
παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν έχουν ακόμη τις κινητικές δεξιότητες και την 
απαραίτητη προσοχή για να ασχοληθούν με οργανωμένα αθλήματα.
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ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2011
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2010
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2009
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008

ΠΡΟΜΙΝΙ 2007
ΠΡΟΜΙΝΙ 2006

ΜΙΝΙ 2005
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 2004
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 2003

ΠΑΙΔΙΚΟ 2002
ΕΦΗΒΙΚΟ 1999-2001

Το παιδικό τμήμα μπάσκετ του Συλλόγου μας την νέα αγωνιστική περίοδο θα 
αγωνίζεται στην Α΄ ΕΣΚΑΝΑ

Τα τμήματα των ακαδημιών μπάσκετ χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία γέννησης των 
παιδιών και συμμετέχουν όλα σε πιστοποιημένα πρωταθλήματα των διοργανωτών. 

 07
Αντίστοιχα, σε παιδιά που δε συμπαθούν τα σπορ είναι σημαντική η συζήτηση 
για τα οφέλη του αθλητισμού, αλλά και η διερεύνηση των ανησυχιών του παιδιού 
και η προσφορά εναλλακτικών επιλογών άθλησης μέχρι να βρει αυτό που του 
ταιριάζει.

Παιδιά 
και αθλητισμός
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OI ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ MAΣ

Η έντονη παρουσία και η αναβάθμιση του ρόλου της ομάδας των προπονητών στο 
μπάσκετ είναι επιτακτική, αφού είναι οι άνθρώποι που μαζί με τη Διοίκηση, αναλαμβάνουν 
σημαντικό και υπεύθυνο έργο στη γενικότερη αναβάθμισή του μπάσκετ. 
Στο Σύλλογό μας όλοι οι προπονητές έχουν τις βασικές τεχνικές και προπονητικές γνώσεις, 
οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την προπόνηση, τον συντονισμό της ομάδας, και 
την καθοδήγηση των παιδιών. Οι προπονητές μας διαμορφώνουν και σμιλεύουν τους 
χαρακτήρες των παιδιών, κάνοντάς τα όχι μόνο να ξέρουν να ντριμπλάρουν, να πασάρουν 
και να σουτάρουν καλά - αυτό θεωρείται αυτονόητο - αλλά και η συνολική τους σχέση 
με τον αθλητισμό και το μπάσκετ να διέπεται από αρχές και αξίες όπως η συνεργασία, 
η πειθαρχία, η κοινωνικότητα, η αυτοπειθαρχία, η ομαδικότητα, η πίστη σ’ ένα σκοπό, η 
συντροφικότητα και η αλληλεγγύη.

Οι προπονητές μας

Λουλουδάκης Σήφης (ΤΕΦΑΑ)
Βλουτής Γιώργος (ΤΕΦΑΑ)
Ζλάτης Στέφανος (ΤΕΦΑΑ)
Παππάς Γιώργος (Διπλωματούχος)

Βασιλάκος Βαγγέλης (ΤΕΦΑΑ)
Κάρουλας Γιώργος (ΤΕΦΑΑ)
Ζλάτης Δημήτρης (Διπλωματούχος)
 

 08 Παιδιά 
και αθλητισμός

Οι γονείς μπορούν και πρέπει να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους, 
να παρακολουθούν και να σχολιάζουν τις δραστηριότητές τους καθώς και να 
αθλούνται μαζί τους. Καλό είναι να διατηρούν ρεαλιστικές προσδοκίες για την 
εξέλιξη και τις επιδόσεις του παιδιού και να δίνουν έμφαση στον ψυχαγωγικό 
χαρακτήρα του αθλήματος, να το επαινούν για την προσπάθεια και να το 
ενθαρρύνουν στην περίπτωση αποτυχίας.
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ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2008
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2007
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2006

ΜΙΝΙ 2005
ΠΡΟΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 2004

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 2003
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 2002
ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1999-2001

Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Συλλόγου μας την νέα αγωνιστική περίοδο θα 
αγωνίζεται στην Α΄Κατηγορία Αθηνών (ΕΣΚΑΝΑ)  

Τα τμήματα των ακαδημιών μπάσκετ των κοριτσιών χωρίζονται ανάλογα με την 
ηλικία γέννησης των παιδιών και συμμετέχουν όλα σε πιστοποιημένα πρωταθλήματα 
των διοργανωτών.

 09 Παιδιά 
και αθλητισμός

Επίσης, με το παράδειγμά τους μπορούν να διδάξουν τη σωστή αθλητική 
συμπεριφορά, τη διατήρηση της ψυχραιμίας σε καλές και κακές στιγμές και 
το σεβασμό προς τους αντιπάλους. Οι γονείς θα πρέπει να επικοινωνούν με 
τους προπονητές και τους άλλους γονείς, για να διασφαλίζουν τις κατάλληλες 
συνθήκες άσκησης και την αποφυγή υπερβολικής πίεσης στα παιδιά.



21

ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΜΑΣ

Ο Σύλλογός μας στο γυναικείο μπάσκετ έχει κατεύθυνση την τεχνική κατάρτιση και εξέλιξη 
των κοριτσιών, που φυσικά είναι ο κύριος στόχος του. Για την επίτευξη του κεντρικού 
αυτού στόχου απαιτείται η ανάδειξη των παραγόντων εκείνων που θα αναλάβουν την 
υλοποίηση της λειτουργίας των ακαδημιών του που έχει ως αντικείμενο την τεχνική 
κατάρτιση και αγωνιστική διαμόρφωση των μικρών αθλητριών. Οι παράγοντες αυτοί είναι 
οι προπονητές, με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους (τις συνεχώς μάλιστα εξελισσόμενες) 
ειδικά δε στον τομέα της τεχνικής κατάρτισης των μικρών αθλητριών. 

Οι προπονητές μας

Βασιλάκος Βαγγέλης (ΤΕΦΑΑ)
Ζλάτης Στέφανος (ΤΕΦΑΑ)

Οικονομόπουλος Τάκης (ΤΕΦΑΑ)

 

10 Παιδιά 
και αθλητισμός

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Ο παιδίατρος, με τη σειρά του, εκτιμά τη φυσική κατάσταση και την ανάπτυξη 
των μικρών αθλητών. Είναι μια ευκαιρία να διαγνώσει πιθανά προβλήματα 
υγείας ή παράγοντες αυξημένου κινδύνου και να εξασφαλίσει την αθλητική 
δραστηριότητα χωρίς κινδύνους για την υγεία.
Είναι επίσης μια καλή στιγμή για να συζητηθούν επικίνδυνες συμπεριφορές, 
όπως το κάπνισμα, η χρήση ουσιών ή αναβολικών, οι διατροφικές συνήθειες και 
διαταραχές κ.ά.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

Όλα τα παιδιά του Συλλόγου μας εκπαιδεύονται από πιστοποιημένους 
επαγγελματίες προπονητές ποδοσφαίρου και μπάσκετ, βάσει των 
φυσικών και τεχνικών προσόντων τους, καθ’ όλη τη διάρκεια των 
προπονήσεων και αγωνιστικών τους υποχρεώσεων. 
Αναπτύσσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους όπως:

Εκτέλεση 
κόρνερ 
Ελεύθερο 
λάκτισμα 
Μαρκάρισμα 
Τάκλιν   

Τρίμπλα 
Κεφαλιά 
Πάσσα 
Τεχνική 

Τελείωμα 
φάσης 
Σούτ 
Εκτέλεση 
πέναλτι

Υποδοχή 
μπάλας
Μακρινή 
μπαλιά
Εκτέλεση 
ελεύθερων 
βολών

Βελτιώνουν την ιδιοσυγκασία τους όπως:

Θάρρος 
Επιθετικότητα
Σωστές 
επιλογές
Τοποθετήσεις

Ηρεμία 
Συγκέντρωση  
Ένστικτο
Κίνηση χωρίς 
μπάλα

Αναδεικνύουν τα φυσικά χαρακτηριστικά τους όπως:

Επιτάχυνση  
Φυσική δύναμη 

Ευκινησία   
Αντοχή  

Ισοροπία  
Μυϊκή δύναμη Άλμα

Το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης είναι τα παιδιά και οι γονείς τους 
να γνωρίζουν τις δυνατότητές τους στο ποδόσφαιρο και στο 
μπάσκετ αναφορικά με,  

την αμυντική ικανότητα τους 
την τεχνική ικανότητα τους
ποιά θέση τους ταιριάζει

την επιθετική ικανότητά τους 
την ικανότητά τους στο ψηλό 
παιχνίδι 
να αγωνίζονται σε εναλλακτικές 
θέσεις

11 Παιδιά 
και αθλητισμός

Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο παιδίατρος θα ρωτήσει για το ατομικό και το 
οικογενειακό ιστορικό του παιδιού, με έμφαση στα καρδιαγγειακά νοσήματα και 
συμπτώματα (όπως φυσήματα, πόνος στο στήθος ή λιποθυμία κατά την άσκηση, 
θάνατοι σε νεαρή ηλικία στην οικογένεια), αλλά και για άλλες χρόνιες παθήσεις 
(άσθμα, μυοσκελετικές παθήσεις, δερματολογικά προβλήματα κ.ά).
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Για ακόμη μία χρονιά, ο Αθλητικός Όμιλος Τερψιθέας - Γλυφάδας παρέχει τη 
δυνατότητα σε εκατοντάδες παιδιά να μάθουν σωστά το ποδόσφαιρο και το 
μπάσκετ, με τη λειτουργία των ακαδημιών του για παιδιά από 4 έως 16 ετών, 
σε σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, υπό άριστες συνθήκες μάθησης & 
καλλιέργειας των δεξιοτήτων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για εγγραφές και πληροφορίες απο 
1η Σεπτεμβρίου στη γραμματεία του Συλλόγου Α.Ο. Τερψιθέας - Γλυφάδας στο 
προπονητικό κέντρο της Αγ. Νεκταρίου και Τενέδου (τέρμα). 

Πληροφορίες: Τηλέφωνο 210 9643332, καθημερινά από 18:00 εώς 21:00.
Ποδόσφαιρο: Γιώργος Ευθυμιάδης, 6988605210
Μπάσκετ: Ηρακλής Χρηστάκης, 6936558038

Στις ακαδημίες ποδοσφαίρου και μπάσκετ του A.Ο. Τερψιθέας - Γλυφάδας 
παρέχονται στα παιδιά οι σωστές βάσεις για την εκμάθηση των αθλημάτων 
από καταρτισμένους προπονητές, δίνοντας έτσι την ευκαιρία, σε όσα από αυτά 
επιθυμούν και έχουν το ταλέντο, να κυνηγήσουν το όνειρό τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τα παιδιά χωρίζονται σε τμήματα με βάση την ηλικία και οι προπονήσεις 
πραγματοποιούνται δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα.
Παροχές ακαδημίας ποδοσφαίρου και μπάσκετ:

Ολιγομελή τμήματα

Aθλητικός εξοπλισμός (ένδυση) σε χαμηλές τιμές

Προπονήσεις με σύγχρονες μεθόδους και προγράμματα

Πρόγραμμα αξιολόγησης αθλητών και ενημέρωση των γονέων ανά τακτά 
Χρονικά διαστήματα

Επιλογή και προώθηση ταλέντων στα αγωνιστικά τμήματα, μεγάλων ομάδων

Συμμετοχή σε χειμερινά και θερινά τουρνουά

EΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

12 Παιδιά 
και αθλητισμός

Θα εξετάσει το παιδί με έμφαση στην καρδιολογική και ορθοπαιδική εξέταση και 
μπορεί να ζητήσει ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπερηχοκαρδιογράφημα για τον 
αποκλεισμό υποκείμενης καρδιοπάθειας.
Τέλος, ο παιδίατρος μπορεί να βοηθήσει τους γονείς στην επιλογή του 
κατάλληλου αθλήματος για το παιδί και να επισημάνει τους πιθανούς κινδύνους 
και τα μέτρα προστασίας που μπορεί να λάβει το παιδί για να τους αποφύγει.
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Η αρχή του Συλλόγου είναι όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά των ακαδημιών μας 

να αγωνίζονται κάθε Σαββατοκύριακο σε αγωνιστικά τουρνουά, μέσω των 

επίσημων και πιστοποιημένων διοργανωτών ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

 

Οι διοργανωτές των αθλημάτων φροντίζουν για:

✓ την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων

✓ την καταλληλόλητα των χώρων

✓ την παροχή ιατρικής φροντίδας

✓ τη γραμματεία των αγώνων

✓ τους διαιτητές και όπου χρειάζεται και βοηθούς διαιτητών

✓ την κοντινότερη στη περιοχή μας διεξαγωγή των αγώνων

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟχΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ & ΜΠΑΣΚΕΤ
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΟΥ Α.Ο. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ - ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Όνομα:

Επίθετο:

Πατρώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο / Κινητό γονέα:

Ιατρικό ιστορικό:

Παθήσεις (άσθμα, αλλεργίες, κ.λπ….):

Φαρμακευτική αγωγή:

Άλλες πληροφορίες που μπορούν να φανούν χρήσιμες:   

- Σε περίπτωση ασθένειας δίνω τη συγκατάθεσή μου για την 
απαραίτητη ιατρική μέριμνα και σε περίπτωση έκτατκτης ανάγκης 
εισαγωγής σε νοσοκομείο εξουσιοδωτώ τους υπευθύνους για όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες.
- Υποχρεούμαι να ενημερώνω άμεσα για ενδεχόμενες μεταβολές 
στα υποβληθέντα στοιχεία (τηλ/να, διεύθυνση, κ.λπ.) καθώς και στη 
κατάσταση υγείας του παιδιού μου.

Υπογραφή: 

Ημερομηνία: 

 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ       …………         ΜΠΑΣΚΕΤ       ………..

ΧΡΟΝΙΑ

Έναρξη Προπονήσεων Ακαδημιών 01.09.2017

ΔΩΡΕΑΝ
των νέων 
αθλητών 
ο 1ος μήνας 
εκπαίδευσης
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ΔΩΡΕΑΝ
των νέων 
αθλητών 
ο 1ος μήνας 
εκπαίδευσης

Οι γονείς διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των παιδιών καθώς λειτουργούν ως πρότυπά τους. Θα πρέπει 
λοιπόν οι ίδιοι να δίνουν το καλό παράδειγμα και να τηρούν τους κανόνες. Σε 
γενικές γραμμές από τους γονείς απαιτείται:

Να ενθαρύνουν το παιδί να μάθει ποδόσφαιρο και μπάσκετ αλλά σε καμμιά 
περίπτωση να το πιέζουν επίμονα όταν εκείνο δείχνει αρνητικό σε μια τέτοια 
προοπτική.

Να έχουν κατά νου πάντα, ότι ο σκοπός της δραστηριότητας είναι η διασκέδαση 
και όχι το αποτέλεσμα. Θα πρέπει λοιπόν να χειροκροτούν τις προσπάθειες όλων 
των παιδιών και να τα ενθαρρύνουν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Θα πρέπει να είναι φιλικοί στα πλαίσια του «ευ αγωνίζεσθαι» με την αντίπαλη 
ομάδα και μην εκτρέπονται σε απρεπείς συμπεριφορές με φωνές, χειρονομίες και 
βρωμολοχίες.

Να βοηθούν το παιδί τους να αποκτήσει σωστή αθλητική παιδεία και να το 
υποστηρίζουν ψυχολογικά ώστε να παρουσιάσει σταθερή βελτίωση στις φυσικές 
και τεχνικές αρετές του.

Να δέχονται πάντα την απόφαση του αξιωματούχου και ποτέ να μην αμφισβητούν 
την ακεραιότητά τους.

Να προωθούν το ευ αγωνίζεσθαι θέτοντας ένα καλό παράδειγμα.

Να αποδέχονται την τεχνική κατάρτιση και αξία των προπονητών οι οποίοι 
προσφέρουν τις γνώσεις τους για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και μπάσκετ 
στις μικρές ηλικίες.

Να αναφέρουν στους προπονητές  οποιοδήποτε ζήτημα του παιδιού ή κάποια 
ανησυχία που ενδέχεται να έχουν.

Έχουν τη ευθύνη για την μετακίνηση των παιδιών αλλά και την συμμετοχή τους 
στα προγράμματα άθλησης.

Στον Α.Ο. Τερψιθέας Γλυφάδας θέλουμε όλοι οι γονείς να παρακολουθούν τους 
αγώνες όλων των αθλητών μας.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΟΝΕΩΝ

13 Παιδιά 
και αθλητισμός

Ως επίλογο, λοιπόν, μπορούμε να πούμε: «Ναι στην άθληση, ναι στη σωματική 
δραστηριότητα, χωρίς υπερβολές, για υγιή και χαρούμενα παιδιά»!
Καλό είναι οι γονείς να διατηρούν ρεαλιστικές προσδοκίες για την εξέλιξη 
και τις επιδόσεις του παιδιού και να δίνουν έμφαση στον ψυχαγωγικό 
χαρακτήρα του αθλήματος, να επαινούν τα παιδιά για την προσπάθεια και να 
τα ενθαρρύνουν στην περίπτωση αποτυχίας.
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Διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας Δημοτικών Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Γλυφάδας
Δημοτικά Διεύθυνση Τηλ/Fax: 

1ο Δημοτικό Γιαννιτσοπούλου 12 &Σεμέλης &Φ .Εταιρείας & Λαοδίκης 210-8946251 

2ο Δημοτικό Ελευθερίου Βενιζέλου & Αιδινίου & Δημοκρατίας 210-9626995 

3ο Δημοτικό Παλμύρας 42 210-9619957

4ο Δημοτικό Βενεζουέλας 36 & Αρετής & Bάρναλη & Προφήτη Ηλία 210-9621395 / 210-9636114 

5ο Δημοτικό Πέλλης 67 &  Βερελή 59 210-9610893 / 210-9608794

6ο Δημοτικό Μικράς Ασίας 93 & Αττικής 70 & Πεζόδρομος 210-9610842 

7ο Δημοτικό Τεμπών 37 & Ελευθέρου Ανθρώπου & Μετεώρων 210-9600529 / 210-9611418

8ο Δημοτικό Aγίου Νεκταρίου  & Γ. Γεννηματά 210-9619456 / 210-9614827

9ο Δημοτικό Ρήγα Φεραίου 1 & Βουλιαγμένης & Σολωμού 210 - 8946001 

10ο Δημοτικό Κεφαλληνίας & Φολεγάνδρου 210-9614758 

11ο Δημοτικό Αττικής  102-104 & Μικράς Ασίας 210-9611311 / 210-9637840

12ο Δημοτικό Ανατ. Ρωμυλίας 101–103& Ελευθέρου Ανθρώπου & 
Άθωνος 210-9611107 

13ο Δημοτικό Σόλωνος 5 – 7 210-9633841 / 210-9632543

14ο Δημοτικό Γούναρη 216 & Ηφαίστου 41 210-9620042

16ο Δημοτικό Δ. Βερελή 59 & Κ. Αθανάτου 210-9603119

18ο Δημοτικό Παλμύρας 42 210-9610847 

1ο Γυμνάσιο Άλσους & Αγίου Νικολάου& Ζέρβα 210-9632528 / 210-9633839

2ο Γυμνάσιο Βουλιαγμένης & Ρήγα Φεραίου 2-4 210-8945341 / 210-8980058

3ο Γυμνάσιο Λεωφόρος Κύπρου 200 210-9618992

4ο Γυμνάσιο Γ. Γεννηματά & Αγ. Νεκταρίου 210-9611026 / 210-9646423

5ο Γυμνάσιο Πέλλης  70 & Γ. Γεννηματά 210-9623524

6ο Γυμνάσιο Επαμεινώνδα 27 & Αγ. Τριάδας 12 210-9624983 / 210-9641846

7ο Γυμνάσιο Ανατ.  Ρωμυλίας 105 & Ελευθέρου Ανθρώπου & Άθωνος 210-9601733

8ο Γυμνάσιο Περγάμου & Ροδόπης & Πύργου 210-9642690 / 210-9618055

1ο Λύκειο Άλσους & Αγίου Νικολάου& Ζέρβα 210-9632132 / 210-9633838

2ο Λύκειο Βουλιαγμένης & Ρήγα Φεραίου 2-4 210-8940847

3ο Λύκειο Λεωφόρος Κύπρου 200 210-9618859 

4ο Λύκειο Κυνουρίας 114& Πυθαγόρα & Σαμοθράκης & Αγ. 
Νεκταρίου 210-9611760 / 210-9643639

5ο Λύκειο Πέλλης  70 & Γ. Γεννηματά 210-9646042 / 210-9602704

6ο Λύκειο Αγ. Τριάδας  12 210-9621600 / 210-9621611

1o  ΕΠΑ.Λ. Ιλίου17  & Αγαμέμνονος &Επαμεινώνδα 210-9633475 / 210-9629121
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Υπηρεσίες και τηλέφωνα επικοινωνίας του Δήμου Γλυφάδας

 Γραφείο Δημάρχου  213 2025 390

 Νομική Υπηρεσία  213 2025 217

 Γραφείο Τύπου, Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων  213 2025 380

 Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας  213 2025 382

 Αντιδήμαρχος Διοικητικού και Εσόδων  213 2025 211

 Διευθύντρια Διοικητικού  213 2025 218

 Τμήμα Διοίκησης  213 2025 220

 Τμήμα Πρωτοκόλλου  213 2025 205

 Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  213 2025 212

 Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου  213 2025 230

 Τμήμα Παιδείας  213 2025 235

 Τμήμα Δημοτολογίου  213 2025 240

 Τμήμα Ληξιαρχείου  213 2025 250

 Τμήμα Μηχανογραφικού Κέντρου  213 2025 260

 Διευθύντρια Οικονομικού  213 2025 219

 Τμήμα Καταστημάτων  213 2025 320

 Τμήμα Προσόδων  213 2025 330

 Τμήμα Ταμειακής  213 2025 340

 Τμήμα Λογιστικού  213 2025 350

 Τμήμα Προμηθειών  213 2025 360

 Τμήμα Περιουσίας  213 2025 366

 Πολεοδομία  213 2025 270

 Τεχνική Υπηρεσία  213 2141400

 Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών  213 2141402

 Διεύθυνση Καθαριότητας Κίνησης & Περιβάλλοντος  213 2141 450, 213 2141 452

 Δημοτικό Νεκροταφείο   210 96 15 924

 Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο   210 89 43 800

 Δημοτική Επιχείρηση ¨Γκολφ Γλυφάδας¨  210 8942 338, 210 8946 820

 Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση (Κ.Α.Π.ΠΑ)   210 9602130

 Δημοτικό Ωδείο   210 96 14 177

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

Α΄(Βορ. Ηπείρου 119)   210 96 22 831

Β΄(Αγ. Τριάδος 22)   210 96 22 492

Γ΄(Ψηλορείτου 70 Α)   210 96 12 210

Δ΄(Ελ. Βενιζέλου 43-45)   210 96 24 140

Ε΄(Ματ. Λιούγκα & Υψηλάντου)   210 96 10 779

ΣΤ΄(Πανδώρας 54 & Θεμιστοκλέους)   210 89 81 079
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Λοιπές Υπηρεσίες
 Δημοτικό Κινηματοθέατρο ¨Μελίνα Μερκούρη¨   210 96 20 117

 Δημοτικό Στάδιο Γλυφάδας   210 89 46 624

 Κέντρο Πρόληψης (Ελ. Βενιζέλου & Ηρακλείου 19)   210 9601364

 Κοινωνική Υπηρεσία (Επιδαύρου 5Β)   2109647021, ΦΑΞ: 2109643162

 Βοήθεια στο Σπιτι (Μυστρά 1Β)   2109690597

 ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ (Μυστρά 1Α)   2109690722

 Κοινωνικό Παντοπωλείο (Μυστρά 1Β)   2109608973

 Κοινωνικό Φαρμακείο (Μυστρά 1Β)   2109602054

 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (Αρχιπελάγους 29)   210 96 03043

 Κ.Ε.Π. A' (Γεννηματά 62 & Πλαπούτα 59)   210 96 52 152

 Κ.Ε.Π. Β΄(Επιδαύρου 1Β)   213 2149201-5 

 ΚΑΠΗ Αγίου Τρύφωνα   210 96 16 294

 ΚΑΠΗ Τερψιθέας   210 96 43 243 

 ΚΑΠΗ Αγ. Νικολάου   210 89 82 664

 ΚΑΠΗ Αγ. Τριάδας   210 96 30 826

 ΚΑΠΗ Άνω Γλυφάδας   210 96 26 493

 Α΄ Μαρίνα   210 89 47 353

 Β΄ Μαρίνα   210 89 49 374

 Γ΄ Μαρίνα   210 89 41 389

 Δ΄ Μαρίνα   210 89 47 920

 Ράμπα   210 89 47 930



30



31

Γιατί θέλεις
η υγεία
του παιδιού σου
να είναι στα καλύτερα
χέρια.
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διανοµή κατ΄ οίκον
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Το MediOne Day Clinic , λειτουργεί στη Γλυφάδα, παρέχοντας διαγνωστικές υπηρεσίες υψηλής ακρίβειας,        
στους ασθενείς του.
Η µακροχρόνια εµπειρία του ιατρικού και επιστηµονικού δυναµικού, η συνεχής ενηµέρωση σε όλες τις εξελίξεις της 
ιατρικής, η κορυφαία ιατρική τεχνολογία και οι άριστες συνθήκες εξυπηρέτησης, διασφαλίζουν τα υψηλότερα επίπεδα 
παρεχόµενης ιατρικής φροντίδας στο σύγχρονο χώρο υγείας. 
Λειτουργεί καθηµερινά από τις 06:45 - 21:00 και το Σάββατο 06:45 - 14:30, είναι συµβεβληµένο µε τον ΕΟΠΥΥ και µε 
ιδιωτικές ασφαλιστικές. Όλες οι απαντήσεις δίνονται αυθηµερόν.

Tµήµατα:
ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ  ΙΑΤΡΙΚΗ 
Θεραπεία µε Υπερβαρικό Οξυγόνο, oρισµένες ενδείξεις: ∆ιαβητικό Πόδι, Χρόνια Έλκη, Αθλητικές Κακώσεις, Αιφνίδια, 
Βαρηκοία-Εµβοές, Οστικό Οίδηµα, Κεφαλαλγίες, Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Σ. Βέµπο 35 & Α. Παπανδρέου 115, Γλυφάδα 165 61
Tel: 2109632396, 2109611043  |  K: 6994510747  |  E-mail: info@medione.gr  |  Web: www.medione.gr

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 
ΕΓΧΡΩΜΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΓΕΙΩΝ 
(TRIPLEX)
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA)
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ Ο∆ΟΝΤΩΝ (ΨΗΦΙΑΚΗ)
ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟ - ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
TRIPLEX ΚΑΡ∆ΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
HOLTER ΡΥΘΜΟΥ & ΠΙΕΣΕΩΣ
∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΕΣΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΗΣΗΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Botox
Υαλουρονικό
Αποτρίχωση 
(µε Αλεξανδρίτη και ∆ιοδικό Lazer)
ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΣΥΝΤΟΜΑ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΟΝΑ∆Α ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Μ.Η.Ν.)
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αθλητικοσ ομιλοσ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Τηλέφωνο: 210 9643332, καθημερινά από 18:00 εώς 21:00

Ποδόσφαιρο: Γιώργος Ευθυμιάδης | Tηλ: 69 886 052 10
Μπάσκετ: Ηρακλής Χρηστάκης | Tηλ: 69 365 580 38
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Δημήτρης Νιτσιόπουλος


