ασκηση - γυμναστικη - σπορ
Ἡ ἄσκηση σὲ πρόσωπα μὲ ἀναπηρία, ὡς βασικὴ συνιστῶσα
μιᾶς καλῆς ποιότητας ζωῆς.
Θεόδωρος Β. Καστανιᾶς, M.Sc., Ph.D., Σχολὴ Ἐπιστήμης Φυσικῆς Ἀγωγῆς καὶ Ἀθλητισμοῦ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Ἀναπηρία! Μία λέξη, χιλιάδες συναισθήματα. Σὲ παλαιότερες ἐποχὲς, ἡ ἀνθρωπότητα σίγουρα δὲν μποροῦσε νὰ παινευτεῖ γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετώπιζε
τὰ ἄτομα μὲ ἀναπηρία. Εὐτυχῶς ὅμως στὶς μέρες μας, τὰ
ἄτομα αὐτὰ τυγχάνουν σαφῶς καλύτερης ἀντιμετώπισης
ἀπὸ τὴν κοινωνία, ἂν κι ἀπαιτεῖται ἀκόμη πολὺς δρόμος
γιὰ τὴν ἰσότιμη συμμετοχή τους στὸ κοινωνικὸ γίγνεσθαι,
χωρὶς αἰσθήματα λύπης, ὑποκρισίας ἢ ἄκρατου φιλανθρωπισμοῦ.
Ἀνέκαθεν, ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους στόχους
τοῦ ἀναπηρικοῦ κινήματος, σὲ ἐθνικὸ ἀλλὰ καὶ σὲ διεθνὲς
ἐπίπεδο, ἦταν ἡ κατὰ τὸ δυνατὸν αὐτόνομη διαβίωση τῶν
ἀτόμων μὲ ἀναπηρία. Πολύτιμο μέσο, γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ
σκοποῦ αὐτοῦ, ἀποτελεῖ καὶ ἡ συστηματικὴ συμμετοχὴ σὲ
κατάλληλα δομημένα προγράμματα ἄσκησης, ἀφοῦ μέσῳ
τῆς βελτίωσης τῆς φυσικῆς κατάστασης καὶ τῶν κινητικῶν
δεξιοτήτων προάγεται ἡ λειτουργική τους ἱκανότητα, ἡ ἀνεξαρτητοποίησή τους καί, τέλος, ἡ ἴδια ἡ ποιότητα ζωῆς τους.
Γιὰ τὸν λόγο αὐτό ἡ ἀναπηρία, ἐγγενὴς ἢ ἐπίκτητη, ἀκόμη
καὶ ὅταν ὀφείλεται σὲ ἔλλειμμα τῶν νοητικῶν ἢ σωματικῶν
λειτουργιῶν, τὰ πρόσωπα αὐτὰ μὲ ἀναπηρία θὰ πρέπει
συστηματικὰ νὰ συμμετέχουν σὲ προγράμματα ἄσκησης.
Εἶναι ὅμως ἀσφαλὴς ἡ ἄσκηση στὰ ἄτομα μὲ ἀναπηρία;
Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ στὸ παρελθὸν ἰσχυρίζονταν
ὅτι ἡ συγκεκριμένη ὁμάδα πληθυσμοῦ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ
γυμνάζεται. Ὡς αἰτία προβαλλόταν ἡ νοητικὴ κατάσταση ἢ
τὰ συνοδὰ προβλήματα ὑγείας, ποὺ πολλὲς φορὲς συνυπάρχουν μὲ τὴν ἀναπηρία. Γιὰ παράδειγμα, εἶναι εὐρέως
γνωστὸ ὅτι τὰ ἄτομα μὲ σύνδρομο Down συχνὰ παρουσιάζουν καρδιαγγειακὰ καὶ ἀναπνευστικὰ προβλήματα,
αὐξημένο σωματικὸ βάρος, μεταβολικὸ σύνδρομο κ.ἄ.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὅσοι ἔχουν προβλήματα ὅρασης,
πιθανὸν νὰ ἐκθέσουν σὲ κίνδυνο τὴ σωματική τους ἀκεραιότητα ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ προσπαθήσουν νὰ ἐκτελέσουν,
χωρὶς τὸν κατάλληλο σχεδιασμό, μία ἄσκηση. Ὁμοίως,
οἱ πάσχοντες ἀπὸ ἐπιληψία, ἴσως, νὰ κινδυνεύσουν ἀπὸ
κρίση κατὰ τὴ διάρκεια τῆς προπόνησης. Καὶ τὸ ἐρώτημα
εἶναι: θὰ πρέπει γιὰ αὐτοὺς τοὺς λόγους νὰ ἀπέχουν ἀπὸ
κάθε μορφῆς ἄσκηση;
Παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι συχνὰ τὰ ἄτομα μὲ ἀναπηρία παρουσιάζουν ἰδιαίτερα κλινικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ παθοφυσιολογικοὺς μηχανισμούς, οἱ ὁποῖοι ὁδηγοῦν, σύμφωνα
μὲ τὴ γνώμη πολλῶν ἐπιστημόνων, σὲ αὐξημένη νοσηρότητα καὶ θνησιμότητα, ὡστόσο φαίνεται πὼς ἡ κατάλληλα
δομημένη ἄσκηση μπορεῖ νὰ προάγει τὴν ὑγεία, μὲ τρόπο
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ἀσφαλῆ, τὴ λειτουργικὴ ἱκανότητα καὶ τὴν ποιότητα ζωῆς
τους. Αὐτὸ ποὺ ἀπαιτεῖται εἶναι ἡ εὐλαβικὴ τήρηση θεμελιωδῶν ἀρχῶν τῆς ἀθλητικῆς ἐπιστήμης, μία ἀπὸ τὶς ὁποῖες
εἶναι ἡ ἐξατομίκευση τῆς προπονητικῆς διαδικασίας, τῆς
προσαρμογῆς δηλαδὴ τοῦ προγράμματος ἄσκησης, βάσει
τῶν ἰδιαίτερων χαρακτηριστικῶν τοῦ ἑκάστοτε προσώπου.
Ὀφέλη ἀπὸ τὴ συμμετοχὴ τῶν ἀτόμων μὲ ἀναπηρία στὰ
προγράμματα ἄσκησης.
Α) Ψυχολογικὰ ὀφέλη.
Ὁ βαθμὸς ἀναπηρίας κι ὁ χρόνος ἐμφάνισής της
φαίνεται πὼς ἐπηρεάζουν σημαντικὰ τὴν ψυχικὴ ὑγεία
τοῦ προσώπου. Μελέτες δεικνύουν πὼς ὅσο σοβαρότερος
εἶναι ὁ βαθμὸς τῆς ἀναπηρίας κι ὅσο νωρίτερα ἐμφανίζεται
στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, τόσο ἐπηρεάζεται δυσμενέστερα
ἡ ψυχική του ὑγεία. Ὡστόσο, ἡ συστηματικὴ ἄσκηση, μὲ
τὴν ἀξιοποίηση ἑνὸς ἐπιστημονικὰ δομημένου γυμναστικοῦ προγράμματος, ἐπιφέρει πολὺ θετικὰ ἀποτελέσματα.
Συγκεκριμένα:
- Ἀνάπτυξη τῆς αὐτοπεποίθησης καὶ τῆς αὐτοεκτίμησης.
- Δημιουργία θετικοῦ συναισθήματος, χαρᾶς καὶ
ἱκανοποίησης ἀπὸ τὴ συμμετοχικὴ διαδικασία, αἴσθημα
τοῦ «ἀνήκειν» σὲ μιὰ ὁμάδα μὲ κοινὰ ἐνδιαφέροντα κι
ἐπιδιώξεις.
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- Ἱκανοποίηση ἀπὸ τὴ βελτίωση τῆς φυσικῆς κατάστασης, τῆς λειτουργικῆς ἱκανότητας, τῆς δημιουργικῆς ἀξιοποίησης τοῦ ἐλεύθερου χρόνου, τῆς ἀπόκτησης σκοπῶν
καὶ κινήτρων.
- Προαγωγὴ τῆς κοινωνικοποίησης καὶ τῆς ἀποδοχῆς
ἀπὸ τὸ εὐρύτερο σύνολο, ὡς ἀτόμου μὲ ἀναπηρία.
- Ἡ ἄσκηση παρέχει δυνατότητα διασκέδασης, ἐνῶ
ταυτόχρονα ἀποτελεῖ ἰσχυρὴ «φωνὴ» τοῦ κάθε ἀνθρώπου
νὰ δηλώσει τὴν παρουσία του, ὡς αὐτοτελοῦς ὀντότητας,
στὸ πλαίσιο ἑνὸς εὐρύτερου κοινωνικοῦ περιβάλλοντος.
Β) Βελτίωση φυσικῆς κατάστασης.
Πέρα ἀπὸ τὰ ὅποια συνοδὰ προβλήματα ὑγείας,
ποὺ μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίζουν πρόσωπα μὲ ἀναπηρία, ἡ
ἄσκηση προάγει τὴ φυσική τους κατάσταση, ἀκριβῶς ὅπως
συμβαίνει καὶ στὰ ἄτομα τοῦ τυπικοῦ πληθυσμοῦ. Τὰ ἄτομα
μὲ ἀναπηρία μποροῦν καὶ θὰ πρέπει νὰ συμμετέχουν σὲ
γυμναστικὰ προγράμματα, ἀρκεῖ νὰ προηγεῖται ὁ κατάλληλος ἰατρικὸς ἔλεγχος καὶ νὰ ὑπάρχει σωστὸς σχεδιασμὸς
τοῦ προγράμματος ἄσκησης. Τὸ σημεῖο, στὸ ὁποῖο διαφοροποιοῦνται τὰ προγράμματα τῶν προσώπων μὲ ἀναπηρία,
συγκριτικὰ μὲ ἐκεῖνα τοῦ τυπικοῦ πληθυσμοῦ, εἶναι ὅτι
ἀπαιτεῖται διαρκὴς παρακίνηση καὶ ἐμψύχωση, ὥστε ἡ
ἄσκηση νὰ ἐπιφέρει τὰ καλύτερα ἀποτελέσματα καὶ μὲ
συνεχῆ ἐπίβλεψη νὰ διατηρεῖται ὑψηλὰ τὸ παρεχόμενο
ἐπίπεδο ἀσφάλειας. Τὸν σημαντικότερο, ἴσως, ρόλο στὴν
ἀποτελεσματικότητα ἑνὸς προγράμματος παίζει ὁ ἴδιος ὁ
καθηγητὴς Φυσικῆς Ἀγωγῆς, ὁ ὁποῖος θὰ πρέπει νὰ εἶναι
ἐνθουσιώδης καὶ μὲ τὸν ἐνθουσιασμὸ αὐτὸ νὰ ἐμπνέει καὶ
τὸν ἀσκούμενο.
Ἀναφορικὰ μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἄσκησης, ὡς
πρὸς τὴν ἔνταση, τὴ διάρκεια καὶ τὴ συχνότητα ἐκγύ-

μνασης, αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ ἐξατομικεύονται, βάσει τῶν
ἀποτελεσμάτων τῆς ἀρχικῆς ἀξιολόγησης τῆς φυσικῆς
κατάστασης τοῦ ἀσκούμενου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ βασικὴ
προϋπόθεση τοῦ ὀρθοῦ σχεδιασμοῦ ἑνὸς προπονητικοῦ
πλάνου.
Γ) Κοινωνικοποίηση.
Ἡ συμμετοχὴ σὲ ἀθλητικὰ προγράμματα ἀποτελεῖ
πολὺ καλὴ εὐκαιρία κοινωνικοποίησης προσώπων μὲ ἀναπηρία, στὰ ὁποῖα παρέχεται ἡ δυνατότητα ἀλληλεπίδρασης
μὲ ἄλλα πρόσωπα, μὲ καὶ χωρὶς ἀναπηρία. Μάλιστα, στὸ ἑλληνικὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα, ὅπως καὶ διεθνῶς, ὑπάρχει
ἔντονη ἡ τάση τῆς συνεργασίας καὶ τῆς ἀπὸ κοινοῦ ἄσκησης τῶν ἀτόμων μὲ ἀναπηρία καὶ τοῦ τυπικοῦ πληθυσμοῦ.
Ἡ συνεργατικὴ συμμετοχὴ τῶν προσώπων μὲ ἀναπηρία καὶ
τοῦ τυπικοῦ πληθυσμοῦ στὰ ἀθλητικὰ δρώμενα φαίνεται
πὼς ὠφελεῖ καὶ τὶς δύο πλευρές. Ἀρχικά, τὰ ἄτομα μὲ ἀναπηρία βγαίνουν ἀπὸ τὸν μικρόκοσμο, στὸν ὁποῖο συχνὰ
ζοῦν, ἀπολαμβάνοντας καλύτερη ποιότητα ζωῆς. Ἀπὸ τὴν
ἄλλη, καὶ οἱ μαθητὲς τοῦ τυπικοῦ πληθυσμοῦ ἔρχονται σὲ
ἐπαφὴ ἀπὸ νωρὶς μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀναπηρίας καὶ τὴν
ἀξία τῆς ἀποδοχῆς τῆς διαφορετικότητας, ἀποκρούοντας
κοινωνικὰ στερεότυπα, νοοτροπίες καὶ προκαταλήψεις.
Τέλος, καὶ ἡ ἴδια ἡ κοινωνία ὠφελεῖται ἀπὸ τὴ στιγμὴ
ποὺ ψάχνει τρόπους, ἀναπτύσσει στρατηγικές, δημιουργεῖ
τὶς προϋποθέσεις, ὥστε τὸ κάθε μέλος της νὰ ἔχει ἴσες
εὐκαιρίες, ἴδια δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις.
Συνεπῶς, ἡ ἄσκηση ἀποτελεῖ μιὰ πολύτιμη παράμετρο,
ἡ ὁποία συμβάλλει καθοριστικὰ στὴ βελτίωση τῆς ποιότητας
ζωῆς τῶν προσώπων μὲ ἀναπηρία, μέσῳ τῆς καλλιέργειας
τῆς δυναμικῆς, τὴν ὁποία κάθε ἄνθρωπος κρύβει μέσα
του. 
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