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ΜΔΡΟ Α 

Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά Φνηηεηώλ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Δπηιεγόκελσλ 

Μαζεκάησλ Αζιεηηζκνύ 

 

Πίλαθαο 1. Παξνπζίαζε αξηζκνύ θνηηεηώλ αλά Σρνιή θαη Τκήκα 

 

ρνιέο θαη Σκήκαηα Αξηζκόο 

Φνηηεηώλ 

Σρνιή Θεηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Δπηζηεκώλ 

Τκήκα Βηνινγίαο 

Τκήκα Φεκείαο 

Τκήκα Πιεξνθνξηθήο 

Τκήκα Μαζεκαηηθώλ θαη Σηαηηζηηθήο 

Τκήκα Φπζηθήο 

 

 

4 

54 

36 

7 

19 

Σρνιή Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ θαη Δπηζηεκώλ Αγσγήο 

Τκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο 

Τκήκα Ννκηθήο 

 

 

25 

2 

Σρνιή Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Γηνίθεζεο 

Τκήκα Οηθνλνκηθώλ 

Τκήκα Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

 

 

43 

47 

Πνιπηερληθή Σρνιή 

Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο 

Τκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ 

 

 

7 

4 

Φηινζνθηθή Σρνιή 

Τκήκα Βπδαληηλώλ θαη Νενειιεληθώλ Σπνπδώλ 

Τκήκα Κιαζηθώλ Σπνπδώλ θαη Φηινζνθίαο 

 

 

3 

8 

Σύλνιν 

 

259 

 

 Τν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ θνηηεηώλ πνπ παξαθνινύζεζαλ ηα καζήκαηα 

αζιεηηζκνύ ηνπ ζεξηλνύ εμακήλνπ 2011, ήηαλ από ηε ζρνιή  Θεηηθώλ θαη 

Δθαξκνζκέλσλ Δπηζηεκώλ κε πνζνζηό 46.3%, θαη αθνινύζεζε ε ζρνιή 

Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Γηνίθεζεο κε πνζνζηό 35%. Αμηνζεκείσην είλαη όηη 

θαλέλαο θνηηεηήο δε ζπκκεηείρε από ηε ζρνιή Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ.  
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Πίλαθαο 2. Αλάιπζε ζπρλόηεηαο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο θνηηεηώλ  γηα ηα καζήκαηα 

επηινγήο αζιεκάησλ ζεξηλνύ εμακήλνπ 2011 

 

Ηιηθηαθή 

Καηεγνξία 

Αξηζκόο 

 Φνηηεηώλ 

18 4 

19 22 

20 68 

21 101 

22 36 

23 17 

24 7 

25 3 

27 1 

 

10

37

63
137

11 1

1o έηος

2ο έηος

3ο έηος

4ο έηος

5ο έηος

6ο έηος

 

Γξάθεκα 1. Αλάιπζε έηνπο ζπνπδώλ θνηηεηώλ αλαθνξηθά κε ηα καζήκαηα επηινγήο 

αζιεκάησλ ζεξηλνύ εμακήλνπ 2011 

 Από ην γξάθεκα 1 θάλεθε όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ θνηηεηώλ πνπ 

παξαθνινύζεζαλ ηα καζήκαηα επηινγήο ζεξηλνύ εμακήλνπ ήηαλ από ην 3
ν
 θαη 4

ν
 

έηνο κε πνζνζηό 77%.  
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81

178

Άνδρες

Γσναίκες

 

Γξάθεκα 2. Γηαρσξηζκόο θύινπ θνηηεηώλ αλαθνξηθά κε ηα καζήκαηα επηινγήο 

αζιεκάησλ ζεξηλνύ εμακήλνπ 2011 

 

17 18

64

160

0
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40
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100

120

140
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180
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Αθληηές

Γσναίκες
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Άνδρες μη

Αθληηές

Γσναίκες μη

Αθλήηριες

 
 

Γξάθεκα 3. Παξνπζίαζε αζιεηώλ θαη κε αζιεηώλ ζε ζρέζε κε ην θύιν ησλ θνηηεηώλ 

αλαθνξηθά κε ηα καζήκαηα επηινγήο αζιεκάησλ ζεξηλνύ εμακήλνπ 2011 
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 Από ην γξάθεκα 3 θάλεθε όηη νη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο δελ είραλ αζρνιεζεί 

πξνεγνπκέλσο ζηε δσή ηνπο ζπζηεκαηηθά κε ηνλ αζιεηηζκό. Όζνλ αθνξά ηα δύν 

θύια, παξαηεξήζεθε όηη ζηηο γπλαίθεο ην 88% δελ αζρνιήζεθε κε ηνλ 

αζιεηηζκό, ελώ ζηνπο άλδξεο θνηηεηέο, παξόιν πνπ ε αλαινγία ήηαλ θαιύηεξε 

από ηηο γπλαίθεο, θπκάλζεθε εμίζνπ ζε πςειά επίπεδα, πεξίπνπ ζην 75%.  

 

Πίλαθαο 3. Ζ θαηάζηαζε πγείαο ησλ θνηηεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηα καζήκαηα επηινγήο αζιεκάησλ ζεξηλνύ εμακήλνπ 2011 

 

Υξόλην Πξόβιεκα Τγείαο Αξηζκόο 

Φνηηεηώλ 

Δπηιεςία 1 

Θπξενεηδήο 1 

Καηά Πιάθα Σθιήξπλζε 1 

Παηδηθό Άζζκα 2 

Πξόβιεκα Καξδηάο 2 

Σαθραξώδεο Γηαβήηεο 2 

Σηδεξνπεληθή Αλαηκία 1 

Φακειά Αηκνπεηάιηα 1 

Φξόληα Βξνγρίηηδα 1 

Φσξίο Φξόλην Πξόβιεκα Υγείαο 247 

 

 

 Από ηνλ πίλαθα 3 θάλεθε όηη 12 θνηηεηέο, από ην ζύλνιν ησλ 259 παξνπζίαδαλ 

ζνβαξό ρξόλην πξόβιεκα πγείαο. Παξόια απηά, δελ ζηάζεθε εκπόδην ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο ησλ καζεκάησλ. Αληίζεηα, ε επηινγή ησλ καζεκάησλ 

αζιεηηζκνύ θαηά ην ζεξηλό εμάκελν, ήηαλ θάηη ην νπνίν επηδήηεζαλ γηαηί 

ζεώξεζαλ όηη ζα ηνπο βνεζνύζε λα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο. Σρεηηθά  

όκσο κε απηό ην ζέκα, θξίλεηαη αλαγθαίν, ε δεκηνπξγία θαη ππνβνιή ζρεηηθνύ 

εληύπνπ «Υπεύζπλε Γήισζε Σπκκεηνρήο» ζην νπνίν ν θνηηεηήο λα αλαιακβάλεη 

ηελ επζύλε ζε πεξίπησζε πνπ παξνπζηάζεη πξόβιεκα πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα 

άζθεζεο ζηνπο αζιεηηθνύο ρώξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ.     
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ΜΔΡΟ Β 

Αηνκηθέο πλήζεηεο Φνηηεηώλ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ζε ρέζε κε ηνλ Αζιεηηζκό 

θαη ηελ Τγεία 

 

Προεγούκελε Σσζηεκαηηθή Ελαζτόιεζε κε ηολ 

Αζιεηηζκό

89

105

65

Ναι 

Ότι

Ναι καηά

Γιαζηήμαηα

 

Γξάθεκα 4. Καηαγξαθή πξνεγνύκελεο ζπζηεκαηηθήο ελαζρόιεζεο ησλ θνηηεηώλ κε 

ηνλ αζιεηηζκό πνπ ζπκκεηείραλ ζηα καζήκαηα επηινγήο αζιεκάησλ 

ζεξηλνύ εμακήλνπ 2011 

 

Τρέτοσζα θαηάζηαζε ζτεηηθά κε πόζες 

θορές γσκλάδοληαη ηελ εβδοκάδα

46

102

86

25

Καθόλοσ

1-2 Φορές

3-4 Φορές

5-6 Φορές

 

Γξάθεκα 5. Καηαγξαθή ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ θνηηεηώλ, πόζεο θνξέο 

γπκλάδνληαη ηελ εβδνκάδα 
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 Από ην γξάθεκα 5 θάλεθε όηη ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ θνηηεηώλ, όζνλ αθνξά 

ην ζέκα απαζρόιεζεο ηνπο κε ηνλ αζιεηηζκό είλαη ζεκαληηθά βειηησκέλε ζε 

ζρέζε κε ηηο παιαηόηεξεο ηνπο ζπλήζεηεο.  Δλώ έρνπλ δειώζεη ην 94% ην 

θνηηεηώλ όηη δελ είραλ πξνεγνπκέλσο ζπζηεκαηηθή ελαζρόιεζε κε ηνλ 

αζιεηηζκό, θαηά ηελ παξνύζα θαηάζηαζε κόλν ην 18% δελ γπκλάδεηαη θαζόινπ. 

Τν 40% γπκλάδεηαη 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ελώ ην ππόινηπν 42% γπκλάδεηαη 

αθόκε πην ζπζηεκαηηθά, από 3 κέρξη 6 θνξέο ηελ εβδνκάδα.  

 

Πίλαθαο 4. Καηαγξαθή θαηάζηαζεο θνηηεηώλ επηιεγόκελσλ καζεκάησλ ζεξηλνύ 

εμακήλνπ 2011, κε πνην άζιεκα αζρνινύληαη ζπζηεκαηηθά  

 

Άζιεκα Αξηζκόο 

Φνηηεηώλ 

Αληηπηέξηζε 4 

Αληηζθαίξηζε 7 

Καιαζόζθαηξα 10 

Καξάηε 2 

Πεηόζθαηξα 3 

Πνδειαζία 1 

Πνδόζθαηξν 6 

Πνδόζθαηξν ζάιαο 5 

Σηίβν 3 

Τνηρνζθαίξηζε 1 

Φεηξνζθαίξηζε 7 

Φνξόο – Αεξόκπηθ  3 

Σύλνιν 52 

 

 

Πίλαθαο 5. Καηαγξαθή θαηάζηαζεο θνηηεηώλ επηιεγόκελσλ καζεκάησλ ζεξηλνύ 

εμακήλνπ 2011, θαηά πόζν επηζπκνύλ λα αζρνιεζνύλ ζην κέιινλ κε θάπνην 

άζιεκα 
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Αλ δελ αζρνιείζηε κε θάπνην άζιεκα ζπζηεκαηηθά ζα ζέιαηε λα 

αζρνιεζείηε κε θάπνην άζιεκα? Αλ Ναη γηαηί? Αλ Όρη γηαηί? 

Αξηζκόο 

Φνηηεηώλ  

Ναη, επεηδή κνπ αξέζεη θαη γηα ιόγνπο πγείαο 146 

Όρη, ιόγσ έιιεηςεο ρξόλνπ 30 

Όρη, επεηδή δελ είκαη θαιόο θαη δελ ηα θαηαθέξλσ 1 

 

 

 Αλαθνξηθά κε ηνλ πίλαθα 5, ηελ απάληεζε ηεο εξώηεζεο ηνπο εξσηεκαηνινγίνπ 

ηε ζπκπιήξσζαλ 177 άηνκα από ηα 259. Τα 52 άηνκα πνπ δε ζπκπιήξσζαλ ηελ 

εξώηεζε, ήηαλ θνηηεηέο πνπ ήδε αζρνινύληαη κε θάπνην άζιεκα, ελώ από 30 

άηνκα δελ πάξζεθε θακία απάληεζε. Με βάζε ηα θαηαρσξεκέλα δεδνκέλα, 

παξαηεξήζεθε όηη ην 82% ησλ θνηηεηώλ (άηνκα ηα νπνία πξνεγνπκέλσο δελ 

είραλ αζρνιεζεί) ζα ήζειαλ λα αζρνιεζνύλ κε ηνλ αζιεηηζκό, θπξίσο γηα ιόγνπο 

ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο πγείαο, ελώ ην 17% ιόγσ πίεζεο ησλ καζεκάησλ θαη 

έιιεηςεο ρξόλνπ δε ζα ήζειε λα αζρνιεζεί κε θάπνην άζιεκα. 

 

2

1%

257

99%

Ναι

Ότι

 

Γξάθεκα 6. Απαληήζεηο θνηηεηώλ ζην εξώηεκα «Γλσξίδεηε ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

άζθεζεο σο πξνο ηελ πγεία?» 
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156

60%

103

40%
Ναι

Ότι

 

 

Γξάθεκα 7. Απαληήζεηο θνηηεηώλ ζην εξώηεκα «Πξνζέρεηε ηε δηαηξνθή ζαο?» 

 

164

63%

95

37%

Ναι

Ότι

 

 

Γξάθεκα 8. Απαληήζεηο θνηηεηώλ ζην εξώηεκα «Διέγρεηε ζπρλά ην ζσκαηηθό ζαο 

βάξνο?» 

 

 Από ηα γξαθήκαηα 7 θαη 8 παξαηεξήζεθε όηη ην 60% πεξίπνπ ησλ θνηηεηώλ έρεη 

δηαηξνθηθή ζπλείδεζε θαη αζρνιείηαη κε ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο ηνπ. Παξόια 

απηά, ην ππόινηπν 40% δελ δείρλεη ηδηαίηεξε επαηζζεζία γηα ην ζσκαηηθό ηνπ 

βάξνο θαη ηηο δηαηξνθηθέο ηνπ ζπλήζεηεο. Δπηπξόζζεηε θαηεύζπλζε ζα κπνξνύζε 

λα δνζεί ζε απηόλ ηνλ ηνκέα γηα πεξηζζόηεξε επαηζζεηνπνίεζε θαη πξαθηηθή 

εθαξκνγή.  
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ΜΔΡΟ Γ 

Οθέιε Φνηηεηώλ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ζε ρέζε κε ηνλ Παλεπηζηεκηαθό 

Αζιεηηζκό 

 

Πίλαθαο 6. Καηαγξαθή απόςεσλ θαη αληηιήςεσλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ηα νθέιε πνπ 

ηνπο παξέρεη ην Αζιεηηθό Πξόγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ 

Ννκίδεηε όηη ν Παλεπηζηεκηαθόο Αζιεηηζκόο θαη εηδηθόηεξα ην 

Αζιεηηθό Πξόγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, ζαο βνεζά λα 

αλαπηύμεηε θαη άιιεο ζσκαηηθέο ςπρηθέο θαη πλεπκαηηθέο αξεηέο? 

Αξηζκόο 

Φνηηεηώλ  

Ναη  229 

Όρη  1 

Γε γλσξίδσ 29 

74

117.4

26

55

11

100

49

8

28
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Ομαδικόηηηα

Σωμαηική Υγεία

Βεληίωζη Σσμπεριθοράς και Σηάζη Εωής απένανηι ζηον Αθληηιζμό

Σσνεργαζία

Υπομονή

Ψστολογική Υγεία και Ψσταγωγεία

Χαλαρώνει ηο πνεύμα - Ζρεμία

Γιά Βίοσ Μάθηζη και Άζκηζη

Γνώζεις και Δμπειρίες
 

Γξάθεκα 9. Καηαγξαθή απαληήζεσλ θνηηεηώλ ζην εξώηεκα «Πνηεο είλαη νη ζσκαηηθέο, 

ςπρηθέο θαη πλεπκαηηθέο αξεηέο πνπ ζαο έρεη βνεζήζεη λα αλαπηύμεηε ην 

αζιεηηθό πξόγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ?» 
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Πίλαθαο 7. Δλδεηθηηθή θαηαγξαθή απόςεσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ Αζιεηηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηδέαο γηα Γηά Βίνπ Άζθεζε.  

Πηζηεύεηε όηη ην Αζιεηηθό Πξόγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ζαο βνήζεζε 

λα θαιιηεξγήζεηε ηελ ηδέα γηα δηά βίνπ άζθεζε? Αλ Ναη κε πνην ηξόπν, Αλ Όρη 

γηαηί? 

«Ναη, κάζακε θαη θαηαλνήζακε όηη ν αζιεηηζκόο είλαη επεξγεηηθόο γηα  ηελ πγεία καο» 

«Ναη, κέζα από ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη ζηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη γηα δηά βίνπ 

άζθεζε» 

«Ναη, κέζα από ηε ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ καζήκαηνο» 

«Ναη, γηαηί καο δόζεθε λα θαηαιάβνπκε όηη ε άζθεζε πξέπεη λα είλαη κέζα ζηε δσή 

καο, αθόκε θαη ζηηο ζπνπδέο» 

«Ναη, γηαηί εγώ σθειήζεθα πνιύ κέζα από ην αζιεηηθό πξόγξακκα θαη πηζηεύσ πξέπεη 

λα ην δηαηεξήζνπκε γηα όιε καο ηε δσή» 

«Ναη, κέζα από ην ζεσξεηηθό κάζεκα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαζεγεηή» 

«Ναη, γηαηί όζν αζινύκαη ληώζσ ςπρηθά θαη ζσκαηηθά πνιύ σξαία» 

«Ναη, γηαηί κάζακε ηε ζεκαζία ηνπ αζιεηηζκνύ ζηε δσή καο» 

«Ναη, κε ηε ζπλερή εθγύκλαζε παξαηεξνύκαη ηα νθέιε ηεο άζθεζεο θαη απηό καο 

θάλεη λα ζέινπκε λα ζπλερίζνπκε» 

«Ναη, ιόγσ αιιαγήο ηεο δηάζεζεο καο» 

«Ναη , γηαηί βιέπσ βειηίσζε ζην ζώκα κνπ θαη γίλεηαη ελδηαθέξνλ» 

«Ναη, γηαηί ην παηρλίδη είλαη ελδηαθέξνλ θαη ςπραγσγηθό θαη κέζα από απηό 

γπκλαδόκαζηε» 

«Ναη, κέζα από ηα καζήκαηα αγαπήζακε ηε γπκλαζηηθή» 

«Ναη, δηόηη σζεί ηνλ θνηηεηή πξνο ηνλ αζιεηηζκό» 

«Ναη, δίλνληαο καο ηελ επθαηξία λα δήζνπκε ζεηηθέο εληππώζεηο ηεο άζιεζεο ζηνλ 

νξγαληζκό θαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα κνπ» 

«Ναη, αληηιήθζεθα όηη ν αζιεηηζκόο είλαη κέζα ζηε δσή καο θάηη επράξηζην θαη όρη 

βαξεηό» 

«Ναη, γηαηί ζε θάλεη λα ελδηαθέξεζαη πεξηζζόηεξν κε ην ζώκα ζνπ» 

Πίλαθαο 8. Καηαγξαθή απόςεσλ ζρεηηθά κε ηα ζεκαληηθόηεξα νθέιε πνπ έρνπλ 

απνθνκίζεη νη θνηηεηέο κε ηνλ Παλεπηζηεκηαθό Αζιεηηζκό. 
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Πνηα είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα νθέιε πνπ έρεηε απνθνκίζεη από ηελ ελαζρόιεζε ζαο 

κε ηνλ Παλεπηζηεκηαθό Αζιεηηζκό? 

Οκαδηθόηεηα θαη Σπλεξγαζία 

Κνηλσληθνπνίεζε 

Σσκαηηθή Άζθεζε θαη Υγεία 

Χπρνινγηθή Υγεία θαη Χπραγσγία 

Γηαηήξεζε ή Απώιεηα Βάξνπο 

Γηεύξπλζε Γλώζεσλ ζε Θέκαηα Αζιεηηζκνύ 

Βειηίσζε Σπκπεξηθνξάο θαη Σηάζε Εσήο Απέλαληη ζηνλ Αζιεηηζκό 

 

 

20

61

28 45

36

15880

Ομαδικόηηηα

Κοινωνικοποίηζη

Σωμαηική Άζκηζη και Υγεία

Ψστολογική Υγεία και

Ψσταγωγεία

Γιαηήρηζη ή Απώλεια Βάροσς

Γιεύρσνζη Γνώζεων ζε Θέμαηα

Αθληηιζμού

Βεληίωζη Σσμπεριθοράς και

Σηάζη Εωής Απένανηι ζηον

Αθληηιζμό

 

 

Γξάθεκα 10. Καηαγξαθή απόςεσλ όζνλ αθνξά ηα πην ζεκαληηθά νθέιε πνπ έρνπλ 

απνθνκίζεη νη θνηηεηέο από ηε γεληθή ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνλ 

Παλεπηζηεκηαθό ΑΘιεηηζκό 
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ΜΔΡΟ Γ 

Μαζήκαηα Αζιεηηζκνύ 

 

 

Πίλαθαο 9. Καηαγξαθή απόςεσλ θνηηεηώλ αλ ηα καζήκαηα αζιεηηζκνύ βνήζεζαλ ηνπο 

ίδηνπο λα θαηαιάβνπλ ηε ζεκαζία ηεο άζθεζεο   

 

Σα καζήκαηα αζιεηηζκνύ ζαο βνήζεζαλ λα θαηαιάβεηε 

ηε ζεκαζία ηεο άζθεζεο σο πξνο ηε βειηίσζε ηεο 

πγείαο? 

Αξ. 

Φνηηεηώλ  

 

% 

Πνζνζηό 

Ναη  255 98% 

Όρη  0 0% 

Φακέλεο ηηκέο 4  2% 

Πηζηεύεηε όηη ην κάζεκα ζαο βνήζεζε λα αγαπήζεηε θαη 

λα αζρνιεζείηε πεξηζζόηεξν κε ηνλ αζιεηηζκό? 

Αξ. 

Φνηηεηώλ 

% 

Πνζνζηό 

Ναη  234  92% 

Όρη  10  4% 

Φακέλεο ηηκέο 11 4% 

Πξνζσπηθά νθέιε κέζα από ηελ ελαζρόιεζε ησλ 

θνηηεηώλ κε ηα καζήκαηα  αζιεηηζκνύ 

Αξ. 

Φνηηεηώλ 

% 

Πνζνζηό 

Βειηίσζε Υγείαο θαη Σώκαηνο 188  72,5% 

Αλάπηπμε Φπζηθήο Καηάζηαζεο 89  34,3% 

Χπρνινγηθή Υγεία θαη Χπραγσγία 121  46,7% 

Απώιεηα Βάξνπο θαη πην Υγηεηλέο Γηαηξνθηθέο Σπλήζεηεο 35  13,5% 

Καιύηεξε Δπαθή κε ηα Αζιήκαηα θαη Σσζηό Τξόπν 

Άζθεζεο 

65  25% 

Κνηλσληθνπνίεζε θαη Γεκηνπξγία Φίισλ 54 20,8% 

Βειηίσζε Σπκπεξηθνξάο θαη Σηάζε Εσήο Απέλαληη ζηνλ 

Αζιεηηζκό 

33 12,7% 
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ΑΔΡΟΒΙΚΗ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ 

 

Πίλαθαο 10. Καηαγξαθή απόςεσλ θνηηεηώλ αλ είλαη επραξηζηεκέλνη από ηε δηαδηθαζία 

ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ γίλνληαη ζην κάζεκα ηεο Αεξνβηθήο 

Γπκλαζηηθήο  

 

Δίζηε επραξηζηεκέλνο από ηε δηαδηθαζία ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ 

γίλνληαη? Αλ Ναη γηαηί, Αλ Όρη εμεγήζηε. 

 

«Ναη, γηαηί γίλνληαη αξθεηά νξγαλσκέλα» 

«Ναη, αξθεηά επραξηζηεκέλε. Δμαίξεηε ε δηδάζθνπζα κε θαιό πξόγξακκα» 

«Ναη, κε ηε βνήζεηα ησλ θαζεγεηώλ καο θαηαλνήζακε ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο» 

«Ναη, δηόηη απέθηεζα απηνπεπνίζεζε» 

«Ναη, ππάξρεη επράξηζην πεξηβάιινλ» 

«Ναη, ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη δηαζθέδαζε θαη κάζεζε, έηζη θαηαλννύληαη 

θαιύηεξα νη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο» 

«Ναη, γηαηί ε δηδάζθνπζα καο έθαλε κε ηνλ ηξόπν ηεο, λα ελδηαθεξζνύκε γηα ην κάζεκα 

θαη γεληθά ήηαλ επράξηζην» 

«Ναη, κάζακε λέεο ηερληθέο, γπκλαζηήθακε ζσζηά θαη πεξάζακε επράξηζηα» 

«Ναη, γηαηί καζαίλνπκε ζε αξθεηά θαιό βαζκό λα δηδαζθόκαζηε όπσο πξέπεη ην θάζε 

άζιεκα» 

«Ναη, γηαηί εθηόο από ηελ άζθεζε, θαηαιάβακε θαη ηελ ηερληθή ηνπ αεξόκπηθ» 

«Ναη, γηαηί ππάξρεη νκαδηθόηεηα» 

«Ναη, ήηαλ πνιύ θαινί νη θαζεγεηέο θαη επράξηζηνη» 

«Ναη, εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, δηδαζθαιία κε ελζνπζηαζκό, επράξηζηεο 

πξνζσπηθόηεηεο» 

«Ναη πνιύ επραξηζηεκέλε. Υπάξρεη πιήξεο νξγάλσζε» 

«Ναη, πνιύ επραξηζηεκέλε κε ην πξνζσπηθό πνπ δηδάζθεη ηα αζιήκαηα» 

«Ναη, δίλεηε πξνζνρή ζε όινπο, παξόιν πνπ ηα ηκήκαηα είλαη πνιπάξηζκα» 
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Πίλαθαο 11. Καηαγξαθή θπξηόηεξσλ εηζεγήζεσλ θνηηεηώλ όζν αθνξά ην κάζεκα ηεο 

Αεξνβηθήο Γπκλαζηηθήο 

 

   

Δηζεγήζεηο από θνηηεηέο πνπ θαηαγξάθεθαλ  ζην κάζεκα ηεο Αεξνβηθήο 

Γπκλαζηηθήο 

 

«Μηθξόηεξα ηκήκαηα. Δίκαζηε πνιιά άηνκα θαη έρνπκε δπζθνιία ζηε δηεμαγσγή ηνπ 

καζήκαηνο» (Δηζήγεζε από αξθεηνύο θνηηεηέο) 

«Να πξνζθέξνληαη πεξηζζόηεξα ηκήκαηα θάζε εμάκελν» 

«Πεξηζζόηεξα κέζα όπσο θαιύηεξν ξαδηόθσλν θαη κηθξόθσλν» 

«Να απμεζνύλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο, ιόγσ ηνπ βαζκνύ δπζθνιίαο» 

«Δίλαη όια πνιύ θαιά» 

«Καιύηεξν ερνζύζηεκα θαη θαιύηεξνο εμαεξηζκόο» 

«Καιύηεξν ερνζύζηεκα, κηθξόθσλν γηα ηνλ θαζεγεηή θαη κνπζηθή ζε όιν ηνλ ρώξν» 

«Μηθξόηεξα ηκήκαηα, γηα λα αζρνιεζεί ν θαζεγεηήο αηνκηθά κε θάζε θνηηεηή» 
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ΑΝΣΙΠΣΔΡΙΗ 

 

 

Πίλαθαο 12. Καηαγξαθή απόςεσλ θνηηεηώλ αλ είλαη επραξηζηεκέλνη από ηε δηαδηθαζία 

ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ γίλνληαη ζην κάζεκα ηεο αληηπηέξηζεο  

 

Δίζηε επραξηζηεκέλνο από ηε δηαδηθαζία ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ 

γίλνληαη? Αλ Ναη γηαηί, Αλ Όρη εμεγήζηε. 

 

«Ναη, θαζώο μεθηλήζακε από ην κεδέλ, κέζα ζε ιίγν ρξνληθό δηάζηεκα θαηαιήμακε λα 

παίδνπκε αμηνπξεπέο» 

«Ναη, ππήξρε ζπζηεκαηηθόηεηα θαη νξγάλσζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. 

Πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο από ηα απιά ζηα ζύλζεηα, ελώ ππήξρε πάληα βνήζεηα από 

ηνπο δηδάζθνληεο» 

«Ναη, γηαηί είλαη θαιά νξγαλσκέλα θαη γίλνληαη κε επράξηζην ηξόπν» 

«Ναη, νη θαζεγεηέο είλαη πνιύ θαινί, ππάξρεη πξαθηηθό θαη ζεσξεηηθό κέξνο πνπ βνεζά 

ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ αζιεκάησλ» 

«Ναη, νη δηδάζθνληεο είλαη επαξθώο θαηαξηηζκέλνη θαη δηδάζθνπλ κε ελζνπζηαζκό» 

«Ναη, επεηδή βνεζνύλ θάπνηνλ πνπ δελ αζρνιήζεθε πνηέ, λα αζρνιεζεί ζην κέιινλ» 

«Ναη, γηαηί ππάξρεη επηθνηλσλία θαη καζαίλνπκε» 

«Ναη, ν θαζεγεηήο ήηαλ θαιόο θαη ην ηκήκα όρη αξθεηά πνιππιεζή» 

«Ναη, γηαηί ηα καζήκαηα γίλνληαη δνκεκέλα» 

«Ναη, καο έδσζε ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπκε πεξηζζόηεξν ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

θαη ην πξόγξακκα ηνπ αζιεηηθνύ θέληξνπ» 

«Ναη, αιιά ζα έπξεπε λα πξνζθέξνληαη πεξηζζόηεξεο πηζησηηθέο κνλάδεο» 

«Ναη, θαη νη δύν θαζεγεηέο ήηαλ ζε πνιύ ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ππνκνλεηηθνί» 

«Ναη, καζαίλνπκε ηνπο θαλόλεο, ηα βήκαηα θαη ηηο ηερληθέο, θαζώο θαη παηρλίδη πνπ ζνπ 

θαιιηεξγεί ην αίζζεκα λα ζνπ αξέζεη» 
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Πίλαθαο 13. Καηαγξαθή θπξηόηεξσλ εηζεγήζεσλ θνηηεηώλ όζν αθνξά ην κάζεκα ηεο 

αληηπηέξηζεο 

 

   

Δηζεγήζεηο από θνηηεηέο πνπ θαηαγξάθεθαλ  ζην κάζεκα ηεο Αληηπηέξηζεο 

 

«Πεξηζζόηεξνο θιηκαηηζκόο ζηελ κεγάιε αίζνπζα πνιιαπιήο ρξήζεο» 

«Να ππάξρεη θαη 2
ν
 επίπεδν» 

«Πεξηζζόηεξε πνηθηιία ζηα αζιήκαηα, κηθξόηεξα ηκήκαηα θαη πεξηζζόηεξεο πηζησηηθέο 

κνλάδεο» 

«Να κελ είλαη ηόζν απαηηεηηθά ηα καζήκαηα, αθνύ είλαη κόλν 3 πηζησηηθέο κνλάδεο, 

θαη θαιύηεξν θιηκαηηζκό» 

«Τν badminton λα έρεη ηε δηθή ηνπ κεγάιε αίζνπζα, γηαηί ηώξα κεηαθέξεηαη ην δίθηπ» 

«Να ζπλερίζνπλ θαη λα δεκηνπξγεζνύλ θαιύηεξεο ζπλζήθεο ππνδνκήο ζην  badminton, 

ζσζηέο εγθαηαζηάζεηο θαη γήπεδα» 

«Πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε γύξσ από ην αζιεηηθό θέληξν, πξνο ηελ επξύηεξε 

παλεπηζηεκηαθή νκάδα» 

«Κακία εηζήγεζε, όια πνιύ θαιά» 
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ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ 

 

 

 

Πίλαθαο 14. Καηαγξαθή απόςεσλ θνηηεηώλ αλ είλαη επραξηζηεκέλνη από ηε δηαδηθαζία 

ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ γίλνληαη ζην κάζεκα ηεο αληηζθαίξηζεο  

 

 

Δίζηε επραξηζηεκέλνο από ηε δηαδηθαζία ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ 

γίλνληαη? Αλ Ναη γηαηί, Αλ Όρη εμεγήζηε. 

 

«Ναη, γηαηί ν θνηηεηήο καζαίλεη ηα θύξηα ζεκεία ηνπ αζιήκαηνο, έηζη ώζηε λα βξίζθεηαη 

ζε ζέζε λα ην ζπλερίζεη» 

«Ναη, είκαη αξθεηά επραξηζηεκέλε, γηαηί ππάξρεη πξνγξακκαηηζκόο ζε όια ηα 

καζήκαηα» 

«Ναη, καζαίλνπκε λα παίδνπκε ζσζηά θαη ην άζιεκα απνθηά ελδηαθέξνλ» 

«Ναη κε ηνλ ηξόπν απηό γλσξίζακε θαηλνύξγηα αζιήκαηα θαη ηερληθέο» 

«Ναη, κάζακε πιήξσο ην άζιεκα θαη ην αγαπήζακε» 

«Ναη, γηαηί εθηόο από ζεσξία θάλνπκε θαη πξάμε όπνπ καο βνεζά θαιύηεξα λα 

θαηαλνήζνπκε ηα πξάγκαηα» 

«Ναη γηαηί καο βνεζά ζηε ζσκαηηθή πγεία θαη ζηνλ ηξόπν ζθέςεο» 

«Ναη, επεηδή όια γίλνληαη επράξηζηα, δνκεκέλα θαη νξγαλσκέλα» 

«Ναη, ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα ήηαλ ιίγα θαη αζρνινύκαζηαλ πεξηζζόηεξν κε πξάμε» 

«Ναη, είλαη όια επράξηζηα θαη εθπαηδεπηηθά» 
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Πίλαθαο 15. Καηαγξαθή θπξηόηεξσλ εηζεγήζεσλ θνηηεηώλ όζν αθνξά ην κάζεκα ηεο 

αληηζθαίξηζεο 

 

   

Δηζεγήζεηο από θνηηεηέο πνπ θαηαγξάθεθαλ  ζην κάζεκα ηεο Αληηζθαίξηζεο 

 

«Τν αζιεηηθό πξόγξακκα ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ έρεη θαιύςεη ηηο αλάγθεο θάζε 

θνηηεηή» 

«Σε κεξηθά καζήκαηα, ιηγόηεξα άηνκα» 

«Να κε δίλεηε ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηελ ηερληθή αμηνιόγεζε, αιιά ζηελ πξνζπάζεηα 

ώζηε λα ελζαξξύλνληαη πεξηζζόηεξν νη θνηηεηέο» 

«Όρη ηέληο ζηνλ ήιην» 

«Σσζηέο ζπλζήθεο, κηθξόηεξα ηκήκαηα» 

«Όια ηέιεηα» 

«Γεκηνπξγία θαη 2
ν
 επίπεδν» 

«Μηθξόηεξα ηκήκαηα θαη εζσηεξηθά γήπεδα ηέληο» 
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ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

 

 

Πίλαθαο 16. Καηαγξαθή απόςεσλ θνηηεηώλ αλ είλαη επραξηζηεκέλνη από ηε δηαδηθαζία 

ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ γίλνληαη ζην κάζεκα ηεο Γηά Βίνπ 

Φπζηθήο Καηάζηαζεο  

 

Δίζηε επραξηζηεκέλνο από ηε δηαδηθαζία ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ 

γίλνληαη? Αλ Ναη γηαηί, Αλ Όρη εμεγήζηε. 

 

«Ναη, επεηδή κνπ αξέζεη ε γπκλαζηηθή κε βάξε» 

«Ναη, είλαη όια πνιύ θαιά νξγαλσκέλα» 

«Ναη, είκαη αξθεηά επραξηζηεκέλε, γηαηί ήηαλ ελδηαθέξνλ ηα καζήκαηα θαη κάζακε 

αξθεηά» 

«Ναη, είκαη επραξηζηεκέλε, γηαηί δηαθξίζεηο δε γίλνληαη θαη ππάξρεη θάπνην πξόγξακκα» 

«Ναη, γηαηί είλαη πνιύ θαιόο ν θαζεγεηήο, αιιά είλαη πνιπάξηζκα ηα ηκήκαηα» 

«Ναη από ηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο, θαη ηνλ ελζνπζηαζκό πνπ γίλνληαη» 

«Ναη, γηαηί εθηόο από ζεσξία θάλνπκε θαη πξάμε όπνπ καο βνεζά θαιύηεξα λα 

θαηαλνήζνπκε ηα αζιήκαηα» 

«Ναη, γηαηί γίλνληαη ζε επράξηζην πεξηβάιινλ θαη ζε βνεζά λα δεηο πην αζιεηηθά ηε δσή 

ζνπ» 

«Ναη, ν δηδάζθσλ ήηαλ ππέξνρνο» 

«Ναη, επράξηζην κάζεκα, πνιύ θαιή επηθνηλσλία κε ην δηδάζθνληα, πνιύ θαιή ηερληθή 

πξνπόλεζε» 

«Όρη ιόγσ κεγάισλ αθξναηεξίσλ» 

«Ναη γηαηί είλαη θαιά επεμεγεκαηηθά θαη επράξηζηα» 

«Ναη, γηαηί ν θαζεγεηήο κε ην ηξόπν πνπ έθαλε ην κάζεκα, καο έθαλε λα αγαπήζνπκε 

ηνλ αζιεηηζκό» 
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Πίλαθαο 17. Καηαγξαθή θπξηόηεξσλ εηζεγήζεσλ θνηηεηώλ όζν αθνξά ην κάζεκα ηεο 

Γηά Βίνπ Φπζηθήο Καηάζηαζεο 

 

   

Δηζεγήζεηο από θνηηεηέο πνπ θαηαγξάθεθαλ  ζην κάζεκα ηεο Γηά Βίνπ Φπζηθήο 

Καηάζηαζεο 

 

«Μηθξόηεξα ηκήκαηα» 

«Να δεκηνπξγεζεί 2
ν
 επίπεδν» 

«Να απμεζνύλ νη ζέζεηο γηα ηα καζήκαηα» 

«Να πξνζηεζνύλ θαη άιια αζιήκαηα» 

«Να δεκηνπξγεζνύλ θαη άιια ηκήκαηα» 

«Τηο ώξεο αηρκήο ηνπ γπκλαζηεξίνπ, ππάξρεη ιίγε δπζθνξία» 
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ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΑ 

 

 

 

 

Πίλαθαο 18. Καηαγξαθή απόςεσλ θνηηεηώλ αλ είλαη επραξηζηεκέλνη από ηε δηαδηθαζία 

ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ γίλνληαη ζην κάζεκα ηεο θαιαζόζθαηξαο  

 

Δίζηε επραξηζηεκέλνο από ηε δηαδηθαζία ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ 

γίλνληαη? Αλ Ναη γηαηί, Αλ Όρη εμεγήζηε. 

 

«Ναη, επεηδή ζπλδπάδεη ζεσξία θαη πξάμε» 

«Ναη, νη θαζεγεηέο είλαη πνιύ θαινί» 

«Ναη, αθνύ ην δηδαθηηθό θνκκάηη γίλεηαη κε επράξηζην ηξόπν» 

«Ναη, γηαηί κάζακε θαλνληζκνύο πνπ δε μέξακε» 

«Ναη, γηαηί ζπλδύαδαλ ςπραγσγία θαη κάζεζε» 

«Ναη, νη θαζεγεηέο έρνπλ πνιύ ππνκνλή θαη όξεμε θαη ην παλεπηζηήκην ηνλ εμνπιηζκό» 

«Ναη, καζαίλεηο πνιιά γηα αζιήκαηα θαη πγεία» 

«Ναη, γηαηί είλαη άξηηα θαηαξηηζκέλα ηα καζήκαηα ζε όινπο ηνπο ηνκείο» 

«Ναη,αιιά αλ είρακε πεξηζζόηεξν ρξόλν ζα ήηαλ θαιύηεξα» 

«Ναη, πάξα πνιύ. Οη θαζεγεηέο είλαη πάξα πνιύ θηιηθνί θαη θαηαλνεηηθνί» 
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Πίλαθαο 19. Καηαγξαθή θπξηόηεξσλ εηζεγήζεσλ θνηηεηώλ όζνλ αθνξά ην κάζεκα ηεο 

θαιαζόζθαηξαο 

 

   

Δηζεγήζεηο από θνηηεηέο πνπ θαηαγξάθεθαλ  ζην κάζεκα ηεο Καιαζόζθαηξαο 

 

«Να γίλνληαη ζε ώξεο πνπ δελ έρεη δέζηε» 

«Να πξνζθέξνληαη πεξηζζόηεξα ηκήκαηα γηα θάζε εμάκελν» 

«Να απμεζνύλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο από 3 ζε 5» 

«Να έρνπκε πεξηζζόηεξα παξαδείγκαηα από κεγάινπο παίθηεο» 

«Μηθξόηεξα ηκήκαηα» 

«Καιύηεξν θιηκαηηζκό θαη λα δίλνληαη πεξηζζόηεξεο πηζησηηθέο κνλάδεο ζηα 

καζήκαηα αζιεηηζκνύ» 

«Καιύηεξν θιηκαηηζκό θαη ηα ζεξηλά καζήκαηα λα μεθηλάλε πην γξήγνξα» 
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ΠΔΣΟΦΑΙΡΑ 

 

 

Πίλαθαο 18. Καηαγξαθή απόςεσλ θνηηεηώλ αλ είλαη επραξηζηεκέλνη από ηε δηαδηθαζία 

ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ γίλνληαη ζην κάζεκα ηεο πεηόζθαηξαο  

 

Δίζηε επραξηζηεκέλνο από ηε δηαδηθαζία ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ 

γίλνληαη? Αλ Ναη γηαηί, Αλ Όρη εμεγήζηε. 

 

«Ναη, γηαηί εθηόο από ζεσξία γίλεηαη θαη αξθεηή πξάμε, πνπ καο βνεζά λα 

θαηαλνήζνπκε ηε ζεσξία» 

«Ναη, γηαηί ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη κε άξηζην ηξόπν θαη νη θαζεγεηέο είλαη θαηάιιεια 

θαηαξηηζκέλνη» 

«Ναη, γηαηί θαιύςακε όια ηα θύξηα ζεκεία ηνπ αζιήκαηνο πνπ ζα κπνξέζνπλ λα καο 

βνεζήζνπλ αλ ζέινπκε λα ζπλερίζνπκε» 

«Ναη, δηόηη ζαλ πξαθηηθή εμέηαζε ζεσξείηαη θάζε κέξα θαη όρη κηα ζπγθεθξηκέλε κέξα. 

Έηζη εθαξκόδεηαη ε ζπλερήο εμέηαζε ηνπ θνηηεηή»  

«Ναη, αιιά δελ ηνλίζηεθε από θαλέλα όηη θάπνηνη θνηηεηέο ήηαλ αγύκλαζηνη θαη δελ 

άληεραλ ηελ πνιύ ζθιεξή πξνπόλεζε» 

«Ναη, δηδάζθνληαη απ’ όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο θαη γίλεηαη πξαθηηθή εμέηαζε πνπ είλαη 

πνιύ ζεκαληηθό» 

«Ναη, αιιά επεηδή είλαη πηεζκέλνο ν ρξόλνο, πηεζηήθακε ιηγάθη, αιιά νθ» 

«Ναη, γηαηί είλαη επράξηζηα» 

«Ναη, ήηαλ νξγαλσκέλα θαη δελ ήηαλ θνπξαζηηθό, αθνύ είρακε θαη ηα καζήκαηα ηεο 

ζεσξίαο» 

«Ναη, γηαηί είλαη θαιά νξγαλσκέλα» 
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Πίλαθαο 19. Καηαγξαθή θπξηόηεξσλ εηζεγήζεσλ θνηηεηώλ όζνλ αθνξά ην κάζεκα ηεο 

πεηόζθαηξαο 

 

   

Δηζεγήζεηο από θνηηεηέο πνπ θαηαγξάθεθαλ  ζην κάζεκα ηεο Πεηόζθαηξαο 

 

«Κακία εηζήγεζε, όια πνιύ θαιά» 

«Καηάιιεινο θιηκαηηζκόο θαη λα απμεζνύλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο γηα ηα καζήκαηα 

αζιεηηζκνύ» 

«Ζ πξαθηηθή εμέηαζε λα γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν (ζε όιε ηε δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ)» 

«Σηελ αξρή λα κελ γίλεηαη ηόζν θνπξαζηηθή πξνπόλεζε γηαηί θάπνηνη θνηηεηέο δελ ηελ 

αληέρνπλ» 

«Να πξνζθέξνληαη πεξηζζόηεξα ηκήκαηα γηα θάζε εμάκελν» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ 

 

 

Πίλαθαο 18. Καηαγξαθή απόςεσλ θνηηεηώλ αλ είλαη επραξηζηεκέλνη από ηε δηαδηθαζία 

ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ γίλνληαη ζην κάζεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ  

 

Δίζηε επραξηζηεκέλνο από ηε δηαδηθαζία ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ 

γίλνληαη? Αλ Ναη γηαηί, Αλ Όρη εμεγήζηε. 

 

«Ναη, κέζα από ηα ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά καζήκαηα» 

«Ναη, δηδαζθόκαζηε ζσζηά θαη ππάξρεη θαη παηρλίδη» 

«Ναη, ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη δηαζθέδαζε θαη κάζεζε, έηζη θαηαλννύληαη 

θαιύηεξα νη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο» 

«Ναη, πνιύ επραξηζηεκέλνη, γίλνληαη επράξηζηα ρσξίο πίεζε» 

«Ναη, ν ζπλδπαζκόο ζεσξίαο θαη πξάμεο ζνπ δίλεη νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ην 

πνδόζθαηξν» 

«Ναη, γίλνληαη κε ζσζηό ηξόπν, ηόζν γηα αξράξηνπο όζν θαη γηα πξνρσξεκέλνπο» 

«Ναη, πνιύ θαιή νξγάλσζε» 

«Ναη, γηαηί είδα πξνζσπηθά νθέιε» 

«Ναη, γηαηί ζπλδπάδεη ηε ζεσξεηηθή γλώζε κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή» 

«Ναη, γηαηί καζαίλνπκε ηνπο θαλνληζκνύο ησλ αζιεκάησλ, αιιά θαη ηηο δηαθνξεηηθέο 

ηαθηηθέο» 

«Ναη, γηαηί ππάξρεη θαιή νξγάλσζε ηόζν ζηε ζεσξεηηθή παξάδνζε όζν θαη ζηελ 

πξαθηηθή» 

«Ναη, επεηδή ην κεγαιύηεξν κέξνο είλαη πξαθηηθό» 

Ναη, γηαηί αζθνύκαζηε θαη καζαίλνπκε ηαπηόρξνλα» 

«Ναη, γηαηί καζαίλνπκε ηε ζσζηή άζθεζε θαη ηερληθή θαη ηα θάλνπκε ζηελ πξάμε» 
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Πίλαθαο 19. Καηαγξαθή θπξηόηεξσλ εηζεγήζεσλ θνηηεηώλ όζνλ αθνξά ην κάζεκα ηνπ 

πνδνζθαίξνπ 

 

   

Δηζεγήζεηο από θνηηεηέο πνπ θαηαγξάθεθαλ  ζην κάζεκα ηνπ Πνδνζθαίξνπ 

 

«Πεξηζζόηεξεο ώξεο, παξαδείγκαηα κε βίληεν από κεγάιεο νκάδεο ή από αζιεηέο» 

«Να γίλεη πην πνιύ ώξα ε αεξόβηα άζθεζε θαη λα πξνζηεζεί 2
ν
 θαη 3

ν
 επίπεδν» 

«Όρη, ν θαζεγεηήο έρεη πνιύ όξεμε θαη ην παλεπηζηήκην παξέρεη όιν ηνλ εμνπιηζκό» 

«Τα καζήκαηα λα γίλνπλ ππνρξεσηηθά γηαηί ν αζιεηηζκόο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο ζηε 

δσή καο όζν αθνξά ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία» 

«Να γίλνληαη ιίγν πην αξγά ην θαινθαίξη» 

«Μηθξόηεξα ηκήκαηα θαη πεξηζζόηεξε πνηθηιία αζιεκάησλ» 

«Μεξηθά ηκήκαηα κηθξόηεξα ηκήκαηα, ζην πνδόζθαηξν είλαη εληάμεη» 

«Πεξηζζόηεξε πξαθηηθή θαη ζεσξία ζην γήπεδν» 

«Πηζηεύσ πσο ήδε γίλεηαη ζσζηή δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ» 

«Θέινπκε καζαδέξ» 

«Να γίλεη θαη 2
ν
 επίπεδν» 
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ΥΔΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 

 

Πίλαθαο 20. Καηαγξαθή απόςεσλ θνηηεηώλ αλ είλαη επραξηζηεκέλνη από ηε δηαδηθαζία 

ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ γίλνληαη ζην κάζεκα ηεο ρεηξνζθαίξηζεο  

 

Δίζηε επραξηζηεκέλνο από ηε δηαδηθαζία ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ 

γίλνληαη? Αλ Ναη γηαηί, Αλ Όρη εμεγήζηε. 

 

«Ναη, είλαη πνιύ θαιά νξγαλσκέλα» 

«Ναη, ην πξόγξακκα ησλ καζεκάησλ είλαη πνιύ θαιό» 

«Ναη, είλαη ελδηαθέξνλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα» 

«Ναη, νη θαζεγεηέο είλαη επράξηζηνη» 

 

Πίλαθαο 21. Καηαγξαθή θπξηόηεξσλ εηζεγήζεσλ θνηηεηώλ όζν αθνξά ην κάζεκα ηεο 

ρεηξνζθαίξηζεο 

 

  Δηζεγήζεηο από θνηηεηέο πνπ θαηαγξάθεθαλ  ζην κάζεκα ηεο Υεηξνζθαίξηζεο 

 

«Μηθξόηεξα ηκήκαηα» 

«Οη αζιεηέο λα κελ παίξλνπλ ηα καζήκαηα γηα λα κελ ππάξρεη ηόζε ζύγθξηζε κε 

θάπνηνλ πνπ γηα πξώηε θνξά αζρνιείηαη» 

«Καιύηεξν θιηκαηηζκό» 

«Να πξνζθέξνληαη πεξηζζόηεξα ηκήκαηα γηα θάζε εμάκελν» 
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ΜΔΡΟ Δ 

πκπεξάζκαηα - Δηζεγήζεηο 

 

πκπεξάζκαηα 

Από ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο θάλεθε όηη ε ζπλεηζθνξά ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνύ Αζιεηηζκνύ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη επνηθνδνκεηηθή σο πξνο 

ηελ πξόιεςε θαη δηαηήξεζε ηεο πγείαο ησλ θνηηεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. Οη 

εθηηκήζεηο θαη απόςεηο ησλ θνηηεηώλ ησλ επηιεγόκελσλ καζεκάησλ αζιεηηζκνύ έδεημαλ 

όηη, ηόζν ε ζσκαηηθή όζν θαη ε ςπρηθή πγεία, θαιιηεξγνύληαη έληνλα κέζσ ησλ 

δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηεί ην Αζιεηηθό Κέληξν θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

νιόπιεπξε αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ.  Βαζηθνί παξάκεηξνη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

ςπραγσγία, ζηελ θνηλσληθόηεηα, ζηε δηεύξπλζε γλώζεσλ ζε ζέκαηα αζιεηηζκνύ, ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ νιπκπηαθνύ ηδεώδνπο γηα επγελή άκηιια, ηίκην παηρλίδη, ζπλεξγαζία θαη 

νκαδηθόηεηα, εκπίπηνπλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ αζιεηηζκνύ θαη έρνπλ 

άκεζν αληίθηππν ζηελ αληίιεςε, θαηαλόεζε θαη εθηίκεζε ησλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ηα 

πνιιαπιά νθέιε πνπ απνθνκίδνληαη από ηελ ελεξγή ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνλ 

Παλεπηζηεκηαθό Αζιεηηζκό.   

Σπγθεθξηκέλα όζνλ αθνξά ην κέξνο ηεο κειέηεο όπνπ αμηνιόγεζε ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηηεηώλ θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ είραλ γηα ηνλ 

αζιεηηζκό, ηόζν ηα πξνεγνύκελα ρξόληα όζν θαη ηώξα, θάλεθε από ηα απνηειέζκαηα 

όηη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ γπλαηθώλ (88%) δελ είρε αζρνιεζεί κε ηνλ αζιεηηζκό 

πξνεγνπκέλσο  ελώ ζηνπο άλδξεο θπκάλζεθε πάιη ζε ςειά επίπεδα (75%). Τν ζπλνιηθό 

πνζνζηό ησλ θνηηεηώλ πνπ δελ είραλ πξνεγνπκέλσο ζπζηεκαηηθή ελαζρόιεζε κε ηνλ 

αζιεηηζκό θπκάλζεθε ζε εμαηξεηηθά ςειά επίπεδα, πεξίπνπ ζην 94%. Σπκπεξαζκαηηθά, 

κπνξεί λα ζεσξεζεί κεγάιε επηηπρία ην γεγνλόο όηη ην Αζιεηηθό Κέληξν, κέζα από ηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο, 

βνήζεζε λα επηιέμνπλ νη θνηηεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα αζιεηηζκνύ, ελώ ηα 

πξνεγνύκελα ρξόληα ε δξάζε ηνπο κε ηνλ αζιεηηζκό ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαη κε βάζε ηα 

ζεκεξηλά δεδνκέλα κόλν ην 18% ησλ θνηηεηώλ ηεο δελ γπκλάδεηαη θαζόινπ ιόγσ 

αξθεηήο πίεζεο θαη έιιεηςεο ρξόλνπ από ηα καζήκαηα παξαθνινύζεζεο.  
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Τα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ επίζεο όηη ην 77% ησλ θνηηεηώλ ήηαλ από 

ην 3
ν
 θαη 4

ν
 έηνο. Απηό είλαη έλα άιιν ζηνηρείν ην νπνίν καο ππνδειώλεη όηη ηα 

καζήκαηα αζιεηηζκνύ έθιεηζαλ ζρεηηθά λσξίο ηα αθξναηήξηα θαη παξνπζίαζαλ 

απμεκέλε δήηεζε, αθνύ ζε αξθεηά από ηα αζιήκαηα, δεκηνπξγήζεθαλ 2 ηκήκαηα γηα ην 

θάζε άζιεκα.  

Δπηπξόζζεηα, ζεκαληηθό είλαη ην γεγνλόο όηη έλα πνζνζηό πεξίπνπ 5% ησλ 

θνηηεηώλ ησλ ζεξηλώλ καζεκάησλ πνπ παξαθνινύζεζαλ ηα καζήκαηα αζιεηηζκνύ 

παξνπζίαδαλ ζνβαξά ρξόληα πξνβιήκαηα πγείαο. Φάλεθε όηη ηα ζεξηλά καζήκαηα 

πηζαλά λα ήηαλ κηα επθαηξία γηα απηνύο λα βειηηώζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο κε 

εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ησλ αζιεκάησλ, αιιά παξάιιεια λα ηνπο βνεζήζεη λα 

μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο.   

Τα πην ζεκαληηθά νθέιε πνπ πηζηεύνπλ νη θνηηεηέο όηη απεθόκηζαλ από ηελ 

ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνλ αζιεηηζκό θαη ηελ εκπεηξία πνπ είραλ κέζα από ηα καζήκαηα 

αζιεηηζκνύ, ήηαλ ε βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο πγείαο κε πνζνζηό 72%, ελώ ακέζσο κεηά 

ήηαλ ε ςπρνινγηθή αλάηαζε θαη ςπραγσγία κε πνζνζηό 46%. Ζ νκαδηθόηεηα, ε 

απόθηεζε εξεκίαο, ε ραιάξσζε ηνπ πλεύκαηνο, ε βειηίσζε ζπκπεξηθνξάο θαη ζηάζε 

δσήο απέλαληη ζηνλ αζιεηηζκό θαζώο, νη γλώζεηο θαη νη εκπεηξίεο ήηαλ ηα βαζηθά 

ζηνηρεία πνπ επεζήκαλαλ νη θνηηεηέο όηη σθειήζεθαλ κέζα από ηνλ Παλεπηζηεκηαθό 

Αζιεηηζκό.  

Σρεηηθά κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ θνηηεηώλ, παξαηεξήζεθε όηη ην 60% 

πεξίπνπ ησλ θνηηεηώλ έρεη δηαηξνθηθή ζπλείδεζε θαη αζρνιείηαη κε ην βάξνο ηνπ 

ζώκαηνο ηνπ. Παξόια απηά, ην ππόινηπν 40% δελ δείρλεη ηδηαίηεξε επαηζζεζία γηα ην 

ζσκαηηθό ηνπ βάξνο θαη ηε ζσζηή δηαηξνθή. Με βάζε ηα ππάξρνπζα δεδνκέλα ζα 

κπνξνύζε λα δνζεί πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε ζε απηόλ ηνλ ηνκέα, νύησο 

ώζηε λα ππάξμεη πεξηζζόηεξε επαηζζεηνπνίεζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή από ηνπο 

θνηηεηέο.  

Όζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηώλ από ηνλ ηξόπν θαη ην επίπεδν 

δηδαζθαιίαο ησλ επηιεγνκέλσλ καζεκάησλ αζιεηηζκνύ νη θνηηεηέο επηζήκαλαλ όηη, 

κέζα από ην πεξηερόκελν θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο, ην επράξηζην πεξηβάιινλ 

θαη ηελ επηθνηλσλία,  ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο θαζώο θαη ηελ ελ γέλεη πξαθηηθή 

δνθηκαζία όινη νη θνηηεηέο έκεηλαλ πιήξσο επραξηζηεκέλνη θαη ελζνπζηαζκέλνη. 
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Παξόια απηά, ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα, θάλεθε όηη ν απμεκέλνο αξηζκόο ησλ θνηηεηώλ 

ηνπ ηκήκαηνο ελδέρεηαη λα επεξεάδεη αξλεηηθά ζε θάπνην βαζκό ηελ πνηόηεηα ηνπ 

καζήκαηνο, όπσο ην κάζεκα ηεο αεξνβηθήο γπκλαζηηθήο θαη ηεο δηά βίνπ θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ιόγσ πεξηνξηζκέλνπ ρώξνπ.   

Δηζεγήζεηο 

Μέζα από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ νη ζεκαληηθόηεξεο εηζεγήζεηο πνπ 

πξνθύπηνπλ είλαη νη εμήο:   

1. Λόγσ ηνπ όηη ππάξρνπλ αξθεηέο πεξηπηώζεηο θνηηεηώλ κε δηάθνξα πξνβιήκαηα 

πγείαο, ηα νπνία δελ είλαη ζε ζέζε ν θάζε δηδάζθνληαο ή πξνπνλεηήο λα ηα 

γλσξίδεη, ζπληζηάηαη ε δεκηνπξγία θαη ππνβνιή ζρεηηθνύ εληύπνπ «Υπεύζπλε 

Γήισζε Σπκκεηνρήο» ζην νπνίν ν δηδάζθνληαο ή ν πξνπνλεηήο ή ε Γηνίθεζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, λα κελ θέξεη επζύλε ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θνηηεηήο 

παξνπζηάζεη πξόβιεκα πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο ζηνπο αζιεηηθνύο 

ρώξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ.     

2. Να ζπλερίζεη λα γίλεηαη ζπρλή ελεκέξσζε ζηνπο θνηηεηέο θαη γεληθόηεξα ζε όιε 

ηελ Παλεπηζηεκηαθή θνηλόηεηα, γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ, ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη όζνλ αθνξά ηνλ ςπραγσγηθό, θνηλσληθό θαη αγσληζηηθό 

αζιεηηζκό θαη ηε δπλαηόηεηα ησλ θνηηεηώλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα επηιεγόκελα 

καζήκαηα αζιεηηζκνύ κέζα ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπο. Να επηζεκαίλνληαη ηα 

βξαρππξόζεζκα θαη καθξνπξόζεζκα αηνκηθά νθέιε ηεο άζθεζεο, θαζώο θαη νη 

παξάγνληεο θηλδύλνπ ηεο ππό-θηλεηηθόηεηαο. 

3. Σρεηηθά κε ηα καζήκαηα αζιεηηζκνύ, θαίλεηαη όηη ιεηηνπξγνύλ πάξα πνιύ θαιά κε 

ηνλ ηξόπν πνπ γίλνληαη κέρξη ζήκεξα. Γελ παξνπζηάζηεθε από θαλέλα θνηηεηή 

θάπνην αξλεηηθό ζρόιην. Τν δηάγξακκα ηνπ καζήκαηνο κε ηε κνξθή ηεο ύιεο λα 

θαηαλέκεηαη 40% ζεσξία θαη 60% πξάμε, θάλεθε όηη είλαη θάηη ην νπνίν βνεζάεη 

πάξα πνιύ ηνπο θνηηεηέο λα αλαγλσξίζνπλ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ηεο άζθεζεο 

ηόζν σο πξνο ην ζεσξεηηθό ηνπο ππόβαζξν, όζν θαη ηελ πξαθηηθή ηνπο εθαξκνγή. 

Σεκαληηθό είλαη επίζεο ην γεγνλόο όηη ππήξμε εηζήγεζε από αξθεηνύο θνηηεηέο λα 

πξνζθέξνληαη πεξηζζόηεξα ηκήκαηα ζε θάζε εμάκελν θαζώο θαη 2ν επίπεδν. 

4. Γεκηνπξγία ζεκηλαξίσλ ή ζπλεδξίσλ ζρεηηθά κε ηε ζσζηή θαζνδήγεζε πνπ ζα 

ήηαλ θαιό λα αθνινπζνύλ νη θνηηεηέο, ζρεηηθά κε ηηο ζσζηέο δηαηξνθηθέο ηνπο 



 33 

ζπλήζεηεο, ηνλ έιεγρν ηνπ ζσκαηηθνύ ηνπο βάξνπο θαζώο θαη άιισλ παξακέηξσλ 

πγείαο όπσο θαξδηαθόο ζθπγκόο, ζάθραξν, πίεζε, ζσκαηηθή ζύζηαζε (άιηπε θαη 

ιηπώδεο κάδα) θ.α. 
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ΜΔΡΟ Σ 

Παξάξηεκα: Δξσηεκαηνιόγην 

 

 

 

 

Αμηνιόγεζε αληηιήςεσλ Φπζηθήο Αγσγήο από θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηα καζήκαηα αζιεηηζκνύ 

1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

α) Σρνιή: .................................................................................................................. 

β) Έηνο Σπνπδώλ: ................, β) Φύιν:......................, γ) Ζιηθία: ............................ 

Αζιεηήο: .........................,  

ε) Φξόλην Πξόβιεκα Υγείαο: .......... Ναη , .......... Όρη. Αλ Ναη Πξνζδηόξηζε  

.................................................................................................................................. 

2. Καζεκεξηλέο Πξνζσπηθέο Σπλήζεηεο Φνηηεηώλ 

Σεκεηώζηε Φ όπνπ ζαο αληηπξνζσπεύεη: 

α) Δίρεο αζρνιεζεί πξνεγνπκέλσο ζπζηεκαηηθά κε ηνλ αζιεηηζκό;     

    Ναη           Όρη              Ναη θαηά δηαζηήκαηα 

β) Αζρνιείζαη κε θάπνην άζιεκα;      Ναη           Όρη. Αλ Ναη αλάθεξε πνην. 

.................................................................................................................................. 

γ) Αλ δελ αζρνιείζαη ζα ήζειεο ζην κέιινλ λα αζρνιεζείο κε θάπνην άζιεκα πνην 

ελεξγά; Αλ Ναη γηαηί; Αλ όρη γηαηί; 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

δ)  Κάζε πόζν ζπρλά γπκλάδεζαη ηελ εβδνκάδα; 

                                                                                                             

Καζόινπ              1 - 2 θνξέο                  3-4  θνξέο                          5-6 θνξέο 
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3. Οθέιε Παλεπηζηεκηαθνύ Αζιεηηζκνύ 

1) Ννκίδεηο όηη ν παλεπηζηεκηαθόο αζιεηηζκόο ζε βνήζεζε λα αλαπηύμεηο θαη άιιεο 

ζσκαηηθέο, ςπρηθέο θαη πλεπκαηηθέο αξεηέο ; 

              

        Ναη                       Όρη                          Γελ γλσξίδσ 

 η) Αλ Ναη Πνηεο ; , Αλ  Όρη Γηαηί; 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

2) Πηζηεύεηο όηη ν παλεπηζηεκηαθόο αζιεηηζκόο ζε βνήζεζε λα θαιιηεξγήζεηο ηελ ηδέα 

γηα δηά βίνπ άζθεζε; Αλ Ναη κε πνην ηξόπν, Αλ Όρη γηαηί; 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

3) Πνηα είλαη ηα νθέιε πνπ έρεηο απνθνκίζεη από ηελ ελαζρόιεζε ζνπ κε ηνλ 

παλεπηζηεκηαθό αζιεηηζκό; 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 
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 Μαζήκαηα Αζιεηηζκνύ α) Πνην/ά κάζεκα/ηα αζιεηηζκνύ δηδάζθεζαη; 

…………………………………………................................................................. 

β) Δίζαη επραξηζηεκέλνο από ηε δηαδηθαζία ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ γίλνληαη; 

Αλ λαη γηαηί; Αλ όρη εμεγήζηε. 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

γ) Πηζηεύεηο όηη ην κάζεκα ζε βνήζεζε λα αγαπήζεηο θαη λα αζρνιεζείο  πεξηζζόηεξν κε 

ηνλ αζιεηηζκό; 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

δ) Πνηα είλαη ηα πξνζσπηθά ζνπ νθέιε κέζα από ηελ ελαζρόιεζε ζνπ κε ηα καζήκαηα 

αζιεηηζκνύ. Αλάθεξε ηα πην ζεκαληηθά. 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

ε) Έρεηο λα θάλεηο θάπνηεο πξνηάζεηο ή εηζεγήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ησλ  

καζεκάησλ αζιεηηζκνύ;  

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

Δπραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε ζπκκεηνρή ζνπ 


