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H EΥΡΩΠΗ ΓΕΡΝΑΕΙ ΡΑΓΔΑΙΑ 
Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σοβαρή δημογραφική πρόκληση. 
Κάθε χρόνο το προσδοκόμενο όριο ζωής στη γηραιά ήπειρο 
αυξάνεται κατά τρεις μήνες και ο αριθμός των ατόμων άνω 
των 65 ετών θα διπλασιαστεί τα επόμενα 50 χρόνια, θέτοντας 
τεράστια πίεση στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής 
ασφάλισης.



Συγχρόνως, είναι γνωστό ότι η απραξία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος 
δολοφόνος στον κόσμο. Οι φθορές που προκαλούνται από την έλλειψη φυσικής 
δραστηριότητας καταγράφονται σαν το σημαντικότερο οικονομικό κόστος που 
σχετίζεται με την καθιστική ζωή.

Η πρόληψη των ασθενειών και η προαγωγή της υγείας, μέσω της φυσικής 
δραστηριότητας μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας της 
Ευρώπης να παραμείνουν αυτοεξυπηρετούμενα και να διατηρήσουν μια καλή 
ποιότητα ζωής για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Με άλλα λόγια, η 
φυσική δραστηριότητα είναι ένα οικονομικά αποτελεσματικό μέτρο στη μείωση του 
ρίσκου των μη μεταδοτικών ασθενειών (ΝCDs), όπως η υπέρταση και ο διαβήτης, 
ενώ προάγει την κοινωνική επικοινωνία, τη συμμετοχή στα κοινά και βελτιώνει τα 
επίπεδα κοινωνικής συνοχής.

Παρά τις ισχυρές αποδείξεις που τεκμηριώνουν ότι μια τέτοια επένδυση έχει 
σαν αποτέλεσμα μια υψηλού επιπέδου ποιότητα ζωής και καλύτερη υγεία, οι 
χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπανούν κατά μέσο όρο λιγότερο από 3% 
του ετήσιου προϋπολογισμού υγείας για την πρόληψη και προώθησή της. Επειδή 
μπορούν να τροποποιηθούν, οι παράγοντες του τρόπου ζωής θα έπρεπε να είναι 
στο επίκεντρο των στρατηγικών και θα έπρεπε να γίνονται δημόσιες παρεμβάσεις 
με σκοπό την καταπολέμηση των μη μεταδοτικών ασθενειών (ΝCDs). Πολύ απλά, 
χρειαζόμαστε “περισσότερους ανθρώπους, πιο δραστήριους, πιο συχνά.”

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PAHA
Το PAHA είναι ένα πρόγραμμα που προωθεί την φυσική δραστηριότητα και την 
υγεία στις μεγαλύτερες ηλικίες και είναι μια προσαρμοσμένη παρέμβαση για 
μεγαλύτερους ενήλικες με διαφορετικές λειτουργικές δυνατότητες - ικανότητες. 
Ακολουθώντας ένα δομημένο και επιτηρούμενο πρόγραμμα ασκήσεων για 
μεγαλύτερης ηλικίας πολίτες (55-65 ετών), το πρόγραμμα ΡΑΗΑ έχει σκοπό να 
μετατρέψει τα άτομα που είναι ανενεργά προς το παρόν σε τακτικούς ασκούμενους 
σε ένα επίπεδο που είναι ωφέλιμο για την υγεία τους, εφαρμόζοντας τις Οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Φυσική Δραστηριότητα καθώς και την Ευρωπαϊκή 
Αθλητική Εβδομάδα.

Σε κάθε μία από τις 9 συνεργαζόμενες χώρες του προγράμματος που είναι η 
Γερμανία, η Ισπανία, η Αγγλία (ΗΒ), η Πορτογαλία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Φινλανδία, 
η Δανία και η Ελλάδα,  θα συμμετέχουν 3 γυμναστήρια στα οποία θα γίνονται 3 
επιτηρούμενες προπονητικές μονάδες εβδομαδιαίως, με 15 συμμετέχοντες επί 
6 εβδομάδες, (το πρόγραμμα θα εφαρμοσθεί σε 3 διαφορετικούς κύκλους). Για 
τον σκοπό αυτό, οι γυμναστές, οι εκπαιδευτές και οι υπόλοιποι συντελεστές του 
προγράμματος θα είναι εξειδικευμένοι τόσο σε ικανότητες παρακίνησης όσο και 
στην προώθηση της δράσης για την υγεία σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα είναι δωρεάν για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 
ενώ παράλληλα θα έχουν προνομιακή μεταχείριση για να συνεχίσουν να γυμνάζονται 
τουλάχιστον για 6 ακόμη μήνες, καθώς και κάποια άλλα (όχι χρηματικά) κίνητρα.

Τέλος, οι κατάλληλες μετρήσεις και η αξιολόγηση είναι ύψιστης σημασίας. Μέσω 
ενός αναλυτικού συστήματος αξιολόγησης, το πρόγραμμα ΡΑΗΑ θα αναπτύξει 
συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικές δομές 
των αθλητικών οργανισμών σε όλη την Ευρώπη. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί 
μια μεθοδολογία που θα μπορεί εύκολα να υιοθετηθεί και να αναπαραχθεί σε 
διαφορετικούς χώρους, επιτρέποντας σε περισσότερους πολίτες να κάνουν τακτικά 
σωματική άσκηση και φυσικές δραστηριότητες που θα προάγουν την υγεία.

Το πρόγραμμα ΡΑΗΑ έχουν αναλάβει οι εξής 
συνεργαζόμενοι φορείς υλοποίησης:
EuropeActive – EE/Bέλγιο (Συντονιστής του προγράμματος ΡΑΗΑ)
Fundation General de la Universidad Europea de Madrid (UEM) – Ισπανία
Johann Wolfgang Goethe-Universitat – Γερμανία
SkillsActive – Αγγλία (ΗΒ)
Portuguese Health and Fitness Association (AGAP) – Πορτογαλία
The Hungarian Health and Fitness Association (HFHA) – Oυγγαρία
Sport-Ionad Reiguinach Chorcai Teo (Leisurworld) (IrelandActive) - Ιρλανδία
Fitness Health and Fitness Center’s Association (SKY) – Φινλανδία
Fit and Sund - Δανία
Σύλλογος Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής (ΣΙΓΑ) – Ελλάδα

Το πρόγραμμα PAHA έχει διάρκεια 18 μήνες και άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2015
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