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ΠEPIΛHΨH 
 
ΓEΛA∆AΣ N. και MAPI∆AKH M. Περιγραφική κατατοµή ανθρωποµετρικών 
χαρακτηριστικών ελληνίδων πετοσφαιριστριών. Kινησιολογία, Tόµ. 1, σελ. 46-55., 
1996. Tα µορφολογικά χαρακτηριστικά 12 ενηλίκων και 16 νεανίδων 
πετοσφαριστριών της εθνικής οµάδας καθώς επίσης και 13 πετοσφαιριστριών οµάδας 
A2 κατηγορίας εξετάσθηκαν για να περιγραφεί η σωµατική κατατοµή της ελληνίδας 
πετοσφαιρίστριας και να συγκριθεί µε εκείνη αντίστοιχων ξένων αθλητριών. Προέκυψε 
ότι οι ενήλικες αθλήτριες της εθνικής οµάδας ήταν στατιστικώς σηµαντικά (p≤0.05) 
υψηλότερες, λιγότερο λιπώδεις και ενδοµορφικές και περισσότερο (p≤0.05) 
εξωµορφικές από τις αθλήτριες της A2 κατηγορίας. Oι νεάνιδες αθλήτριες της εθνικής 
οµάδας δεν διέφεραν σηµαντικά από τις αντίστοιχες ενήλικες αθλήτριες όσον αφορά 
το σωµατικό βάρος (71.2 ± 8.08 έναντι 67.7 ± 4.51 Kg), το ανάστηµα (180 ± 3.41 
έναντι 179 ± 4.69 cm), το ποσοστό σωµατικού λίπους (22.5 ± 3.09 έναντι 19.7 ± 
2.09%) και το σωµατότυπο (3.3-3.6-3.4 έναντι 2.7-3.3-3.6). Oι νεάνιδες έτειναν να 
είναι περισσότερο λιπώδεις και µυώδεις σε σχέση µε τις ενήλικες συναθλήτριές τους. 
Ως ενιαία εθνική οµάδα δεν υπολειπόταν σωµατοµορφικά από τις πετυχηµένες εθνικές 
οµάδες (π.χ. Bραζιλία). H οµάδα αυτή όµως χαρακτηριζόταν από υψηλό σωµατικό 
λίπος που οφείλεται πιθανόν στη µικρή προπονητική ηλικία που έχουν οι ελληνίδες 
(5.6 ± 1.8 έτη) και υπολογίζεται ότι είναι µειωµένη κατά 2.2 έτη σε σχέση µε την 
ιδανική προτεινόµενη από τη βιβλιογραφία ηλικία. Συµπεραίνεται ότι η 
σωµατοµορφική κατατοµή της ελληνίδας πετοσφαιρίστριας είναι κατάλληλη όσον 
αφορά τις αθλήτριες εθνικού επιπέδου και ακατάλληλη για της αθλήτριες A2 
κατηγορίας. 
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Tα µορφολογικά χαρακτηριστικά µιας αθλήτριας είναι καθοριστικά για 
επιτυχή αθλητική σταδιοδροµία υψηλού επιπέδου. Η υψηλή επίδοση κατά την 
πετοσφαίριση απαιτεί συγκεκριµένα φυσιολογικά, ψυχολογικά και 
κινησιολογικά γνωρίσµατα τα οποία είναι καλλιεργήσιµα µε την προπόνηση 
υπό την προϋπόθεση, ότι οι πετοσφαιρίστριες φέρουν τα κατάλληλα 
µορφολογικά χαρακτηριστικά (Carter 1985). 

Υπάρχουν ελάχιστες πρόσφατες µελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία που 
διαπραγµατεύονται τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά αθλητριών 
πετοσφαίρισης υψηλού επιπέδου (Spence et al. 1980, Montecinos et al. 1982, 
Puhl et al. 1982, Carter 1981, βλέπε Carter and Heath 1990). Από αυτές τις 
µελέτες διαφαίνεται ότι ο σωµατότυπος που επικρατεί στις πετοσφαιρίστριες 
είναι ο µεσο-ενδοµορφικός και ότι η απόδοση βελτιώνεται µε την αύξηση του 
µυϊκού ιστού και του εξωµορφικού συστατικού. 

Η ελληνική βιβλιογραφία είναι πενιχρή µε βάση τα ελάχιστα δεδοµένα που 
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υπάρχουν (Tokmakidis et al. 1986). Εκτιµάται ότι οι ελληνίδες 
πετοσφαιρίστριες σε σύγκριση µε διεθνούς επιπέδου συναθλήτριές τους 
υπολείπονται µορφολογικών χαρακτηριστικών και ότι τούτο το έλλειµµα, σε 
συνδυασµό µε άλλους παράγοντες, συµβάλλει στις µέτριες εµφανίσεις της 
εθνικής µας οµάδας µέχρι σήµερα. Επίσης υποτίθεται ότι, όσον αφορά το 
σωµατότυπο, δεν γίνεται η ενδεδειγµένη επιλογή των ελληνίδων 
πετοσφαιριστριών, σε όλα τα επίπεδα επιδεξιότητας και αγωνιστικής 
κατηγορίας. 

Η µελέτη τούτη στοχεύει να εξετάσει τις παραπάνω υποθέσεις. Κατά 
πρώτο, αξιολογούνται µορφολογικά ελληνίδες αθλήτριες πετοσφαίρισης 
εθνικού επιπέδου διαφόρων ηλικιών και συγκρίνονται µε αντίστοιχες 
αθλήτριες άλλων χωρών. ∆ιερευνούνται, επίσης, τα ανθρωποµετρικά 
χαρακτηριστικά µιας τυπικής οµάδας γυναικών Α2 κατηγορίας για να 
διευρυνθεί η σωµατοµορφική εικόνα της ελληνίδας πετοσφαιρίστριας. 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
∆οκιµαζόµενες. Εξετάστηκαν 28 αθλήτριες επιλεγµένες στο εθνικό 

συγκρότηµα πετοσφαίρισης από τις οποίας 12 ήταν ενήλικες και 16 νεανίδες. 
Ακόµα, εξετάσθηκαν 13 αθλήτριες οµάδας Α2 η οποία είχε καταταχθεί στο 
µέσο της κατηγορίας όπου συµµετείχε κατά το έτος µέτρησής της. 
Μετρήσεις. Οι παράµετροι οι οποίες µετρήθηκαν ήταν: ηλικία, ανάστηµα, 

σωµατικό βάρος, 5 δερµατοπτυχές (βραχιόνια δικεφαλική και τρικεφαλική, 
υπερλαγώνια, υποπλατιαία, και γαστροκνηµιαία), 2 πλάτη οστών (µηριαίο και 
βραχιόνιο διακονδυλικό) και 2 περιφέρειες (δικεφαλική σε µυϊκή συστολή και 
χάλαση και γαστροκνηµιαία). Για τις παραπάνω µετρήσεις χρησιµοποιήθηκαν 
τα εξής όργανα: αναστηµόµετρο (220 Seca, Germany), ζυγός ακριβείας 
(Bilance Salus, Italy), δερµατοπτυχόµετρο (J. Bull, U.K.), 
οστεοδιαµετροδιαβήτη (1291 Lafayette, USA) και δεκαδική µετροταινία. 

Για τον καθορισµό του ακριβούς ανατοµικού σηµείου εφαρµογής του 
ανάλογου οργάνου όπως και για τη διαδικασία µέτρησης ακολουθήθηκαν οι 
συγκεκριµένες οδηγίες των ερευνητών Ross και Marfell-Jones (Ross and 
Marfell-Jones 1991). 0 σωµατότυπος κάθε αθλήτριας υπολογίστηκε σύµφωνα 
µε τη µέθοδο των Heath και Carter (Carter 1980). Με βάση τις µετρήσεις 4 
δερµοτοπτυχών υπολογίσθηκε το επί τοις εκατό σωµατικό λίπος όπως ορίζει η 
εξίσωση των Durnin και Womersley (Durnin and Womersley 1974). Για την 
αξιολόγηση του λιπώδους ιστού παρατίθεται, επίσης, το συνολικό πάχος των 5 
µετρηθέντων δερµατοπτυχών σε mm. Όλες οι υπολογιστικές διαδικασίες 
πραγµατοποιήθηκαν µε τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή (Apple 
Centris) και ενός λογισµικού αρχειοθέτησης (Filemaker) το οποίο 
τροποποιήθηκε σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες της παρούσας 
µελέτης. Τέλος, για κάθε αθλήτρια καταγράφηκε η προπονητική ηλικία, 
δηλαδή τα έτη ενασχόλησης της µε την πετοσφαίριση. 
Ανάλυση. Για τη σύγκριση των (διαφόρων παραµέτρων ανάµεσα στις 

τρεις µετρηθείσες οµάδες έγινε στατιστική ανάλυση συνδιακύµανσης µιας 
κατεύθυνσης (oneway ANOVA) σε προκαθορισµένο επίπεδο σηµαντικότητας 
(p≤0.05) και µε χρήση του στατιστικού λογισµικού SPSS. Ως µέθοδος 
µετανάλυσης χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρότυπο του Scheffé. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στο άνω τµήµα του Πίνακα 1 παρουσιάζεται ψηφιακή ηλικία (έτη), 
ανάστηµα (cm), σωµατικό βάρος (Kg), σωµατικό λίπος (%), προπονητική 
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ηλικία (έτη) και σωµατότυπος (ενδοµορφία-µεσοµορφία-εξωµορφία) της 
ελληνικής εθνικής οµάδας πετοσφαίρισης (n=28).   

 

 
Στο µέσο τµήµα του ίδιου πίνακα παρατίθενται οι παραπάνω 

ανθρωποµετρικές παράµετροι και η προπονητική ηλικία των ενηλίκων (n=12) 
και νεανίδων (n=16) αθλητριών, όπως προκύπτουν οι δύο τούτες οµάδες 
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ύστερα από διαχωρισµό της ενιαίας εθνικής οµάδας (άνω τµήµα Πίνακα 1) 
σύµφωνα µε την ηλικία των συµµετεχόντων στη µελέτη.  Για κάθε οµάδα 
µελέτης παρέχονται οι αριθµοί του µέσου όρου (x), της σταθερής απόκλισης 
(SD), της ελάχιστης (min) και της µέγιστης (max) τιµής. Το κάτω µέρος του 
πίνακα παρουσιάζει τα ανθρωποµετρικά στοιχεία και την προπονητική ηλικία 
των αθλητριών της οµάδας που αγωνίζεται στη κατηγορία Α2, ενώ οι δύο 
τελευταίες σειρές αναφέρουν τα επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας ανάµεσα 
στις υποοµάδες ενηλίκων και νεανίδων αθλητριών και στην εθνική οµάδα 
ενηλίκων αθλητριών και την οµάδα Α2 κατηγορίας για όλες τις µετρηθείσες 
παραµέτρους. Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι µεταξύ των ενηλίκων και 
των νεανίδων αθλητριών της εθνικής οµάδας καταγράφεται η ηλικία ως η 
µόνη σηµαντική διαφορά. Απεναντίας, οι ενήλικες αθλήτριες είναι στατιστικώς 
σηµαντικά υψηλότερες, λιγότερο λιπώδεις, ενδοµορφικές και περισσότερο 
εξωµορφικές από τις αθλήτριες της Α2 κατηγορίας. 

Το Σχήµα 1 απεικονίζει σε σωµατογράφηµα τη διασπορά του σωµατότυπου 
όλων των αθλητριών. Οι άδειοι κύκλοι, οι αστερίσκοι και οι γεµάτοι κύκλοι 
αντιστοιχούν στις νεάνιδες, στις ενήλικες και στις Α2 αθλήτριες, αντίστοιχα. 
Είναι φανερό ότι υπάρχει σηµαντική ατοµική σωµατοµετρική διασπορά σε κάθε 
οµάδα. Η διασπορά αυτή είναι µέγιστη στην Α2 οµάδα και ελάχιστη στην 
οµάδα των ενηλίκων αθλητριών, όπου ουδεµία αθλήτρια δεν προτάσσει ως 
ενδοµορφική. 

Στο Σχήµα 2 συγκρίνεται το συνολικό πάχος των µετρηθέντων 
δερµατοπτυχών ανάµεσα στις ενήλικες, στις νεάνιδες και στις Α2 αθλήτριες. 
Σε κάθε ιστόγραµµα απεικονίζεται η µέση τιµή και η σταθερή απόκλιση του 
συγκεκριµένου συγκροτήµατος που αντιπροσωπεύει το ιστόγραµµα. Υπάρχει 
σηµαντική διαφορά (p≤0.05) µεταξύ των ενηλίκων αθλητριών της εθνικής 
οµάδας και των αθλητριών της Α2 οµάδας. 

 

 
Η σχέση ανάµεσα στο λόγο χρονολογική ηλικία προς συνολικό πάχος 

δερµατοπτυχών και προπονητική ηλικία παρουσιάζεται στο Σχήµα 3. Ο 
συντελεστής συσχέτισης ανάµεσα στις δύο παραµέτρους είναι υψηλός 
(r=0.51) και στατιστικά σηµαντικός (p≤0.001). Ο αριθµός του δείγµατος 
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ανέρχεται σε 39. ∆εδοµένα από δύο αθλήτριες παραλήφθηκαν γιατί οι 
δοκιµαζόµενες χαρακτηρίστηκαν ως παχύσαρκες, αφού το ποσοστό του 
σωµατικού τους λίπους ήταν 31% και 35% (Schull 1990). 

 
 

 Το Σχήµα 4 δείχνει ότι υπάρχει σχέση µεταξύ χρονολογικής και 
προπονητικής ηλικίας των αθλητριών. Τούτο δεν αποτελεί έκπληξη. Χρήζει 
όµως συζήτησης η υψηλότατη (r=0.86) και σηµαντική συσχέτιση (p≤0.001) 
που προκύπτει µεταξύ των δύο παραµέτρων, η δε εξίσωση που εκφράζει 
µαθηµατικά αυτή τη σχέση (χ=0.764ψ-8.5) έχει πρακτική προγνωστική αξία 
(όpου x και ψ είναι η προπονητική και χρονολογική ηλικία, αντίστοιχα). 

Τέλος, το σωµατογράφηµα του Σχήµατος 5 απεικονίζει και συγκρίνει το 
µέσο όρο των ελληνίδων πετοσφαιριστριών µε το µέσο όρο του σωµατότυπου 
πετοσφαιριστριών άλλων χωρών. Τέσσερις από τις ξένες οµάδες 
χαρακτηρίζονται ως εξω-ενδοµορφικές και δύο είναι µεσο-ενδοµορφικές. Η 
ελληνική εθνική οµάδα κινείται στην περιοχή της ενδο-εξωµορφίας ενώ η 
οµάδα Α2 διαφέρει σηµαντικά και απεικονίζεται ως µεσοµορφικά ενδόµορφος. 
Τα σύµβολα (ο), (*), αντιστοιχούν στις νεάνιδες και στις ενήλικες αθλήτριες 
της εθνικής οµάδας, ενώ η εθνική οµάδα ως ενιαίο σύνολο (νεάνιδες και 
ενήλικες µαζί) και η οµάδα της Α2 κατηγορίας απεικονίζονται µε (+) και (#), 
αντίστοιχα. Οι αριθµοί 1, 2 και 3 αναφέρονται σε πετοσφαιρίστριες των 
εθνικών οµάδων της Ουγγαρίας, της Βενεζουέλας και νεανίδων της Βραζιλίας, 
αντίστοιχα (Eiben 1981, Pérez 1981, Cal-deira et al. 1986). Οι αριθµοί 4 έως 
9 αντιπροσωπεύουν µέσο όρο σωµατότυπου αθλητριών πετοσφαίρισης 
οµάδων διαφόρων κατηγοριών στις ΗΠΑ. Συγκεκριµένα, οι αριθµοί 5 και 9 
αντιστοιχούν στην εθνική οµάδα γυναικών του 1975 και του 1985 (Malina and 
Shoup 1985, Carter 1990). Η εθνική πανεπιστηµιακή οµάδα παρασταίνεται µε 
τον αριθµό 8 (Carter 1990). Παρόµοια, οι αριθµοί 6 και 7 αντικατοπτρίζουν το 
σωµατότυπο κολλεγιακών οµάδων (Kovaleski et al. 1980). Τέλος, η οµάδα αρ. 
4 αποτελείται από αθλήτριες µαθήτριες µέσης εκπαίδευσης (Shoup 1978). 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η ηλικία της γυναικείας εθνικής οµάδας πετοσφαίρισης που εξετάστηκε 
ήταν 18,77±2,55 έτη. Η νεότερη αθλήτρια ήταν 15,56 και η µεγαλύτερη 
24,95 ετών. Το ανάστηµα της οµάδας ήταν 179,6±4,04 cm χωρίς σηµαντικές 
διακυµάνσεις αφού η υψηλότερη αθλήτρια της οµάδας ήταν 187 cm και η 
χαµηλότερη 172 cm. To µέσο ανάστηµα µεταξύ νεανίδων και γυναικών δεν 
διέφερε (180±3,41 έναντι 179±4,69cm). Αντίθετα µε το σωµατικό ύψος, 
παρατηρείται αξιοσηµείωτη ανοµοιογένεια στο δείγµα όσον αφορά το 
σωµατικό βάρος το οποίο ποικίλλει από 57 έως 88 κιλά µε µέση τιµή 69,66 
(±7). Η υψηλή τούτη ανοµοιογένεια στο σωµατικό βαρυς οφείλεται κύρια στο 
γεγονός ότι το εύρος της διακύµανσης του σωµατικού βάρους στο 
συγκρότηµα των νεανίδων είναι σχεδόν διπλάσιο από το εύρος του 
συγκροτήµατος των γυναικών (8,08 εν. 4,51). 

Ο σωµατότυπος της εθνικής οµάδας, συνολικά, είναι κεντρικός (3,0-3,4-
3,5) σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση των διάφορων σωµατοτύπων του 
Carter (Carter 1980). Το συστατικό της ενδοµορφίας κρίνεται έντονα 
τονισµένο για πληθυσµό αθλητριών. Τούτο συµβαίνει επειδή ο σωµατότυπος 
του συγκροτήµατος των νεανίδων χαρακτηρίζεται ως εξισορροπηµένα 
µεσοµορφικός (3,3-3,6-3,3), σε αντίθεση µε το συγκρότηµα των ενηλίκων 
αθλητριών του οποίου ο σωµατότυπος καταγράφεται ως µεσο-εξωµορφικός 
(2,6-3,3-3,6). Πιο συγκεκριµένα, όπως δείχνει το Σχήµα 1, δύο νεάνιδες είναι 
έντονα ενδο-µεσοµορφικές και τρεις απλά ενδο-µεσοµορφικές το οποίο 
σηµαίνει ότι τα άτοµα αυτά διακρίνονται από ασύµµετρα υπεραναπτυγµένο 
µυϊκό σύστηµα σε σχέση µε το ανάστηµα τους και από υψηλό σωµατικό λίπος. 
Τέτοιοι σωµατότυποι δεν παρατηρούνται στο συγκρότηµα των ενηλίκων 
αθλητριών. Επίσης ουδεµία ενήλικη πετοσφαιρίστρια είναι εξω-ενδοµορφική 
ενώ αυτός ο σωµατότυπος συναντάται τρεις φορές στο συγκρότηµα των 
νεανίδων. 

Η έντονη ενδοµορφία που χαρακτηρίζει τις παραπάνω 8 νεάνιδες 
επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι κατά µέσο όρο οι νεάνιδες έφεραν 12% 
παραπάνω λίπος από ότι οι ενήλικες αθλήτριες (22,5% έναντι 19,7%). Αξίζει 
όµως να σηµειωθεί ότι υπάρχουν δύο ενήλικες αθλήτριες µε ενδο-εξωµορφική 
κατατοµή και σε µια από αυτές το σωµατικό λίπος ανέρχεται σε 24,5%. Η 
µέγιστη τιµή σωµατικού λίπους (27,5%) καταγράφηκε σε µια νεάνιδα 
αθλήτρια. 

Πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι η εγκυρότητα του σωµατικού λίπους ως 
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επί τοις εκατό του σωµατικού βάρους µε βάση τη µέτρηση δερµατοπτυχών 
αµφισβητείται έντονα, επειδή έχει δειχθεί ότι η σύσταση και η πυκνότητα της 
άλιπης σωµατικής µάζας δεν παραµένει σταθερή από άτοµο σε άτοµο ή 
ανάµεσα σε γυµνασµένα και αγύµναστα άτοµα (Martin et al. 1986). Το 
πρόβληµα όµως αυτό παρακάµπτεται αν το σωµατικό λίπος εκφραστεί ως 
συνολικό πάχος µετρηθέντων δερµατοπτυχών σε mm, µιας και είναι γενικά 
αποδεκτό ότι το πάχος των δερµατοπτυχών σχετίζεται µε το συνολικό 
σωµατικό λίπος (Martin et al. 1986). Γι' αυτό το λόγο το Σχήµα 2 απεικονίζει 
το συνολικό πάχος των µετρηθέντων δερµατοπτυχών στο εξεταζόµενο δείγµα 
της παρούσης µελέτης. Το συγκρότηµα των νεανίδων φέρει υψηλότερο 
συνολικό πάχος µετρηθέντων δερµατοπτυχών (40.46 εν. 50,14) χωρίς όµως 
τούτη η διαφορά να είναι στατιστικά σηµαντική. 

Ο Bailey και οι συνεργάτες του έχουν δείξει ότι, στο γενικό πληθυσµό των 
θηλέων του Καναδά, το σωµατικό λίπος των νεανίδων είναι χαµηλότερο από 
το λίπος των ενηλίκων νεανικής ηλικίας (Bailey et al. 1982). ∆υστυχώς, 
ανάλογη µελέτη δεν έχει πραγµατοποιηθεί στον ελληνικό πληθυσµό, 
θεωρώντας όµως, ως λογικά και µεταφερτά στην ελληνική πραγµατικότητα τα 
δεδοµένα των Bailey και συνεργατών αποτελεί παράδοξο ότι στο υπό µελέτη 
δείγµα οι νεάνιδες έχουν σηµαντικά υψηλότερο λίπος από το λίπος των 
ενηλίκων αθλητριών.  Τούτο πιθανόν οφείλεται στη µικρή προπονητική ηλικία 
του συγκροτήµατος των νεανίδων σε σχέση µε την προπονητική ηλικία των 
ανηλίκων αθλητριών (4,25 εν 7,33 έτη). Εξετάστηκε λοιπόν σε όλο το 
µελετούµενο δείγµα η υπόθεση ότι όσο µικρότερη είναι η προπονητική ηλικία 
τόσο µεγαλύτερο είναι το συνολικό πάχος των µετρηθέντων δερµατοπτυχών. 
Ο συντελεστής συσχέτισης µεταξύ προπονητικής ηλικίας και του συνολικού 
πάχους των δερµατοπτυχών είναι πολύ χαµηλός (r=0,05), αλλά αυξάνεται 
θεαµατικά (r=0,51), όταν εξετάζεται η σχέση που υπάρχει µεταξύ 
προπονητικής ηλικίας και του λόγου του συνολικού πάχους των µετρηθέντων 
δερµατοπτυχών προς τη χρονολογική ηλικία (Σχ. 3). Η εξοµάλυνση των 
δεδοµένων ανά ηλικία κρίθηκε αναγκαία αφού υποτίθεται ότι υπάρχει µια 
βιολογική τάση για αύξηση του σωµατικού λίπους µε την αύξηση της ηλικίας, 
η οποία αντιτίθεται στην υπόθεση της µείωσης του σωµατικού λίπους µε την 
αύξηση της προπονητικής ηλικίας. Η παραπάνω σχέση η οποία προκύπτει 
µεταξύ προπονητικής ηλικίας και σωµατικού λίπους πρέπει να γίνει αποδεκτή 
µε επιφύλαξη παρά τη σηµαντικότητα της (p≤0.01). ∆εν είναι δυνατόν, λόγω 
έλλειψης δεδοµένων, να αξιολογηθούν σε τούτη τη µελέτη άλλοι παράγοντες 
που καθορίζουν το σωµατικό λίπος ενός ατόµου όπως είναι η 
κληρονοµικότητα και η διατροφή (βλ. Kissebah και Krakower 1994). 

Οι Montecinos και συνεργάτες σωµατοµέτρησαν 16 νεάνιδες (15,69 ετών) 
και 9 ενήλικες (19,63 ετών) πετοσφαιρίστριες υψηλού επιπέδου και βρήκαν 
αντίστοιχα ποσοστό σωµατικού λίπους ίσο µε 13,93 (±2,51) και 13,39 
(±2,77). Το ποσοστό λίπους της οµάδας των ΗΠΑ ηλικίας 21,6 ετών που 
συµµετείχε στους Παγκόσµιους Πανεπιστηµιακούς αγώνες ανέρχονταν σε 
17,9% (Puhl et al. 1982). Και οι δύο αυτές µελέτες δείχνουν ότι τόσο οι 
νεάνιδες όσο και οι ενήλικες ελληνίδες αθλήτριες φέρουν κατά µέσο όρο 
υψηλό σωµατικό λίπος, το οποίο όπως έχει δειχθεί επηρεάζει την απόδοση 
(Satyanaryana et al. 1978). Για παράδειγµα, µια ελληνίδα αθλήτρια η οποία 
είναι 88 κιλά και φέρει 26% λίπος θα βελτιώσει την αερόβια ικανότητα της (σε 
ml/min/kg) κατά 8% και 14% αν µειώσει το σωµατικό της λίπος στα ποσοστά 
των αθλητριών από τις ΗΠΑ και τη Χιλή, αντίστοιχα. Eίναι αξιοσηµείωτο ότι 
για να βελτιωθεί η αερόβια ικανότητα µιας αθλήτριας κατά 10% χρειάζεται 
συνήθως επίπονη προπόνηση 1-2 ετων (Svedenhag and Sjödin 1985). To 
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υψηλό σωµατικό λίπος µειώνει επίσης το κατακόρυφο άλµα των αθλητριών. 
Πρέπει να σχολιασθεί ότι η µικρή προπονητική ηλικία των αθλητριών της 

παρούσης µελέτης δεν συµµβάλλει πιθανόν µόνο στο υψηλό σωµατικό λίπος 
όπως συζητήθηκε παραπάνω. Θεωρείται ότι η ιδανική ηλικία για την έναρξη 
προπόνησης και συµµετοχής σε αγώνες πετοσφαίρισης είναι τα 11 έτη (Màcek 
1988). Οι αθλήτριες της ελληνικής εθνικής οµάδας έχουν ξεκινήσει 
προπόνηση στην πετοσφαίριση κατά µέσο ορο σε ηλικία 13,2 ετών (±1,17) 
και µια µόνο αθλήτρια άρχισε να προπονείται στα 10.8 έτη. Κρίνεται ότι η 
επιλογή των συγκεκριµένων αθλητριών για το άθληµα της πετοσφαίρισης 
κατά 2,2 έτη αργότερα από την προτεινόµενη ιδανική ηλικία ίσως να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στην ατοµική τους τεχνική κατάρτιση αφού έχει δειχθεί 
ότι η διαδικασία νευροµυϊκής µάθησης, ανάπτυξης του συντονισµού των 
µελών και ισορροπίας του σώµατος σχετίζεται µε τη σκελετική ηλικία του 
ατόµου χωρίς να επέρχονται σηµαντικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της 
εφηβείας (Mészàros et al. 1986). To Σχήµα 4 παρουσιάζει τη σχέση που 
υπάρχει µεταξύ προπονητικής και χρονολογικής ηλικίας. Παρατηρείται ότι η 
µαθηµατική σχέση που προκύπτει τέµνει τον άξονα της ηλικίας (ψ) στα 11 έτη 
όπου αποτελεί την ιδανική ηλικία έναρξης της προπόνησης στις 
πετοσφαιρίστριες. Τούτο συµβαίνει επειδή οι αθλήτριες της οµάδας A2 έχουν 
ξεκινήσει προπόνηση σε ηλικία κατά µέσο όρο 12,31 (±2,21) ετών. Είναι 
αξιοσηµείωτο ότι δύο αθλήτριες της ίδιας οµάδας άρχισαν να προπονούνται 
στην πετοσφαίριση σε ηλικία 9 χρόνων. Η διαφορά που παρατηρείται ανάµεσα 
στις αθλήτριες της εθνικής οµάδας και της οµάδας Α2, όσον αφορά την ηλικία 
εκκίνησης προπόνησης στην πετοσφαίριση, είναι δύσκολο να εξηγηθεί και 
πιθανόν να προκύπτει λόγω του µικρού δείγµατος που εξετάστηκε στην 
παρούσα µελέτη. 

Σε αντίθεση µε το σωµατικό λίπος και την προπονητική ηλικία, οι ελληνίδες 
πετοσφαιρίστριες δεν µειονεκτούν στο ανάστηµα. Συγκεκριµένα, η εθνική 
οµάδα γυναικών είναι από συντριπτικά έως σηµαντικά υψηλότερη από τις 
εθνικές οµάδες της Χιλής, της Βενεζουέλας, της Ουγγαρίας του 1970, της 
Ιαπωνίας και της Βραζιλίας του 1977, όπου το µέσο ανάστηµα ήταν 
αντίστοιχα, 163 (±3), 165,1 (±3,6), 174,8 (±4,8), 175,5 (±3,3) και 174,3 
(±3,9) cm (Montecinos et al. 1982, Perez 1981, Eiben 1981, Vivolo et al. 
1986). Σε σχέση µε τις αθλήτριες της εθνικής οµάδας των ΗΠΑ η ελληνική 
οµάδα θεωρείται σχεδόν ισοϋψής. Το µέσο ανάστηµα της οµάδας των ΗΠΑ του 
1975 ήταν 174,4 (±6,5) και του 1985 179,6 (±5,3) cm (Ma-lina and Shoup 
1985, Carter 1990), µε τη σηµείωση ότι οι αµερικανίδες αθλήτριες οι οποίες 
αγωνίστηκαν στους Παναµερικανικούς αγώνες του 1975 είχαν µέσο ύψος 
183,7 (±8,3) cm (Spence et al. 1980), αφού υπάρχει η τάση διεθνώς, για 
ευνόητους λόγους, οι υψηλότερες αθλήτριες µιας οµάδας να αποτελούν τη 
βασική εξάδα κατά τον αγώνα. 

Ο σωµατότυπος της εθνικής ελληνικής οµάδας διαφέρει από το 
σωµατότυπο άλλων οµάδων πετοσφαίρισης οι οποίες έχουν αξιολογηθεί 
ανθρωποµετρικά (Eiben 1981, Perez 1981, Caldeira et al. 1986, Shoup 1978, 
Malina and Shoup 1985, Kovaleski et al. 1980, Carter 1990). To γενικό 
συµπέρασµα είναι ότι οι περισσότερες οµάδες που παρουσιάζει το Σχήµα 5 
χαρακτηρίζονται ως εξω-ενδοµορφικές (οµάδες µε αρ. 3,6,8,9) µε µερικές 
οµάδες να είναι µεσο-ενδοµορφικές (οµάδες µε αρ. 7,5) ενώ η ελληνική 
οµάδα κινείται στην περιοχή της ενδο-εξωµορφίας µε εµφανή τάση προς το 
κέντρο του σωµατογραφήµατος. Με βάση τον ιδανικό σωµατότυπο του άνδρα 
αθλητή της πετοσφαίρισης (βλ. Carter 1990) που είναι µεσοµορφική µε-
σοµορφία, τον ισχυρισµό ότι οι νεαροί αθλητές και αθλήτριες πρέπει να 
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επιλέγονται ως ενδο-εσωµορφικοί και να κατευθύνονται µε τη προπόνηση 
προς τη µε-σοµορφική µεσοµορφία (Carter 1984) και το γεγονός ότι 
υπάρχουν πολλές θήλεις αθλήτριες µε µεσοµορφική µεσοµορφία (π.χ. σκι, 
παγοδροµία, γυµναστική, βλ. Carter 1990) κρίνεται ότι ουδένας σωµατό-
τυπος του Σχήµατος 5 δεν αντιπροσωπεύει τον ιδανικό σωµατότυπο 
πετοσφαιρίστριας. Συγκριτικά πάντως η ελληνική οµάδα υπερέχει ως προς το 
ανάστηµα αναλογικά µε το σωµατικό βάρος από τις οµάδες µε αρ. 3, 6, 8 και 
9 η οποία όµως υπεροχή µπορεί να απαλειφθεί εάν οι ελληνίδες αθλήτριες 
αναπτύξουν τη µυϊκότητα τους όπου υπολείπονται σε σύγκριση µε τις ίδιες 
οµάδες. Οι ξένες οµάδες (αρ. 5 και 7) έχουν υψηλότερο βαθµό µυϊκότητας 
από τις ελληνίδες αλλά διακρίνονται και από υπερλίπωση, που είναι 
ανεπιθύµητο γνώρισµα για υψηλή αθλητική απόδοση. 

Πρέπει να τονισθεί ότι σε αντίθεση µε την εθνική οµάδα νεανίδων, η οµάδα 
Α2 διαφέρει σηµαντικά (Πίνακας 1) από την εθνική οµάδα ενηλίκων, σε όλους 
τους ανθρωποµετρικούς δείκτες εκτός του σωµατικού βάρους και του 
συστατικού της µεσοµορφίας στο σωµατότυπο. Οι αθλήτριες της Α2 οµάδας 
έχουν την ίδια, ηλικία και το ίδιο βάρος αλλά είναι σηµαντικά κοντύτερες από 
τις ενήλικες αθλήτριες της εθνικής οµάδας. Αυτό σηµαίνει, σε συνδυασµό µε 
το στατιστικά υψηλότερο σωµατικό λίπος, ότι ο σωµατότυπος της οµάδας Α2 
χαρακτηρίζεται ως µεσοµορφικά ενδόµορφος µε προτεταµένη τάση 
υψηλότερης µυϊκότητας σε σχέση µε τις ενήλικες αθλήτριες της εθνικής 
οµάδας. Όπως δείχνει το Σχήµα 1, η τάση αυτή οφείλεται στο ότι οι µισές 
αθλήτριες της οµάδας Α2 έχουν εξαιρετικά ανεπτυγµένο µυϊκό σύστηµα. Τρεις 
αθλήτριες από αυτές φέρουν ακραία µεσοµορφία και προφανώς συµµετέχουν 
σε λάθος άθληµα. Σε σχέση µε οµάδες του εξωτερικού, η ελληνική οµάδα που 
συµµετέχει στην αγωνιστική κατηγορία Α2 είναι συγκρίσιµη µόνο µε την 
οµάδα αρ. 7 που αντιπροσωπεύει κολεγιακή οµάδα πρωτοετών φοιτητριών. 

Συµπερασµατικά, ο σωµατότυπος της εθνικής οµάδας πετοσφαίρισης 
γυναικών είναι κεντρικός µε τις νεάνιδες αθλήτριες να τείνουν να είναι 
περισσότερο λιπώδεις και µυώδεις σε σχέση µε τις ενήλικες συναθλήτριές 
τους. Ως ενιαία εθνική οµάδα, η οµάδα αυτή δεν υπολείπεται από τις εθνικές 
οµάδες που πρωταγωνιστούν παγκοσµίως στην πετοσφαίριση (π.χ. Βραζιλία, 
ΗΠΑ), χαρακτηρίζεται όµως από υψηλό σωµατικό λίπος που οφείλεται πιθανόν 
στη µικρότερη προπονητική ηλικία και το µειωµένο όγκο προπόνησης. Η 
ειδοποιός διαφορά µεταξύ των ελληνίδων αθλητριών υψηλού επιπέδου και Α2 
κατηγορίας, όσον αφορά τα σωµατοµετρικά χαρακτηριστικά, έγκειται στο 
σωµατικό λίπος, τόσο σε απόλυτη έννοια όσο και σε σχέση µε το ανάστηµα. 
Αν η οµάδα Α2 που εξετάστηκε είναι αντιπροσωπευτική της κατηγορίας της, 
διαφαίνεται ευλόγως ότι τα σωµατοµετρικά κριτήρια που χρησιµοποιούνται για 
την επιλογή των πετοσφαιριστριών στην Ελλάδα δεν έχουν επαρκή 
επιστηµονική βάση. 
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