Μανώλης Μαζωνάκης
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και Φυσικοθεραπευτής - Manual Therapist (M.T.)
Οι συνεργάτες µου και εγώ δηµιουργήσαµε το Health Spa Center, ένα πολυχώρο που
συνδυάζει Φυσικοθεραπεία, Γύµναση, ∆ίαιτα - ∆ιατροφή, Χαλάρωση και Αισθητική. Απευθύνεται
σε ανθρώπους όλων των ηλικιών, αθλητές, πρωταθλητές, υγιείς ή µε παθολογίες
µυοσκελετικών προβληµάτων.
Η ανάγκη ενός πολυχώρου παρουσιάστηκε στην ελληνική αγορά και είναι σύµφωνη κατά τα
ευρωπαϊκά πρότυπα, προκειµένου να καλύψει µεµονωµένα ή ταυτόχρονα και συντονισµένα τις
παραπάνω υπηρεσίες στον ίδιο χώρο.
Υπήρξα επαγγελµατίας διεθνής παίκτης του βόλλεϋ µε διεθνείς και πανελλήνιες διακρίσεις.
Είµαι Πτυχιούχος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας µε
εξειδίκευση στην Ορθοπεδική θεραπεία µε χειρισµούς (Orthopedic Manual Therapy).
Αναγνωρισµένος από την Παγκόσµια Οµοσπονδία Φυσικοθεραπευτών ορθοπεδικής
χειροθεραπείας (I.F.O.M.T.) και µέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
Ελλάδος.
Στην διάρκεια της επαγγελµατικής µου πορείας στο βόλεϊ αντιµετώπισα σοβαρούς
µυοσκελετικούς τραυµατισµούς όπου δύσκολα ξεπέρασα.
Τότε συνειδητοποίησα την έλλειψη επιστηµονικής γνώσης όσον αφόρα τα µοντέλα εκγύµνασης,
την πρόληψη και την θεραπεία µυοσκελετικών κακώσεων.
Π.χ. πώς µπορούµε να γυµνάσουµε ένα πρωταθλητή µε στόχο την αύξηση του κατακόρυφου
άλµατος κατά 10 cm. χωρίς να του επιφέρουµε µυοσκελετικές κακώσεις στην οσφυϊκή µοίρα ή
στα γόνατα; κτλ.
Οι σπουδές που έχω πραγµατοποιήσει αλλά και η επαγγελµατική - αθλητική µου εµπειρία, µου
δίνουν το πλεονέκτηµα να αντιλαµβάνοµαι πολύ καλά τις ανάγκες του σύγχρονου Βόλεϊ
υψηλών ταχυτήτων και ισχύος και πώς µπορούµε να δηµιουργήσουµε επαγγελµατίες παίκτες
υψηλού επιπέδου, όπως επίσης να βοηθήσουµε ερασιτέχνες να απολαύσουν υγιείς το volley
και beach volley χρησιµοποιώντας επιστηµονικές µεθόδους πρόληψης και θεραπείας:
Αναγνώριση παραγόντων κινδύνου (risk factors) τραυµατισµού µε ιστορικό και κλινική
αξιολόγηση (test).
Κατάλληλα µοντέλα εκγύµνασης µε στόχο την πρόληψη και θεραπεία των τραυµατισµών.
Κινησιολογική ανάλυση τεχνικής και βελτίωση αυτής για µέγιστες επιδόσεις.
Μοντέλα εκγύµνασης αύξησης της µυϊκής ισχύος (δύναµη - ταχύτητα - αντοχή).
∆ιατροφική υποστήριξη.
Το Health Spa Center που διευθύνω είµαι πεπεισµένος ότι µπορεί να υποστηρίξει
προετοιµασίες οµάδων volley, beach volley ή προετοιµασίες µεµονωµένων αθλητών µε υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες και αποτελέσµατα.
Προσφορά 10% σε όλες τις υπηρεσίες µας στα µέλη του Attica Beach Volley.

