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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στόχοι αυτής της εργασίας υπήρξαν αρχικά, η απόκτηση γνώσεων όσον αφορά την 

διατροφή και τον αθλητισμό. Μέσα από την εργασία ο μαθητής θα αποκτήσει  

αυτοπεποίθηση και θα αφήνει τον εαυτό του να δέχεται τις προκλήσεις. Στόχο 

αποτελεί το να στραφεί ο μαθητής προς την ποιότητα και την ένταση των μηνυμάτων, 

καθώς και το να εφοδιαστεί με υλικά και ιδέες, από το χώρο του αθλητισμού ώστε να 

του δοθεί η δυνατότητα να παρατηρεί, να ερμηνεύει και νοητικά να διαχειρίζεται την 

φυσική του κατάσταση. 

 Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής της εργασίας είναι οι μαθητές μέσω της 

έρευνας αυτής, να κατανοήσουν ότι μπορούν να εργάζονται σε ένα 

ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον στο οποίο θα είναι ελεύθεροι να αναπτύξουν τις 

απόψεις τους πάνω στο θέμα και να τονώσει σταδιακά την αυτοπεποίθησή τους. 

Τέλος, να αποκτήσουν  εμπειρίες και  νέες ιδέες. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε 

αρχικά περιλαμβάνει τον επιμερισμό του θέματος σε πέντε ομάδες, και με υποθέματα, 

έτσι ώστε κάθε ομάδα να ασχοληθεί αρχικά με ένα υπόθεμα και τελικά να γίνει 

παρουσίαση όλων των θεμάτων στην τάξη για την διαμόρφωση σφαιρικής άποψης 

από όλους τους συμμετέχοντες. Στην συνέχεια καθορίστηκε η μέθοδος με την οποία 

θα εργάζονταν οι μαθητές. Έγινε συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων από κάθε 

ομάδα πάνω στο υποερώτημά της σε ένα πλαίσιο συνεχούς επικοινωνίας. Στα τελικά 

στάδια ενσωματώθηκε η βιβλιογραφία, έγινε επεξεργασία και κριτική των στοιχείων 

και συντάχθηκαν τα συμπεράσματα. Επιπλέον έγιναν οι τελευταίες διορθώσεις και η 

παρουσίαση. Όλα αυτά με σκοπό την συγγραφή της ερευνητικής αυτής εργασίας στην 

ολότητά της.   

 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη του καθηγητή Βελούδιου Γιάννη 

και εντάσσεται στο πλαίσιο του μαθήματος Project, με θέμα διατροφή και 

αθλητισμός. Η εργασία αυτή, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα της Β΄Λυκείου 

εντάσσεται στα μαθήματα: Φυσική αγωγή, πληροφορική, βιολογία  και εμπίπτει στον 

κύκλο «αθλητισμός και διατροφή». Η εργασία αυτή εκπονείτε το σχολικο έτος 2018-

2019. Η επιλογή του θέματος έγινε με βάση τα προσωπικά ενδιαφέροντα των 

συμμετεχόντων. Οι μαθητές επιθυμούσαν μια περαιτέρω ενασχόληση με το κομμάτι 

του αθλητισμού και της διατροφής και την εξοικείωση με αυτά, καθώς επίσης 

κινητήριος δύναμη ήταν ο εμπλουτισμός των γνώσεών τους και η εντρύφησή τους 

πάνω στο θέμα. Το θέμα παρουσιάζει ενδιαφέρον όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι, 
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καθώς οι μαθητές διευρύνουν τα όρια των γνώσεων τους και έτσι μπορούν να 

εξασκήσουν την κριτική τους ικανότητα, να εκφράσουν απόψεις και να έχουν μία 

γενική άποψη επί του θέματος. Η θεματολογία της εργασίας ήταν: Για την καλή του 

υγεία ο οργανισμός μας χρειάζεται την κατάλληλη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. 

Για αυτούς που αθλούνται, είναι ένας λόγος παραπάνω να λαμβάνουν τις ανάλογες 

ποσότητες θρεπτικών ουσιών, αφού έχουν αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, και 

μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόδοσή τους. Η άσκηση του σώματος και η 

στροφή προς την άθληση συμβάλλει στην επίλυση πολλών προβλημάτων 

συνεισφέροντας πολλά οφέλη για τη σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου.  Ο 

συνδυασμός σωματικής άσκησης και υγιεινής διατροφής συμβάλλουν στην αύξηση 

της ποιότητας ζωής των ατόμων.  Σύμφωνα με έρευνες που σχετίζονται με τη 

διατροφή και την άσκηση καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι υγιεινές διατροφικές 

συνήθειες ενισχύουν και προάγουν γενικότερα την υγεία απομακρύνοντας τον 

κίνδυνο ασθενειών. Επίσης σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο γίνεται η εργασία. Το πλαίσιο αυτό είναι η ομαδοσυνεργατική. Η μέθοδος αυτή 

προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν να συνεργάζονται και να 

εκφράζουν απόψεις εντός ομάδας. Από τα πορίσματα αυτής της εργασίας θα 

ωφεληθούν οι μαθητές οι οποίοι θα έχουν μάθει να συνεργάζονται και θα έχουν 

αποκτήσει γνώσεις πάνω στο θέμα, τόσο πρακτικές όσο και θεωρητικές. Θα έχουν 

επιπλέον αποκτήσει δεξιότητες διαχείρισης, αξιολόγησης και αξιοποίησης των 

σωστών πληροφοριών και θα εξοικειωθούν με μια ορολογία που ενδεχόμενα τους 

είναι άγνωστη μέχρι τώρα. Για τη συμβολή τους στη διεκπεραίωση αυτής της 

εργασίας ευχαριστούμε τον επιβλέποντα καθηγητή Βελούδιο Γιάννη.   

 

                                         Ντόπινγκ και αθλητισμός 

Ορισμός: Το ντόπινγκ έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες ηθικής τόσο του 

αθλητισμού, όσο και της ιατρικής. Το ντόπινγκ σημαίνει λήψη απαγορευμένων 

ουσιών, όπως και χρήση μεθόδων ντόπινγκ.  

Συχνότερα αφορά διάφορες ουσίες, που ενισχύουν την απόδοση, αλλά στον ορισμό 

συμπεριλαμβάνονται ακόμη και ηρεμιστικά. Αθλήματα ισχύος και αντοχής, όπως 

ελεύθερα αθλήματα, κολύμβηση, ποδηλασία, είναι εκείνα κυρίως που από παλιά 

εμπλέκονται στο ντόπινγκ. 

Η WADA (WorldAntiDopingAgency / Παγκόσμια υπηρεσία αντιντόπινγκ) είναι 

εκείνη που συντονίζει τις ενέργειες τις σχετικές με ντόπινγκ παγκοσμίως και διατηρεί 

ενημερωμένο κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών. 

Μία ουσία, που πληρεί 2 από τα 3 κριτήρια σύμφωνα με τα παρακάτω ταξινομείται 

ως απαγορευμένη. Η ουσία: 

I)Επιφέρει βελτίωση της απόδοσης 

II)Εγκυμονεί κινδύνους υγείας του 

αθλούμενουIII)Όταν ο χρήστης μίας 

ουσίας ή μίας μεθόδου παραβιάζει τους 
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κανόνες δεοντολογίας, που διέπουν τον αθλητισμό. 

Ο κατάλογος των απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων σε αγώνες συμπεριλαμβάνει: 

 Απαγορευμένες ουσίες: Διεγερτικά, ναρκωτικά (συμπεριλαμβανομένων των 

ναρκωτικών αναλγητικών), ουσίες με αναβολική δράση, ινσουλίνες, 

πεπτιδικές ορμόνες, διεγέρτες βήτα-2, ουσίες με αντι-οιστρογονική δράση, 

διουρητικά και άλλες κεκαλυμμένες ουσίες και γλυκοκορτικοειδή 

(επιτρέπονται, όταν πρόκειται για τοπική χρήση). 

 Διεγερτικά: Εφεδρίνη, κοκαΐνη και αμφεταμίνες. 

 Αναλγητικές ουσίες: Σκευάσματα μορφίνης και κανναβινοειδή. Τα 

αναβολικά σκευάσματα, όπως τα αναβολικά, τα ανδρογόνα, τα στεροειδή, 

αυξάνουν την ικανότητα επίδοσης μέσω αυξημένης μυϊκής ισχύος και 

αντοχής. Έχουν βρεθεί πρόδρομες μορφές νανδρολόνης σε αρκετά 

συμπληρώματα διατροφής διεθνώς. Η λήψη συμπληρωμάτων διατροφής 

μπορεί επομένως να συνεπάγεται κίνδυνο για ντόπινγκ. 

 Πεπτιδικές ορμόνες: Συμπεριλαμβάνονται αυξητικές ορμόνες, 

ερυθροποιητίνη, ινσουλίνη και ACTH κ.ά. 

Εισπνεόμενοι βήτα-2 διεγέρτες: Επιτρέπεται η λήψη τους από αθλητές, οι οποίοι 

είναι επιβεβαιωμένο ότι πάσχουν από άσθμα. 

Ουσίες με αντι-οιστρογόνο δράση: Χρησιμοποιούνται από άντρες, για να μειωθεί ο 

κίνδυνος γυναικομαστίας σε ταυτόχρονη καταχρηστική λήψη αναβολικών 

στεροειδών, αλλά μπορούν από μόνες τους (οι ουσίες με αντι-οιστρογόνο δράση) να 

ενισχύσουν τη δράση των στεροειδών. 

Γλυκοκορτικοειδή: Τα σκευάσματα κορτιζόνης κανονικά απαγορεύονται. 

Επιτρέπεται η χρήση κορτιζόνης σε μορφή αλοιφής/κρέμας/ρινικού σπρέι/σταγόνων 

οφθαλμικών/σταγόνων ωτικών. 

Φαρμακολογική-χημική- και φυσική χειραγώγηση σημαίνει όλους εκείνους τους 

τρόπους, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, ώστε παράνομα να χειραγωγηθεί ο έλεγχος 

του ντόπινγκ ή να αποκρυφτεί το ντόπινγκ. 

Γονιδιακό ντόπινγκ :Σχεδόν καθόλου διαδεδομένο στον αθλητισμό. 

Απαγορευμένες μέθοδοι: Μέθοδοι για αύξηση της μεταφοράς οξυγόνου: 

Φαρμακολογικές, χημικές, διαμέσου φυσικής χειραγώγησης και αντίστοιχα γονιδιακό 

ντόπινγκ. 

Διερεύνηση: Γίνονται προσπάθειες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την 

παρεμπόδιση και τη μείωση της χρήσης ντόπινγκ, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 

μεταξύ άλλων έλεγχοι των αγωνιζομένων κατά τη διάρκεια των αγώνων χωρίς 

προειδοποίηση. Ένας αγωνιζόμενος μπορεί να υποβληθεί σε τεστ ντόπινγκ σύμφωνα 

με συγκεκριμένη διαδικασία τόσο μετά τη λήξη ενός αθλητικού αγώνα, όσο και χωρίς 

προειδοποίηση κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Στις περισσότερες ομοσπονδίες 
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κάθε αθλήματος υπάρχει κάποιος υπεύθυνος αντιντόπινγκ. Σε κάθε συγκεκριμένο 

άθλημα υπάρχει κάποιος αρμόδιος επιφορτισμένος με την εργασία πρόληψης 

ντόπινγκ στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. 

Θεραπεία: Επαρκής πληροφόρηση από όλους, όσοι έρχονται σε επικοινωνία με 

αθλητές σε διάφορα επίπεδα.Ο αθλητής πρέπει να διαθέτει ο ίδιος έναν επίκαιρο 

κατάλογο με τις ουσίες ντόπινγκ, αλλά και όλοι οι γιατροί, που συνταγογραφούν 

φαρμακευτικά σκευάσματα σε αθλητές, πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τον 

επίκαιρο κάθε φορά κατάλογο ντόπινγκ.Σε αμφιβολίες συνιστάται επικοινωνία με την 

Εθνική Ομοσπονδία αθλητισμού.Ο εν ενεργεία αθλητής είναι πάντοτε υπεύθυνος για 

ό,τι κυκλοφορεί στον οργανισμό του, ακόμη και αν η συνταγογράφηση του ιατρού 

είναι αμφισβητούμενη.Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο αθλητής 

εξαναγκαστεί κάποια φορά για λόγους υγείας (π.χ. σε οξεία αλλεργική αντίδραση) να 

λάβει φάρμακα, που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο ντόπινγκ, απαιτείται 

κατάθεση αίτησης για εξαίρεσή του από την απαγόρευση χρήσης στο Εθνικό 

Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ (βλέπε έντυπο ΕΧΘΣ παραπάνω).Σε υποψία 

επίδρασης ντόπινγκ ισχύουν οι κοινοί κανόνες ιατρικής δεοντολογίας και ηθικής 

απέναντι στον ασθενή, όσο αφορά την επικοινωνία και τη σχέση με το αρμόδιο 

άτομο, που θα ενημερωθεί για κάτι τέτοιο.Οι αθλητές διεθνούς επιπέδου χρειάζονται 

την απαλλαγή μέσω της διεθνούς ομοσπονδίας του αντίστοιχου αθλήματος. 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

Α. Καρδιοαγγειακά προβλήματα: Για την ουσιωδέστερη κατανόηση των συνεπειών 

στις καρδιαγγειακές λειτουργίες από τη χρήση αναβολικών, προέκυψαν τέσσερα 

υποθετικά μοντέλα. 

Το πρώτο υποθετικό μοντέλο είναι το «αθηρογεννητικό» και αναφέρεται στα 

αποτελέσματα χρήσης αναβολικών, στις συγκεντρώσεις λιπο-πρωτεινών στο αίμα. 

Το δεύτερο υποθετικό μοντέλο είναι το «θρομβωτικό» και σχετίζεται με τις 

επιπτώσεις των αναβολικών, στο πηκτικό μηχανισμό του αίματος. 

Το τρίτο υποθετικό μοντέλο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των αναβολικών στο 

αγγειακό νιτρικό σύστημα οξειδίων και αφορά τον αγγειοσπαστικό μηχανισμό. 

Ενώ το τέταρτο υποθετικό μοντέλο περικλείει, τις συνέπειες των αναβολικών στα 

μυοκαρδιακά κύτταρα. 

Β. Ηπατικές διαταραχές: Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που παίρνουν 

θεραπευτικές δόσεις κάποιου ανδρογόνου ή αναβολικού στεροειδούς εμφανίζουν 

κάποια ηπατική δυσλειτουργία και σε ένα μικρό ποσοστό που φθάνει το 2% 

εμφανίζεται χολοστατικός ίκτερος. 

  Ορμονικές διαταραχές – Μυοσκελετικές βλάβες: Οι ορμονικές ιδιότητες των 

αναβολικών σχετίζονται με σημαντικές παρενέργειες όπως, η ακμή, η αλωπεκία, οι 

διαταραχές της σεξουαλικής συμπεριφοράς. 
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 Στις γυναίκες έχουν παρατηρηθεί υπερτρίχωση, ανδρικού τύπου τρίχωση της 

κεφαλής, τραχύτητα της φωνής, μεγέθυνση της κλειτορίδας, διαταραχές του 

κύκλου. 

 Στους άνδρες είναι δυνατό να προκαλέσουν ατροφία των όρχεων και 

αζωοσπερμία. 

 Σε διαβητικά ή σε προδιαβητικά άτομα, τα αναβολικά στεροειδή προκαλούν 

μείωση της γλυκόζης του ορού. 

Ψυχικες διαταραχές: Η μακροχρόνια χρήση των αναβολικών στεροειδών είναι 

δυνατό να προκαλέσει αύξηση των νευροδιαβιβαστικών ουσιών 

(ντοπαμίνηκατεχολαμίνη, ενδορφίνες κ.α.) στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (Κ.Ν.Σ). 

ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Αρκετά μεγάλος αριθμός αθλητών και ειδικά αυτών που ασχολούνται με τον 

πρωταθλητισμό, κάνουν ή έχουν κάνει χρήση αναβολικών, το λεγόμενο ντόπινγκ. Τα 

αναβολικά είναι πιο συνηθισμένο να χρησιμοποιούνται από bodybuilders οι οποίοι 

θέλουν να  δείχνουν όσο πιο ογκώδεις γίνεται. Αυτό συμβαίνει διότι τα αναβολικά 

βελτιώνουν τις επιδόσεις του αθλητή καθώς αυξάνουν την μυϊκή του μάζα, κάνοντάς 

τον ισχυρότερο και παράλληλα αυξάνουν την αντοχή του. Επίσης, με μια διατροφή 

πλούσια σε πρωτεΐνες  και ένα καλό πρόγραμμα γυμναστικής οι αθλητές 

επωφελούνται ακόμα περισσότερο γιατί η μυϊκή μάζα τους γίνεται ακόμα 

μεγαλύτερη. Εκτός από αυτούς που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό, υπάρχουν 

και πολλοί άλλοι, ανάμεσά τους και άτομα νεαρής ηλικίας, οι οποίοι κάνουν χρήση 

αναβολικών ή ειδικών συμπληρωμάτων διατροφής με σκοπό να αποκτήσουν μια 

καλύτερη και πιο γυμνασμένη εμφάνιση αγνοώντας ή ακόμα και χωρίς να γνωρίζουν 

τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία και η μακροχρόνια χρήση τους οδηγεί πολλές 

φορές και σε θάνατο. 

ΑΝΑΒΟΛΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

Αναβολικά ανδρογόνα στεροειδή: Φυσικές ή τεχνητές ενώσεις που δρουν με 

παρόμοιο τρόπο με την ορμόνη «τεστοστερόνη». Η τεστοστερόνη προκαλεί την 

ανάπτυξη των ανδρικών χαρακτηριστικών και την αύξηση του μυϊκού ιστού και 

λαμβάνεται με ενέσεις ή χάπια. Ανήκουν στις απαγορευμένες ουσίες. 

Παρενέργειες: Στους άνδρες προκαλεί ακμή επιθετικότητα και σεξουαλική διάθεση. 

Η συστηματική χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει μείωση 

παραγωγής ενδογενούς τεστοστερόνης, στειρότητα και ανικανότητα καθώς και 

συρρίκνωση γεννητικών οργάνων και προβλήματα στα νεφρά και στο συκώτι, όπως 

για παράδειγμα ηπατίτιδα ή ακόμα και καρκίνος, υπερτροφία του προστάτη. Επίσης 

μπορεί να προκληθεί γυναικομαστία και αλωπεκία(απώλεια τριχών).Στις γυναίκες 

μπορεί να προκαλέσει ακμή, εμφάνιση ανδρικών χαρακτηριστικών και αλωπεκία, 

διαταραχές περιόδου, επιθετικότητα και 

σεξουαλική διάθεση, υπερτροφία κλειτορίδας και 

συρρίκνωση στήθους, αύξηση τεστοστερόνης και 

μείωση ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης. Αν βέβαια 
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κάποιος ξεκινήσει από μικρή ηλικία να λαμβάνει στεροειδή είναι πολύ πιθανό να 

προκαλέσει έντονη ακμή και αναστολή ανάπτυξης. Μια από τις συνηθέστερες αιτίες 

θανάτου από χρήση στεροειδών είναι οι καρδιαγγειακές βλάβες, κυρίως η καρδιακή 

προσβολή, ο σχηματισμός θρόμβων, η αυξημένη πίεση, η ταχυκαρδία και η 

υπερινσουλιναιμία. Από την άλλη, στον ψυχολογικό τομέα παρατηρούνται 

συμπτώματα όπως κατάθλιψη, αδυναμία συγκέντρωσης, έντονη επιθετικότητα, 

υπερδιέγερση και παράνοια. 

Κρεατίνη:Η κρεατίνη είναι μία ενδογενής ουσία η οποία δημιουργείται στο συκώτι, 

το πάγκρεας και τα νεφρά από διάφορα αμινοξέα και μεταφέρεται στους μύες με την 

κυκλοφορία του αίματος. Η κρεατίνη μπορεί να ενωθεί με τον φώσφορο και έτσι 

παράγεται η φωσφοκρεατίνη η οποία δίνει ενέργεια και επεκτείνει τον χρόνο που ο 

μυς μπορεί να παράγει έργο. Η χορηγούμενη κρεατίνη προσλαμβάνεται σε σκόνη που 

διαλύεται σε νερό, γάλα ή χυμό. Οι τροφές που περιέχουν κρεατίνη είναι το κρέας και 

ειδικά το μοσχαρίσιο καθώς περιέχονται 4-5 γραμμάρια/κιλό και η ημερήσια 

πρόσληψή της ανέρχεται στο 1 γραμμάριο ημερησίως. 

Παρενέργειες: Η μακροχρόνια χορηγούμενη πρόσληψή της μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα γαστρεντερικές ανωμαλίες, ναυτία, μυϊκά προβλήματα, σπασμούς , 

καρδιακή αρρυθμία, κολπική μαρμαρυγή και άγχος.  

Διεγερτικά: Δρουν άμεσα στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα αυξάνοντας τη διέγερση 

του εγκεφάλου και του σώματος. Είναι παράγωγα της αδρεναλίνης. Διαθέτουν επίσης 

περιφερικές δράσεις έξω από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Τα διεγερτικά 

βρίσκονται σε φυτικά και διατροφικά συμπληρώματα σε φάρμακα κατά του 

κρυολογήματος και της αλλεργικής ρινίτιδας.Αυξάνουν την ετοιμότητα και την 

αυτοσυγκέντρωση.  Τα διεγερτικά ανήκουν στις απαγορευμένες ουσίες. Οι αθλητές 

τα χρησιμοποιούν κυρίως για τους εξής λόγους: 

 Προκαλούν βελτίωση στον συντονισμό των κινήσεων, στη δύναμη και στην 

αντοχή του αθλητή και αυξάνουν την ετοιμότητα και την αυτοσυγκέντρωση. 

 Διαστέλλουν τις κόρες των ματιών και επιταχύνουν τις δραστηριότητες του 

Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. 

 Μειώνουν το αίσθημα της κόπωσης, συγκαλύπτοντας τις εκδηλώσεις της 

αλλά και τον πόνο. 

 Αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την επιθετικότητα 

 Ελαττώνουν την όρεξη. 

Οι βραχυπρόθεσμες παρενέργειες των διεγερτικών επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο 

βαθμό το νευρικό σύστημα του ανθρώπου προκαλώντας πολλά προβλήματα όπως 

πονοκέφαλος, ναυτία, εμετός, ψευδαισθήσεις, παραλήρημα, επιθετικότητα, μυϊκή 

αδυναμία, ανεξέλεγκτες επαναλαμβανόμενες κινήσεις και σοβαρότερες παθήσεις 

όπως ταχυκαρδία, υπέρταση και κρίσεις υπέρτασης, καταστολή αναπνευστικής 

λειτουργίας, καρδιακές αρρυθμίες, έμφραγμα μυοκαρδίου, εγκεφαλική αιμορραγία, 

κυκλοφορική καταπληξία (σοκ), κώμα και μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο. 
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Οι μακροπρόθεσμες παρενέργειες προκαλούν πολύ σοβαρά και μόνιμα ψυχολογικά 

προβλήματα και επιπλέον προκαλούν απώλεια βάρους και αφυδάτωση. 

ΣυμπληρώματαΔιατροφής: Βρίσκονται σε διάφορες μορφές, συνήθως σε χάπια, 

σκόνη αλλά και σε υγρή μορφή και έχουν ως στόχο να προστεθεί στην συνολική 

διατροφή ώστε να δώσει στον οργανισμό απαραίτητες ουσίες και περιέχουν 

τουλάχιστον ένα από τα εξής συστατικά: βιταμίνες, ανόργανα συστατικά, βότανα, 

αμινοξέα, μεταβολίτες, αποστάγματα ή συνδυασμό οποιωνδήποτε από τα παραπάνω 

συστατικά. 

 

Πολλοί όμως  κατασκευαστές 

παρουσιάζουν τα προϊόντα τους 

στην αθλητική κοινότητα ως μέσα 

αύξησης της αθλητικής επίδοσης 

χωρίς τα προϊόντα τους να 

στηρίζονται σε αποτελέσματα 

επιστημονικών ερευνών ή 

αξιόπιστων στοιχείων και χωρίς να έχει ελεγχθεί η νομιμότητά τους. Έχει διαπιστωθεί 

ότι μερικά συμπληρώματα διατροφής και φαρμακευτικά σκευάσματα βοτάνων 

περιέχουν απαγορευμένες ουσίες και συγκεκριμένα εφεδρίνηη οποία επιδρά στο 

νευρικό σύστημα και προκαλεί προβλήματα που σχετίζονται με την αρτηριακή πίεση 

και μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο. Τέτοιου είδους προϊόντα βάζουν σε 

κίνδυνο τον αθλητή και χρησιμοποιούνται με δικό του προσωπικό ρίσκο. 

Ντόπινγκ αίματος: Χρησιμοποιείται από τους αθλητές που συμμετέχουν σε 

αθλήματα αντοχής κυρίως με στόχο να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους ενισχύοντας 

την αντοχή τους. Αυτού του είδους το ντόπινγκ λειτουργεί ως εξής: περίπου 2-3 

μήνες πριν ο αθλητής συμμετάσχει σε μια διοργάνωση αποθηκεύεται το αίμα του 

ώσπου χορηγείται περίπου μια εβδομάδα πριν λάβει μέρος σε αγώνα. Στο χρονικό 

διάστημα από την λήψη του αίματος μέχρι την χορήγησή του, το «χαμένο» αίμα του 

αθλητή συμπληρώνεται από τον οργανισμό. Έτσι, όταν εισάγεται το αποθηκευμένο 

αίμα του αθλητή τα ερυθροκύτταρα αυξάνονται με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η 

ικανότητα του οργανισμού να μεταφέρει οξυγόνο στους ιστούς αυξάνοντας 

παράλληλα την αντοχή του αθλητή. 

Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στον αθλητή καθώς αν του 

χορηγηθεί αίμα ενός άλλου αθλητή χωρίς να έχουν γίνει απαραίτητοι έλεγχοι μπορεί 

υποστεί νεφρική βλάβη ή ακόμα και να του μεταδοθούν μολυσματικές ασθένειες 

όπως η ηπατίτιδα ή AIDS. Επίσης μπορούν να σχηματιστούν θρόμβοι στο αίμα του 

αθλητή. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
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Ναρκωτικά: Τα ναρκωτικά είναι παυσίπονα που χρησιμοποιούνται από τους αθλητές 

με στόχο να ανακουφίσουν το αίσθημα του πόνου που νιώθουν λόγω κάποιου 

τραυματισμού ώστε να συνεχίζουν να προπονούνται. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 

ακόμα και μόνιμη βλάβη λόγω υποτροπής του τραυματισμού. Οι υπερβολικές δόσεις 

ναρκωτικών προκαλούν εθισμό και μπορούν να προκαλέσουν καταστολή της 

αναπνοής οδηγώντας τον χρήστη σε κώμα και θάνατο. Κάποιες απαγορευμένες 

ναρκωτικές ουσίες είναι η Ηρωίνη, η Υδροκωδεϊνη, η Μεθαδόνη και η Μορφίνη ενώ 

επιτρέπονται ουσίες όπως η Ασπιρίνη, η  κωδεΐνη και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη 

φάρμακα. 

Βήτα2 αγωνιστές: Είναι πιο κοινά γνωστοί ως «ανακουφιστικά» του άσθματος ή 

βρογχοδιασταλτικά. Είναι φάρμακα που χαλαρώνουν και ανοίγουν τους βρόγχους 

στους πνεύμονες, οι οποίοι γίνονται πιο στενοί κατά τη διάρκεια μιας ασθματικής 

κρίσης. Οι βήτα2 αγωνιστές εμφανίζουν  μυϊκές αναβολικές και λιπολυτικές ιδιότητες 

και θεωρούνται από μερικούς αθλητές ως μια «ασφαλής» εναλλακτική επιλογή αντί 

για αναβολικά ανδρογόνα στεροειδή, εξαιτίας των σχετικά περιορισμένων ιατρικών 

επιπτώσεων που εμφανίζει η χρήση τους. 

Ορμόνες και ουσίες με παρόμοια δράση: Υπάρχει 

πλήθος ορμονών τις οποίες οι αθλητές απαγορεύεται να 

χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα οι πεπτιδικές και οι 

γλυκοπρωτεϊνικές ορμόνες μεταφέρουν μηνύματα σε 

όλο το σώμα προκειμένου να διεγείρουν ορισμένες 

λειτουργίες. Κάποια από τα αποτελέσματα είναι η 

αυξημένη ανάπτυξη του σώματος, ο έλεγχος του πόνου 

και η διέγερση της παραγωγής ερυθρών αιμοσφαιρίων, 

παράγοντες που ασφαλώς βελτιώνουν την επίδοση του 

αθλητή. 

Οι αθλητές χρησιμοποιούν αυτή τη κατηγορία ουσιών με στόχο να αυξήσουν την 

μυϊκή τους μάζα και την δύναμη αυτής, να βοηθήσουν την επιδιόρθωση των ιστών 

ώστε να ανακάμψουν ταχύτερα από έναν τραυματισμό αλλά και να βελτιώσουν την 

ικανότητα του αίματος να μεταφέρει το οξυγόνο με αποτέλεσμα την αύξηση της 

αντοχής τους. Βέβαια η πρόσληψη αυτού του είδους ουσιών προκαλεί διάφορα 

προβλήματα στον χρήστη, ανάλογα με την ουσία και την δράση της. 

Η GH, αυξητική ορμόνη η οποία εκκρίνεται από την υπόφυση και διεγείρει την 

αύξηση των οστών, των μυών και των ιστών, έχει χρησιμοποιηθεί ως φάρμακο 

κατάχρησης στον αθλητισμό από τις αρχές του 1980. Λέγεται ότι πολλοί μεγάλοι 

αθλητές έκαναν κατάχρηση GH και αρκετοί το έχουν ομολογήσει όπως στην 

περίπτωση του  Ben Johnson , ο οποίος αφού του αφαιρέθηκε το χρυσό μετάλλιο 

επειδή βρέθηκε θετικός στα αναβολικά στεροειδή στον τελικό των 100 μέτρων στους 

Ολυμπιακούς της Σεούλ, παραδέχθηκε σε εκ των υστέρων έρευνα ότι έκανε χρήση 

GH για πολλά χρόνια (σε συνδυασμό με αναβολικά στεροειδή. 
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Η ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

Η ντοπαμίνη είναι απλή οργανική ουσία που ανήκει στην οικογένεια 

των κατεχολαμινών. Στον εγκέφαλο δρα ως νευροδιαβιβαστής, μια ουσία που 

χρησιμοποιείται από τα νευρικά κύτταρα για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Στον 

άνθρωπο έχουν αναγνωριστεί πέντε υποδοχείς ντοπαμίνης (οι D1, D2, D3, D4 και 

D5). Παράγεται σε αρκετές περιοχές του εγκεφάλου, κυρίως στη μέλαινα ουσία και 

στην κοιλιακή καλύπτρα. Αρκετές δραστικές ουσίες όπως η κοκαΐνη και 

η μεθαμφεταμίνη δρουν στους ίδιους υποδοχείς με τη ντοπαμίνη. Αρκετές ασθένειες 

έχουν βρεθεί ότι σχετίζονται με ελλείψεις ντοπαμίνης. Η νόσος του Πάρκινσον, μια 

κατάσταση που σχετίζεται με τρόμο και δυσκαμψία, οφείλεται στην εκφύλιση των 

νευρώνων που εκκρίνουν ντοπαμίνη στη μέλαινα ουσία.  Άλλες ασθένειες 

περιλαμβάνουν τη σχιζοφρένεια και το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και 

υπερκινητικότητας. Επίσης έχει δειχθεί ότι το σύστημα της ντοπαμίνης 

ενεργοποιείται σε στιγμές απόλαυσης και καλής διάθεσης.Η βασική δομή της είναι 

η σεροτονίνη η οποία, ανάλογα σε τι επίπεδα βρίσκεται (χαμηλά ή υψηλά) επηρεάζει 

την ψυχική διάθεση. Σε μια από τις σχετικές έρευνες βρέθηκε ότι όταν εθελοντές 

άκουγαν μουσική που τους άρεσε, τα επίπεδα ντοπαμίνης στον οργανισμό τους 

αυξάνονταν. Για να μετρήσουν οι ερευνητές πότε απελευθερωνόταν ντοπαμίνη, 

κατέγραψαν πότε οι εθελοντές ανατρίχιαζαν. Στην ίδια μελέτη έγινε χρήση 

λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας, η οποία έδειξε ότι η έκκριση ντοπαμίνης 

αυξανόταν κατά 9% όταν οι εθελοντές άκουγαν μουσική που τους άρεσε.  

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΤΟΠΑΜΙΝΗΣ 

Η χρήση ναρκωτικών στον αθλητισμό ξεκίνησε πολλούς αιώνες πριν, από την αρχή 

της έννοιας του αθλητισμού. Στην αρχαιότητα, όταν επιλέχθηκαν οι πιο κατάλληλοι 

από ένα έθνος ως αθλητές ή μαχητές, τράφηκαν δίαιτες και δόθηκαν θεραπείες που 

θεωρήθηκαν ωφέλιμες για να βοηθήσουν στην αύξηση των μυών. Οι αρχαίοι 

Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα φέρονται ότι είχαν μορφές ντόπινγκ. Στην αρχαία 

Ρώμη , όπου οι άμαξες είχαν γίνει ένα τεράστιο κομμάτι της κουλτούρας τους, οι 

αθλητές έπιναν φυτικές εγχύσεις για να τις ενισχύσουν πριν τους αγώνες των 

αρμάτων. Πιο πρόσφατα, το 1807, κατά την συμμετοχή του σε αγώνες αντοχής, ο 

βρετανός  Abraham Wood, δήλωσε ότι χρησιμοποίησε laudanum (που 

περιέχει οπιούχα).   

 

 

Ο πατέρας των αναβολικών 

στεροειδών στις Ηνωμένες 

Πολιτείες ήταν ο JohnZiegler , 

ένας γιατρός για την ομάδα 

άρσης βαρών των ΗΠΑ στα 

μέσα του 20ού αιώνα. Το 

1954, στην εκδρομή του στη 

Βιέννη με την ομάδα του για 

το παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο 

Ziegler έμαθε από τον Ρώσο 

συνάδελφό του ότι η επιτυχία της σοβιετικής ομάδας άρσης βαρών οφείλεται στη 

χρήση της τεστοστερόνης ως φαρμάκου που ενισχύει την απόδοση. Αποφασίζοντας 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B1_%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%90%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CF%83%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%86%CF%81%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82_%E2%80%93_%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82_%E2%80%93_%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Olympic_Games
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Olympic_Games
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Rome
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Rome
https://en.wikipedia.org/wiki/Chariot_racing
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbs
https://en.wikipedia.org/wiki/Laudanum
https://en.wikipedia.org/wiki/Opiates
https://en.wikipedia.org/wiki/Anabolic_steroid
https://en.wikipedia.org/wiki/Anabolic_steroid
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Bosley_Ziegler
https://en.wikipedia.org/wiki/Testosterone
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ότι οι Αμερικανοί αθλητές χρειάζονταν χημική βοήθεια για να παραμείνουν 

ανταγωνιστικοί, η Ziegler συνεργάστηκε με τη φαρμακευτική εταιρεία CIBA για να 

αναπτύξει ένα στοματικό αναβολικό στεροειδές. Κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

εκείνου του έτους, ο Δανός ποδηλάτης KnudEnemarkJensen κατέρρευσε και πέθανε 

ενώ ανταγωνιζόταν στον αγώνα των 100 χιλιομέτρων. Μια αυτοψία αργότερα 

αποκάλυψε την παρουσία αμφεταμινών και ένα φάρμακο που ονομάζεται τρυγικό 

νικοτινικό στο σύστημα του. 

 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ 

Πριν από μερικά χρόνια ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ντόπινγκ στην 

ιστορία του αθλητισμού. Ήταν η περίπτωση της 

ΑνατολικογερμανίδαςΧάιντιΚρίγκερ, πρωταθλήτριας Ευρώπης στη σφαιροβολία. Οι 

πάντες σοκαρίστηκαν όταν έμαθαν πως η Κρίγκερ ωθείται σε εγχείρηση αλλαγής 

φύλου εξαιτίας της πληθώρας των αναβολικών που αναγκάστηκε να πάρει από την 

ηλικία των 12 ετών. Η Κρίγκερ είναι μια από τις πολλές περιπτώσεις αθλητριών που 

έπεσαν "θύματα" των Γερμανών αθλητριών, εμφανίζοντας αυξημένη τριχοφυΐα και 

βαριά φωνή από τις ορμόνες. Δυστυχώς για την ιστορία του παγκόσμιου 

πρωταθλητισμού η υπόθεση της Κρίγκερ δεν είναι η μοναδική. Και σίγουρα δεν είναι 

η χειρότερη, μέχρι και θάνατοι αθλητών έχουν συμβεί 

 Πιο χαρακτηριστική είναι η υπόθεση της 

ΦλόρενςΓκρίφιθΤζόυνερ, της Αμερικανίδας 

σπρίντερ με τους ανδρικούς χρόνους που 

πέθανε ξαφνικά. Θεωρείται καραμπινάτη 

περίπτωση αθλήτριας που έκανε χρήση 

αναβολικών, αλλά δεν πιάστηκε ποτέ 

ντοπαρισμένη στους ελέγχους. Κι όπως θα 

έλεγε και ο Χρήστος Τζέκος, 

ντοπαρισμένος αθλητής είναι αυτός που 

πιάνεται ντοπαρισμένος. 

Η χρήση τέτοιων ουσιών ξεπέρασε κάθε 

https://en.wikipedia.org/wiki/Knud_Enemark_Jensen
https://en.wikipedia.org/wiki/Amphetamine
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicotinyl_tartrate
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicotinyl_tartrate
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προηγούμενο στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες και πιο πολύ μετά το δεύτερο 

μισό του εικοστού αιώνα, όταν και η επιστήμη έκανε άλματα. Η ονομασία της ντόπας 

προέρχεται από ένα διεργετικό ποτό της Νοτίου Αφρικής, του οποίου βάση ήταν 

εκχύλισμα καρπών του φυτού κόλα μαζί με οινόπνευμα. Μόνο που η πρώτη επίσημη 

καταγεγραμμένη περίπτωση ντοπαρισμένου αθλητή συνέβη πριν τους αγώνες του 

1896! Και ήταν ο θάνατος ενός Άγγλου ποδηλάτη που λάμβανε μέρος σε αγώνα από 

το Μπορντό στο Παρίσι το 1886.Το περίεργο είναι ότι ενώ ο έλεγχος για χρήση 

φαρμακευτικών ουσιών στα άλογα που έπαιρναν μέρος σε ιπποδρομικούς αγώνες 

εφαρμόζεται ήδη από το 1910 η αντιμετώπιση των ουσιών στους αθλητές η 

απαγόρευση, οι έλεγχοι και η τιμωρία των παραβατών ξεκίνησαν μόλις στα μέσα της 

δεκαετίας του 1960.Στην πραγματικότητα η ανάδειξη των αναβολικών σε πρόβλημα 

και οι ενέργειες αντιμετώπισής του δεν ξεκίνησαν από τη Διεθνή Ολυμπιακή 

Επιτροπή ή από κάποιο διεθνή αθλητικό οργανισμό, αλλά από το Συμβούλιο της 

Ευρώπης το 1963, όταν για πρώτη φορά υιοθετήθηκε ένας ορισμός του τι συνιστά η 

χρήση αναβολικών. Το 1965 έγινε ο πρώτος έλεγχος αθλητών στον ποδηλατικό γύρο 

της Γαλλίας. Η ΔΟΕ υιοθέτησε τον ορισμό των αναβολικών που είχε παραχθεί από το 

Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και την πρακτική του ελέγχου των αθλητών, ο 

οποίος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 

1968, που έγιναν στο Μεξικό, όχι όμως και στους Θερινούς Αγώνες της ίδιας 

χρονιάς. Έτσι, ο έλεγχος στους Θερινούς Αγώνες εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο 

Μόναχο το 1972. Εκεί οι έλεγχοι σχεδόν τριπλασιάστηκαν στη διάρκεια των Αγώνων 

και ανιχνεύτηκαν επτά περιπτώσεις παράνομης χρήσης αναβολικών. 

 Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε η χρήση αμφεταμίνης ή εφεδρίνης σε αθλητές της άρσης 

βαρών, του τζούντο, της κολύμβησης, της καλαθοσφαίρισης και της ποδηλασίας. 

Έκτοτε, και με μοναδική εξαίρεση τους Αγώνες της Μόσχας 1980, όταν κανείς 

αθλητής δεν βρέθηκε θετικός στον έλεγχο για τη χρήση αναβολικών, σε κάθε 

ολυμπιακή διοργάνωση προστίθενται νέα περιστατικά χρήσης.Το 1976 ανιχνεύτηκαν 

απαγορευμένες ουσίες σε έντεκα αθλητές, εννιά αρσιβαρίστες, έναν αθλητή 

σκοποβολής και έναν αθλητή στίβου. Το 1984 ο αριθμός των ντοπαρισμένων 

αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες ανήλθε στους δώδεκα: πέντε αρσιβαρίστες, 

τρεις αθλητές στίβου, δύο αθλητές βόλεϊ, ένας σκοπευτής και ένας ιστιοπλόος. 

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στη Σεούλ 1988, ο τελικός των 100 μ. στίβου οδήγησε στο 

πλέον εντυπωσιακό περιστατικό χρήσης αναβολικών στην ιστορία των Ολυμπιακών 

Αγώνων με τον Καναδό Μπεν Τζόνσον.Στη Βαρκελώνη το 1992 πραγματοποιήθηκαν 

περίπου 1.900 έλεγχοι για χρήση αναβολικών στη διάρκεια των Αγώνων και 

εντοπίστηκαν πέντε περιστατικά χρήσης απαγορευμένων ουσιών και συγκεκριμένα 

τέσσερις αθλητές στίβου και ένας βολεϊμπολίστας. 

 Στην Ατλάντα το 1996 έγιναν σχεδόν 2.000 έλεγχοι και βρέθηκαν μόνο δύο 

περιστατικά χρήσης αναβολικών, ενώ επτά ακόμη περιστατικά διαπιστώθηκαν στους 

Αγώνες του 2000, από τα οποία τα πέντε αφορούσαν αθλητές που είχαν κατακτήσει 

ολυμπιακό μετάλλιο.Ωστόσο, το πλέον πολύκροτο περιστατικό χρήσης 

απαγορευμένων ουσιών στο Σίδνεϊ αφορούσε τον Αμερικανό σφαιροβόλο Χάντερ, 
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παγκόσμιο πρωταθλητή στο αγώνισμα το 1999 και σύζυγο της Μάριον Τζόουνς, της 

πλέον δημοφιλούς αθλήτριας στίβου των ΗΠΑ. O Χάντερ ταξίδεψε στην Αυστραλία, 

όμως η αποκάλυψη των αποτελεσμάτων από τους ελέγχους στους οποίους είχε 

υποβληθεί τους μήνες που προηγήθηκαν των Αγώνων δεν του επέτρεψαν να 

συμμετάσχει σε αυτούς. Η περίπτωσή του δεν ήταν η μοναδική, καθώς πολλοί άλλοι 

αθλητές, ιδίως Ρουμάνοι και Βούλγαροι αρσιβαρίστες, εμποδίστηκαν να λάβουν 

μέρος. Mάλιστα, τα αποτελέσματα των ελέγχων που είχαν πραγματοποιηθεί στους 

αθλητές των ομάδων αυτών τη χρονιά των Aγώνων έθεσαν ζήτημα συνολικού 

αποκλεισμού των χωρών τους από το άθλημα της άρσης βαρών. 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ 

Από το 1972 τόσο ο ορισμός, όσο και η αντιμετώπιση των αναβολικών 

μεταβάλλονται διαρκώς, ακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις στους χώρους της 

χημείας, της φαρμακευτικής και της βιολογίας γενετική και τη συνακόλουθη 

παρασκευή νέων 

βοηθημάτων. Η πρώτη 

σημαντική εξέλιξη που 

συνέδεσε τις ανακαλύψεις 

αυτών των επιστημονικών 

κλάδων με τον αθλητισμό 

ανάγεται στη δεκαετία του 

1930, όταν τα στεροειδή 

αναβολικά έκαναν την 

εμφάνισή τους ως 

φάρμακα. Η χρήση των στεροειδών για θεραπευτικούς λόγους συνεχίζεται έως 

σήμερα, με νέα φάρμακα και εφαρμογές (π.χ. στην αντιμετώπιση του AIDS). Η 

χρήση των ουσιών αυτών έκανε τους αθλητές ταχύτερους, δυνατότερους και 

ανθεκτικότερους τόσο στο διάστημα της προετοιμασίας τους, όσο και στους αγώνες. 

Η διάδοση αυτών των ουσιών μεταπολεμικά, και ιδίως από τη δεκαετία του 1950, σε 

συνδυασμό με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που προκαλούσαν στις επιδόσεις των 

αθλητών, ανέτρεψαν τα δεδομένα του ανταγωνισμού και ανέδειξαν τα αναβολικά σε 

πρόβλημα. Ασφαλώς αυτά αναπτύχθηκαν εξαιτίας του έντονου αθλητικού 

ανταγωνισμού. Το φαινόμενο συνδέεται ωστόσο και με τα οικονομικά, κοινωνικά και 

πολιτικά επακόλουθα της νίκης τόσο από την πλευρά των αθλητών, καθώς οι νίκες 

και τα ρεκόρ μεταφράζονται σε άμεσα και έμμεσα χρηματικά ανταλλάγματα, 

κοινωνική αναγνώριση και κύρος, όσο και από την πλευρά των κρατών, που 

επενδύουν στις νίκες των αθλητών τους οφέλη στο πεδίο της εσωτερικής και της 

διεθνούς πολιτικής. Είναι προφανές ότι από τη δεκαετία του '50 οι νίκες των αθλητών 

των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ αποτέλεσαν μια από τις όψεις του ανταγωνισμού των δύο 

χωρών και των πολιτικών συστημάτων που ενσάρκωναν στη διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέμου. Με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιήθηκαν οι νίκες των αθλητών των δύο 

γερμανικών κρατών (Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Λαϊκή Δημοκρατία 

της Γερμανίας). Πάντως αν και αυτές οι χώρες είναι μεταξύ εκείνων που θεωρήθηκαν 
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θερμοκήπιο αναβολικών, «οι αθλητές τους δεν υπερεκπροσωπούνται στις 

διαπιστευμένες περιπτώσεις χρήσης απαγορευμένων ουσιών στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες. Υπήρξαν πιο ηχηρά ονόματα με πρώτο πάντα του Τζόνσον. 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Η καθημερινή διατροφή των εφήβων αθλητών είναι πολύ σημαντικό να καλύπτει τις 

ενεργειακές τους ανάγκες 

,έτσι ώστε να λειτουργεί 

σωστά ο οργανισμός τους. 

Υπάρχουν κάποια βασικά 

συστατικά που πρέπει να 

προσλαμβάνουν  πριν, κατά 

τη διάρκεια και μετά το 

τέλος της άσκησης, ώστε να 

εξασφαλίζεται η βέλτιστη 

συγκέντρωση γλυκόζης στο αίμα ,η μέγιστη δυνατή αθλητική απόδοση και η 

ταχύτατη αποκατάσταση των μυικών τραυματισμών. Έχουν ανάγκη από 

μακροθρεπτικά συστατικά έτσι ώστε να διατηρείται σταθερό το βάρος, να 

αναπληρώνεται το γλυκογόνο στους μύες και να διορθώνονται οι ιστικοί 

τραυματισμοί που προκαλούνται στους μύες.  

Τα συστατικά που πρέπει να προσλαμβάνουν  είναι τα εξής: 

 Νερό 

 Υδατάνθρακες 

 Πρωτεΐνες 

 Λίπος 

 Σίδηρος 

 Ασβέστιο 

 Ψευδάργυρος 

 Βιταμίνες 

 Μέταλλα 

 

 Πιο αναλυτικά για το καθένα ισχύει ότι : 

Νερό: Ο έφηβος αθλητής χρειάζεται να είναι καλά ενυδατωμένος και η κατανάλωση 

νερού και υγρών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την προπόνηση είναι απαραίτητη. Η 

ανεπαρκής πρόσληψη υγρών συνδέεται με κόπωση και απότομη μείωση της 
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απόδοσης λόγω αφυδάτωσης του οργανισμού. Το αίσθημα της δίψας αποτελεί κακός 

δείκτης ενυδάτωσης αφού ο οργανισμός έχει αφυδατωθεί ήδη. 

Υδατάνθρακες: Οι 

υδατάνθρακες αποτελούν 

την καλύτερη πηγή 

ενέργειας κατά τη διάρκεια 

της άσκησης. Θεωρούνται 

ως η βάση της δίαιτας του 

αθλητή. Το ποσό των 

υδατανθράκων εξαρτάται 

από την ένταση και τη 

διάρκεια της άσκησης 

.  Ειδικά το προασκητικό γεύμα (το οποίο λαμβάνεται 3 ώρες πριν την άσκηση) 

πρέπει να είναι πολύ πλούσιο σε υδατάνθρακα ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη 

παροχή ενέργειας στους μύες κατά την 

προπόνηση. Κατά τη διάρκεια της άσκησης 

ο οργανισμός “καίει” κυρίως υδατάνθρακα 

διότι το λίπος αποτελεί “αργό καύσιμο” ενώ 

το σώμα χρειάζεται γρήγορη παροχή 

ενέργειας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το 

προασκητικό γεύμα να είναι υδατανθρακικό 

(πχ. ρύζι, γεμιστά, μακαρόνια) έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται καλύτερη απόδοση στην άσκηση. 

Πρωτεΐνες: Η πρωτεΐνη ανήκει στα μακροθρεπιτκά συστατικά και είναι υπεύθυνη για 

την ανάπτυξη της μυϊκής μάζας. Οι ανάγκες των αθλητών σε πρωτεΐνη διαφέρουν 

από αυτές του απλού ανθρώπου. Τις πρωτεΐνες τις συναντάμε φυσικά στα τρόφιμα 

μέσα από το κρέας, το ψάρι, το κοτόπουλο, το αυγό, τους ανάλατους ξηρούς καρπούς 

και από τα γαλακτοκομικά προϊόντα ενώ αποτελούν υψηλής βιολογικής αξίας. 

Λίπος:Το λίπος αποτελεί απαραίτητο συστατικό μιας ισορροπημένης διατροφής, 

παρέχει ενέργεια στον οργανισμό, αποτελεί δομικό συστατικών κυτταρικών 

μεμβρανών , είναι φορέας των λιποδιαλυτών βιταμινών, προμηθεύει τα απαραίτητα 

λιπαρά οξέα και δίνει το αίσθημα του κορεσμού. 

Σίδηρος:Οι αθλούμενοι έφηβοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να έχουν χαμηλή 

περιεκτικότητα σιδήρου στο αίμα.Η ανάμειξη του σε 

κάποια δραστηριότητα μπορεί να μειώσει ακόμη 

περισσότερο τα επίπεδα του για τους παρακάτω λόγους: 

• Αυξημένες απαιτήσεις λόγω ανάπτυξης 

• Μειωμένη ενεργειακή και πρωτεϊνική πρόσληψη 

• Μειωμένη ικανότητα απορρόφησης 

• Η αιμόλυση και απώλεια αίματος λόγω τραυματισμών 

• Έμμηνος ρύση για τα κορίτσια 
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• Η κακή διατροφή 

• Το άγχος των αγώνων 

Ασβέστιο: Το ασβέστιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην φυσιολογική λειτουργία 

των μυών. Από τους έφηβους, σε μεγαλύτερο κίνδυνο για χαμηλό ασβέστιο 

βρίσκονται οι έφηβες αθλήτριες που ακολουθούν πολύ έντονο πρόγραμμα 

προετοιμασίας, με αποτέλεσμα την δημιουργία διατροφικών διαταραχών, 

αμηνόρροιας και μείωση της οστική πυκνότητας, λόγω της μειωμένης έκκρισης 

οιστρογόνων. Πλούσιες πηγές είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το μπρόκολο, η 

πιπεριά και ο ηλιόσπορος. 

Ψευδάργυρος:Ο Ψευδάργυρος επηρεάζει την διαδικασία της πρωτεϊνοσύνθεσης και 

είναι απαραίτητος στην διαδικασία της ανάπτυξης.Η έλλειψη του έχει συσχετισθεί με 

τον μειωμένο ρυθμό ανάπτυξης.Πλούσιες πηγές του είναι το λευκό κρέας, τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα και τα δημητριακά.Η τροφοδότηση του οργανισμού με 

άμεση πηγή ενέργειας είναι 

απαραίτητη πριν την προπόνηση και 

επιτυγχάνεται με την κατανάλωση 

σύνθετων υδατανθράκων όπως είναι 

οι μπάρες δημητριακών, 1 γιαούρτι 

με ρύζι, 1 τοστ με 1 ποτήρι φρέσκο 

χυμό φρούτων κ.α. Με αυτόν τον 

τρόπο οι αποθήκες γλυκογόνου των 

μυών γεμίζουν με ενέργεια με 

τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη 

απόδοση. Σημαντική είναι βέβαια, και φόρτιση των αποθηκών γλυκογόνου αμέσως 

μετά την προπόνηση για την αναπλήρωση των χαμένων υγρών, κατεστραμμένων 

μυικών ινών και χαμένης ενέργειας. Η κατανάλωση ενός φρέσκου χυμού 

πορτοκαλάδας ή 1-2 φρούτων είναι η ιδανικότερη επιλογή. 

Βιταμίνες και μέταλλα: Μια ισορροπημένη 

διατροφή με ποικιλία τροφίμων μπορεί να  

εφοδιάσει τον οργανισμό με τις βιταμίνες και τα 

μέταλλα που χρειάζεται ο οργανισμός του 

έφηβου αθλητή χωρίς να είναι απαραίτητη η 

λήψη συμπληρωμάτων. Κανένα συμπλήρωμα 

δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις λανθασμένες 

διαιτητικές συνήθειες και να αναπληρώσει τα 

θρεπτικά συστατικά που θα πάρει από τα 

τρόφιμα και κυρίως την επιπλέον ενέργεια και 

τα υγρά. 
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Υδατάνθρακες 

 

  

  Πρωτεΐνες 

 

 

      Λίπος 

 

      Νερό 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

 

200 – 300g 

 

 

 

1.2 – 1.4 g/day 

20% - 35% 

της συνολικής 

ημερήσιας 

θερμιδικής 

πρόσληψης.  

5-7 ml νερού 

ή υγρών ανά 

kg  σωματικού 

βάρους του 

αθλητή. 

 

  

   Σίδηρος 

 

  Ασβέστιο 

 

Ψευδάργυρος 

Βιταμίνες και      

Μέταλλα 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

 

 

11-15 mg/day 

 

 

  1000 mg 

 

 

12 – 15 mg 

 

 

30 – 40 ng/ml 

 

(οι τιμές του πίνακα που δίνονται είναι ενδεικτικές, διότι οι προσωπικές ανάγκες   

        του καθενός διαφέρουν.) 

 

Συμπερασματικά, έχει καταστεί σαφές πως είναι απαραίτητη η πρόσληψη όλων των 

θρεπτικών ουσιών για να καλύψει τις ανάγκες ενός εφήβου αθλητή, διότι η χαμηλή 

θερμιδική πρόσληψη μπορεί να προκαλέσει απώλεια μυϊκού ιστού, γρήγορη 

καταπόνηση και αργή μυϊκή αποκατάσταση μετά την άσκηση. 

 

 

                                 Ο Αθλητισμός στην Εφηβική Ηλικία 

 

Η άθληση, γενικά, συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής, ενισχύει το 
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ανοσοποιητικό σύστημα, προλαμβάνει την παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, 

καταπολεμά το άγχος και την κατάθλιψη. Επίσης επιδρά πολύ θετικά στην 

προσωπικότητα του εφήβου, αφού του διδάσκει την αυτοπειθαρχία, την ομαδικότητα, 

τον θεμιτό ανταγωνισμό και αλτρουισμό, του ενισχύει το αίσθημα της άμιλλας και 

της συνεργασίας. Ένα άλλο σημαντικό όφελος που προσφέρει ή άθληση στη ζωή του 

εφήβου είναι ότι του δίνεται η ευκαιρία να εκτονώσει την ενεργητικότητά του από το 

επιβαρημένο σχολικό πρόγραμμα. Αυτές οι ελάχιστες ώρες εβδομαδιαίως αποτελούν 

στιγμές χαλάρωσης, και διασκέδασης για γι’ αυτόν. Ταυτόχρονα, ο αθλητισμός 

εμπνέει στα παιδιά και στους εφήβους υγιή πρότυπα συμπεριφοράς. Αυτού του είδους 

τα πρότυπα απομακρύνουν τα παιδιά από τις διάφορες καταχρήσεις που μαστίζουν 

την κοινωνία μας, όπως η κατανάλωση αλκοόλ, καπνού και άλλων ουσιών, καθώς και 

από την υπερβολική και άσκοπη χρήση του Internet.  

 

Tα άτομα, συχνά, λένε ότι δεν βρίσκουν χρόνο, για να γυμναστούν. Αυτό 

συμβαίνει για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι ο διαθέσιμος ελεύθερος χρόνος υπάρχει 

αλλά δύσκολα κανείς τον εντοπίζει, και κυρίως δεν ορίζει τις προτεραιότητές του. Ο 

άλλος είναι ότι πολλά άτομα δύσκολα μπορούν να αντιληφθούν εύκολα πόσες πολλές 

δραστηριότητες υπάρχουν. Με βάση τα στάνταρ σήμερα, τα άτομα πρέπει να βρουν 

από 3 έως 5 ώρες την εβδομάδα για να γυμνάζονται . Οι έφηβοι σήμερα, συνήθως 

αφιερώνουν λίγο χρόνο στο να γυμναστούν. Λίγοι είναι οι έφηβοι οι οποίοι 

αφιερώνουν περίπου 4-5 ώρες καθημερινά στο να αθλούνται. Μερικοί από αυτούς 

γυμνάζονται κάνοντας κάποιο άθλημα (π.χ Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο κτλ), 

είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά. Κατά μέσο όρο, τη σήμερον ημέρα, τα 2/4 των 

παιδιών ή και των εφήβων ασχολούνται μία με δύο ώρες κάθε μέρα ( σε περπάτημα, 

τρέξιμο ή και στο γυμναστήριο ακόμα κάνοντας κοιλιακούς, διάδρομο κτλ). Άλλοι 

πάλι αφιερώνουν ένα κομμάτι της καθημερινής τους ζωής στο να κάνουν ποδήλατο. 

Επιπρόσθετα, αξίζει να επισημάνουμε το χορό ως περιζήτητο 

κομμάτι γυμναστικής.  

 

Σε διεθνές επίπεδο φαίνεται ότι οι άνθρωποι και κυρίως οι νέοι σε ποσοστό 

92% έχουν ασχοληθεί με ορισμένα αθλήματα .Τα ποσοστά συμμετοχής είναι υψηλά 

σε ποσοστό 93% για τα αγόρια ενώ για τα κορίτσια φτάνει το 91% .Πάνω από τα δυο 

τρίτα  των αγοριών και κοριτσιών φαίνεται να έχουν ασχοληθεί αρχικά με τον 

αθλητισμό στο σχολείο .Οι νέοι κάτω από 15 ετών είναι πιο πιθανό να ασχοληθούν με 

τον αθλητισμό  από  ότι οι έφηβοι από 16 εως 17 ετών .Έρευνες έδειξαν τα αθληματα 

τα οποία είναι πιθανό να ασχοληθεί  κάποιος ή ήδη ασχολούνται είναι το ποδόσφαιρο 

σε ποσοστό 18%, το κολύμπι σε 

ποσοστό 20%, η ποδηλασία σε 

ποσοστό 19% και το υπόλοιπο 36% 

με μπάσκετ, τρέξιμο και γενική 

άσκηση .Με δεδομένη την επιλογή 

των δραστηριοτήτων  ,το 54%τ ων 

νέων θα επιλέξουν τον αθλητισμό 

ενώ το 36% θα επέλεγαν κάποια 

άλλη δραστηριότητα όπως χορό ή 

μουσική. Σε ένα σχετικά μικρό 

ποσοστό ,εάν κρίνουμε απο τα 

παραπάνω ,τα παιδιά  ασχολούνται 

με κάποιο άθλημα μετά το σχολείο 

και τα Σαββατοκύριακα που φτάνει  το 66% των νέων. 
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Τα σωματικά και συναισθηματικά οφέλη 

Τα σωματικά οφέλη που έχουν να αποκομίσουν τα παιδιά από τη γυμναστική 

είναι αμέτρητα: Μυϊκή δύναμη, σωστή ανάπτυξη οστών, βελτίωση καρδιαγγειακού 

συστήματος, μείωση κινδύνων ασθενειών, ανάπτυξη φυσικών σωματικών 

ικανοτήτων, όπως είναι η αντοχή, η δύναμη, η ταχύτητα, η ευκινησία, πρόληψη και 

καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Πολλά και σημαντικά είναι και τα συναισθηματικά 

οφέλη της άσκησης και οι θετικές επιδράσεις στο χαρακτήρα των παιδιών: 

 Μείωση στρες και ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη ζωή.  

 Βελτίωση αυτοπειθαρχίας και υπευθυνότητας.  

 Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης. 

  Ανάπτυξη ικανότητας καθορισμού στόχων και αντιμετώπισης της 

ήττας.  

 Καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος, του σεβασμού προς τον άλλο.  

 Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων. 

 Ψυχαγωγία 

Στόχοι της αθλητικής δραστηριότητας των εφήβων 

 

Όλοι οι έφηβοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να γυμνάζονται με τρόπο που να 

ενσωματώνεται η φυσική δραστηριότητα στην καθημερινότητά τους. Η εμπλοκή των 

εφήβων σε αθλητικές δραστηριότητες στοχεύει πρωτίστως στην βελτίωση της 

φυσικής τους κατάστασης. Το γυμνασμένο σώμα συμβάλλει στην ενίσχυση της 

καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, του νευρομυϊκού συντονισμού και των αθλητικών 

δεξιοτήτων. Τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από τη φυσική δραστηριότητα του 

εφήβου είναι: 

 

 Βοηθά στην διατήρηση άριστης σωματικής κατάστασης 

 

 Βελτιώνει την πιθανότητα της απώλειας βάρους όταν κρίνεται απαραίτητο 

 

 Αυξάνει την αποτελεσματικότητα των μυϊκών ινών στην παραγωγή ενέργειας 

 

 Αυξάνει την αποτελεσματικότητα των ορμονών (ινσουλίνης, 

λιποπρωτεϊνικήςλιπάσης 

επινεφρίνης) στη ρύθμιση της μεταβολικής ενέργειας 

 

 Μειώνει την παραγωγή γαλακτικού οξέος, το οποίο παρεμβαίνει στην 

παραγωγή ενέργειας 
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 Ενισχύει την καρδιακή λειτουργία, τους πνεύμονες και το κυκλοφορικό 

σύστημα 

 

 Αυξάνει τα επίπεδα HDL σε βάρος του LDL και μειώνει τα επίπεδα των 

τριγλυκεριδίων 

 

 Αυξάνει τον βασικό μεταβολισμό 

 

 Βοηθά στον έλεγχο της όρεξης 

 

Η διατήρηση της καλής φυσικής είναι ιδιαίτερα σημαντική στην 

συγκεκριμένη ηλικιακή περίοδο του εφήβου κατά την οποία εγκαθίστανται συνήθειες 

που θα καθορίσουν την μελλοντική του υγεία, π.χ. είναι γνωστό ότι η παχυσαρκία 

αποτελεί ένα συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα κι ότι 80% των παχύσαρκων εφήβων 

εξελίσσεται σε παχύσαρκους ενήλικες. Επίσης κατά την διάρκεια της εφηβείας, 

παρατηρείται εντατική μετάλλωση των οστών, η οποία επαυξάνεται με την 

κατάλληλη πλούσια σε ασβέστιο διατροφή και με την άσκηση ώστε μελλοντικά να 

αποφεύγεται η εμφάνιση οστεοπόρωσης. 

Επιπλέον, με τον αθλητισμό αναπτύσσονται ιδιαίτερα θετικά συναισθήματα 

στον έφηβο, καθώς επιτυγχάνεται το αίσθημα της επιτυχίας, της προόδου και της 

εκπλήρωσης των στόχων. Επίσης ο αθλητισμός αποτελεί ένα μέσο κοινωνικών 

συναλλαγών και ανάπτυξης προσωπικών σχέσεων με τα μέλη της αθλητικής ομάδας. 

Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται το αίσθημα της υπερηφάνειας, του αυτοσεβασμού 

καθώς και του σεβασμού των άλλων, εφόσον όλοι εργάζονται και προσπαθούν για 

τον κοινό στόχο. 

 

Φυσιολογικά χαρακτηριστικά 

 

Πριν από την εμφάνιση της ήβης αγόρια και κορίτσια διαθέτουν την ίδια 

φυσική κατάσταση και ουσιαστικά είναι ίσα σ' ό,τι αφορά το ύψος, το βάρος, τις 

κινητικές δεξιότητες, την δύναμη, την αντοχή, το σωματικό λίπος, την αιμοσφαιρίνη, 

την θερμορύθμιση και τον κίνδυνο των αθλητικών κακώσεων. Συνεπώς μέχρι την 

ηλικία των 10-11 ετών, αγόρια και κορίτσια μπορεί να συμμετέχουν μαζί σε 

ανταγωνιστικά αθλήματα, εφόσον διαθέτουν την ίδια σωματική διάπλαση. 

Κατά την εφηβεία αρχίζει η διαφοροποίηση των δύο φύλων. Τα κορίτσια 

γενικότερα είναι πιο λεπτοφυή, διαθέτουν στενότερους ώμους, μεγαλύτερο άνοιγμα 

στα ισχία και μικρότερο στα γόνατα. Παρακάτω αναφέρονται οι σημαντικότερες 

διαφορές των δύο φύλων. Γενικά οι έφηβες αθλήτριες είναι περισσότερο εύκαμπτες 

και καλύτερες σε αθλήματα ισορροπίας (π.χ. ενόργανη γυμναστική) εξ αιτίας των 

κοντύτερων άκρων και του χαμηλότερου κέντρου βάρους του σώματος. Επίσης 

διαπρέπουν σε αθλήματα, όπως συγχρονισμένη κολύμβηση, γυμναστική, πατινάζ, 

χορό. 

 

Φυσιολογικές: 

 

 Αυξημένο ποσοστό σωματικού λίπους 

 

 Πρώιμη ωρίμανση του σκελετού 

 

 Μικρότερο μέγεθος και όγκος καρδιάς 
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 Μειωμένη αεροβική χωρητικότητα 

 

 Μειωμένα επίπεδα τεστοστερόνης 

 

 Ρυθμός βασικού μεταβολισμού σχετικά μειωμένος 

 

 Μικρότερος όγκος πνευμόνων και μειωμένη ζωτική χωρητικότητα 

 

 

 

Ανατομικές: 

 

 Μικρότερο ύψος 

 

 Μεγαλύτερο άνοιγμα στα ισχία και στενότερους ώμους 

 

 Σχετικά μικρότερη ολική επιφάνεια αρθρώσεων 

 

 Σχετικά περισσότερο λίπος στους μηρούς και τα ισχία 

 

 Μειωμένο μέγεθος μυϊκής ίνας 

 

 

Νευροανάπτυξη και ικανότητα συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες 

 

Με τον όρο νευροανάπτυξη αναφερόμαστε στην αύξηση κι ωρίμανση του 

νευρικού συστήματος σε σχέση με την ανάπτυξη της κινητικότητας και των 

αισθητηριακών - αντιληπτικών ικανοτήτων του εφήβου. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

καθορίζονται σε μεγάλο ποσοστό από γενετικούς παράγοντες, ωστόσο και οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες (κοινωνικοί και διατροφικοί) παίζουν σημαντικό ρόλο, 

ιδιαίτερα στην ανάπτυξη των κοινωνικών και προσαρμοστικών δεξιοτήτων. Οι 

δεξιότητες αυτές επηρεάζονται από κοινωνικές επιρροές, την εκπαίδευση και την 

άσκηση. 

Η νευροανάπτυξη αφορά διαφόρους τομείς ανάπτυξης όπως σωματικούς, 

νευρολογικούς, αισθητηριακούς - αντιληπτικούς, γνωστικούς, ψυχοκοινωνικούς και 

συναισθηματικούς. Τόσο η ποσοτική πρόοδος που είναι εμφανέστερη και μετρήσιμη 

λειτουργία όσο και η ποιοτική, που αφορά την τελειοποίηση της κίνησης και των 

δεξιοτήτων, είναι πολύ σημαντικές λειτουργίες που καθορίζουν την ικανότητα του 

εφήβου ως προς τη συμμετοχή του σε αθλητικές δραστηριότητες. 

 

 

Ετοιμότητα του εφήβου για την συμμετοχή του στον αθλητισμό 

 

Συνήθως οι έφηβοι 12 ετών, είναι αρκετά ώριμοι να αντεπεξέλθουν στις 

σύνθετες αθλητικές δραστηριότητες και είναι έτοιμοι τόσο σωματικά όσο και 

γνωσιακά, όχι μόνον να συμμετέχουν αλλά και να ανταγωνίζονται στα περισσότερα 

αθλήματα. 
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Η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες είναι γενικά θετική εμπειρία για 

τον έφηβο και πρέπει να 

ενθαρρύνεται προς αυτή την 

κατεύθυνση. Για να αποφευχθούν 

ωστόσο τυχόν αρνητικές συνέπειες, 

η συμμετοχή θα πρέπει να είναι 

ανάλογη προς το αναπτυξιακό 

στάδιο, τα προσωπικά ενδιαφέροντα 

και τις ικανότητές του. Η επιλογή 

του αθλήματος δεν θα πρέπει να 

αντανακλά τα γονεϊκά "όνειρα", 

ούτε κοινωνικές προσδοκίες. 

Στο ερώτημα πότε ένας έφηβος είναι έτοιμος να συμμετέχει με τον καλύτερο 

τρόπο σε αθλητικές δραστηριότητες, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Αυτές 

οι αποφάσεις σε μεγάλο ποσοστό καθοδηγούνται από την κλινική εκτίμηση στα 

πλαίσια του προσυμπτωματικού ελέγχου και της Αγωγής Υγείας από τον υπεύθυνο 

ιατρό. Σ' αυτή την περίπτωση ο καταλληλότερος είναι ο παιδίατρος του, διότι έχει 

πολλές ευκαιρίες να επικοινωνήσει με τον έφηβο αθλητή και την οικογένειά του, στα 

πλαίσια της ιατρικής παρακολούθησής του από μικρότερη ηλικία. Με τον τρόπο αυτό 

δίνονται ευκαιρίες, όχι μόνον να συζητηθούν θέματα που απασχολούν τον ίδιο τον 

έφηβο, όπως διατροφή, χρήση συμπληρωματικών ουσιών, απώλεια βάρους αλλά και 

να εκτιμηθεί η νευροαναπτυξιακή του ετοιμότητα, παράλληλα με την κατάσταση της 

υγείας του, ως προς την συμμετοχή του σε ανταγωνιστικό αθλητισμό. Έμφαση πρέπει 

να δίνεται περισσότερο στην ικανοποίηση της συμμετοχής και στο τίμιο παιχνίδι και 

όχι μόνο στην επιδίωξη της νίκης με οποιοδήποτε κόστος. Απαραίτητη θεωρείται η 

ρεαλιστική προσέγγιση ως προς το θέμα της αθλητικής επίδοσης, ώστε να μην 

καλλιεργούνται υπέρμετρες προσδοκίες. Μόνο μικρός αριθμός εφήβων θα φθάσει 

στην κορυφή σε επαγγελματικό επίπεδο. Επιπλέον, πρέπει να αποφεύγεται η 

χρησιμοποίηση του αθλητισμού στην προσπάθεια επίτευξης άλλων στόχων (π.χ. για 

εισαγωγή σ' ανώτερες σχολές, οικονομικό όφελος, υποτροφίες κλπ.). 

 

Η έφηβη αθλήτρια 

 

Η έφηβη αθλήτρια διαθέτει όλες τις ικανότητες να συμμετέχει στα 

περισσότερα, αν όχι σε όλα τα αθλήματα 

και ασφαλώς πρέπει να διευκολύνεται 

προς αυτή την κατεύθυνση. 

Η ένταξη των εφήβων κοριτσιών 

σε αθλητικές δραστηριότητες ενθαρρύνει 

την συμμετοχή τους σε δια βίου τακτική 

άσκηση, η οποία επιφέρει μακροπρόθεσμα 

πολλαπλά οφέλη, όπως μειωμένο κίνδυνο 

εμφάνισης παχυσαρκίας, 

καρδιοναπνευστικών νοσημάτων και 

καρκίνου του μαστού. Επίσης, η 

ενασχόληση με τον αθλητισμό αλλάζει την προσωπικότητα των εφήβων κοριτσιών. 

Όπως έχει διαπιστωθεί, έχουν καλύτερη μαθησιακή επίδοση κι αποκτούν μεγαλύτερη 

αυτο-εκτίμηση. 

Ωστόσο εμφανίζονται κι ορισμένα προβλήματα κατά την ενασχόλησή τους με 

τον αθλητισμό. Όπως και στους άρρενες εφήβους, συχνά παρατηρείται υπερβολική 
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πίεση προς την έφηβη αθλήτρια από τους γονείς, τους προπονητές και τους 

συνομηλίκους να υπερβεί τις δυνατότητές της, γεγονός που πολλές φορές είναι 

ιδιαίτερα καταπιεστικό, μέχρι του σημείου κακοποίησης. Η πίεση που ασκείται στον 

έλεγχο του βάρους και στην διατήρηση ενός εξαιρετικά αδύνατου σωματότυπου, 

ενδέχεται να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις διατροφικών διαταραχών με τις 

γνωστές συνέπειες. Επίσης, αθλήτριες και αθλητές, στην προσπάθειά τους να 

ξεχωρίσουν και να νικήσουν μ' οποιοδήποτε κόστος, ενδέχεται να εμπλακούν στη 

χρήση ουσιών. 

 

Το σύνδρομο των εφήβων αθλητριών 

 

Το σύνδρομο αυτό έχει περιγραφεί ως ένα σοβαρό φαινόμενο από τους Jeager 

και συν. κι αναφέρεται σε τριάδα συμπτωμάτων που αποτελείται από διατροφικές 

διαταραχές, οστεοπενία ή οστεοπόρωση και διαταραχές εμμηνορρυσίας (αμηνόρροια 

ή ολιγομηνόρροια). Η προσπάθεια για την διατήρηση των "ιδανικών" σωματικών 

αναλογιών, λεπτοφυή ή και προεφηβική εμφάνιση, ταυτόχρονα με την εντατική 

άσκηση οδηγούν στην ανάπτυξη μέρους της τριάδας, ή και του συνόλου. Αθλήματα 

που ευνοούν την εμφάνιση του συνδρόμου είναι τα εξής: 

 

1. Διατήρηση προεφηβικής εμφάνισης 
    α. Παγοδρομίες 

    β. Μπαλέτο 

    γ. Γυμναστική 

2. Διατήρηση λεπτοφυούς εμφάνισης 
    α. Χορός 

    β. Παγοδρομίες 

    γ. Συγχρονισμένη κολύμβηση 

    δ. Γυμναστική 

    ε. Καταδύσεις 

3. Διατήρηση λεπτού σωματότυπου 
    α. Δρομείς 

    β. Κολύμβηση 

    γ. Χιονοδρομίες 

4. Διατήρηση σταθερού βάρους διαφόρων κατηγοριών 
    α. Κωπηλασία 

    β. Τζούντο 

    γ. Taekwondo 

    δ. Άρση βαρών 

    ε. Πάλη 

 

Οι διατροφικές διαταραχές περιγράφονται σε 15-17% των εφήβων αθλητριών 

και ιδιαίτερα σε ορισμένα αθλήματα. Αυστηρή δίαιτα, παράλειψη γευμάτων, 

πρόκληση εμετού, χρήση καθαρτικών ή διουρητικών είναι οι συνηθέστερες μέθοδοι 

που χρησιμοποιούνται. Σε ειδικές κατηγορίες έντονης άσκησης π.χ. στις χορεύτριες 

μπαλέτου, εμφανίζεται νευρογενής ανορεξία ή βουλιμία σε ποσοστό 15-20%. 

Η αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών βασίζεται κυρίως στην 

πρόληψη. Αν συνυπάρχει υποθαλαμική αμηνόρροια ή ολιγομηνόρροια, η καλύτερη 

προσέγγιση είναι η ομαλοποίηση του βάρους, η διόρθωση της διατροφικής 

δυσλειτουργίας και η βελτίωση των διατροφικών ελλειμμάτων. 

Στις περιπτώσεις μειωμένης οστικής πυκνότητας, η χορήγηση 
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αντισυλληπτικών ή άλλων οιστρογόνων ενδέχεται να βελτιώσει ως ένα σημείο την 

κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, η ορμονική θεραπεία χωρίς την αύξηση του σωματικού 

βάρους, θεωρείται απίθανο να προστατεύσει και να βελτιώσει την οστική μάζα. 

 

 

Οστεοπόρωση και εφηβεία 

 

Έχει διαπιστωθεί ότι 50-63% της μέγιστης τιμής της οστικής μάζας 

αναπτύσσεται στην παιδική ηλικία, ενώ 37-50% συμβαίνει κυρίως στην όψιμη 

εφηβεία. Η φυσιολογική οστική μάζα αποκτάται από την έφηβη αθλήτρια που έχει 

φυσιολογικό βάρος, φυσιολογική κατάσταση οιστρογόνων και στη διατροφή της 

συμπεριλαμβάνεται επαρκής πρόσληψη ασβεστίου. Η ανάπτυξη μειωμένης οστικής 

πυκνότητας οδηγεί σε οστεοπενία και προοδευτικά σε οστεοπόρωση. 

Οι παράγοντες που εμπλέκονται στην εμφάνιση οστεοπενίας/οστεοπόρωσης 

είναι οι γενετικοί που ευθύνονται για το 70%, ενώ το υπόλοιπο 30% περιλαμβάνει το 

βάρος σώματος, το επίπεδο των οιστρογόνων, την ένταση της άσκησης, την 

πρόσληψη ασβεστίου κλπ. Τα οιστρογόνα διευκολύνουν την μετάλλωση των οστών, 

συνεπώς τα άτομα με χρόνια οιστρογονική ανεπάρκεια είναι πιο επιρρεπή στην 

οστεοπόρωση (π.χ. αμηνορροιακές ή εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, ορισμένοι αθλητές 

ή αθλήτριες, όπως χορευτές, δρομείς). 

Η καλύτερη θεραπεία της οστεοπόρωσης είναι η πρόληψη, η οποία βασίζεται 

στην αποφυγή της ανεπάρκειας οιστρογόνων, της αποφυγής εντατικής άσκησης και 

της χρήσης ουσιών. Ιδιαίτερα το κάπνισμα μειώνει την αποτελεσματικότητα των 

οιστρογόνων. Οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη οστεοπόρωσης είναι: 

 

1. Περιορισμένη πρόσληψη ασβεστίου στην παιδική ηλικία κι εφηβεία 

2. Θετικό για οστεοπόρωση οικογενειακό ιστορικό σε συγγενείς 1ου βαθμού 

3. Χαμηλό επίπεδο φυσικής δραστηριότητας 

4. Ιστορικό αμηνόρροιας / ανωμαλίες στην εμμηνορρυσία 

5. Λεπτοφυής κατασκευή 

6. Κάπνισμα (μειώνεται η αποτελεσματικότητα των οιστρογόνων) 

7. Χρήση φαρμάκων (π.χ. αντισπασμωδικά, γλυκοκορτικοειδή, isotretinoin) 

8. Χρόνιες παθήσεις (σύνδρομο Cushing, ν. Addison, λευχαιμία, νόσος Crohn, 

κοιλιοκάκη) 

 

Σε πολλές περιπτώσεις εφήβων αθλητριών, συστήνεται επαρκής πρόσληψη 

ασβεστίου, αποφυγή του καπνίσματος και θεραπεία με οιστρογόνα. Επίσης 

συστήνεται η χορήγηση αντισυλληπτικών από το στόμα.Η ημερήσια ανάγκη 

ασβεστίου των εφήβων είναι 1200-1500 mg και η απορρόφηση ευνοείται από την 

βιταμίνη D, το κιτρικό οξύ και τον φώσφορο, ενώ αναστέλλεται από τα οξαλικά και 

τον σίδηρο. 

 

 

Διαταραχές εμμήνου ρύσης 

 

Η αμηνόρροια (πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής) η ολιγομηνόρροια και η 

ανεπάρκεια της ωχρινικής φάσης είναι γνωστά προβλήματα στις έφηβες αθλήτριες. 

Η πρωτοπαθής αμηνόρροια αναφέρεται στην απουσία εμμήνου ρύσης στην 

ηλικία 14 ετών (όταν η σεξουαλική ωριμότητα είναι σταδίου 1) ή στην ηλικία 16 των 

ανεξάρτητα από το στάδιο σεξουαλικής ωριμότητας. 
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Η δευτεροπαθής αμηνόρροια αναφέρεται στην παύση της εμμήνου ρύσης για 

3 κύκλους ή για 6 μήνες συνολικά. Στα πρώτα δύο χρόνια μετά την εμμηναρχή, η 

δευτεροπαθής αμηνόρροια για 3-6 μήνες ενδέχεται να είναι φυσιολογική κατάσταση, 

καθώς απαιτείται ορισμένος χρόνος για ν' αναπτυχθούν ομαλοί κύκλοι. 

Διαταραχές εμμήνου ρύσης παρουσιάζουν οι αθλήτριες κολύμβησης και 

ποδηλασίας (12%), οι χορεύτριες μπαλέτου (44%), οι δρομείς αντοχής (51%) και οι 

αθλήτριες του τρίαθλου (50%). Γενικότερα δευτεροπαθής αμηνόρροια παρατηρείται 

στο 10-20% των αθλητριών που 

ασκούνται εντατικά και στα 2/3 των 

πρωταθλητριών. 

Οι αιτιολογικοί παράγοντες 

της αμηνόρροιας ή ολιγομηνόρροιας 

είναι πολλαπλοί και σύνθετοι. Σ' 

αυτούς περιλαμβάνονται η ηλικία, το 

βάρος, το στάδιο της εφηβείας, η 

διατροφική δυσλειτουργία, η 

ποσοστιαία αναλογία σωματικού 

λίπους, η ένταση και το επίπεδο της 

άσκησης, το άγχος, γενετικοί 

παράγοντες και άλλοι. Η διαφορική 

διάγνωση της δευτεροπαθούς αμηνόρροιας παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

 Εγκυμοσύνη 

 

 Υποθαλαμικής προέλευσης (απώλεια βάρους, άγχος, διατροφικές διαταραχές, 

εντατική 

            άσκηση) 

 

 Ενδοκρινικές παθήσεις (σακχαρώδης διαβήτης, υπερθυρεοειδισμός, 

υπολειτουργία 

            υπόφυσης) 

 

 Αδένωμα υπόφυσης (υπερπρολακτιναιμία) 

 

 Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (σύνδρομο υπερανδρογεννητισμού) 

 

 Γαστρεντερικό σύστημα (φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, κοιλιοκάκη, 

δυσαπορρόφηση) 

 

 Φάρμακα (γλυκοκορτικοειδή, αντισπασμωδικά, isotretinoin) 

 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της έφηβης αθλήτριας με διαταραχές της 

εμμήνου ρύσης η οποία ασκείται εντατικά παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Αν 

αυξηθεί η θερμιδική πρόσληψη και μειωθεί η ένταση της άσκησης θα ξεκινήσει η 

εμμηναρχή ή θα επανεμφανιστεί η έμμηνος ρύση. Αν παρατηρείται μειωμένη οστική 

πυκνότητα, τότε συστήνεται η χρήση οιστρογόνων στην προσπάθεια να διαφυλαχθεί 

η οστική απώλεια. Αν η αθλήτρια είναι μεγαλύτερη από 16 ετών, είναι αμηνορροιακή 

και η έμμηνος ρύση έχει εμφανιστεί πριν από τρία ή περισσότερα χρόνια, τότε 

ενδείκνυται η χορήγηση ορμονών (κυρίως από του στόματος αντισυλληπτικά). Δεν 

χορηγείται ορμονοθεραπεία, εφόσον η εμμηναρχή έχει εμφανιστεί στα τρία 
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προηγούμενα χρόνια. 

Στην περίπτωση αυτή συστήνεται βελτίωση της διατροφής με ταυτόχρονη 

ελάττωση της έντασης της άσκησης, ώστε να διατηρείται συνεχής, καθημερινή 

ενεργειακή ισορροπία με την αύξηση των προσλαμβανομένων και μείωση των 

καταναλισκομένων θερμίδων. 

Καθώς η συμμετοχή των εφήβων σε αθλητικές δραστηριότητες αυξάνεται τα 

τελευταία χρόνια και στη χώρα μας, ο ρόλος του παιδιάτρου συνεχώς επεκτείνεται 

στο να φροντίζει ιατρικά τους αθλούμενους εφήβους παράλληλα με τη 

συμβουλευτική βοήθεια που παρέχει τόσο στους ίδιους όσο και στους γονείς τους. 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ  

Σύμφωνα με τον Αμερικάνικο Σύνδεσμο Διαιτολόγων και το Αμερικάνικο Κολλέγιο 

Αθλητικής Ιατρκής: «Η βέλτιστη διατροφή προάγει την αθλητική απόδοση και την 

ανάνηψη από την έντονη προπόνηση».Ομως όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχει μεγάλος 

όγκος πληροφοριών ως προς τη διατροφή και την ποδηλασία αλλά η αξιοπιστία των 

περισσοτέρων είναι αμφισβητίσιμη.Απο τι εξαρτάται η ενεργειακή δαπάνη κατά την 

ποδηλασία; Η ενεργειακή δαπάνη κατά την ποδηλασία, επηρεάζεται από την ηλικία , 

την κληρονομικότητα , το φύλο , την επιφάνεια του σώματος , τη μυική μάζα, το 

κλίμα, την ορμονική ισορροπία (που καθορίζουν το βασικό μεταβολισμό) καθώς και 

την ένταση, τη συχνότητα και τη διάρκεια της άσκησης.Το βάρος σας, όσο 

περισσότερα κιλά ζυγίζεις, τόσο περισσότερες θερμίδες θα καταναλώσεις στην 

προσπάθειά σου να ποδηλατήσεις .Η ταχύτητά σας, όσο πιο γρήγορα ποδηλατάς, 

τόσο περισσότερες θερμίδες θακαταναλώσεις Η διάρκεια της ποδηλασίας, όσο πιο 

μεγάλη είναι, τόσο περισσότερες θερμίδες θα καταναλώσεις.Αν ζυγίζετε 55-80κιλά 

και ποδηλατάτε με μια μέση ταχύτητα 16 kmph, θα «κάψετε» 215-240 θεμίδες ανά 

μισή ώρα. Ενώ αν ζυγίζετε90-110κιλά και ποδηλατάτεστην ίδια ταχύτητα,θα 

«κάψετε» 300-360 θεμίδες ανά μισή ώρα.Από έρευνες προκύπτει ότι η ενεργειακή 

κατανάλωση κυμαίνεται από 3000-5000 kcal / ημέρα ( γυναίκες 2500 έως 4000 kcal / 

ημέρα ) , η ακριβής εξίσωση δεν έχει διατυπωθεί.Ένας συστηματικός ποδηλάτης ή 

κάποιος ο οποίος πραγματοποιεί πρωταθλητισμό, συνήθως προπονείται για 

περισσότερο από 2 ώρες την ημέρα και οι θερμιδικές του απαιτήσεις μπορεί να 

φτάσουν έως και τις 7.000 kcal/24h.Το σύνηθες λάθος που κάνουν οι ποδηλάτες είναι 

ότι υποτιμούν τις ενεργειακές τους ανάγκες, τις ηλεκτρολυτικές και γενικότερα την 

ισορροπία των υγρών του σώματος.Σωστή διατροφή πρέπει να εφαρμόζετε μόνο πριν 

τον αγώνα;Η   σωστές διατροφικές συνήθειες στη ζωή του ποδηλάτη, αποτελούν το 

σημείο κλειδί για την καλύτερη απόδοσή του και την αποφυγή δυσάρεστων 

ενοχλήσεων για την υγεία του. Έτσι λοιπόν, ο ποδηλάτης, οφείλει να έχει στην 

καθημερινότητά του πλήρη και ισορροπημένα γεύματα, που θα καταναλώνονται ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε 2-3 ώρες), τα οποία θα του προσφέρουν την 

απαιτούμενη ενέργεια και θρεπτικά συστατικά προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά 

τη διάρκεια της άσκησης.Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ο οργανισμός μας 

καταναλώνει ενέργεια που βρίσκεται αποθηκευμένη στο σώμα μας υπό τη μορφή του 

γλυκογόνου, συνεπώς μια σωστή προ-αγωνιστική προετοιμασία θα ενισχύσει τον 
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οργανισμό μας με τα απαραίτητα για την άσκηση καύσιμα.Είναι γνωστό πως το 

ανθρώπινο σώμα χρησιμοποιεί τους υδατάνθρακες (με τη μορφή γλυκόζης) 

πρωτίστως σαν πηγή ενέργειας, ύστερα χρησιμοποιεί λιπαρά οξέα και τέλος, στην 

περίπτωση δηλαδή που δεν έχουμε κάνει καλή προετοιμασία και ο οργανισμός δεν 

έχει πλέον αποθέματα, το σώμα αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει πρωτεΐνες 

(αμινοξέα) για παραγωγή ενέργειας. Η τελευταία επιλογή του οργανισμού μας να 

χρησιμοποιήσει πρωτεΐνες για παραγωγή ενέργειας, είναι υπεύθυνη για τα 

συμπτώματα της κόπωσης και της αδυναμίας συνέχισης της άσκησης (λόγω 

παραγωγής γαλακτικού οξέος) της μείωσης της μυϊκής μάζας και του βασικού 

μεταβολισμού, της δυσοσμίας του στόματος (λόγω παραγωγής κετονών) και πολλά 

άλλα. Συνεπώς, ο οργανισμός μας χρειάζεται ενέργεια πριν ξεκινήσει την άσκηση, 

κατά τη διάρκεια της άσκησης ώστε να διατηρήσει τη γλυκόζη του αίματος σταθερή, 

και στο τέλος της προπόνησης προκειμένου να αποκατασταθούν οι φθορές και οι 

ελλείψεις που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της άσκησης.Τα γεύματα πρέπει να 

είναι εξατομικευμένα και η επιλογή τους εξαρτάται από τον κάθε αθλητή. Έτσι αν 

κάποιος ποδηλάτης έχει την υπόνοια πως καταναλώνοντας κατά τη διάρκεια της 

άσκησης, χυμό μπορεί να του προκαλέσει πεπτικές διαταραχές, καλό θα είναι να μην 

αποπειραθεί. Ο κάθε ένας ξεχωριστά πρέπει να πειραματιστεί με τον εαυτό του ή 

ακόμα καλύτερα να απευθυνθεί σε ένα διαιτολόγο ώστε να σχεδιάσουνε από κοινού 

το πρόγραμμά του.Και εδώ βέβαια κρύβεται και ο κλασσικός μύθος περί της 

αναπλήρωσης μετά την άσκηση πρωτεϊνικών ποτών ως την ιδανικότερη πηγή τροφής 

μετά την άσκηση. Στην πραγματικότητα ο οργανισμός μας χρειάζεται αναπλήρωση, 

υδατανθράκων αλλά και πρωτεϊνών σε μια αναλογία περίπου 3:1. Θα πρέπει αρχικά 

να κατανοήσουμε τη σημασία της κάθε θρεπτικής ομάδας ως προς τη συμβολή της 

στην ενεργειακή αποκατάσταση και στην ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης. 

 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 

Το σημαντικότερο θρεπτικό συστατικό είναι οι υδατάνθρακες, αφού αποτελούν την 

κυριότερη πηγή ενέργειας, καλύπτοντας περισσότερο από το μισό της απαραίτητης 

ημερήσιας διατροφικής πρόσληψης. Οι υδατάνθρακες διαδραματίζουν πρωταρχικό 

ρόλο στην αθλητική διατροφή, εξασφαλίζοντας ενέργεια και καλύπτοντας τις ανάγκες 

του οργανισμού σε γλυκόζη για την αναπλήρωση του γλυκογόνου που χάνεται κατά 

τη διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα. Επίσης, η άμεση κατανάλωση 

υδατανθράκων μετά την προπόνηση ή τον αγώνα, συμβάλλει στην επανασύνθεση του 

γλυκογόνου, βοηθώντας στην αποκατάσταση των κουρασμένων μυών αλλά και στην 

αναπλήρωση της χαμένης ενέργειας. 

Οι υδατάνθρακες αποτελούν τη βασική πηγή ενέργειας για τους αθλητές λόγω της 

εύκολης πέψης  και της εύκολης καύσης τους . Αποτελούν την εύκολη γρήγορη  

καθημερινή ενέργεια στην προπόνηση. 
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Πριν την προπόνηση/ αγώνα:Οι περισσότεροι αθλητές δεν επιθυμούν να 

προπονούνται με γεμάτο στομάχι. Έτσι μπορούν να καταναλώνουν μικρότερα 

γεύματα πριν τον αγώνα ώστε να μεσολαβεί αρκετός χρόνος για την πέψη και την 

απορρόφηση της τροφής. Μεγάλα γεύματα μπορούν να καταναλωθούν 3-4 ώρες πριν 

την προπόνηση και η ιδανική τους σύσταση είναι 200-300 γρ. CHO, κατα προτίμηση 

απλών ώστε να είναι εύκολα απορροφήσιμοι.45 λεπτά με 1 ώρα πριν τον αγώνα 

μπορούν να καταναλωθούν υδατάνθρακες με υγρά, ενώ για μεγαλύτερη αντοχή κατά 

τον έντονο αγώνα συστήνετε η πρόσληψη 0,7 γρ. CHO/kg ΣΒ/h περίπου 30-60 γρ. 

Μετά την προπόνηση/ αγώνα:Η σύσταση του γεύματος εξαρτάται από τη διάρκεια 

και την ένταση της προπόνησης (αν π.χ. έχει επέλθει αποδόμηση του μυικού 

γλυκογόνου), όπως επίσης και από τον χρόνο έναρξης του επόμενου αγώνα. Άμεσα 

είναι απαραίτητο να καταναλωθούν 1,5 γρ. CHO/ kg ΣΒ κάθε 2 ώρες ειδικά αν ο 

επόμενος αγώνας είναι σε 24 ώρες για τις επόμενες 6-8 ώρες (για ένα ποδηλάτη που 

ζυγίζει 75 kg πρέπει να καταναλωθούν συνολικά στις επόμενες 8 ώρες 340 γρ. CHO 

– περίπου 23 ισοδύναμα –Φόρτιση υδατανθράκων. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

1η Μέρα: Εξαντλητική άσκηση 

2η Μέρα: Μικτή δίαιτα, μέσης περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες, περιορισμός της 

άσκησης 

3η Μέρα: Μικτή δίαιτα, μέσης περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες, περιορισμός της 

άσκησης 

4η Μέρα: Μικτή δίαιτα, μέσης περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες, περιορισμός της 

άσκησης 

5η Μέρα: Δίαιτα πλούσια σε υδατάνθρακες, περιορισμός της άσκησης 

6η Μέρα: Δίαιτα πλούσια σε υδατάνθρακες, περιορισμός της άσκησης ή ξεκούραση 

7η Μέρα: Δίαιτα πλούσια σε υδατάνθρακες, περιορισμός της άσκησης ή ξεκούραση 

8η Μέρα: Αγώνας 

Ποια τρόφιμα είναι πλουσια σε υδατανθρακες; 

ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΑΛΑ 

Λευκό ή μαύρο ρύζι Μήλα Σπαράγγια Αποβουτυρωμένο γάλα 

Πλιγούρι Βερίκοκα Μπρόκολα Γιαούρτι με φρούτα 

Βρώμη Μπανάνες Καρότα  

Δημητριακά Βατόμουρα Μανιτάρια  
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Κράκερ σικάλεως Φράουλες Ραπανάκια  

Ψωμί Σύκα Κολοκύθια  

Ζυμαρικά Πορτοκάλια   

Καλαμπόκι Ροδάκινα  

 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 

Οι πρωτεΐνες αποτελούν βασικό 

δομικό υλικό του σώματος, αφού όλα 

τα κύτταρά του έχουν κατασκευαστεί 

από αυτές. Η ποσότητα πρωτεϊνών, 

όμως, που προσλαμβάνεται με τη 

διατροφή αποτελεί ένα σχετικά μικρό 

ποσό της ημερήσιας θερμιδικής 

πρόσληψης. Παράδειγμα αυτών των 

τροφών είναι το κρέας, το ψάρι και τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα 

Πριν την προπόνηση/ αγώνα: 

Λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή ένταση της άσκησης οι πρωτεϊνικές απαιτήσεις 

εκτιμάται ότι θα είναι σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με αυτές των ατόμων που κάνουν 

καθιστική ζωή 

Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη (RDA) είναι 0,8 g/kg ΣΒ, ενώ οι κατευθυντήριες 

γραμμές για αθλητές αντοχής είναι 1.2-1.4 g/kg ΣΒ για τη βελτίωση της αερόβιας 

ικανότητας, καθώς και για την οικοδόμηση μυϊκής μάζας και την ενδυνάμωση. 

Ένας ποδηλάτης 75 kg θα πρέπει να καταναλώνει 90 g/ημέρα (75 kg X 1,2 g). 

Μετά την προπόνηση/ αγώνα: 

Η χρονική στιγμή της πρόσληψης πρωτεΐνης φαίνεται να είναι ο πιο σημαντικός 

παράγοντας στην επίτευξη της βέλτιστης προσαρμογής. 30 λεπτά μετά το τέλος της 

πρόπονησης θα πρέπει να προσλάβουμε πρωτεϊνη υψηλής βιολογικής αξίας (που να 

περιέχει απαραίτητα αμινοξέα) σε ποσότητα 6-20 γρ. ανάλογα με το βάρος μας. 

ΛΙΠΟΣ 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των λιπιδίων του οργανισμού μας (το 90%) είναι 

αποθηκευμένο στο λιπώδη ιστό του δέρματος και το υπόλοιπο 10% βρίσκεται, 

κυρίως, στα μυϊκά αλλά και στα υπόλοιπα κύτταρα του οργανισμού. Η 

σημαντικότερη προσφορά των λιπών στον ανθρώπινο οργανισμό είναι η αποθήκευση 

ενέργειας. Επίσης, τα λίπη είναι απαραίτητα για την απορρόφηση κάποιων βιταμινών, 
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όπως οι Α, D, E και K. Οι ποδηλάτες, όσον αφορά στα λίπη, θα πρέπει να 

αποφεύγουν τηγανισμένα φαγητά, ιδιαιτέρα εκείνα που έχουν μαγειρευτεί με 

κορεσμένα λίπη, τα επιδόρπια με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος (πολλά μπισκότα 

και κέικ) και τις σάλτσες με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Πρέπει επίσης να 

περιορίζεται η κατανάλωση τροφών που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε 

χοληστερόλη, όπως είναι ο κροκός του αυγού και τα εντόσθια. Τέλος, για το 

μαγείρεμα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο ελαιόλαδο. (20-25 %) 

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που μπορεί να παραβλέπουμε είναι η ενυδάτωση! 

Η   διαφορά βάρους του σώματός μας, πριν και μετά την προπόνηση μας δείχνει την 

απώλεια υγρών που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της άσκησης. Αν σε αυτό το 

βάρος προσθέσουμε και την ποσότητα νερού που καταναλώσαμε κατά τη διάρκεια 

της προπόνησης θα δούμε και τη συνολική απώλεια υγρών κατά τη διάρκεια της 

άσκησης. 

Η παράλειψη αναπλήρωσης υγρών κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης για τον 

ποδηλάτη, μπορεί να επιφέρει αίσθημα κόπωσης, ζάλη, αδυναμία, θερμοπληξία, 

μείωση απόδοσης και αντοχής. Η αναπλήρωση των υγρών όπως ακριβώς συμβαίνει 

και με την τροφή, οφείλει να πραγματοποιείτε τακτικά κάθε 10 – 15 περίπου λεπτά 

και η ποσότητα αν και διαφέρει από αθλούμενο σε αθλούμενο, περίπου 200 – 250 ml 

κάθε 10 με 15 λεπτά είναι μια καλή πρόταση για σωστή ενυδάτωση κατά τη διάρκεια 

της άσκησης. 

Ο καθορισμός των ιδανικών απαιτήσεων λήψης υγρών γίνεται εξατομικευμένα και 

μόνο από έμπειρους επαγγελματίες υγείας – διαιτολόγους – διατροφολόγους. Οι 

γενικές συστάσεις έχουν αναφερθεί ώστε να προσπαθούμε να μην ξεφεύγουμε από τα 

φυσιολογικά όρια. Ωστόσο, η λήψη υγρών και η ενεργειακή κατανάλωση αποτελούν 

εντελώς προσωπικές ανάγκες.Απο τη άλλη η υπερκατανάλωση υγρών για έναν 

ποδηλάτη ή και γενικότερα για έναν αθλητή, μπορεί να προκαλέσει Υπονατριαιμία! 

Τι είναι ή υπονατριαιμία; Είναι η κατάσταση κατά την οποία το νάτριο του 

οργανισμού έχει πέσει σε χαμηλά επίπεδα και επέρχεται υπόταση, λιγοθυμία, 

ζαλάδες. 

Το τελευταίο γεύμα καταναλώνεται 3-4 h πριν τον αγώνα/ προπόνηση: 

Πλούσιο σε υδατάνθρακες, χαμηλό σε λίπος και πρωτεϊνη 

Συγκεκριμένα: 

Πρόσληψη 4-5 g υδατανθράκων /kg ΣΒ (200-300 g) σε ένα γεύμα 

2 h πριν, συνίσταται η κατανάλωση 500ml νερού, ώστε να ενυδατωθεί ο αθλητής και 

να προλάβει να αποβάλει τα παραχθέντα ούρα 

Προπόνηση/Αγώνας 12:00    

1 φλιτζ. δημητριακά  
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ΓΕΥΜΑ 1 1 φλιτζ. γάλα ελαφρύ  

1 μπανάνα  

2 φέτες ψωμί με μαρμελάδα ή μέλι και 1 φέτα τυρί  

Πρωινό  1 φλιτζ. γάλα ελαφρύ  

1 μπαγκέτα ή φραντζολάκι  

ΓΕΥΜΑ 2 τυρί ή αυγό ή γαλοπούλα ή μπιφτέκι ή κοτόπουλο ή τόνος και  

λαχανικά  

2 μανταρίνια  

1 μπάρα δημητριακών  

ή Προπόνηση/Αγώνας 17:00    

2 πατάτες μικρές βραστές και ½ φλιτζ. καλαμπόκι  

Μεσημεριανό ΓΕΥΜΑ 3 Λαχανικά και 1 Κ ελαιόλαδο  

1 φέτα ψωμί  

1 γιαουρτάκι 2% λιπαρά  

60 γρ. κοτόπουλο στη σχάρα ή 1 τόνο σε νερό  

1 πίττα 

ΓΕΥΜΑ 4 1 μικρό μπιφτέκι (60 γρ.) Λαχανικά και 1 Κ ελαιόλαδο 

1 γιαουρτάκι 2% λιπαρά 

1 φρούτο εποχής 

Μετά το τέλος της προπόνησης: 

Κατανάλωση CHO (σύνθετων και απλών) σε στερεά (φρούτο) ή υγρή μορφή (χυμός 

φρούτου) σε διάστημα 2 h για αναπλήρωση γλυκογόνου 

Ταυτόχρονη πρόσληψη PRO (κρέας, ψάρι,γάλα) 

Μετά από 2 h ένα γεύμα CHO (1g/Kg) για τις επόμενες 6 h 

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ καταναλώση υγρών 

90 γρ. ψάρι (μπακαλιάρο / ξιφία/ πέρκα) ή κοτόπουλο   

στο φούρνο ή στη σχάρα και 2 Κ ελαιόλαδο   
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ΓΕΥΜΑ 1 Λαχανικά σχάρας ή χόρτα βραστά   

4 κομμάτια πατάτας   

1 γιαουρτάκι (2% λιπαρά)   

Και μετά από 2 h – 1 φλιτζ. χυμός 250 ml   

2 φλιτζ. μακαρόνια   

70 γρ. κιμάς χοιρινός   

ΓΕΥΜΑ 2 Τομάτα και χυμός τομάτας   

Προπόνηση/Αγώνας 12:00 1 Κ τυρί με χαμηλά λιπαρά   

Σαλάτα   

Και μετά από 2 h – 1 φλιτζ. χυμός 250 ml   

Μεσημεριανό     

ή Προπόνηση/Αγώνας 17:00 

1 γιαούρτι (2 % λιπαρά) και 

Διάφορα φρούτα εποχής ψιλοκομμένα ΓΕΥΜΑ 3 ή 1 γιαούρτι με δημητριακά και 

φρούτα 

1 μπάρα δημητριακών 

Και μετά από 2 h – 1 φλιτζ. χυμός 250 ml 

Απογευματινό 

1 φλιτζ. γάλα ελαφρύ 

2 φέτες ψωμί ή 1 κουλούρι ΓΕΥΜΑ 4 1 κτγλ. μαργαρίνη 

1 Κ μαρμελάδα ή μέλι 1 φέτα τυρί με χαμηλά λιπαρά ή 1 αυγό βραστό 

Και μετά από 2 h – 1 φρούτο εποχής 

Συστήνεται 3-4 φορές τη βδομάδα κρέας , 2-3 φορές τη βδομάδα ψάρι και 1 φορά τη 

βδομάδα όσπρια. 

ΗΕΠ: 3000 kcal 

CHO: 60%– 450 g 

PRO: 16% – 120 g 

LIP: 24% – 80 g    
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1 ποτήρι γάλα ελαφρύ 240ml  

Πρόγευμα 1/2 φλιτζ. δημητριακά και 2 φρυγανιές ή 2 φέτες ψωμί 30 γρ  

1κτγλ. μαργαρίνη  

1κ. σούπας μέλι  

Δεκατιανό 1 σάντουιτς μπαγκέτα ή φραντζολάκι ( τυρί ή αυγό ή γαλοπούλα 

ή μπιφτέκι ή  

κοτόπουλο ή τόνος και λαχανικά)  

2 φρούτα εποχής  

70 γρ. κοτόπουλο χωρίς πέτσα ή μπιφτέκι ή ψάρι 

(μπακαλιάρο / ξιφία/ πέρκα/ fishfingers)  

άφθονη σαλάτα από ωμά ή βραστά λαχανικά εποχής ή χόρτα  

Μεσημεριανό 1/2 φλιτζ. όσπρια μαζί με τη σαλάτα  

1 φλιτζ. ρύζι ή πατάτες ή μπιζέλι ή καλαμπόκι (μαγειρ.)  

1 φέτα ψωμί (30 γρ.)  

1 γιαούρτάκι (2% λιπαρά)  

4 κτγλ. ελαιόλαδο για όλο το γεύμα  

1 μπανάνα  

Απογευματινό 1 φρούτο ή 1-2 κ. σούπας σταφίδες ή  

2 ξηρά δαμάσκηνα ή βερίκοκα  

1 μπάρα δημητριακών  

1 ½ φλιτζάνια ζυμαρικά ή καλαμπόκι ή πατάτες (μαγειρ.) και  

60 γρ. κιμάς ή τυρί με χαμηλά λιπαρά ή τόνος σε νερό  

Βραδινό ή   

1 ½ φλιτζάνια ραβιόλες  

άφθονη σαλάτα από λαχανικά εποχής  

4 κτγλ. ελαιόλαδο για όλο το γεύμα  

Προ Ύπνου 1 φρούτο εποχής  

4 κράκερ ή 2 μπισκότα  
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Μέχρι 3 καφέδες την ημέρα 

 

Πάντα με τα κρέατα (κοτόπουλο, χοιρινό) πολύ λεμόνι για αύξηση της απορρόφησης 

του σιδήρου 

 

Ε - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 

Είναι οργανικές ουσίες, οι οποίες ενώ δεν παρέχουν από μόνες τους ενέργεια στους 

 μύες, είναι απαραίτητες για να μπορέσει ο οργανισμός μας να λειτουργήσει και να 

αξιοποιήσει τα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία. Οι βιταμίνες δεν κατασκευάζονται μέσα 

στο σώμα. Χωρίζονται σε λιποδιαλυτές (A, D, E, K) και υδατοδιαλυτές. 

Όπως η έλλειψη μιας βιταμίνης μπορεί να οδηγήσει σε παθολογικές καταστάσεις έτσι 

και οι υπερβολικές προσλήψεις ιδιαίτερα των λιποδιαλυτών βιταμινών  προκαλούν 

σοβαρά προβλήματα. 

Βιταμίνες όχι στην φυσική τους μορφή, μπορούν να λαμβάνονται μόνο σαν 

συμπληρώματα κατά της έλλειψης που παρουσιάζεται από την έντονη προπόνηση και 

που προκαλεί  μείωση της απόδοσης. 

Οι μεγαδόσεις βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων δεν συνιστώνται και δεν 

αποτελούν εργογόνα βοηθήματα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ  ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ 

Οι παρακάτω βιταμίνες παρουσιάζουν μεγάλη πιθανότητα έλλειψης ακόμα και σ ένα 

κανονικό και πλήρες διαιτολόγιο. Αναφέρονται οι σημαντικότερες για τους 

κολυμβητές, ιδιαίτερα εκείνους στην ηλικία της ανάπτυξης. 

Βιταμίνη (Α) 

Λειτουργίες: ανάπτυξη και αύξηση των οστών και των δοντιών, όραση, υγεία της 

επιδερμίδας και των ιστών που καλύπτουν διάφορα όργανα. 

Ελλειψή της προκαλεί ξηροφθαλμία, μειωμένη αύξηση οστών και δοντιών, 

προβλήματα στο δέρμα και σε κάποια όργανα. 

Πηγές: Συκώτι, καρότα, γάλα, σκούρα πράσινα/κίτρινα λαχανικά, κίτρινα φρούτα, 

ψάρια, αυγό. 

Βιταμίνη (D) 

Λειτουργίες: απορρόφηση ασβεστίου, ρύθμιση επιπέδων φωσφόρου και αμινοξέων 

στο αίμα, μεταβολισμός οστών και δοντιών. 

Ελλειψή της προκαλεί σκελετικές παραμορφώσεις. 

Πηγές: λιπαρά ψάρια, ρέγγα, σκουμπρί, σολομός, τόνος, γάλα, συκώτι, κρόκος 

αυγού, λίπη, έλαια, έκθεση στο ηλιακό φως. 
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Βιταμίνη (Ε) 

Λειτουργίες: αντιοξειδωτική δράση, προστατεύει τα κύτταρα και τα τρόφιμα από την 

οξείδωση. Πιθανότατα παίζει ρόλο στην βελτίωση της αντοχής και την παραγωγή 

ερυθρών αιμοσφαιρίων. 

Πηγές: σαλάτες, λίπη, έλαια, σιτηρά, ξηροί καρποί, όσπρια. Υπάρχει επίσης στο 

αραβοσιτέλαιο,  λαχανικά, αυγά, ρύζι, γάλα. 

 

Βιταμίνη (Κ) 

 

Λειτουργίες: συντελεί στην πήξη του αίματος. 

Πηγές: πράσινο τσάι, συκώτι, αυγά, λαχανικά. 

Σύμπλεγμα – (Β) 

Λειτουργίες: Βοηθούν τον μεταβολισμό των υδατανθράκων – λιπών – πρωτεϊνών και 

την σωστή λειτουργία του νευρικού ιστού. 

Ελλειψη της βιταμίνης (Β1) συσσωρεύει γαλακτικό οξύ  και μειώνει την 

δραστηριότητα των μυών. Η έλλειψη της είναι πιθανή αφού χάνεται στην 

επεξεργασία της ζάχαρης  και στο άλεσμα του αλευριού και του ρυζιού.  Σε σκληρή 

προπόνηση οι ανάγκες σε Β1 μπορούν να αυξηθούν κατά  15 φορές. 

Χρειάζονται 20 - 25mg καθημερινά βιταμίνες συμπλέγματος Β. 

Πηγές: φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, κρόκο αυγού, όσπρια, κρέας, συκώτι, ξηροί 

καρποί, γάλα, γιαούρτι, ρύζι,ψάρι. 

Βιταμίνη – (C) 

Λειτουργίες: Είναι γνωστή σαν βιταμίνη του stress, γιατί είναι σημαντική,, για την 

διατήρηση της εσωτερικής ισορροπίας κάτω από συνθήκες εξαιρετικού σωματικού ή 

ψυχολογικού stress. Εξουδετερώνει την συσσώρευση γαλακτικού οξέος, βοηθάει 

στην αποφυγή κρυολογημάτων και άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων, προλαμβάνει 

την κόπωση και αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου. Καθημερινά χρειάζονται  

300-500 mgr. Επειδή το μαγείρεμα την καταστρέφει, είναι σημαντικό να τρώγονται οι 

τροφές φρέσκες. Τα λαχανικά (μπρόκολο, κουνουπίδι, λαχανάκια Βρυξελλών κα) και 

τα χόρτα να τα ζεματάμε ή να τα κάνουμε στον ατμό, όχι βράσιμο. Τα κατεψυγμένα 

λαχανικά να τοποθετούνται αμέσως (όπως είναι κατεψυγμένα) σε νερό που βράζει για 

ελάχιστο χρόνο. Αυξημένες απώλειες βιταμίνης C παρατηρούνται όταν στο 

μαγείρεμα προσθέτουμε σόδα και όταν διατηρούμε τα φαγητά για μεγάλο διάστημα 

ζεστά. 

Πηγές: εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ, λεμόνια), φράουλες, ακτινίδια, 

πράσινα λαχανικά, ντομάτες, πιπεριές, λάχανο, πεπόνι. 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ – ( Β5) 

Λειτουργίες: ΄Οπως και η C είναι βιταμίνη διαλυτή στο νερό. Είναι σημαντική για τον 

μεταβολισμό υδατανθράκων – λιπών – πρωτεινών. Απαραίτητο στοιχείο για την 

ομαλή λειτουργία των κυττάρων του οργανισμού. Καθημερινά χρειάζονται 10 mgr. 

Πηγές: Υπάρχει στο συκώτι, αυγά, μανιτάρια, κουνουπίδι, άπαχο κρέας και γάλα, 

ντομάτες, μπρόκολο, δημητριακά ολικής αλέσεως, καρύδια. 
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Φολικό οξύ – (Μ) 

Λειτουργίες: Διαλυτή στο νερό. Βοηθάει στο σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων, 

την κατανάλωση οξυγόνου, τον μεταβολισμό υδατανθράκων. Καθημερινά 

χρειάζονται 0,5-1 mg. 

Πηγές: συκώτι, όσπρια, φυλλώδη λαχανικά, σπαράγγια άπαχα κρέατα, ακατέργαστα 

δημητριακά, μπανάνες, πορτοκάλι. 

Βιοτίνη – (Η) 

Λειτουργίες: Βοηθά την σωστή δραστηριότητα πολλών συστημάτων ενζύμων, 

απαραίτητη στον μεταβολισμό των υδατανθράκων, λιπών και πρωτεϊνών. Είναι 

διαλυτή στο νερό. Καθημερινά χρειάζονται 1 mg. 

Πηγές: τυρί, συκώτι, σίκαλη, βασιλικός πολτός, δημητριακά, σιτάλευρο, κοτόπουλο, 

ψάρι, σπανάκι, αρακάς. 

  

 

ΣΤ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Είναι ανόργανα στοιχεία, απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. 

Προσδίδουν στερεότητα, αντοχή και ισχύ στο σκελετό, ρυθμίζουν την ισορροπία των 

υγρών του σώματος, συμμετέχουν στην μετάδοση των νευρικών ερεθισμάτων και 

στις διαδικασίες συσπάσεων των μυών. Αποτελούν επίσης ένα τμήμα των σκληρών 

ιστών του σώματος. 

 

ΓΕΥΜΑΤΑ και  Προπονήσεις – Αγώνες 

Ο κολυμβητής πρέπει να έχει σταθερές ώρες γευμάτων προσαρμόζοντάς τα  στα 

ωράρια των προπονήσεων του. Ιδιαίτερα όταν έχει διπλές προπονήσεις , είναι 

προτιμότερα τα 5 με 6 μικρότερα γεύματα την ημέρα αντί των 3 μεγάλων. ΄Ενας 

λόγος είναι ότι βοηθάμε την γρηγορότερη αναπλήρωση του γλυκογόνου στους μύες 

και το συκώτι και ένας άλλος ότι αποτρέπουμε την πτώση του ζαχάρου του αίματος 

που παρουσιάζεται 2 με 3 ώρες μετά το γεύμα, Έτσι αισθανόμαστε και γινόμαστε πιο 

δραστήριοι όλη την ημέρα. 

Πρωινό 

Πριν την πρωινή προπόνηση 300  με  500 θερμίδες υγρής ή ημίρρευστης τροφής. 

Κανονικό πρωινό μετά την πρωινή προπόνηση.   

Πριν την προπόνηση 

Ο αθλητής θα πρέπει να καταναλώνει γεύματα, πλούσια σε υδατάνθρακες, περίπου 3 

ώρες πριν  (μακαρόνια, ρύζι, ψωμί, πατάτες, φρούτα, χυμοί).  

 μακαρόνια ή ρύζι ή πατάτες ή ψωμί, με κρέας άπαχο 

 σαλάτα, φρούτο ή χυμό 

 σάντουιτς (ψωμί, ζαμπόν, τυρί), χυμό 
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Περίπου μία ώρα πριν την προπόνηση, καλό θα είναι ο αθλητής να καταναλώνει ένα 

σνακ υψηλό σε υδατάνθρακες (φρούτο ή χυμό). 

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης 

Ο αθλητής πρέπει να πίνει κατά τη διάρκεια της προπόνησης υδατανθρακούχο ποτό.  

Πρόσθεσε 6 κουταλιές της σούπας υδατάνθρακες σε σκόνη  σε 1 λίτρο κρύο νερό 

(περίπου 4 ποτήρια). Αντίστοιχα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα έτοιμα 

υδατανθρακούχα ποτά, αλλά η επιλογή τους θέλει προσοχή.   

Μετά την προπόνηση 

Στα πρώτα 15 με 30 λεπτά μετά το τέλος της προπόνησης, ο αθλητής μπορεί να 

καταναλώνει 1 μεγάλο ποτήρι (250 ml) από  υδατανθρακούχο – πρωτεϊνούχο 

διάλυμα. σε φυσικό χυμό ή άλλο προϊόν με αναλογία υδατανθράκων : πρωτεϊνών  3 

προς 1 . 

Το κανονικό γεύμα μετά την προπόνηση θα πρέπει να έχει πολλούς υδατάνθρακες και 

πρωτεΐνες ( μακαρόνια με άπαχο κιμά, ρύζι με άπαχο κρέας, ψητές πατάτες ή πουρέ, 

γάλα, γιαούρτι  ημιαποβουτυρωμένο, ψωμί, μπανάνες, δημητριακά κλπ.). 

Να σημειωθεί ότι το γεύμα θα πρέπει να καταναλώνεται μέσα στις πρώτες 2 ώρες 

μετά την προπόνηση για την καλύτερη επανασύνθεση του γλυκογόνου.  Αν  

πρόκειται για έντονη προπόνηση η αναπλήρωση υδατανθράκων πρέπει να γίνει πιο 

άμεσα. 

Η αναπλήρωση του γλυκογόνου μετά την άσκηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους 

κολυμβητές. Διατροφή πλούσια σε σύνθετους υδατάνθρακες (70%) οδηγούν σε 

αυξημένη σύνθεση γλυκογόνου μετά από 48 ώρες. 

Ενδιάμεσα γεύματα 

Ενδιάμεσα από τα τρία κύρια γεύματα, στην περίοδο των εντατικών διπλών 

προπονήσεων αντί για τις γνωστές μη 

θρεπτικές τροφές (τσιπς, γλυκά κ.ά.) 

δύο φορές την ημέρα, οι κολυμβητές 

μπορούν να δοκιμάσουν. 

1. Φρούτα, χυμούς  2.  Χυμούς 

λαχανικών (καρότο, ντομάτα), 3. 

Ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα 

φρούτα (σύκα, δαμάσκηνα, χουρμάδες 

κλπ), 4. Μικρά σάντουιτς (με 

κοτόπουλο, άπαχο κρέας, τυρί), 5. 

Ζελέ φρούτων, 6. Κρακεράκια με τυρί 

ή κρέμα, 7. Γάλα, 8. Κέικ (σπιτικό). 

Πριν τους αγώνες  

Το γεύμα πριν τους αγώνες πρέπει να παίρνεται 3 με 4 ώρες πριν. Χυμοί χαμηλής 

οξύτητας (μήλο, βατόμουρο κλπ), μπορούν και πρέπει να ληφθούν μία ώρα πριν τον 

αγώνα. Σε πολυήμερους αγώνες τα γεύματα να παίρνονται χωρίς καθυστέρηση μετά 

τις πρωινές ή απογευματινές κούρσες, για να απορροφώνται έγκαιρα οι χρήσιμες για 

τον αγώνα ουσίες τους. Αντίθετα με παλιά , κάθε μορφή κρέατος αποφεύγεται πριν 

τον αγώνα γιατί δεν χωνεύεται εύκολα και δεν προμηθεύει ενέργεια για τον 

συναγωνισμό. Επίσης προσέχουμε τα καρυκεύματα, το αλάτι, τα τηγανιτά, τα όσπρια. 
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Αντί για ολόκληρα φρούτα, προτιμούνται χυμοί τους. Δεν συνιστώνται καραμέλες, 

χάπια ζαχαρίνης (dextrose), μέλι και άλλες μορφές ζάχαρης. 

Για να έχουμε ενέργεια σε πολυήμερους αγώνες θα πρέπει τα γεύματά μας να είναι 

πλούσια σε υδατάνθρακες για 2 με 3 ημέρες πριν και όχι την τελευταία στιγμή. 

Προηγούμενα φροντίζουμε για 2 με 3 ημέρες  να έχουμε δημιουργήσει μια έλλειψή 

τους είτε με έντονη προπόνηση είτε με φτωχά σε υδατάνθρακες γεύματα. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

 To γεύμα μετά την προπόνηση ή αγώνες να μην αρχίζει αν δεν περάσουν 45΄ 

γιατί η έντονη άσκηση επιφέρει αναστολή της δραστηριότητας των αδένων 

του πεπτικού συστήματος. Να αποφεύγεται η  σκέτη σοκολάτα, ενώ π.χ. η 

Mars που έχει καλή αναλογία υδατανθράκων είναι μια καλύτερη επιλογή. 

 Να μην πίνουμε νερό στην διάρκεια των γευμάτων. 

 Να τρώμε σε ήρεμο περιβάλλον. 

 Να μασάμε πολύ καλά, πολύ ώρα, με κλειστό στόμα και όχι βιαστικά. 

 Να προσέχουμε τα δόντια μας. Καθημερινός καθαρισμός και επισκέψεις σε 

τακτά διαστήματα στον οδοντίατρο. Μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα 

προβλήματα στην προπόνηση. 

 Να πλένονται καλά τα φρούτα και τα λαχανικά. 

 Στις μετακινήσεις να μην αλλάζουμε τις τροφικές μας συνήθειες και να 

πίνουμε γνωστά εμφιαλωμένα ποτά και νερό. Να προσέχουμε τις σαλάτες. 

 Όταν έχουμε λίγο χρόνο μεταξύ φαγητού και προπόνησης, να τρώμε ελαφρά, 

αποφεύγοντας συνδυασμούς θρεπτικών τροφών. Δηλαδή όχι κρέας με 

μακαρόνια. Έτσι βοηθάμε την  πέψη. 

 

Αερόβια ή Αναερόβια άσκηση 

 

ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 

Η αερόβια άσκηση(Cardio) προκαλεί την κίνηση των μυών με οξυγόνο, κι 

έτσι καίγονται τόσο υδατάνθρακες όσο και λίπος για να παραχθεί 

ενέργεια. Πρακτικά, αερόβιες ασκήσεις 

θεωρούνται δραστηριότητες όπως είναι 

τοπερπάτημα, το ποδήλατο ή κολύμπι, ωστόσο 

μπορούμε να εκτελούμε αερόβια άσκηση 

ακόμα και με ασκήσεις με το βάρος του 

σώματός μας, εφόσον πραγματοποιούνται με ήπια 

ένταση και μεγάλη διάρκεια. 

Με άλλα λόγια, τα είδη των ασκήσεων που αυξάνουν προσωρινά τους 

καρδιακούς παλμούς σου. Γι’αυτό, η αεροβική ονομάζεται αλλιώς και καρδιαγγειακή 

https://www.shape.gr/fitness/enisxyse-to-metavolismo-sou/perpatima-lipos-kapsimo/
https://www.shape.gr/fitness/askisi-ygeia/xaneis-kila-me-to-podhlato/
https://www.shape.gr/fitness/askisi-ygeia/dokimasame-aqua-fitness/
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άσκηση και «χτίζει» την αντοχή σου. Η Cardio περιλαμβάνει αναρίθμητες μορφές 

προπόνησης, γίνεται συνήθως σε μέτριο επίπεδο έντασης σε μια σχετικά μεγάλη 

χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, το τρέξιμο σε μεγάλες αποστάσεις και με 

συγκρατημένο ρυθμό είναι μία αερόβια άσκηση. 

 

Ανάμεσα στα αναγνωρισμένα οφέλη της τακτικής αεροβικής άσκησης είναι: 

 Ενίσχυση των μυών που συμμετέχουν στην αναπνοή, για να 

διευκολυνθεί η ροή του αέρα μέσα και έξω από τους πνεύμονες. 

 Ενίσχυση και διεύρυνση της καρδιάς των μυών και να βελτιώσει την 

αποτελεσματικότητά της. 

 Βελτίωση της αποδοτικότητας του κυκλοφορικού και μείωση της 

αρτηριακής πίεσης. 

 Η αύξηση του συνολικού αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο 

σώμα, διευκολύνοντας τη μεταφορά του οξυγόνου. 

 Η βελτίωση της ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης 

του στρες και μείωση της συχνότητας εμφάνισης της κατάθλιψης. 

 Μείωση του κινδύνου για διαβήτη 

Αναερόβια άσκηση 

Η αναερόβια άσκηση προκαλεί την κίνηση των μυών σου χωρίς να 

απαιτείται οξυγόνο, καίγοντας κυρίως υδατάνθρακες, ώστε να παραχθεί ενέργεια. Η 

αναερόβια άσκηση μεταφράζεται σε δραστηριότητες που, τυπικά, περιλαμβάνουν 

βάρη, push-ups και καθίσματα (δηλαδή, ενδυνάμωση), μεταξύ άλλων, και σε 

βοηθούν να «χτίσεις» μυς και σωματική δύναμη. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για 

μεγάλη ένταση σε μικρό χρονικό διάστημα. 

 

Κατά την διάρκεια των αναερόβιων δραστηριοτήτων οι μυς χρησιμοποιούν ως 

καύσιμη ύλη το γλυκογόνο. Το γλυκογόνο αυτό προέρχεται από το ήπαρ και 

συντίθεται από τα αμινοξέα και τους υδατάνθρακες που λαμβάνουμε με την διατροφή 

μας και τροφοδοτεί τους μυς μέσα από την κυκλοφορία του αίματος. Ένα παράδειγμα 

γρήγορης και υγιεινής ανασύνθεσης γλυκογόνου συμβαίνει κάθε φορά που τρώμε 

σύνθετους υδατάνθρακες (π.χ. φρούτα). 

Η προπόνηση βελτίωσης δύναμης (βάρη, πιλάτες, γιόγκα, λάστιχα 

αντίστασης, κτλ.) είναι από τα καλύτερα παραδείγματα αναερόβιας δραστηριότητας. 

Μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ανθρώπινη υγεία αφού: 

 Εμποδίζει την εκδήλωση σωματικών ασθενειών. Η προπόνηση 

βελτίωσης της δύναμης βοηθά στην μείωση του κινδύνου εκδήλωσης 

καρδιαγγειακών παθήσεων, του διαβήτη τύπου 2, της οσφυαλγίας και της 

αρθρίτιδας. Ακόμα και όσοι έχουν ήδη νοσήσει με κάποια από αυτές τις 

https://www.shape.gr/fitness/askisi-ygeia/nomizeis-oti-eisai-pro-sta-push-ups-mallon-den-exeis-dokimasei-aytes-tis-parallages/
https://www.shape.gr/fitness/askisi-ygeia/kanis-squat-entelos-lathos-ke-pisteves-pos-ekanes-sosta/
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προηγούμενες ασθένειες ή τα σύνδρομα, η προπόνηση δύναμης μπορεί να 

μειώσει τις επιπτώσεις και τα συμπτώματα τους. Η βελτίωση της δύναμης οδηγεί 

σε αλλαγές στο κυτταρικό περιβάλλον του ανθρώπινου οργανισμού που μπορούν 

να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα, χαρίζοντας μεγαλύτερη αντίσταση 

στις απειλές που αντιμετωπίζει από διάφορες περιβαλλοντικές αιτίες. 

 

 Δημιουργεί μυϊκό ιστό και βοηθά τη διατήρηση του. Η απώλεια 

μυϊκής μάζας μπορεί να ξεκινήσει από το τέλος της τρίτης δεκαετίας της ζωής 

μας και έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της σωματικής δύναμης, πιο αργό 

μεταβολισμό και χαμηλότερες σωματικές ικανότητες. Χρειάζεται να θυμόμαστε 

πως η απώλεια μυϊκής μάζας δεν αποτελεί μία φυσιολογική εξέλιξη που 

εκδηλώνεται με την πάροδο της ηλικίας. Είναι πρωτίστως το αποτέλεσμα της 

καθιστικής ζωής καθώς η μη χρήση των μυών του σώματος τους καθιστά 

ανενεργούς και αδύναμους. Όταν όμως οι μυς χάσουν τον μυϊκό τους τόνο, 

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εκδήλωσης διάφορων μυοσκελετικών 

παθήσεων και φλεγμονών καθώς τα παθητικά μέρη των αρθρώσεων 

αναλαμβάνουν το έργο της στήριξης του σώματος που κανονικά επιτελείται από 

τους μυς. Έτσι, η προπόνηση μυϊκής δύναμης είναι ο πιο αποτελεσματικός 

τρόπος ενίσχυσης του μυϊκού ιστού προκειμένου να είναι ικανός να επιτελεί το 

έργο της σωστής στήριξης του σώματος και τις καθημερινές του λειτουργίες. 

 

 Μειώνει το σωματικό λίπος. 

Όσον αφορά την απώλεια σωματικού 

λίπους, η μυϊκή ενδυνάμωση έχει παρόμοια 

σημασία με την σωστή διατροφή και την 

αερόβια άσκηση. Μαζί με την ενίσχυση 

της μυϊκής μάζας που επιτυγχάνεται μέσα 

από την μυϊκή ενδυνάμωση, ο ενεργός 

μεταβολισμός του σώματος αυξάνει. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο μεταβολισμός, τόσο περισσότερες είναι οι θερμίδες που ο 

ανθρώπινος οργανισμός καταναλώνει για να διατηρηθεί στην ζωή. Φυσικό 

λοιπόν είναι μαζί με τις αυξημένες θερμίδες που καταναλώνονται να αυξάνει και 

καύση του λίπους. 

 

 Ενισχύει την δύναμη και την αντοχή των οστών. Για την 

καταπολέμηση της οστεοπόρωσης δεν φτάνει μόνο η σωστή διατροφή και η 

λήψη των ειδικών σκευασμάτων ασβεστίου. Τα οστά χρειάζεται να 

αντιμετωπίσουν υψηλές φορτίσεις μέσα από την επιφόρτιση των μυών για να 

διατηρούν την στηρικτική τους ικανότητα. Η μυϊκή ενδυνάμωση ενισχύει την 

δύναμη και την αντοχή των οστών περισσότερο από κάθε άλλου είδους 

σωματική άσκηση. Αυτό συμβαίνει γιατί οι μυς εκφύονται και καταφύονται στα 

οστά. Μέσα από την υπερνίκηση της εξωτερικής αντίστασης τα οστά έλκονται 

από τους τένοντες και ενισχύονται παράλληλα με τους μυς που αλλάζουν το 

σχήμα τους καθώς γίνονται όλο και πιο ισχυροί 
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ΑΕΡΟΒΙΑ Η ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ; 

Πολλή αντιπαράθεση γίνεται γύρω από το επίμαχο δίλημμα: Αεροβική 

άσκηση ή μυϊκή ενδυνάμωση; Συνήθως όμως δεν γίνεται ξεκάθαρο σε ποιον τομέα 

υπερέχει η μία και σε ποιον η άλλη.Αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρετε ποιο είδος 

άσκησης θα σας ωφελήσει ανάλογα με τις ανάγκες και τους ιδιαίτερους στόχους σας. 

1. Καύση λίπους – αδυνάτισμα 

Η αεροβική άσκηση 

έχει μια μικρή υπεροχή 

όσον αφορά την καύση 

θερμίδων. Θα κάψετε μεν 

8-10 θερμίδες ανά λεπτό 

σηκώνοντας βάρη, αλλά 

10-12 θερμίδες ανά λεπτό 

κάνοντας τζόγκινγκ ή 

ποδήλατο, αναφέρει ο 

Wayne Westcott, Ph.D.Η μυϊκή ενδυνάμωση σας δίνει βέβαια μια 

«μεταβολική ώθηση» για 1 ώρα μετά τη προπόνηση, γιατί το σώμα σας 

προσπαθεί να βοηθήσει τους μυς σας να αναλάβουν. Αυτό σημαίνει ότι καίτε 

επιπλέον 25% σε θερμίδες σε σχέση με αυτές που ήδη κάψατε στη διάρκεια 

της προπόνησης που μόλις τέλειωσε, λέει ο δρ. Westcott. 

Έτσι, αν για παράδειγμα κάψατε 200 θερμίδες σηκώνοντας βάρη, στην 

πραγματικότητα τελικά έχετε κάψει 250 θερμίδες. Για κάθε 1 κιλό νέου 

μυϊκού ιστού που δημιουργείτε με τις ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης, καίτε 90 

θερμίδες παραπάνω κάθε μέρα χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα! Κι αυτό 

γιατί απλά ο μυϊκός ιστός χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να συντηρηθεί. 

Στη διάρκεια ενός χρόνου αυτό σημαίνει περίπου 3,5 κιλά λίπους, χωρίς να 

κάνετε δίαιτα, χωρίς να κάνετε περισσότερη γυμναστική, τίποτα! 

Νικητής: Αεροβική άσκηση 

 

2. Υγεία – μακροζωία  

Τίποτα δεν συγκρίνεται με τα οφέλη της αεροβικής άσκησης όσον 

αφορά την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής.Μειώνει τις πιθανότητες 

παχυσαρκίας, καρδιακών παθήσεων, υπέρτασης, διαβήτη τύπου 2, 

οστεοπόρωσης, εγκεφαλικών και ακόμη και μερικών τύπων καρκίνου. Από 

την άλλη, η άσκηση με βάρη 2 φορές την εβδομάδα μπορεί να προλάβει την 
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αύξηση του ενδοσπλαχνικού λίπους, αυτού που βρίσκεται ανάμεσα στα 

όργανα και περιορίζει τα αιμοφόρα αγγεία, ενώ γνωστά είναι και τα οφέλη της 

στην πρόληψη και αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. 

Νικητής: Αεροβική άσκηση 

3.Φυσική κατάσταση  

Όταν θέλουμε βελτίωση της αντοχής μας, τότε σίγουρα μιλάμε για αεροβική 

γυμναστική! Για βελτίωση της ταχύτητας και της εκρηκτικότητας, όμως, οι 

ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης είναι πολύ σημαντικές, ιδιαίτερα για τους 

κοιλιακούς, τη μέση και τα πόδια. Βέβαια, η έννοια της φυσικής κατάστασης 

περιλαμβάνει και το μυοσκελετικό σύστημα, το οποίο φυσικά απαιτεί 

ασκήσεις ενδυνάμωσης για ενίσχυσή του. 

Iσοπαλία 

4. Ασφάλεια-τραυματισμοί 

Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις στην 

αεροβική άσκηση ασκούν πίεση στις 

αρθρώσεις, τους συνδέσμους, τους μυς 

και τους τένοντες. Αν υπάρχει κάποια 

ευαισθησία κάπου, τότε αυξάνονται οι 

πιθανότητες για τραυματισμό.Σύμφωνα 

με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 

2006 στην έγκυρη αθλητιατρική 

επιθεώρηση «American Journal of 

Sports Medicine», ένα πρόγραμμα δυναμικών ασκήσεων ισορροπίας βοήθησε 

στη μείωση των διαστρεμμάτων στους αθλητές. Γενικά, οι δυνατοί μύες 

αποφορτίζουν τις αρθρώσεις και τις προστατεύουν, μειώνοντας έτσι τους 

πόνους και τις ενοχλήσεις. 

 

 

Νικητής: Μυϊκή ενδυνάμωση 

6.Ψυχικήδιάθεση στρες 

Είναι εμφανές στον καθένα μας ότι με το κολύμπι ή τον αγώνα τένις ή ακόμη 

και μια βόλτα με ποδήλατο αισθανόμαστε «ανεβασμένοι». 

● Μόνο 15 λεπτά αεροβικής άσκησης 2-3 φορές την εβδομάδα μπορούν να 

βοηθήσουν σημαντικά στη μείωση του στρες, σύμφωνα με μια μελέτη που 

δημοσιεύτηκε το 2005 στο περιοδικό «European Journal of Sports Science». 
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● Αν μάλιστα ασκείστε 3-5 ημέρες την εβδομάδα, μπορείτε να μειώσετε και 

το αίσθημα κόπωσης κατά 50%. 

● Η αεροβική άσκηση ανεβάζει τα επίπεδα σεροτονίνης στον εγκέφαλο, ένα 

σημαντικό νευροδιαβιβαστή που σχετίζεται με τη βελτίωση των 

συμπτωμάτων της κατάθλιψης, αναφέρει ο Madhukar Trivedi, M.D., 

διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Δυσλειτουργιών Διάθεσης του 

Πανεπιστημίου του Texas Southwestern. 

Η μυϊκή ενδυνάμωση; Ένα μεγάλο ερωτηματικό! Δεν είναι ακόμη απολύτως 

εξακριβωμένα τα οφέλη της στην ψυχική μας διάθεση. Χρειάζεται 

περισσότερη έρευνα, η οποία πρέπει να συνυπολογίζει την ένταση και τη 

διάρκεια της άσκησης. 

Νικητής: Αεροβική άσκηση 

 

                                              ‘Μη διαδεδομένα αθλήματα’ 

 Ιστιοπλοΐα 

 

Ορισμός :Η ιστιοπλοΐα είναι η τέχνη του 

αρμενίσματος στο νερό χρησιμοποιώντας 

ως  κύρια πηγή ενέργειας τον άνεμο. Το 

όνομά της είναι σύνθετο από το ιστίο + 

πλους δηλαδή πλεύση με το πανί.  

 

Ιστορία: Στην αρχαιότητα, η ιστιοπλοΐα 

χρησιμοποιούταν ουσιαστικά ως μέσο 

μεταφοράς. Ωστόσο, σε κάποιες αναφορές γίνεται λόγος και για αγώνες 

ιστιοπλοΐας. Παγκοσμίως, η ιστιοπλοΐα σαν αγώνισμα, έχει τις απαρχές της 

περίπου στα μέσα του 17ου αιώνα. Συγκεκριμένα, η εμφάνιση του αθλήματος 

έγινε την εποχή εκείνη στην Ολλανδία, αλλά άρχισε να αναπτύσσεται πολύ στην 

Αγγλία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι γυναίκες επιτρεπόταν να συμμετέχουν 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τους άντρες, αλλά μόλις το 1988, δημιουργήθηκαν 

ξεχωριστά αγωνίσματα ιστιοπλοΐας, μόνο για γυναίκες. Η τριήρη, που ήταν ένα 

ταχύτατο πολεμικό πλοίο, του οποίου ο τύπος εξελίχθηκε στον αρχαίο ελλαδικό 

χώρο (αρχικά στην Κόρινθο, σύμφωνα με την παράδοση) από τη διήρη. Η διήρης 

κυριαρχούσε στις ελληνικές αποικίες της Μ. Ασίας, στην Κύπρο. Η ιστιοπλοΐα 

χαρακτηρίστηκε, από τη γενικευμένη χρήση της, ως μεσογειακή τεχνολογία της 

εποχής με τρεις σειρές κωπηλατών, που στον ελληνικό χώρο κατανέμονταν σε 

ισάριθμα καταστρώματα. Η μέγιστη ταχύτητα του σκάφους έφτανε περίπου τους 8 

κόμβους μόνο με τα κουπιά και τους 10 με χρήση και του ιστίου. Μπορούσε να 

καλύψει απόσταση 100 χιλιόμετρων ημερησίως χρησιμεύοντας τόσο 

ως εμπορικό, όσο και ως πολεμικό σκάφος, όπως και τελικά καθιερώθηκε. Στο 



[45] 
 

μπροστινό μέρος του πλοίου υπήρχε 

τοποθετημένο ένα έμβολο υπενδεδυμένο 

με ορείχαλκο, το οποίο χρησιμοποιούταν και 

για εμβολισμό ενάντιων πλοίων σε 

ναυμαχίες, όποτε αυτό θεωρούνταν εφικτό, 

αλλά και για την προστασία του πλοίου κατά 

την προσάραξη σε ρηχά νερά, όταν 

χρειάζονταν να γίνει εκτός λιμένων ή 

ναυστάθμων με νεώρια.  

 

 

 

Φιλοσοφία: Τις τελευταίες δεκαετίες είναι τρομακτική η εξάπλωση του αθλήματος, 

γι' αυτό και οι ειδικοί έχουν φτιάξει πολλές κατηγορίες σκαφών. Σκαφών μεγάλων 

που είναι για αγώνες ανοικτής θάλασσας και σκαφών που είναι για αγώνες 

τριγώνου. Τα σκάφη ανοικτής θάλασσας είναι τριών κατηγοριών, που δεν έχουν 

σταθερά χαρακτηριστικά, αφού το κάθε εργοστάσιο έχει τη δική του ναυπηγική 

τεχνική. Αντίθετα, τα λεγόμενα σκάφη τριγώνου έχουν τα ίδια τεχνικά 

χαρακτηριστικά και με αυτά ασχολούνται περισσότεροι αθλητές, αφού είναι για 

ένα, δύο ή τρεις το πολύ αθλητές. Στα σκάφη ανοικτής θάλασσας επιβαίνουν 

πολλοί αθλητές, που μπορεί να συμμετέχουν 9 ως 15.  

Τύποι σκαφών: 

 Lechner A390: Είναι για έναν αθλητή και είναι ολυμπιακή κλάση από το 

1988. 

 Γιούρο: Είναι για έναν αθλητή και έχει γίνει ολυμπιακή κλάση από το 1989. 

 470: Είναι για δύο άτομα και έχει γίνει ολυμπιακή κατηγορία από το 1976. 

 Σόλινγκ: Είναι σκάφος για τρία άτομα και έχει γίνει ολυμπιακή κατηγορία από 

το 1972.  

 Φλάινγκ ντάτσμαν:  Είναι σκάφος για δύο άτομα και έχει γίνει ολυμπιακή 

κατηγορία από το 1960. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κανείς δεν ασχολείται 

μ' αυτό το σκάφος. 

 Τορνέιντο: Είναι για δύο άτομα και έχει γίνει ολυμπιακή κατηγορία από το 

1976. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια για να ασχοληθούν κάποιοι 

Έλληνες αθλητές. 

 Όπτιμιστ:  Είναι για ένα νεαρό αθλητή.  

 5124: Το πλήρωμα είναι τέσσερις μέχρι έξι αθλητές. 

Τα περισσότερα αγωνιστικά σκάφη έχουν πανιά - ιστία που ονομάζονται μαΐστρα , 

φλόκο (το πλωριό πανί) και μπαλόνι (συμμετρικό/ασυμμετρο). Οι διαστάσεις, το 

υλικό κατασκευής, η επιφάνεια και οι αντοχές των ιστίων διαφέρουν από κλάση σε 

κλάση. 
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Η φυσική κατάσταση ενός αθλητή: Η σωματική διάπλαση και η φυσική ικανότητα 

δεν είναι το ζητούμενο για να ξεκινήσει κάποιος την ιστιοπλοΐα. Και αυτό γιατί οι 

γνώσεις που αποκτούνται σε συνδυασμό με τη συνεχή μάθηση και τη θέληση του 

αθλούμενου είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ιστιοπλόου. Σε πλεονεκτική 

θέση θα βρίσκονται οι αθλητές με γυμνασμένη μέση, χέρια και πόδια. Είναι ένα 

από τα λίγα αθλήματα, που όλοι ανεξαιρέτως μπορούν να συμμετάσχουν, 

ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία και τη σωματική διάπλαση. Από έξι - επτά 

ετών, έως όποια ηλικία κι αν έχει κάποιος μπορεί να κάνει ιστιοπλοΐα.  

Απαραίτητος εξοπλισμός: Αυτό που όλοι οι αθλητές ιστιοπλοΐας πρέπει να φοράνε 

είναι μαγιό, αδιάβροχο – αντιανεμικό, παπούτσι με μαλακή αντιολισθητική 

σόλα και ανοιχτόχρωμα ρούχα για να μην απορροφούν τον ήλιο. 

Οφέλη: Μέσα από την ιστιοπλοΐα μπορούμε να ενδυναμώσουμε τους χαρακτήρες 

των αθλητριών και των αθλητών, καλλιεργώντας τους τη θέληση, την 

αυτοπεποίθηση, την αποφασιστικότητα, αθλώντας  παράλληλα σώμα και ψυχή. 

Προάγει την άθληση, την αναψυχή, την ομαδικότητα, την ανάπτυξη ικανοτήτων 

μέσα από την κοινωνικότητα, την τόνωση της αυτοπεποίθησης, την ανάπτυξη του 

αισθήματος της ευθύνης, την αποφασιστικότητα, τη συνεχή μάθηση γιατί στην 

ιστιοπλοΐα δεν σταματάς ποτέ να μαθαίνεις καινούργια πράγματα και τη φυγή από 

την καθημερινότητα, κάτι που τόσο χρειάζεται ο καθένας μας στις μέρες μας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Υδατοσφαίριση 

Ορισμός: Η  υδατοσφαίριση είναι 

ομαδικό άθλημα, το οποίο διεξάγεται 

σε πισίνα, από δύο επταμελείς ομάδες 

- έξι παίκτες και έναν τερματοφύλακα. 

Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι η 

επίτευξη τερμάτων με την ρίψη της 

μπάλας μέσα στο τέρμα. Στην Ελλάδα 
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μεγαλύτερη κατηγορία είναι η Α1 Κατηγορία υδατοσφαίρισης ανδρών.  

 

Ιστορία: Διεξάγεται από το 1900.Κάποτε στις Ινδίες Άγγλοι έφιπποι παίζοντας το 

πόλο από στραβό χτύπημα έστειλαν τη μπάλα σε παρακείμενη λίμνη. Έτσι, με μια 

μικρή μπάλα του πόλο παίχτηκε για πρώτη φορά πόλο σε πισίνα που είχε για τέρματα 

δυο βάρκες σε απόσταση 50 μέτρων. Άγγλοι κολυμβητές με φανατικότερο τον 

Ουίλσον οργάνωσαν τους πρώτους ανεπίσημους αγώνες το 1876. Το 1901 έγινε και ο 

πρώτος διεθνής αγώνας στη Βιέννη με αντιπάλους μια ομάδα της Ουγγαρίας και τη 

Βίνερ Ατλέτικ και το πόλο προστέθηκε στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων. 

Για πολλά χρόνια η Ουγγαρία ήταν η βασίλισσα της Ευρώπης και του κόσμου. 

Κατέκτησε τον τίτλο 10 φορές στις 14 πρώτες διοργανώσεις. 

Κανόνες: Η υδατοσφαίριση είναι ομαδικό άθλημα και παίζεται σε πισίνα από δυο 

ομάδες παικτών. Κάθε ομάδα έχει 13 ή 15 παίκτες από τους οποίους συμμετέχουν οι 

επτά και αντικειμενικός σκοπός της είναι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της 

αντίπαλης ομάδας. Οι παίκτες, εκτός του τερματοφύλακα, επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούν μόνο το ένα χέρι στην προώθηση ή τη μεταβίβαση της μπάλας .Η 

προώθηση της μπάλας με τα δύο χέρια οδηγεί σε ποινή. Η επίθεση κάθε ομάδας 

διαρκεί 30". Κάθε αγώνας έχει τέσσερις περιόδους από 8 λεπτά, ανάμεσα από την 1η 

και 2η περίοδο έχει διάλειμμα ,ανάμεσα στην 2η και 3η υπάρχει ημίχρονο που 

διαρκεί πέντε λεπτά στο οποίο οι ομάδες αλλάζουν εστίες και ανάμεσα στην 3η και 

4η υπάρχει διάλειμμα. Η μπάλα έχει περιφέρεια 68 ως 71 εκ. και βάρος 400 ως 450 

γραμμάρια. Απαγορεύεται η επικάλυψή της με γράσο ή παρόμοιο υλικό. Οι παίκτες 

των δύο ομάδων πρέπει να φοράνε διαφορετικά σκουφάκια, συνήθως μπλε ή άσπρο 

για να διακρίνονται και να μη μπερδεύονται οι αντίπαλοι, ενώ οι τερματοφύλακες 

φοράνε κόκκινα σκουφάκια. Αν κάποιος παίκτης χάσει το σκούφο πρέπει να 

περιμένει μια διακοπή για να βρει ή να τον αντικαταστήσει με άλλο.  

 

Εξοπλισμός: Το σκουφάκι του πόλο πρέπει να έχει 

πλαστικά προστατευτικά για τα αυτιά, με τρύπες για να 

ακούγεται η σφυρίχτρα του διαιτητή κάτω από το νερό 

και να δένεται καλά από τον παίκτη. 

Το water polo στην Ελλάδα και στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες: Οι κατακτήσεις του Europa Cup και του ασημένιου μεταλλίου στο 

ευρωπαϊκό πρωτάθλημα από την Εθνική Γυναικών, 

του Champions League από την ομάδα 

υδατοσφαίρισης ανδρών του Ολυμπιακού, η 

παγκόσμια κορυφή της Εθνικής Εφήβων και η 

ευρωπαϊκή της Εθνικής Νέων Ανδρών, καθώς και 

το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 

των Νεανίδων αποτέλεσαν τις σημαντικότερες 

επιτυχίες για το ελληνικό πόλο και συνολικότερα 

για τον ελληνικό αθλητισμό. 

Παράλληλα υπήρξαν και οι κατακτήσεις του ασημένιου και του χάλκινου μεταλλίου 

για Εθνική Ανδρών και Γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες, κάνοντας τα 

συνολικά μετάλλια σε διεθνείς διοργανώσεις οκτώ. Αυτό καθιστά αναμφισβήτητα την 
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υδατοσφαίριση πρωταγωνίστρια. Κάτι τέτοιο έγινε σαφές και στα αθλητικά βραβεία 

του ΠΣΑΤ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου), όπου οι τρεις κορυφαίες 

ομάδες (ομάδα ανδρών του Ολυμπιακού, Εθνική Γυναικών και Εθνική Εφήβων) 

προέρχονταν από το χώρο του  πόλο! 

Κι όλα αυτά σε μία εποχή όπου η Ομοσπονδία βάζε εμπόδια στην ανάπτυξη του 

αθλήματος, αφού εν μέσω οικονομικής κρίσης αύξησε τα παράβολα αγώνων  άρα και 

τα έξοδα των γονιών που είναι οι μεγάλοι χορηγοί του αθλήματος , ενώ συνεχίζει να 

διατηρεί κανονισμούς που πηγαίνουν το άθλημα πολλά βήματα πίσω .Οι σύλλογοι 

μέσα από τους οποίους καλλιεργείται το άθλημα συνεχίζουν να προσφέρουν στο 

πόλο μέχρι να αντέξουν. 

 Το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μινσκ κατέκτησε και η Εθνική 

ομάδα των Νέων Ανδρών. Το συγκρότημα του Τεό Λοράντου κατάφερε μετά τον 

παγκόσμιο τίτλο στη συγκεκριμένη κατηγορία να φέρει και τον ευρωπαϊκό, 

πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή πορεία στη διοργάνωση. Μάλιστα, ήταν η 

πρώτη φορά που μια Εθνική ομάδα της 

Ελλάδας στην υδατοσφαίριση πηγαίνει ως 

το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του 

χρυσού μεταλλίου. Στον τελικό η Εθνική 

μας ομάδα επιβλήθηκε του Μαυροβουνίου 

με 14-12. Πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση 

ήταν ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου με 20 

γκολ, ενώ δεύτερος ο Κωνσταντίνος 

Γκιουβέτσης με 18! 

 Κώστας Γαλανίδης Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 

Aλέξανδρος Γούνας Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 

Μανώλης Μυλωνάκης Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 

Άγγελος Βλαχόπουλος Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 

Κυριάκος Ποντικέας Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 

Βαγγέλης Δελακάς Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 

Κώστας Μουρίκης Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 

Χριστόδουλος Κολόμβος Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 

Γιώργος Δερβίσης Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 

 

Οφέλη:  Πρόκειται για ένα άθλημα πλήρους επαφής με 

κύρια χαρακτηριστικά την δύναμη, την ταχύτητα και 

την αντοχή, αλλά οι θλάσεις και οι τραυματισμοί από 

προσκρούσεις είναι εξαιρετικά σπάνιοι. Είναι ένα 

άθλημα με συνεχή εξέλιξη και πετυχημένη παρουσία 

τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και σε εθνικό, με 

πολλές διακρίσει .Έχει παρατηρηθεί ότι η κοινότητα των αθλητών του water polo 

είναι συνεκτική και δεμένη περισσότερο από κάθε άλλο άθλημα, άρα ενισχύει και 
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εξελίσσει τις ικανότητες των ατόμων στην επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ 

τους πολύ γρήγορα μέσα από τις προπονήσεις. 

 Βέβαια, όπως σε κάθε ομαδικό άθλημα, μπορεί να χρειάζεται σκληρή δουλειά, αλλά 

τα αποτελέσματα έρχονται γρήγορα και είναι εμφανή αφού ενισχύει την σωματική 

αντοχή και δύναμη, την αντίληψη του ατόμου και τα γρήγορα αντανακλαστικά .Το 

water polo αποδεικνύεται ως ένα από τα ιδανικότερα αθλήματα για την ομαλή 

σωματική και πνευματική ανάπτυξη του ατόμου και συνίσταται για όλες τις ηλικίες.  

Υπάρχει λόγος που έξω από το Ολυμπιακό στάδιο του Λος Άντζελες, μπροστά στην 

είσοδό του, υπάρχει το άγαλμα του παίκτη του πολο Terry Schroeder. Οι 

περισσότεροι παίκτες βλέπουν το σώμα τους να τονίζεται και τους μύες τους να 

αναπτύσσονται πολύ γρήγορα μετά την έναρξη των προπονήσεων. Η κοινότητα των 

αθλητών της υδατοσφαίρισης είναι συνεκτική και δεμένη περισσότερο από κάθε άλλο 

άθλημα. Η ομαδικές δραστηριότητες και η υποστήριξη των προπονητών είναι κάτι 

πολύ ιδιαίτερο που δε το βρίσκεις εύκολα σε άλλα αθλήματα. 

Προπόνηση; Γενικά, γίνονται 6 – 12 προπονήσεις την 

εβδομάδα, με την απόσταση που καλύπτεται να 

κυμαίνεται από 1000 – 2000 μέτρα για ένα κολυμβητή 

ταχύτητας στην φάση της τεχνικής μέχρι 10 

χιλιόμετρα για ένα κολυμβητή μεγάλων αποστάσεων 

στην βασική φάση της προπόνησης. Στο ανώτατο 

επίπεδο των αθλητών οι προπονήσεις είναι δυνατόν να 

φθάνουν τις 2 – 3 καθημερινά συμπληρώνοντας μέχρι και 6 ώρες προπόνησης την 

ημέρα. Επιπρόσθετα, οι αθλητές της κολύμβησης κάνουν αερόβιες προπονήσεις και 

εκτός του νερού, όπως τρέξιμο, ποδηλασία και ασκήσεις με βάρη. 

 Ταχύτητες επί τόπου  

 Αλματάκια – μισό σκουότ 

 Γόνατα ψηλά  

 Συνεχόμενες προβολές 

 Σκουότ – πόδι μπροστά  

 Αναπηδήσεις αριστερά και δεξιά  

 Προβολές σε όλες τις γωνίες 

 Αναπηδήσεις μπροστά και πίσω  

 Το περπάτημα του χωριάτη  

 Τρέξιμο με αλτήρες  

 Squat to jump  

 Box jumps   
 

 

Διατροφή: Τα τρέχοντα στοιχεία υποδεικνύουν 

ότι 20-30 g πρωτεΐνης που καταναλώνονται 

αμέσως μετά από μια προπόνηση 

βελτιστοποιούν τη σύνθεση των πρωτεϊνών 

στους μύες 
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Snack  1-2 ώρες πριν την προπόνηση:      

Φρυγανιές με γαλοπούλα ή/και αυγό ή/ και τυρί 

Cracker με γαλοπούλα ή/και αυγό ή/ και τυρί 

Ψωμί με ταχίνι 

Smoothie με γιαούρτι και φρούτα 

Γάλα με δημητριακά  

Ξηροί καρποί με αποξηραμένα φρούτα 

 

Γεύμα μετά την προπόνηση: 

 

Κοτόπουλο με γλυκοπατάτα και ψητά λαχανικά 

Σολομό με κινόα ως συνοδευτικό 

Τοστ ( με τυρί, αυγό ή κοτόπουλο ή γαλοπούλα και λαχανικά) 

Τόνο με  καστανό ρύζι 

Ομελέτα με ψωμί ολικής άλεσης 

Γιαούρτι με φρουτοσαλάτα 

 

Οποιοδήποτε φυσιολογικό γεύμα που περιλαμβάνει άπαχη πρωτεΐνη (κοτόπουλο, 

ψάρι, άπαχο μοσχάρι) , άμυλο (ρύζι, πατάτα, ζυμαρικά, ψωμί) και λαχανικά. 

 

 

 Αντιπτέριση (badminton) 

 

Ιστορική αναδρομή: Η αντιπτέριση είναι ένα άθλημα με πολύ πλούσια ιστορία, 

η οποία έχει τις ρίζες της βαθιά στην αρχαία εποχή. Το μπάτμιντον 

πρωτοεμφανίζεται στην Αρχαία Αίγυπτο τον 5ο π.Χ αιώνα, ενώ παράλληλα, 

υπάρχουν παρόμοιες αναφορές την ίδια εποχή στην Αρχαία Ελλάδα, Κίνα, 

Ινδία και λαούς της Άπω Ανατολής. Οι έρευνες ιστορικών στην Κίνα δείχνουν 

πως στο 2000 π.Χ. παιζόταν ένα παιχνίδι που έχει μικρή σχέση με το σημερινό 

και λεγόταν «DI-DZIAN-DZI» και το οποίο σήμαινε «το χτύπημα του φτερού». 

Παιζόταν με τα χέρια (παλάμες) κι ένα νόμισμα που είχε δυο φτερά επάνω του. 

Αποτελεί δε σήμερα κύριο πρόγονο του αθλήματος "Ποδοπτέριση" 

(ποδόσφαιρο φτερού). Τον 14ο αιώνα, οι γυναίκες στην Ιαπωνία έπαιζαν ένα 

παιχνίδι με φρούτα -αντί για μπάλες- με φτερά καρφωμένα επάνω τους. Οι 

ρακέτες που χρησιμοποιούσαν ήταν ξύλινες και έμοιαζαν με τις σημερινές της 

Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Το παιχνίδι αυτό είχε την ονομασία «OBIANE» 

Στην Ευρώπη αναφέρεται ένα παρόμοιο παιχνίδι επί βασιλείας Φραγκίσκου-

Ιωσήφ (1515-1547), που αργότερα ονομάστηκε «JEU VOLANT» Στην αρχή το 

φτερό αποτελούνταν από φελλό και φτερά κότας και παιζόταν από τις Κυρίες 

της Αυλής. Σκοπός του παιχνιδιού ήταν να στείλουν το φτερό όσο πιο ψηλά 

μπορούσαν χωρίς να μετακινηθούν. Η πιο διάσημη «παίκτρια» της εποχής ήταν 

η βασίλισσα της Σουηδίας, Κρίστεν. Δεν είναι γνωστό ακριβώς πότε και που 

πρωτοεμφανίστηκαν ρακέτες για τα αρχικά αυτά παιχνίδια-προγόνους του 

σημερινού μπάτμιντον, αλλά σύμφωνα με τα προλεγόμενα, τον 14ο αιώνα οι 

γυναίκες στην Ιαπωνία χρησιμοποιούσαν ρακέτες. Η πόλη Μπάντμιντον στο 

Γκλωστερσάϊρ της Αγγλίας είναι η γενέτειρα του παιχνιδιού με τη σημερινή 
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μορφή. Ο Δούκας του Μποφόρ γύρω στα 

1840-1850 (κατά άλλους το 1860) 

παρουσίασε στους καλεσμένους του, στον 

πύργο του Μπάντμιντον Χάουζ όπου ήταν 

και το σπίτι του, ένα παιχνίδι που λεγόταν 

«POONA» και που είχε παιχτεί στην 

ομώνυμη πόλη της Ινδίας από Άγγλους 

αξιωματικούς. Μέχρι τότε του είχαν δώσει 

την ονομασία «Battledore and Shuttlecock» (Μπάτλντορ εντ Σάτλκοκ δηλ. 

Ρακέτα και Φτερό). Το 1873, ο Δούκας το πρωτοπαρουσιάζει δημόσια και 

συγκεκριμένα στη Βασιλική Κοινωνία της Αγγλίας. Το 1887 (κατά άλλες 

πηγές, το 1877) προσδιορίστηκαν οι κανόνες του και η εξάπλωσή του ήταν 

ραγδαία.  

Στην αρχή παιζόταν από τις εύπορες τάξεις και είχε χαρακτήρα κοινωνικής 

εκδήλωσης παρά ανταγωνιστικό, ενώ υπήρχε αυστηρός κώδικας ενδυμασίας.  

 

Ρακέτα και μπαλάκι: Η ρακέτα και το 

φτερωτό «μπαλάκι» (φτερό) είναι τα 

βασικά αντικείμενα του αθλήματος. Οι 

πρώτες ρακέτες ήταν ξύλινες. Σήμερα 

χρησιμοποιούνται υλικά προηγμένης 

τεχνολογίας για την κατασκευή τους 

(αλουμίνιο, γραφίτης, τιτάνιο). Η 

πλεγμένη επιφάνεια αποτελείται από νήματα συνθετικού πλαστικού. Η ρακέτα 

ζυγίζει 85-100 γραμμάρια. Το φτερό αποτελείται από ένα ημισφαίριο από 

φελλό καλυμμένο με δέρμα, πάνω στο οποίο σφηνώνονται 16 φτερά χήνας 

που σχηματίζουν χαρακτηριστικό κώνο. Ένα φτερό πρέπει να ζυγίζει από 4,74 

μέχρι 5,50 γραμμάρια. 

 

Γήπεδο: Το γήπεδο έχει σχήμα ορθογωνίου 

παραλληλόγραμμου. Οι διαστάσεις του είναι 

13,40μ.Χ6,10μ. Χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη 

από ένα φιλέ, που στους ορθοστάτες έχει 

ύψος 1,55μ.  

 

Σκοπός του παιχνιδιού: Είναι να χτυπηθεί το φτερό από τη ρακέτα με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να περάσει πάνω από το δίχτυ, να πέσει στο γήπεδο του 

αντιπάλου και να κερδηθεί ο πόντος. Νικητής ανακηρύσσεται ο αθλητής ή το 

ζευγάρι που θα κατακτήσει δύο νικητήρια «games» των 15 πόντων το καθένα. 

Στο απλό γυναικών το «game» ολοκληρώνεται στους 11 πόντους. 

 

Οφέλη:  

Η Αντιπτέριση δεν είναι απλώς ένα άθλημα για το παιδί. 

Είναι ένα σπορ , που το μαθαίνει να έχει αυτοέλεγχο και αυτοσυγκέντρωση. 
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Μέσα από τα παιχνίδια και τις φυσικές ασκήσεις, ένα παιδί αναπτύσσει 

δύναμη, ταχύτητα ευλυγισία και αντοχή ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η 

κινητική ανάπτυξη και ο σωστός νευρομυικός συντονισμός. 

Η Αντιπτέριση μεταξύ άλλων μπορεί να διδάξει σε ένα παιδί  

υπευθυνότητα ,κοινωνικότητα και δημιουργικότητα. Επίσης ενισχύει τον 

αυτοέλεγχο, την αυτοσυγκέντρωση, την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση 

ενός παιδιού ενώ τα βοηθάει να έχουν υπομονή μέσα και έξω από το γήπεδο. 

Επίσης η Αντιπτέριση είναι ένα άθλημα που ενισχύει τη διάθεση για ευγενή 

άμιλλα και ταυτόχρονα πειθαρχία, στοιχεία που έχουν ως αποτέλεσμα και τη 

βελτίωση της μαθησιακής τους ικανότητας. Δηλαδή εκτός από την ψυχαγωγία 

εκγυμνάζει το σώμα και το μυαλό .Και αυτό γιατί εντέλει απαιτεί υψηλό 

βαθμό αυτοσυγκέντρωσης, ελέγχου, παρατηρητικότητας και τέλειο 

συντονισμό νοητικής και σωματικής ικανότητας.  

 

Αντιπτέριση και Ολυμπιακοί αγώνες : Η αντιπτέριση , όπως είναι γνωστό 

διεθνώς το άθλημα, αποτελεί ολυμπιακό 

άθλημα από το 1992, τόσο για τους άνδρες 

όσο και για τις γυναίκες. Το 1992, που 

μπήκε στο επίσημο πρόγραμμα των 

Ολυμπιάδων, διεξήχθησαν τέσσερα 

αγωνίσματα. Από το 1996 έγιναν πέντε με 

την προσθήκη του μικτού.  

 

     Αγωνίσματα:  Απλό ανδρών (από 1992), Διπλό ανδρών (από 1992) ,Απλό                              

     γυναικών (από 1992) ,Διπλό γυναικών (από 1992) ,Διπλό μικτό (από 1996). 

 

 Η αντιπτέριση στην Ελλάδα : Στην Ελλάδα το 

άθλημα πρωτοεμφανίστηκε στην Κομοτηνή το 

1988. Ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Στεπάν 

Παρτεμιάν συναντήθηκε στην πόλη Χάσκοβο 

της Βουλγαρίας, με τον τότε Ομοσπονδιακό 

Προπονητή και σημερινό πρόεδρο της Εθνικής 

Ομοσπονδίας Αντιπτέρισης της Βουλγαρίας 

Δρ. Πούζαντ Καζαμπιάν, ο οποίος του έδωσε 

τον πρώτο εξοπλισμό και τις απαραίτητες 

τεχνικές οδηγίες. Σύντομα δημιουργήθηκε ένας 

πυρήνας ατόμων στους οποίους η ιδέα του νέου αυτού αθλήματος φάνηκε 

ελκυστική. Η συμβολή του καθηγητή Φυσικής Αγωγής Παναγιώτη Αντωνίου 

ήταν καθοριστική, δημιουργώντας μια βάση για την ανάπτυξη του αθλήματος 

στην πόλη της Κομοτηνής, μέσα από το Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Τμήμα Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης 

και αργότερα ιδρύοντας και αθλητικό σύλλογο. Ο μικρός αριθμός των ατόμων 

που ασχολούνταν με το άθλημα τα χρόνια εκείνα, δεν επέτρεπαν τη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1992
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1992
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1992
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1992
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1996
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διοργάνωση αγώνων στο εσωτερικό. Έτσι, οι πρώτες αγωνιστικές 

υποχρεώσεις ήταν σε γειτονικές χώρες (Βουλγαρία και Κύπρος). Σύντομα 

ιδρύθηκε και το πρώτο τμήμα Αντιπτέρισης σε αθλητικό σύλλογο 

(Σεπτέμβριος 1989) από την Ένωση Αρμενίων Αθλητών Θεσσαλονίκης. 

 Ιππασία 

Ιστορική αναδρομή: Από χρόνια μακρινά, η ιππασία ήταν για τους περισσότερους 

πολιτισμούς συνώνυμο της ελευθερίας, της ανδρείας και της τόλμης. Πολλοί θρύλοι 

και ιστορίες εξιστορήθηκαν και γράφτηκαν για τη σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα 

στο άλογο και τον άνθρωπο. Μύθοι που συνδέθηκαν με τις περιπέτειες ατρόμητων 

ιππέων και των θαρραλέων αλόγων τους, αλλά και τρομερών καβαλάρηδων που 

μπορούσαν να ιππεύουν για εβδομάδες 

χωρίς ξεκούραση… Ένδοξοι 

στρατηλάτες όπως ο Μέγας 

Αλέξανδρος, άλογα όπως ο μυθικός 

Πήγασος και ο Βουκεφάλας, είναι μόνο 

μερικά από τα δεκάδες παραδείγματα 

που η ιστορία, αλλά και η λαϊκή 

παράδοση έχουν διατηρήσει στο διάβα 

του χρόνου, έχοντας στο επίκεντρο την αγάπη και το δέσιμο του ανθρώπου με το 

άλογό του. Η Ιππασία ως άθλημα, είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Η χρήση του 

αλόγου ως μέσο μεταφοράς, ως βοηθός στις αγροτικές εργασίες ή στον πόλεμο, 

χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η χρήση, 

όμως, του αλόγου σε αθλητικές 

συναντήσεις εμφανίζεται για πρώτη φορά 

στην αρχαία Ελλάδα, όπου από το 680 π.Χ. 

οι αρματοδρομίες και από το 648 π.Χ. οι 

ιπποδρομίες αποτελούσαν τα δύο από τα 

δέκα αγωνίσματα των Ολυμπιακών 

Αγώνων. Με την αναβίωση των 

Ολυμπιακών Αγώνων, στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, η ιππασία ξανακερδίζει 

την παλιά της αίγλη. Η ιππασία (Υπερπήδηση Εμποδίων, Ιππική Δεξιοτεχνία, Ιππικό 

Τρίαθλο) αποτελεί επίσημο άθλημα των Ολυμπιακών Αγώνων από το 1912 στην 

Στοκχόλμη. Εκτός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάθε χρόνο, πραγματοποιούνται 

σε όλο τον κόσμο, ιππικές διοργανώσεις διεθνούς ακτινοβολίας, οι οποίες 

συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον χιλιάδων θεατών. Η Ιππασία ξεκίνησε οργανωμένα 

στην Ελλάδα πριν από τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο από μια ομάδα αξιωματικών και 

ιδιωτών που ίδρυσαν τον Ελληνικό Ιππικό Όμιλο και λίγο αργότερα τον Όμιλο 

Φιλίππων. Μετά τον πόλεμο συνεχίστηκε η δραστηριότητα από τον Ελληνικό Ιππικό 

Όμιλο. Διαδοχικά ιδρύθηκαν στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και νέα σωματεία.  

Φυσική κατάσταση του αθλητή: Ο αθλητής δεν χρειάζεται να έχει τίποτα παραπάνω 

πέρα από φυσιολογικό βάρος και μια προηγούμενη επαφή με την γυμναστική, για να 

μπορέσει να ανταπεξέλθει στο άθλημα. Ακόμη και ένα παιδί μπορεί να ασχοληθεί 

από μικρό με την ιππασία.  
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Απαραίτητος εξοπλισμός του ιππέα: Ο βασικός εξοπλισμός του ιππέα ή της αμαζόνας 

για τα αγωνίσματα Υπερπήδησης εμποδίων και το Cross Country αποτελείται από το 

προστατευτικό καπέλο ιππασίας, παντελόνι ιππασίας, μπότες ιππασίας και σακάκι. Οι 

ιππείς φορούν πουκάμισο και γραβάτα ενώ οι αμαζόνες φορούν πουκάμισο με 

κολαρίνα. 

Απαραίτητος εξοπλισμός του ίππου: 

Σέλα: η σέλα σχεδιάστηκε για να βοηθά τον 

ιππέα να διατηρεί την ισορροπία και το 

κάθισμά του στον ίππο. Η σέλα είναι 

σχεδιασμένη έτσι ώστε να ταιριάζει στον ίππο 

και να συμβάλλει στη δουλειά για την οποία 

αποσκοπεί. Γι αυτό το λόγο υπάρχουν 

διαφορετικοί τύποι σέλας για τα διαφορετικά 

ιππικά αθλήματα. 

Η πιο κοινή σέλα είναι η σέλα εμποδίων η οποία χρησιμοποιείται τόσο στο Ιππικό 

τρίαθλο όσο και στην Υπερπήδηση εμποδίων. Η σέλα αυτή είναι σχεδιασμένη έτσι 

ώστε το βάρος του ιππέα να είναι προς τα εμπρός ενώ ο κορμός είναι σχεδιασμένος 

για πιο βαθύ κάθισμα. Η σέλα της Ιππικής δεξιοτεχνίας είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να 

δίνει κάθισμα πιο πίσω από το συνηθισμένο, βοηθώντας τον ιππέα να χρησιμοποιεί το 

βάρος του. Υπάρχουν τέσσερα βασικά εξαρτήματα της σέλας: 

 Το Έποχο, το οποίο κρατάει τη σέλα στη θέση της και έχει χρήση ανάλογης 

της ζώνης. 

 Οι Αρτάνες, οι οποίες είναι φτιαγμένες από δέρμα, προσαρμόζονται σε μία 

ειδική υποδοχή της σέλας κάτω από τον κορμό και στο πάνω μέρος των 

παραπλεύρων της σέλας και στηρίζουν τους αναβολείς.  

 Οι Αναβολείς, οι οποίοι είναι συνήθως φτιαγμένοι από ατσάλι έχοντας 

επένδυση από καουτσούκ, αποτελούν το στήριγμα του ποδιού του ιππέα. 

 Το Υπόσαγμα, το οποίο τοποθετείται κάτω από τη σέλα τόσο για να 

απορροφά τον ιδρώτα όσο και για να προστατεύει τη πλάτη του αλόγου. 

 Ηνία: Είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να κρατάνε τη στομίδα στο στόμα του 

ίππου. Υπάρχουν διαφόρων ειδών ηνία για να ταιριάζουν σε κάθε τύπο ίππου 

καθώς επίσης και διαφορετικών ειδών στομίδες. 

 Οι στομίδες: Αποτελούν το συνδετικό κρίκο της επαφής του ίππου με του 

ιππέα. Ο τύπος της στομίδας ανταποκρίνεται και στον έλεγχο που επιθυμεί να 

έχει ο ιππέας επί του ίππου του. 

 Ριτήρες: Είναι αυτό που κρατάει ο ιππέας για να ελέγχει το άλογο. 

 Γκέτες, bandage: Οι γκέτες αποτελούν προστατευτικά των ποδιών των ίππων. 

Χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα και 

αποτελούν βασικό εξάρτημα για την καλύτερη προστασία και αποφυγή 

τραυμάτων στο βασικότερο και ουσιαστικότερο μέρος του ίππου που είναι ο 

τένοντας. Τα bandage, τα οποία είναι φτιαγμένα συνήθως από ελαστικό ή 
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μάλλινο ύφασμα, χρησιμοποιούνται τόσο στην προπόνηση όσο και στο 

στάβλο και συμβάλλουν στην ανακούφιση των ποδιών του ίππου. 

 Καμπάνες: Προστατεύουν τις οπλές των αλόγων όταν χτυπάνε τα πίσω πόδια 

με τα μπροστινά. 

 Pad ή γουνάκι: Μπαίνει κάτω από την σέλα και πάνω από το υπόσαγμα. Είναι 

για να απορροφά τους κραδασμούς της πλάτης του αλόγου. 

  

Οφέλη ιππασίας: 

Κινητικότητα και φυσική κατάσταση: 

 Βελτίωση του μυϊκού τόνου, του προσανατολισμού στο χώρο, της λεπτής 

κινητικότητας 

 Μείωση της σπαστικότητας 

 Προώθηση σωστής στάσης σώματος και βελτίωση της ισορροπίας 

 Αναχαίτιση παθολογικών προτύπων κίνησης και προώθηση των 

φυσιολογικών 

 Βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και της αντοχής 

Ψυχοκινητική και νοητική ανάπτυξη: 

 Aνάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων (γλώσσα, μνήμη, συλλογιστική σκέψη) 

 Βελτίωση του λόγου (ποιότητα και ένταση αυτού) 

 Ανάπτυξη των αισθητικοκινητικών και οπτικοκινητικών δεξιοτήτων 

 Βελτίωση της συγκέντρωσης, προσοχής 

 Ανάπτυξη και βελτίωση της αισθητηριακής αντίληψης 

 

        Ψυχολογία και συμπεριφορά: 

 Αύξηση της αυτοπεποίθησης  και ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων 

 Μείωση/εξάλειψη ανεπιθύμητων συμπεριφορών 

 Καλλιέργεια υπευθυνότητας, αυτοελέγχου και πνεύματος ευγενούς άμιλλας 

 Δημιουργική απασχόληση και γενική βελτίωση της ψυχολογίας 

Τα αποτελέσματα ερευνών αποδεικνύουν πως η 

θεραπευτική ιππασία επιτυγχάνει σημαντικά 

οφέλη σε περιπτώσεις νοητικών, νευρολογικών, 

ψυχολογικών, κινητικών και αναπτυξιακών 

διαταραχών. Η τρισδιάστατη κίνηση του αλόγου 

επιδρά στη νευροφυσιολογία του αναβάτη και οι 

κατάλληλες έφιππες ψυχοεκπαιδευτικές ασκήσεις 

και δραστηριότητες συνθέτουν μια 
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αποτελεσματική μέθοδο διαπαιδαγώγησης και εκπαίδευσης, επιλύουν προβλήματα 

συμπεριφοράς και ενισχύουν την ομαλή ψυχοκινητική ανάπτυξη. Η ψυχοθεραπεία με 

το άλογο είναι, επίσης, πολύ αποτελεσματική και ενδείκνυται σε περιπτώσεις 

αγχωτικών διαταραχών (κρίσεις πανικού, φοβίες) και ψυχολογικών διαταραχών 

(κατάθλιψη). 

Η θεραπευτική ιππασία ενδείκνυται σε περιπτώσεις 

Αυτισμού, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και 

Υπερκινητικότητας, Συνδρόμου Άσπεργκερ, Νοητικής 

Καθυστέρησης, Συνδρόμου Ντάουν, Εγκεφαλικής 

Παράλυσης, Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, Κατάθλιψης, 

Αγχωτικών Διαταραχών, Μυικής Δυστροφίας, 

Δισχιδούς Ράχης, απουσίας ή παραμόρφωσης άκρων, 

τύφλωσης και κώφωσης.  

 

Ιππασία και Ολυμπιακοί αγώνες: Στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες ιππικά 

αγωνίσματα διεξάγονται πρώτη φορά το 1912 στη Στοκχόλμη. Περιλαμβάνονται 3 

ιππικά αγωνίσματα: η ιππική δεξιοτεχνία, η υπερπήδηση εμποδίων και το ιππικό 

τρίαθλο. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες διεξάγονται συνολικά έξι αγωνίσματα γιατί 

κάθε ιππικό αγώνισμα διεξάγεται ατομικά και ομαδικά. Τα ιππικά αγωνίσματα είναι 

τα μόνα στα οποία άνδρες και γυναίκες συμμετέχουν επί ίσοις όροις. Ολυμπιονίκης 

ανακηρύσσεται όχι μόνο ο ιππέας αλλά και το άλογο. Η Διεθνής Ομοσπονδία της 

Ιππασίας, ανώτατο όργανο του αθλήματος, ιδρύθηκε το 1921. Η Ελληνική 

Ομοσπονδία Ιππασίας ιδρύθηκε το 1990. 

 

Ιππική δεξιοτεχνία: Το αγώνισμα της ιππικής 

δεξιοτεχνίας γίνεται σε ορθογώνιο ιπποδρόμιο, 

αμμώδους επιφάνειας, μήκους 60 μ. και πλάτους 20 μ. 

Οι ιππείς και οι αμαζόνες εκτελούν μία σειρά κινήσεων 

υψηλής ιππικής τεχνικής και βαθμολογούνται για κάθε 

κίνηση ξεχωριστά από κριτές. Η βαθμολογία στηρίζεται στο άθροισμα των βαθμών 

κάθε κριτή και στο άθροισμα της βαθμολογίας των πέντε κριτών. Ο συντελεστής της 

βαθμολογίας είναι 0-10 και αφορά στη βαθμολόγηση κάθε κίνησης που 

συμπεριλαμβάνεται στις προκαθορισμένες διαδρομές καθώς και στους 4 γενικούς 

βαθμούς: βηματισμοί, υπαγωγή, υπακοή και κάθισμα, στάση ενέργειες και 

συμπεριφορά του ιππέα. 

Υπερπήδηση εμποδίων: Το αγώνισμα γίνεται σε ιπποδρόμιο με χλοοτάπητα ή 

αμμώδη επιφάνεια, μήκους 100 μ. και 

πλάτους 50 μ. τουλάχιστον. Οι ιππείς και οι 

αμαζόνες υπερπηδούν μία διαδρομή 

εμποδίων με προκαθορισμένη τη σειρά 

υπερπήδησης κάθε εμποδίου. Επιβαρύνονται 

με βαθμούς ποινής για την κατάρριψη 

εμποδίου, την άρνηση υπερπήδησης 

εμποδίου ή για την υπέρβαση του 
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επιτρεπόμενου χρόνου. Δεύτερη άρνηση και η πτώση ιππέα ή αμαζόνας σημαίνει 

αποκλεισμό. Νικητής/τρία είναι ο ιππέας ή η αμαζόνα που έχει συγκεντρώσει τους 

λιγότερους βαθμούς ποινής. Στο ομαδικό νικήτρια είναι η ομάδα με τους λιγότερους 

βαθμούς ποινής, αθροίζονται οι τρεις χαμηλότερες βαθμολογίες που σημείωσαν τα 

μέλη της. 

Ιππικό τρίαθλο: Περιλαμβάνει τρία αγωνίσματα. Την ιππική δεξιοτεχνία, την αντοχή 

και υπερπήδηση φυσικών εμποδίων και την υπερπήδηση εμποδίων. Διεξάγεται επί 

τρεις ή τέσσερις μέρες. Την πρώτη μέρα διεξάγεται η ιππική δεξιοτεχνία και εάν 

υπάρχουν πάνω από 40 συμμετοχές διεξάγεται 

σε 2 μέρες. Την δεύτερη μέρα το αγώνισμα 

της αντοχής και υπερπήδησης φυσικών 

εμποδίων και την τρίτη το αγώνισμα της 

υπερπήδησης εμποδίων. Στο αγώνισμα της 

αντοχής και υπερπήδησης φυσικών εμποδίων 

ιππείς, αμαζόνες και ίπποι καλούνται να 

διανύσουν μία διαδρομή 25 χιλιομέτρων σε 

φυσικό περιβάλλον. Στα 7 τελευταία 

χιλιόμετρα καλούνται να υπερπηδήσουν περίπου 30 φυσικά εμπόδια, 

συμπεριλαμβανομένου και του συνδυασμού εμποδίων και τεχνητών λιμνών, που είναι 

πλέον απαιτητικά και εντυπωσιακά σημεία της διαδρομής. Νικητής/τρία είναι ο 

ιππέας ή η αμαζόνα που έχει συγκεντρώσει τους λιγότερους βαθμούς ποινής 

συνολικά και στα τρία αγωνίσματα.  

Η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά στην ιππασία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 

Σίδνεϊ το 2000 και κατέκτησε την 6η θέση στο ιππικό τρίαθλο με την Χάιντι 

Αντικατζίδη. 

  Ξιφασκία 

Η ξιφασκία αποτελεί άθλημα χειρισμού ξίφους, που ασκείται με τρία διαφορετικά 

μέσα: 

 Το ξίφος ασκήσεως, 

 Το ξίφος μονομαχίας 

 Τη σπάθη 

Κάθε μέσο από τα παραπάνω έχει το δικό του 

στυλ και έναν σύνολο κανόνων αποκλειστικά 

δικό του. Ο στόχος κάθε αθλητή είναι ο ίδιος 

για όλα τα ασκούμενα μέσα, να χτυπήσει 

κάποιος τον αντίπαλο χωρίς να χτυπηθεί. 
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ΑΓΩΝΑΣ Ο αγώνας γίνεται σε δύο φάσεις: στη φάση των ομίλων και σε αυτή των 

αγώνων άμεσου αποκλεισμού. 

 Αρχικά οι ξιφομάχοι χωρίζονται σε ομίλους μέχρι το πολύ επτά ατόμων και 

αγωνίζονται με όλους τους αθλητές του ομίλου που μετέχουν. Οι ξιφομάχοι έχουν 

τρία λεπτά για να πετύχουν πέντε κτυπήματα που απαιτούνται για να κερδίσουν τον 

αγώνα. Αν τελειώσει ο αγώνας και κανένας αθλητής δεν έχει πετύχει τα πέντε 

κτυπήματα κερδίζει ο αθλητής που έχει πετύχει τα περισσότερα. Αν το σκορ είναι 

ισόπαλο ο αγώνας παρατείνεται για ένα λεπτό, μέχρι ο ένας αθλητής να χτυπήσει 

πρώτος τον άλλο. Αν και πάλι δεν υπάρξει νικηφόρο χτύπημα, νικητής αναδεικνύεται 

αυτός που κέρδισε το σχετικό πλεονέκτημα, σε κλήρωση πριν τη διαδικασία της 

παράτασης . 

Με βάση την κατάταξη, ακολουθούν αγώνες άμεσου 

αποκλεισμού, ώστε οι αθλητές να μειώνονται 

σταδιακά από 128 σε 64 ,32, 16, 8 κλπ. Οι αγώνες 

αυτοί απαιτούν 15 κτυπήματα, σε χρόνο 9 λεπτών .Σε 

περίπτωση ισοπαλίας, επαναλαμβάνεται η διαδικασία 

της παράτασης. 

ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ο λόγος που δεν είναι τόσο διαδεδομένο είναι ίσως 

γιατί είναι δύσκολο ως θεατής να το 

παρακολουθήσεις, λόγω του ότι είναι εξαιρετικά 

γρήγορο. Αυτό είναι κάτι που ελάχιστος κόσμος 

γνωρίζει. Πάντως, από όλα τα αθλήματα και τρόπους 

άσκησης και γυμναστικής που από παιδί έχω κατά 

καιρούς δοκιμάσει, η ξιφασκία είναι ίσως το ποιο 

διασκεδαστικό! 

 Η Ελλάδα έχει τέσσερα ολυμπιακά μετάλλια στην ξιφασκία, όλα στην Α΄ Ολυμπιάδα 

του 1896 στην Αθήνα. Είναι δύο χρυσά, ένα ασημένιο κι ένα χάλκινο. 

 

Χρυσά 

Ξίφος ασκήσεως: Ιωάννης Γεωργιάδης 

Ξίφος ασκήσεως διδασκάλων: Λεωνίδας Πύργος 

Ασημένιο 

Σπάθη: Τηλέμαχος Καράκαλος 

Χάλκινο 

Ξίφος ασκήσεως: Περικλής Πιερράκος Μαυρομιχάλης 

Ο ΑΓΩΝΑΣ 

Είναι καθαρά αερόβιο άθλημα και η κάθε προπόνηση περιλαμβάνει τρέξιμο, σχοινάκι 

και πάρα πολλές ασκήσεις ταχύτητας και αντοχής. Επίσης η κάθε προπόνηση 
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περιλαμβάνει και πολλές ασκήσεις ενδυνάμωσης βασικά για τα πόδια αλλά και για 

όλο το σώμα. Μετά τις ασκήσεις ενδυνάμωσης η κάθε προπόνηση περιλαμβάνει 

ασκήσεις τεχνικής με το ξίφος, είτε σε στόχο, είτε ασκήσεις με άλλους αθλητές. 

Χρειάζεται συνεχώς να έχεις σε εγρήγορση το μυαλό σου και να είσαι 100% 

συγκεντρωμένος. Συνεχώς είσαι σε κίνηση, πρέπει να έχεις εκρηκτικότητα και 

συνεχώς πρέπει να υπολογίζεις τις κινήσεις του αντιπάλου σου. 

Η ΣΤΟΛΗ  

Οι στολές των αθλητών κατασκευάζονται από συνθετικό ανθεκτικό υλικό κέβλαρ   

(το υλικό που χρησιμοποιείται στις θωρακίσεις αυτοκινήτων και στην κατασκευή 

αλεξίσφαιρων γιλέκων).Οι μάσκες που καλύπτουν το 

πρόσωπο διαθέτουν ενισχυμένο μεταλλικό πλέγμα 

και fiberglass με μεγαλύτερο θώρακα για το λαιμό 

.Τα ξίφη κατασκευάζονται από ειδικά κατεργασμένο 

άθραυστο ατσάλι. Ο εξοπλισμός στην σύγχρονη 

ξιφασκία είναι φτιαγμένος από βαμβάκι και νάιλον. 

Το κέβλαρ προστέθηκε στις καλύτερης ποιότητας 

στολές έπειτα από το ατύχημα του Smirnov στο 

παγκόσμιο πρωτάθλημα το 1982 στην Ρώμη. Έχει παρατηρηθεί ότι το κέβλαρ 

καταστρέφεται από την χλωρίνη και από ακτίνες UV, 

συνεπώς πλένοντας την στολή ή/και εκθέτοντας την 

στον ήλιο μπορεί να καταστραφεί.Τα τελευταία 

χρόνια άλλα βαλλιστικά υφάσματα, όπως το υψηλής 

ποιότητας πολυαιθυλένιο, που δεν έχει τα 

μειονεκτήματα του κέβλαρ, μελετήθηκαν. Επίσης η 

βέστα (το πάνω μέρος της στολής), το παντελόνι, το 

επιστήθιο πρέπει να αντέχουν δύναμη έως 800 Newton. 

ΟΦΕΛΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ  

Δύναμη και Αντοχή: Βασικός παράγοντας για κάποιον που ασχολείται με τη ξιφασκία 

είναι το λεγόμενο footwork. Με τις ασκήσεις πάνω σε 

αυτό κάνει το ξιφομάχο να κινείτε γρηγορότερα αλλά και 

να έχει ευελιξία κινήσεων. Επειδή σε κάθε συμβολή οι 

ξιφομάχοι εκτελούν πολλαπλές επιθέσεις, αντεπιθέσεις οι 

αθλητές πρέπει να αποκτήσουν μυϊκή αντοχή για να 

αποφύγουν το κάματο.  

 

Αύξηση Αναερόβιας Φυσική Κατάσταση: Η ξιφασκία 

είναι ένα άθλημα με μεγάλη εκρηκτικότητα, με 

εναλλαγές ανάμεσα στην έναρξη του αγώνα και στα 

σταματήματα και με διάσπαρτες περιόδους ανάκτησης. 

Αυτό κάνει τους ασκούμενους να αναπτύξουν τη 
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δυνατότητα να ασκούν δραστηριότητες ανεξάρτητες από τη κατανάλωση οξυγόνου. 

Αυτό κάνει το σώμα να εργάζεται σκληρότερα πριν το γαλακτικό οξύ αναγκάσει τον 

αθλητή να επιβραδύνει ή να σταματήσει. 

Έμφαση στην ευκινησία, στην ετοιμότητα και στην αντοχή: Η τέχνη της ξιφασκίας 

χρειάζεται γρήγορες κινήσεις για να αντιμετωπιστούν οι επιθετικές ενέργειες του 

αντιπάλου και να μετατραπούν σε επιθέσεις. Αυτό κάνει το σώμα και το μυαλό να 

είναι σε συνεχή εγρήγορση. 

Αύξηση Πνευματικής Ευελιξίας: Η ξιφασκία πολλές φορές αναφέρετε ως σκάκι μυών 

λόγω της λογικής και της στρατηγικής που τη διέπει πίσω από τις κινήσεις. Αυξάνει 

τις αναλυτικές και στρατηγικές ικανότητες με έμφαση στη χαλαρότητα και στον 

υπολογισμό ενώ κάνουν τους αθλητές να παίρνουν γρήγορες αποφάσεις για να 

εκτελέσουν μια επιθετική ή αμυντική κίνηση.. 

Μείωση του Άγχους: Επειδή η ξιφασκία είναι ένα 

πνευματικό αλλά και σωματικό άθλημα, επιφέρει 

μεγάλο άγχος. Το μυαλό πρέπει να αφοσιωθεί στη 

μονομαχία και το σώμα να εκτελεί άμεσα τις 

εντολές του μυαλού. Ωστόσο οι αθλητές 

μαθαίνουν να ελέγχουν αυτό το άγχος. 

Αύξηση Αεροβικής Φυσικής Κατάστασης: Βοηθά 

την υγεία της καρδιάς αλλά και τη πνευματική 

υγεία αυξάνοντας το οξυγόνο στο αίμα και 

απελευθερώνει ενδορφίνες. Το επιπλέων οξυγόνο που απελευθερώνεται στο αίμα 

ενισχύει το ανοσοποιητικό και αυξάνει τη δυνατότητα του σώματος να αποβάλει το 

διοξείδιο του άνθρακα. 

Καρδιαγγειακή Υγεία: Καθώς αυξάνετε ο 

αναπνευστικός ρυθμός, το επίπεδο οξυγόνου στο 

αίμα αυξάνει. Όταν οι καρδιακοί παλμοί αυξάνουν 

τα τριχοειδή αγγεία ευρύνονται. Αυτό κάνει συχνά 

τη καρδιά δυνατότερη και η άντληση του αίματος 

είναι πιο αποτελεσματική. 

Αύξηση Ισορροπίας : Εφόσον η ξιφασκία είναι ένα μαχητικό άθλημα, η ισορροπία 

είναι το κλειδί. Η συνεχή κίνηση ενδυναμώνει το σώμα με αποτέλεσμα η ισορροπία 

να αυξάνετε με τη συνεχή εξάσκηση. 

Αύξηση Συντονισμού Κινήσεων: Η ξιφασκία απαιτεί το σώμα να κινείτε συνεχώς και 

πολλές φορές πρέπει να διατείνεται όπως για παράδειγμα με την επίθεση με προβολή. 

Επιτάσσει μάλιστα κιναισθητική όπου τα μέλη του σώματος κάνουν διαφορετικές 

κινήσεις αλλά παράλληλα να έχουν μια αρμονία. 

 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 
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Η ποιότητα της καλής προπόνησης εξαρτάται από: 

 

 την επαρκή και ποιοτική πρόσληψη θρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών 

του προηγούμενου 24ώρου 

 την  ενυδάτωση του ξιφομάχου: 2-3 ποτήρια αθλητικό ποτό για κάθε λίτρο υγρών 

που χάνεται 

 την γρήγορη ανάκτηση των αποθεμάτων γλυκογόνου τις 2 πρώτες ώρες μετά την 

προπόνηση 

Μετά από κάθε προπόνηση να καταναλώνει ένα πλούσιο γεύμα με υδατάνθρακες και 

μικρή ποσότητα πρωτεΐνης και φυτικών ινών (π.χ μακαρονάκι με κοτόπουλο και 

σαλάτα) 

ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ : 

o Λιπαρά τρόφιμα (γιατί πέπτονται αργά). 

o Γεύματα υψηλά σε πρωτεΐνη (γιατί πέπτονται 

αργά και γιατί δεν συνεισφέρουν ενεργειακά – 

όσο χρειάζεται ο αθλητής- την περίοδο των  

προπονήσεων.) 

o Αναψυκτικά,  αλκοόλ, καφεΐνη (σοκολάτα, 

τσάι, coca cola, καφές ) =  Αφυδάτωση 

o Όσπρια (γιατί μπορεί να προκαλούν  πρήξιμο και φούσκωμα ) 

o Αποφύγετε το κρέας σε μεγάλη ποσότητα για ένα εύπεπτο γεύμα 

o Παραλείψτε λιπαρά τρόφιμα το fast food ή πίτσα- ή απλούς υδατάνθρακες 

(π.χ. ζαχαρούχα ποτά, γλυκά) γιατί μόνο θα επιβραδύνουν τον αθλητή στην 

απόδοσή του. 

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Σύνθετοι υδατάνθρακες (όπως ψωμί ολικής αλέσεως, 

πατάτες, φασόλια, ή ζυμαρικά) είναι ιδανικές επιλογές. Το 

τελευταίο μεγάλο γεύμα θα πρέπει να είναι περίπου 6-7 

ώρες πριν από τους αγώνες Προγραμματίστε το πρωινό να 

καταναλωθεί 2-3 ώρες πριν από τους αγώνες και να 

αποτελείται κυρίως από υδατάνθρακες  (όπως την βρώμη – δημητριακά και τοστ και 

κάποιο φρούτο ή χυμό φρέσκο.) 

Προμηθευτείτε με υγιεινά σνακ, όπως μπάρες δημητριακών, μπανάνα, ξηρούς 

καρπούς ή παστέλι.  

https://thehealthlab.gr/fitness/%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b9%ce%bd%cf%8c-%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%8c%cf%82-%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%ae-%cf%8c%cf%84%ce%b1%ce%bd-%cf%84%cf%81%ce%ad%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba
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Η κατανάλωση ενδιάμεσων γευμάτων αποτρέπει την πτώση του σακχάρου στο αίμα 

αλλά και την υπερκατανάλωση ανθυγιεινών τροφίμων. 

 

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

Απολαύστε ένα γεύμα πλούσιο σε  υδατάνθρακες και λίγη πρωτεΐνη (όπως κρέας με 

πατάτες ή ρύζι), και ενυδατωθείτε για αναπλήρωση των απωλειών. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Ο κατάλληλος & σωστός συνδυασμός τροφίμων, τα μικρά και συχνά γεύματα 

ανάμεσα στα παιχνίδια και η επαρκής 

ενυδάτωση συμβάλλουν στη συγκέντρωση, 

την ενεργητικότητα, και την καλύτερη και 

ταχύτερη εκρηκτικότητα και απόδοση. 

Με λίγα λόγια σε κάθε προπόνηση θα 

πρέπει ο ξιφομάχος να καταναλώνει 

ένα σνακ άμεσης ενέργειας (π.χ. φρούτο ή 

μπάρα ή παστέλι..) και να ενυδατώνεται όσο 

το δυνατόν περισσότερο  με νερό μετά την προπόνηση. 

 

 

                                                  

 Ρυθμική Γυμναστική 

Ορισμός : Η ρυθμική γυμναστική είναι ένα άθλημα 

που συνδυάζει στοιχεία από μπαλέτο, γυμναστική, χορό, 

και πράξεις χειραγώγησης αντικειμένων. Νικητής είναι ο 

συμμετέχων που κερδίζει τους περισσότερους βαθμούς , 

καθορίζεται από μια επιτροπή κριτών στα άλματα, στις 

πιρουέτες (άξονες), στις ευελιξίες, στο χειρισμό 

αντικειμένων, στην εκτέλεση και στο καλλιτεχνικό 

αποτέλεσμα. 
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Ιστορία : Η ρυθμική γυμναστική είναι ένα 

Ολυμπιακό Άθλημα με ιστορία μόλις 85 χρόνων. 

Παρά την μικρή του ηλικία, το άθλημα 

εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ρυθμό. στο Παρίσι, το 

1839, ο νέος δάσκαλος μουσικής και φωνητικής 

Φρανσουά Δελσάρτ (Francois Alexandre Nicolas 

Cheri Delscart) ανοίγει το εργαστήριο 

«Δημιουργία αισθητικής του ανθρώπινου 

σώματος». Στο εργαστήριο αυτό ασχολήθηκαν 

κυρίως με την έκφραση του σώματος σε συνδυασμό με την μουσική. Αυτό μπορεί να 

θεωρηθεί ως πρώτο στάδιο σύλληψης της ιδέας της Ρυθμικής γυμναστικής. Θα 

περάσουν σχεδόν 100 χρόνια, στα οποία οι Εμίλ Ζακ-Δαλκρόζ (Emil Jaques-

Dalkroze) με την «αρχή της ρυθμικής Αγωγής» όπου αναζητά την εναρμόνιση της 

μουσικής και της κίνησης, καθώς και η Isadora Duncan με την κίνηση ελεύθερη από 

κάθε περιορισμό και καλούπι, όταν το 1934 στο Λένινγκραδ της Σοβιετικής Ένωσης 

(Leningrad)το Ινστιτούτο Φυσικής Αγωγής θα ανοίξει τμήμα «Ρυθμικής 

Γυμναστικής», που είναι και η επίσημη αρχή της Ρυθμικής Γυμναστικής ως Άθλημα. 

Έχουν γίνει αρκετές αλλαγές στο χώρο της ρυθμικής γυμναστικής από το 1934 εως 

τώρα. Αρχικά , το σλόγκαν της φυσικής αγωγής ήταν «Στο υγιές σώμα υπάρχει υγιές 

πνεύμα» και η υγεία ήταν στο «σώμα γεμάτο ζωή», μετά από τους πολέμους και 

περιόδους πείνας σε παγκόσμια κλίμακα είναι απόλυτα λογικό πως τα πρότυπα της 

ομορφιάς τότε δεν ήταν τα κοκκαλιάρικα κοριτσάκια αλλά οι γυναίκες «με φόρμες». 

Όσο θα περνάει ο καιρός τόσο τα στάνταρ ομορφιάς θα αλλάζουν, κάποια στιγμή θα 

εμφανιστεί μια αθλήτρια που θα είναι η πιο λεπτή για την εποχή της και θα αλλάξουν 

τα δεδομένα, η ρυθμική θα είναι ένα άθλημα που θα επιλέγει συγκεκριμένους 

σωματότυπους και θα αδυνατίζει συνέχεια. 

Φιλοσοφία : Είναι το κατάλληλο άθλημα για κορίτσια μικρής ηλικίας καθώς τους 

δίνει την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την άσκηση, να αναπτύξουν νέες σωματικές 

δυνατότητες και να αποκτήσουν χάρη, αρμονία και έκφραση στην κίνηση. 

Σαν άθλημα έχει στοιχεία μπαλέτου και χορού που πρέπει να καλλιεργήσουμε στα 

παιδιά μαζί με την φυσική κατάσταση που αναπτύσσει την δύναμη , την ευλυγισία 

και την νευρομυική συναρμογή. 

Σταδιακά ξεκινάει η γνωριμία και ο χειρισμός των οργάνων ( σχοινακι, μπάλα, 

στεφάνι, κορδέλες και κορύνες) και αργότερα η εναρμόνιση με την μουσική συνοδεία 

και την τεχνική στο σώμα. 

Επειδή ως άθλημα απαιτεί δυσκολία στην 

εφαρμογή του ο χρόνος εκμάθησης των ασκήσεων 

είναι μακροχρόνιος όταν συγκρίνεται με άλλα 

αθλήματα. Βοηθάει τα παιδιά να μάθουν να 

εργάζονται σκληρά για στόχους που χρειάζονται 
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πολλά χρόνια να επιτευχθούν. 

Η φυσική κατάσταση ενός αθλητή : Αν και οι ατομικές ανάγκες είναι διαφορετικές, 

η διατροφή μιας αθλήτριας που κάνει ρυθμική γυμναστική θα πρέπει να είναι υψηλή 

σε υδατάνθρακες, μέτρια σε πρωτεΐνες και χαμηλή σε λιπαρά. Οι υδατάνθρακες 

παρέχουν στις αθλήτριες την ενέργεια που χρειάζονται κατά τη διάρκεια της έντονης 

άσκησης, ενώ επαρκείς ποσότητες πρωτεΐνης βοηθάνε στη διατήρηση της καθαρής 

μυϊκής μάζας. Ο περιορισμός της πρόσληψης των υδατανθράκων είναι μια κοινή 

πρακτική στις αθλήτριες της ρυθμικής αλλά θα πρέπει να αποθαρρύνονται από την 

ανεπαρκή πρόσληψη ενέργειας η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία και 

την απόδοση τους. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αθλήτριες βρίσκονται πάντα σε 

κίνδυνο για την ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών λόγω της διαρκής ανησυχίας τους 

για τη διατήρηση του χαμηλού σωματικού τους βάρους. Οι αθλήτριες πολλές φορές 

περιορίζουν την πρόσληψη θερμίδων ή παραλείπουν τροφές με σημαντική θρεπτική 

αξία σε μια προσπάθεια να ελέγξουν το βάρος, το οποίο μπορεί να επηρεάζει την 

απόδοσή τους στο άθλημα. Δεδομένου ότι η βέλτιστη διατροφή είναι ζωτικής 

σημασίας για την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης, οι αθλήτριες πρέπει να τρέφονται 

υγιεινά με μια ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία τροφών. 

Απαραίτητος εξοπλισμός : Τα βασικά φορητά όργανα που χρησιμοποιούνται είναι 

σχοινάκια, στεφάνια, μπάλες και κορδέλες. Οι μαντήλες θεωρούνται εναλλακτικά 

όργανα της ρυθμικής γυμναστικής. Οι κορύνες χρησιμοποιούνται σε αγωνιστικό 

επίπεδο, αλλά για λόγους ασφαλείας δεν συστήνονται για τα προγράμματα των 

σχολείων και των δήμων. Ο εναλλακτικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μικρές σημαίες, 

ρυθμικά μπαστούνια, ταμπουρίνα, μπάλες παραλίας και οποιοδήποτε άλλο αισθητικό 

κομμάτι εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρόπους διασκεδαστικούς και 

πρωτότυπους. 

Οφέλη : Τόσο τα αδύνατα ή λίγο 

παχιά παιδιά όσο και τα ντροπαλά ή 

τα επιθετικά μπορούν να βοηθηθούν 

από την ηλικία των πέντε χρόνων με 

τη ρυθμική γυμναστική. Και όλα 

αυτά χωρίς να τα πιέζουμε να 

επιδίδονται σε υπεράνθρωπες 

προσπάθειες και κάνοντάς τα να 

διασκεδάζουν. 

Τα πιο ντροπαλά μαθαίνουν να 

εναρμονίζουν τις κινήσεις τους και αποκτούν σιγουριά. Τα πιο επιθετικά μπορούν να 

ξεσπάνε χωρίς να διατρέχουν τον κίνδυνο να κάνουν λανθασμένες ή επικίνδυνες 

κινήσεις. Τα κλειστά και εσωστρεφή παιδιά, που δεν τολμούν να κινηθούν από φόβο 

μήπως κάνουν λάθος, με τη ρυθμική γυμναστική θα αποκτήσουν ισορροπία και 

σιγουριά ακούραστα και ευχάριστα. Είτε ασχοληθούν σε επίπεδο μαζικού, είτε σε 

επίπεδο πρωταθλητισμού τα οφέλη είναι πολλά, καθώς η ρυθμική γυμναστική 

βασίζεται τεχνικά στην λεπτομέρεια με αποτέλεσμα να αποκτούν ισορροπία, 
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βελτίωση της ευελιξίας και του συντονισμού και έτσι γίνεται ένα άθλημα-βάση για 

την μετέπειτα ενασχόλησης των κοριτσιών με άλλα αθλήματα όπως συγχρονισμένη 

κολύμβηση, κολύμβηση, καταδύσεις, κλασικό αθλητισμό, χορό και άλλα πολλά 

αθλήματα με μεγάλη επιτυχία. Έτσι ακόμα και να σταματήσει ένα κορίτσι από την 

ρυθμική γυμναστική οι ικανότητες που θα έχει αποκτήσει θα την συνοδεύουν σε ότι 

άθλημα και αν ακολουθήσει στην συνέχεια γιατί θα έχει μάθει να ελέγχει το σώμα 

της, το μυαλό της και να υπακούει.       

 

Ενδυμασία και εξοπλισμός και τεχνολογία  στον αθλητισμό 

● Εξοπλισμός Για Σκι 

 

  Πέδιλα σκι. Τα χιονοπέδιλα, τα οποία 

κατασκευάζονται από ξύλο καλυμμένο με 

φάιμπεργκλας, είναι το βασικό αξεσουάρ των σκιέρ. 

 

Τύποι σκι 

Τα τελευταία χρόνια οι τεχνικές κατασκευής έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ 

επιτρέποντας τη παραγωγή σκι για συγκεκριμένους τύπους σκι. Υπάρχουν αρκετές 

κατηγορίες, σύμφωνα με τη ταχύτητα του σκιέρ και τις ικανότητες του. Τα κοντά σκι 

(περίπου στο ύψος του κεφαλιού ή 10 cm μικρότερα) είναι ιδανικά για αρχάριους 

γιατί είναι πιο ελαφριά πιο ευέλικτα και δεν επιτρέπουν τις μεγάλες ταχύτητες. Ένας 

έμπειρος σκιέρ που μπορεί να στρίβει με μεγάλες ταχύτητες έχει συνήθως μακρύτερα 

σκι. Το προσωπικό στιλ του καθενός, η εμπειρία του και το αγώνισμα στο οποίο 

προτιμάει να αγωνίζεται, είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες. 

 

 Ορολογία των σκι 

Το διάγραμμα δείχνει τα χαρακτηριστικά, που παρά το ότι ποικίλουν 

από το ένα σκι στο άλλο, είναι κοινά για όλα τα σκι. Τα σκι 

χωρίζονται σε 5 τομείς: την μύτη, το κομμάτι πριν το κυρίως σώμα, 

την μέση, το κομμάτι μετά το κυρίως σώμα και την ουρά. Το πάνω 

διάγραμμα δείχνει το παχύτερο σημείο του σκι και την κύρτωσή του. 

Τα κάτω διαγράμματα δείχνουν το πάνω και κάτω μέρος του σκι. 

Τύποι μποτών Όπως στα χιονοπέδιλα, υπάρχουν μπότες που ταιριάζουν σε κάθε 

σκιέρ. Ωστόσο υπάρχουν δύο βασικοί τύποι: αυτός που το πόδι μπαίνει από πίσω και 

αυτός που το πόδι μπαίνει από μπροστά. Και σε κάθε κατηγορία υπάρχουν μαλακές 

και άκαμπτες μπότες. Μια μαλακιά μπότα αποτελείται συνήθως από δυο κομμάτια 

που συνδέονται συνήθως στον αστράγαλο. Οι αγωνιστικές μπότες έχουν τη τάση να 

είναι ψηλές και άκαμπτες ενώ οι μπότες που έχουν σχεδιαστεί για τον ερασιτέχνη 

σκιέρ είναι κοντύτερες και πιο εύκαμπτες.  
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Ελαφριά μπότα με είσοδο 

από πίσω 

Σε αυτή την μπότα τα 

κλιπάκια είναι 

πίσω εξαλείφοντας αφύσικα 

σημεία 

πίεσης πάνω από το πόδι. 

 

 

Απλή μπότα με είσοδο από πίσω             Μπότα ενδιάμεσου επιπέδου με 4 κλιπάκια  

 

 

 

. 

  

 

 

 

 

Μπατόν . Δύο μπαστούνια σάς βοηθούν να διατηρείτε την ισορροπία σας, να κρατάτε 

σωστή στάση σώματος και να έχετε ρυθμό. Πρέπει να τα κρατάτε με τέτοιον τρόπο, 

ώστε ο αγκώνας σας να βρίσκεται σε ορθή γωνία. 

 

 

Κατάλληλα ρούχα. Μπουφάν και σαλοπέτα για σκι, ισοθερμική 

μπλούζα (ή και ισοθερμικά εσώρουχα), γάντια, σκούφος και 

ειδικές κάλτσες για σκι. Το μυστικό είναι να ακολουθείτε στο 

ντύσιμο τη λογική του «κρεμμυδιού» (πολλά ρούχα), ώστε να 

μπορείτε να αφαιρείτε ρούχα ανάλογα με τη θερμοκρασία που 

επικρατεί.  

 

Μάσκα-γυαλιά ηλίου Προσφέρουν προστασία στα μάτια από την αντανάκλαση του 

φωτός στο χιόνι.  

 

Αντιηλιακή κρέμα και αντιηλιακό χειλιών Απαραίτητα και τα δύο για την προστασία 

από τον ήλιο.  

 

Κράνος Απαραίτητο για την ασφάλεια των παιδιών σε περίπτωση πτώσης. 

 

Προσαρμόσιμη μπότα με 

είσοδο 

από πίσω 

Μπότα έχει προσαρμόσιμα 

εσωτερικά 

λουριά χειριζόμενα από 

μοχλούς για 

να κρατούν το πόδι στη θέση 

του. 

Αγωνιστική μπότα 

Μπότα πολύ ψηλή και άκαμπτη, 

κυρίως 

για αθλητές, (είναι 

προσαρμόσιμη 

σχεδόν σε κάθε κατεύθυνση. 
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●Εξοπλισμός  Tέννις 

Ρακέτα τέννις. 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικά παπούτσια ενισχυμένα σε συγκεκριμένα σημεία τους και χρησιμοποιούν 

εύκαμπτες σόλες για την προστασία του ποδιού αλλά και ολόκληρου του σώματος 

από τους κραδασμούς. 

 

Κάλτσες  χοντρές με επιπλέον επένδυση στο μεγάλο δάχτυλο και την φτέρνα για 

μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα σημεία με τη μεγαλύτερη φθορά. 

Καπέλο το οποίο είναι απαραίτητο καθώς προστατεύει από την υπεριώδη 

ακτινοβολία. 

Άνετα ρούχα που απορροφούνε τον ιδρώτα, άνετα για διευκόλυνση των κινήσεων. 

 

 

 

 

Μπαλάκι τέννις  

Το μπαλάκι του τέννις πρέπει να έχει εξωτερική επιφάνεια λευκή ή κίτρινη. Στα 

σημεία που έχει ενώσεις δεν θα πρέπει να υπάρχει ραφή. Έχει διάμετρο από 6,35 εκ. 

μέχρι το πολύ 6,67 εκ. και βάρος μεταξύ 56,7 γραμ. και 58,5 γραμ. 
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 Εξοπλισμός  Ξιφασκίας 

 

 Η ξιφασκία αποτελεί άθλημα χειρισμού (εκπαιδευτικού) ξίφους, που ασκείται 

με τρία διαφορετικά μέσα: 

 Το ξίφος ασκήσεως, 

 το ξίφος μονομαχίας 

 τη σπάθη 

  

 

 Ξίφος ασκήσεως 

 

        Το Ξίφος Ασκήσεως έχει ευλύγιστη λάμα μήκους 110 εκατοστών, ορθογωνικής 

διατομής, με προσαρμοσμένη στην άκρη μηχανική αιχμή (πούντα), ευαίσθητη στα 

500 γραμμάρια. Τα κτυπήματα που μετρούνται στο σκορ είναι αυτά που γίνονται με 

την αιχμή του ξίφους (νύξεις) και αγγίζουν τον κορμό του σώματος. Η έγκυρη 

περιοχή του στόχου που αξίζει για τον ξιφομάχο καλύπτεται από μεταλλική αγώγιμη 

βέστα. Όταν η αιχμή του αντιπάλου κτυπά τη βέστα, η πίεση έχει σαν αποτέλεσμα να 

κλείνει ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και να δίνει σήμα στην ηλεκτρονική συσκευή, η 

οποία θέτει σε λειτουργία ένα φως και ένα βομβητή και καταγράφει τον 

πόντο. Το χρωματιστό φως σημαίνει ότι ο στόχος έχει επιτευχθεί, ενώ το λευκό 

φως σημαίνει ότι το κτύπημα έγινε έξω από την περιοχή του στόχου. Οποιαδήποτε 

στιγμή που καταγράφεται ένα κτύπημα, ο πρόεδρος-κριτής σταματάει τον αγώνα, 

ακόμα και αν κανένα κτύπημα δεν δίνεται σαν κτύπημα εκτός στόχου. Αν ανάψουν 

τα έγχρωμα φώτα και για τους δύο αθλητές, ο πρόεδρος πρέπει να αποφασίσει 

ποιανού ξιφομάχου είναι έγκυρο το κτύπημα. Ως άθλημα, το ξίφος ασκήσεως είναι 

ιδιαίτερα απαιτητικό σε τεχνική, ταχύτητα και ευλυγισία. 

 

 Ξίφος μονομαχίας 

   

            Το ξίφος μονομαχίας είναι απόγονος του μονομαχικού ξίφους. Είναι ίδιο στο 

μήκος με το Ξίφος Ασκήσεως, αλλά είναι βαρύτερο. Η λάμα είναι διατομής σχήματος 

"V", περισσότερο δύσκαμπτη. Η αιχμή καταγράφει κτυπήματα 750 

γραμμαρίων και πάνω και επίσης έχει μεγαλύτερο προφυλακτήρα για 

να προστατεύει το χέρι από έγκυρο κτύπημα. Τα πετυχημένα χτυπήματα είναι αυτά 

που γίνονται μόνο με νύξη. 

Αντίθετα από το Ξίφος Ασκήσεως, στο Ξίφος Μονομαχίας ολόκληρο το σώμα είναι 

έγκυρος στόχος και γι' αυτό δεν χρειάζεται ειδική βέστα. Τα κτυπήματα 

καταγράφονται με σήματα από ηλεκτρονική συσκευή. Το χτύπημα κλείνει ένα 

ηλεκτρικό κύκλωμα, ενεργοποιώντας ένα φωτεινό σήμα (κόκκινο ή πράσινο για κάθε 
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αντίπαλο) και ένα χαρακτηριστικό ήχο από τη μηχανή για κάθε κτύπημα. Δεν υπάρχει 

προτεραιότητα κτυπημάτων στο Ξίφος Μονομαχίας. Αυτός που κτυπά πρώτος 

κερδίζει ένα κτύπημα, αλλά αν κτυπήσουν και οι δυο μαζί την ίδια στιγμή ή μέσα σε 

25 εκατοστά του δευτερολέπτου, κερδίζουν και οι δυο από ένα κτύπημα. Θεωρείται 

ένα είδος ξιφασκίας που είναι κατά κύριο λόγο τακτικό. 

Τα τελευταία χρόνια, γίνεται όλο και πιο συχνό το φαινόμενο εξάντλησης του 

διαθέσιμου χρόνου για την ανάδειξη του νικητή. 

 

 Σπάθη 

  

        Η σπάθη είναι μια μοντέρνα μετατροπή του βίαιου ιππικού ξίφους και έχει το 

ίδιο μήκος και βάρος με το ξίφος Ασκήσεως. Η διαφορά τους είναι στα κτυπήματα, 

τα οποία μπορεί να επιτευχθούν με νύξη αλλά και με σπαθισμό, δηλαδή με 

άγγιγμα με την κόψη της λάμας. Η περιοχή του στόχου είναι όλο το σώμα πάνω 

από τη μέση. Σε περίπτωση ταυτόχρονου εκατέρωθεν κτυπήματος, ο πόντος δεν 

ανήκει σε κανεναν. Οι αγώνες σπάθης χαρακτηρίζονται από την εκρηκτικότητα των 

αθλητών, καθώς ο χρόνος που απαιτείται για τον κάθε πόντο, σπάνια ξεπερνάει τα 

5-6 δευτερόλεπτα και η διάρκεια ενός ολόκληρου αγώνα πλησιάζει τα δύο λεπτά 

καθαρού χρόνο 

 

 

Χρήση VIDEO 

Η χρήση του βίντεο είναι επίσης 

εκτεταμένη σε πολλά αθλήματα. Στο 

αμερικανικό ποδόσφαιρο και στο 

κρίκετ υπάρχουν διαιτητές σε κάθε 

παιχνίδι αρμόδιοι για την 

παρακολούθηση του βίντεο οι οποίοι 

ενημερώνουν με ενδοσυνεννόηση τους 

άλλους διαιτητές για τα συμπεράσματά 

τους. Αντίστοιχη είναι η χρήση του στην πάλη, στο χόκεϊ επί πάγου και σε αρκετά 

ακόμη αθλήματα, ενώ ακόμη και στην άρση βαρών η επιτροπή η οποία ελέγχει τις 

αποφάσεις των κριτών έχει βίντεο στο τραπέζι της.  

Τι γίνεται όμως στο μπάσκετ; Η χρήση του βίντεο είναι εκτεταμένη στο ΝΒΑ και 

πλέον και στην Ευρωλίγκα, με τους διαιτητές να σπεύδουν συχνά στη γραμματεία για 

να συμβουλευθούν την εικόνα των αμφισβητούμενων φάσεων.  

Στο ελληνικό πρωτάθλημα της Α1 η χρήση της στιγμιαίας επανάληψης («instant 

replay») υπάρχει ως κανονισμός εδώ και δύο χρόνια, αλλά σύμφωνα με δηλώσεις του 

προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Στέλιου Συμεωνίδη, δεν εφαρμόζεται 

από τον ΕΣΑΚΕ για οικονομικούς λόγους. Στον αγώνα όμως του Αλεξανδρείου 

υπήρχε αυτή η δυνατότητα χάρη στην απευθείας τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα.  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ INSTANTREPLAY :  

Είναι γνωστό ότι οι διαιτητές, όποια άποψη μπορεί να έχει ο καθένας για αυτούς, 

καλούνται μέσα σε ελάχιστα κλάσματα του δευτερόλεπτου να πάρουν αποφάσεις σε 

δύσκολες και παράξενες φάσεις, που κρίνουν όχι φυσικά μόνο τη νίκη σε έναν 

αγώνα, αλλά ζωές ανθρώπων και ιστορίες ομάδων.  

Η απάντηση σε αυτό είναι: «Αυτή είναι η δουλειά τους, για αυτό πληρώνονται». 

Σωστό, χωρίς να σημαίνει όμως, ότι αυτό καθιστά το έργο τους εύκολο και πως δεν 

υπάρχουν φάσεις που δεν χρειάζονται εμπειρία για να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις. 

Διότι η ίδια η εικόνα, ή το replay δε δίνει απαντήσεις. Η χρήση του βίντεο 

επιτρέπεται πιλοτικά στους αγώνες της Α1 (μόνο στους τηλεοπτικούς) με βάση του 

άρθρο 20 του κανονισμού.  
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Η ανατομία του αθλητικού παπουτσιού  

 

Το παπούτσι αποτελείται από το άνω μέρος, το ενδιάμεσο τμήμα, τον πάτο και τέλος 

την σόλα.  

 

 Το άνω μέρος. είναι το κομμάτι του παπουτσιού που θα τραβήξει τη 

προσοχή και θα σας δημιουργήσει την επιθυμία για την αγορά του. Είτε είναι 

δέρμα, είτε suede , είτε ακόμα είναι πάνινο το άνω τμήμα του παπουτσιού 

προστατεύει το άνω τμήμα του ποδιού σας. Συνδέεται εσωτερικά με το 

ενδιάμεσο τμήμα και είναι το τμήμα του παπουτσιού που θέλει τη 

περισσότερη φροντίδα. Αποτελείται από μικρότερα τμήματα όπως είναι τα 

κορδόνια, η μπροστινή περιοχή που αγκαλιάζει τα δάχτυλα και η περιοχή 

γύρω από τους αστραγάλους.  

 

 Το ενδιάμεσο τμήμα. Το συγκεκριμένο κομμάτι του παπουτσιού αποτελεί το 

συνεκτικό κομμάτι ανάμεσα στο άνω τμήμα και στον πάτο. Καθορίζει σε 

μεγάλο βαθμό τη σταθερότητα του βηματισμού, παίζει καίριο ρόλο στην 

αντικραδασμική απόδοση του παπουτσιού και στη διάρκεια ζωής του. Αν στο 

συγκεκριμένο κομμάτι παρατηρηθούν φθορές σε μεγάλο βαθμό οφείλονται 

στις περισσότερες περιπτώσεις στο λανθασμένο τρόπο βηματισμού.  

 

 Ο πάτος του παπουτσιού. Είναι το ελαστικό κομμάτι που έχει εγκατασταθεί 

στο εσωτερικό κάτω κομμάτι του παπουτσιού. Στόχος του είναι να απορροφά 

του κραδασμούς και να κάνει το περπάτημα πιο άνετο. Οι περισσότερες 

εταιρείες ψεκάζουν το συγκεκριμένο κομμάτι με ειδικό υλικό που στόχο έχει 

να μειώνει τις άσχημες μυρωδιές και τη μείωση των πιθανοτήτων για 

εμφάνιση μυκήτων.  

 

 Η σόλα του παπουτσιού. Είναι το πιο σκληρό κομμάτι του παπουτσιού καθώς 

είναι αυτό που έρχεται σε επαφή με το έδαφος. Η μορφή του ποικίλει ανάλογα 

με τη κατηγορία του παπουτσιού και τη χρήση για την οποία προσδιορίζεται.  

 

 

 

 

 

  

 
Εργομετρικά τεστ   

 

 

Εργομετρικά τεστ είναι μια διαδικασία που προσδιορίζει με ακρίβεια, την ενεργειακή 

δαπάνη και τα ποσοστά υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λιπών που καίει ο οργανισμός, 

σε διάφορα επίπεδα έντασης, από κατάσταση πλήρους ηρεμίας έως το ανώτατο 

καρδιοαναπνευστικό όριο. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, μας δίνουν 
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την δυνατότητα να αξιολογήσουμε την φυσική κατάσταση των παιδιών, να δούμε τις 

αδυναμίες τους, και να καθορίσουμε τα προπονητικά μας προγράμματα έτσι ώστε να 

έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Παράλληλα αυτά τα τεστ μας βοηθούν, 

βάση των αποτελεσμάτων και μετά από προσεκτική μελέτη της αντοχής - 

εκρηκτικότητας – ευλυγισίας, να αποφύγουμε μελλοντικούς τραυματισμούς! Πολλές 

φορές τα αποτελέσματα, επιφυλάσσουν εκπλήξεις για τους γονείς, κυρίως όταν 

υπάρχει πρόβλημα στην σχέση λίπους – βάρους του παιδιού. Εδώ πρέπει να υπάρξει 

συνεργασία μεταξύ γονιού και σωματείου στο κομμάτι της διατροφής, ένα λεπτό 

ζήτημα το οποίο σε πολλές περιπτώσεις, αλλάζει τις διατροφικές συνήθειες της 

οικογένειας, με θετικά όμως αποτελέσματα!  

Όλα όμως αρχίζουν και τελειώνουν με την θέληση ή όχι του γονιού, στο να μπει το 

παιδί του στη διαδικασία των εργομετρικών τεστ. Κάποιοι γονείς, με χαρά λένε το 

«ναι», γιατί θέλουν πραγματικά να μάθουν περισσότερα για το παιδί τους, και να το 

βοηθήσουν. Κάποιοι άλλοι, ενώ είναι αντίθετοι, θα το κάνουν μόνο και μόνο για το 

χατίρι του παιδιού και κάποιοι τρίτοι, είναι κάθετα αντίθετοι με την όλη διαδικασία, 

διότι την θεωρούν χάσιμο χρόνου, αλλά κυρίως ως μια κίνηση του σωματείου για να 

τους «ξαλαφρώσει τις τσέπες» !!  

 

 

 

                                          SPECIAL OLYMPICS 

Οι Special Olympics είναι η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση στον κόσμο για 

παιδιά και ενήλικες με νοητικά προβλήματα, η οποία προσφέρει την δυνατότητα για 

εκπαίδευση και για συμμετοχή στους αγώνες σε 5 εκατομμύρια αθλητές σε όλο τον 

κόσμο καθώς και στα μέλη του United States Sports σε 172 χώρες. Οι Special 

Olympics πραγματοποιούνται κάθε μέρα, σε όλο τον κόσμο - συμπεριλαμβανομένων 

εκδηλώσεων σε επίπεδο περιοχών και χωρών, καταλήγοντας στην διοργάνωση 

περισσότερων από 100,000 αθλητικών εκδηλώσεων κάθε χρόνο. Όπως συμβαίνει με 

την Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή, η Επιτροπή των Special Olympics είναι 

αναγνωρισμένη από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ανεξάρτητα όμως από τους 

Παραολυμπιακούς Αγώνες, οι Παγκόσμιοι Αγώνες Special Olympics δεν 

πραγματοποιούνται την ίδια χρονιά ή σε συνδυασμό με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Οι Παγκόσμιοι Αγώνες των Special Olympics είναι ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός 

που διοργανώνεται από την Επιτροπή των Special Olympics. Οι αγώνες 

εναλλάσσονται μεταξύ των Θερινών και των 

Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και 

πραγματοποιούνται κάθε δυο χρόνια.Οι Special 

Olympics δημιουργήθηκαν το 1968 από τον Eunice 

Kennedy Shriver, υποδιευθυντής του Ιδρύματος 

Joseph P. Kennedy Jr. To 1988 οι Ολυμπιακοί 

Αγώνες αναγνωρίστηκαν από την Διεθνή Ολυμπιακή 

Επιτροπή (ΔΟΕ), αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο 

τη μοναδική αθλητική διοργάνωση που έχει 

εξουσιοδοτηθεί από την ΔΟΕ να χρησιμοποιεί τον τίτλο "Ολυμπιακός". Το 1988 

γιόρταζαν τα εικοστά γενέθλια τους. Σήμερα, η συμμετοχή στους Special Olympics 
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φτάνει τους ένα εκατομύριο αθλητές σε 153 χώρες παγκοσμίως. Οι πρώτοι 

Παγκόσμιοι Αγώνες των Special Olympics διεξήχθησαν στις 20 Ιουλίου 1968 στο 

Σικάγο του Ιλινόις και συμμετείχαν περίπου 1000 αθλητές από τις ΗΠΑ και τον 

Καναδά. Η συμμετοχή αθλητών από άλλες χώρες επεκτάθηκε κατά τους επόμενους 

αγώνες. Το 2003, οι πρώτοι Θερινοί Παγκόσμιοι Αγώνες των Special Olympics 

διεξήχθησαν για πρώτη φορά πέρα από τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών και πιο 

συγκεκριμένα στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, με 7000 αθλητές από 150 χώρες. Οι 

τελευταίοι Θερινοί Παγκόσμιοι Αγώνες των Special Olympics πραγματοποιήθηκαν 

στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας (το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που έλαβε 

χώρα στο Λος Άντζελες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984), από τις 25 

Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου 2015. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι Special 

Olympics είχαν καθημερινή τηλεοπτική κάλυψη από το ESPN. Οι επόμενοι Θερινοί 

Παγκόσμιοι Αγώνες των Special Olympics θα διεξαχθούν τον Μάρτιο του 2019 στο 

Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Θα είναι οι πρώτοι Παγκόσμιοι 

Αγώνες των Special Olympics που θα πραγματοποιηθούν στην Μέση Ανατολή. 

Οι πρώτοι Χειμερινοί Αγώνες των Special Olympics πραγματοποιήθηκαν το 1977 

στο Κολοράντο. Η Αυστρία ήταν η πρώτη χώρα που φιλοξένησε τους πρώτους 

Χειμερινούς Αγώνες των Special Olympics το 1993. Οι τελευταίοι Χειμερινοί 

Παγκόσμιοι Αγώνες των Special Olympics πραγματοποιήθηκαν στο Graz και στο 

Ramsau της Αυστρίας από τις 14 έως τις 25 Μαρτίου 2017. Κατά την διάρκεια των 

Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων το 2013 στην Πιόνγκτσανγκ της Νότιας Κορέας 

πραγματοποιήθηκε η πρώτη Διάσκεψη Κορυφής για τους Special Olympics με θέμα 

"Τερματισμός του κύκλου της φτώχειας και του αποκλεισμού των ατόμων με 

νοητικές αναπηρίες" διάσκεψη στην οποία συμμετείχαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, 

ακτιβιστές και επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο. 

 

Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες είναι διαφορετική 

διοργάνωση από τα Special Olympics, όπου 

συμμετέχουν αθλητές με νοητική υστέρηση με 

αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή για την 

απόκτηση εμπειριών. Στους Παραολυμπιακούς 

Αγώνες συμμετέχουν παγκόσμιοι πρωταθλητές, 

αθλητές με υψηλό αγωνιστικό φρόνιμα και κύριο 

μέλημα το πάθος για διάκριση. Οι αθλητές των 

Παραολυμπιακών Αγώνων όπως και στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες είναι απαραίτητο να "πιάσουν" τα όρια συμμετοχής για να 

έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στους Αγώνες. 
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Αθλήματα: 

 Στίβος 

 Μπάντμιντον 

 Μπάσκετ 

 Bocce 

 Μπόουλινγκ 

 Κρίκετ 

 Ποδηλασία 

 Ιππασία 

 Figure Skating 

 Floorball 

 Floor Hockey 

 Ποδόσφαιρο 

 Γκολφ 

 Gymnastics: Artistic and Rhythmic 

 Χάντμπολ 

 Τζούντο 

 Κανόε-καγιάκ 

 Netball 

 Powerlifting 

 Roller Skating 

 Sailing 

 Snowboarding 

 snowshoe running 

 Σκι 

 Σόφτμπολ 

 Speed Skating:Short-track 

 Κολύμβηση: Pool and Open-Water 

 Επιτραπέζιο τένις 

 Τένις 

 Τρίαθλο 

 Βόλει 

 

Αντιπτέριση  

Κάθε αθλητής επιδιώκει να περάσει το «φτερό» στο γήπεδο του αντιπάλου του, 

χτυπώντας με τη ρακέτα και στέλνοντάς το πάνω από το διαχωριστικό δίχτυ. Η 

αντιπτέριση θεωρείται το γρηγορότερο άθλημα ρακέτας παγκοσμίως. Στους Αγώνες 

Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011 θα διεξαχθούν 3 αγωνίσματα:  το Μονό (Ανδρών-

Γυναικών), το Διπλό (Ανδρών-Γυναικών) και το Διπλό (Μικτό). Το παιχνίδι παίζεται 

είτε ένας εναντίων ενός, είτε δύο εναντίων δύο. Ο αγώνας ολοκληρώνεται με τρία 

νικηφόρα games των 21 πόντων. Οι αθλητές αντιπτέρισης Special Olympics είναι 

διεθνώς 90.000. Ο Αγωνιστικός χώρος έχει έκταση 35μ.μήκος και 32μ.πλάτος και 

περιλαμβάνει οκτώ γήπεδα τοποθετημένα πάνω σε ελαστική υπόβαση. Το γήπεδο 

είναι ορθογώνιο (13,4μΧ6, 10μ) και διαιρείται με ένα δίχτυ (1,55μ). 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Στίβος
https://el.wikipedia.org/wiki/Μπάντμιντον
https://el.wikipedia.org/wiki/Μπάσκετ
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Bocce&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Μπόουλινγκ
https://el.wikipedia.org/wiki/Κρίκετ
https://el.wikipedia.org/wiki/Ποδηλασία
https://el.wikipedia.org/wiki/Ιππασία
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Figure_Skating&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Floorball&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Floor_Hockey&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Ποδόσφαιρο
https://el.wikipedia.org/wiki/Γκολφ
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Artistic_gymnastics&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhythmic_gymnastics&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Χάντμπολ
https://el.wikipedia.org/wiki/Τζούντο
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Κανόε-καγιάκ&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Netball&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Powerlifting&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Roller_Skating&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Sailing&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Snowboarding&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Snowshoe_running&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Σκι
https://el.wikipedia.org/wiki/Σόφτμπολ
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Short_track_speed_skating&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Κολύμβηση
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Επιτραπέζιο_τένις&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Τένις
https://el.wikipedia.org/wiki/Τρίαθλο
https://el.wikipedia.org/wiki/Βόλει
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Αντισφαίριση (Τένις) 

Κάθε αθλητής επιδιώκει να περάσει το μπαλάκι στο γήπεδο του αντιπάλου του, 

χτυπώντας το με τη ρακέτα του και στέλνοντάς το πάνω από το διαχωριστικό δίχτυ. 

Στους Θερινούς Αγώνες Special Olympics 

ΑΘΗΝΑ 2011 θα διεξαχθούν τρία 

αγωνίσματα: το Μονό (Ανδρών-Γυναικών), το 

Διπλό (Ανδρών-Γυναικών) και το Διπλό 

(Μικτό). Οι αγώνες κατάταξης θα διεξαχθούν 

τις τρεις πρώτες ημέρες και οι τελικοί αγώνες 

τις επόμενες πέντε ημέρες. Οι απονομές θα 

πραγματοποιηθούν τις δύο τελευταίες ημέρες 

των αγώνων. Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα 

πραγματοποιηθεί σε 12 γήπεδα με μία πρωινή 

αγωνιστική περίοδο ανά ημέρα και οι αθλητές θα συμμετάσχουν το μέγιστο σε δύο 

αγωνίσματα. Αθλητές που δεν συμμετείχαν στους αγώνες κατάταξης δεν μπορούν να 

συμμετάσχουν στους τελικούς. Παγκοσμίως οι αθλητές των Special Olympics στο 

άθλημα της αντισφαίρισης ξεπερνούν τις 24.000. 

 

 

Γκολφ 

Κάθε αθλητής επιδιώκει χτυπώντας το μπαλάκι με το μπαστούνι να το στείλει σε μία 

σειρά από τρύπες στο έδαφος με τις λιγότερες δυνατόν βολές. Οι Παγκόσμιοι Θερινοί 

Αγώνες Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011 για το γκολφ θα διεξαχθούν στο Δημοτικό 

Γήπεδο Γκολφ της Γλυφάδας «Κωνσταντίνος Καραμανλής». Οι αθλητές θα 

χωριστούν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Οι κατηγορίες για τους Special 

Olympics ΑΘΗΝΑ 2011 θα οριστούν τις ημέρες των αγώνων ανάλογα με τις 

ικανότητες του κάθε αθλητή. Το επίπεδο 1 θα διεξαχθεί στο γήπεδο προπόνησης και 

στα δυο προπονητικά γκριν (greens). Ο αγωνιστικός χώρος του επιπέδου 1 θα 

χρησιμοποιηθεί και ως χώρος προπόνησης για τα επίπεδα 2, 4 και 5. Τα επίπεδα 2, 4 

και 5 θα διεξαχθούν στο αγωνιστικό γήπεδο των 18 τρυπών. 

 

Γυμναστική 

Η γυμναστική περιλαμβάνει δύο αγωνίσματα, ενόργανη και ρυθμική, στα οποία κάθε 

αθλητής επιδιώκει να εκτελέσει με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και τεχνική ασκήσεις 

της επιλογής του. Το άθλημα της 

γυμναστικής των Special Olympics είναι 

ατομικό και αποτελείται από την ενόργανη 

γυμναστική ανδρών, την ενόργανη 

γυμναστική γυναικών και την ρυθμική 

γυμναστική γυναικών. Οι αγώνες 

κατάταξης θα γίνονται ανάλογα με το 

φύλο. Οι αθλητές που δεν θα πάρουν μέρος 

στους αγώνες κατάταξης, δεν έχουν 

δικαίωμα να λάβουν μέρος στους τελικούς. 

Κάθε αθλητής μπορεί να πάρει μέρος σε 

ένα ή περισσότερα αγωνίσματα ή στο σύνθετο ατομικό (στο ίδιο επίπεδο σε όλα τα 

αγωνίσματα). Το άθλημα της γυμναστικής συνδυάζει αντοχή, ευλυγισία και τεχνική.  
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Δυναμική Άρση Βαρών 

Κάθε αθλητής επιδιώκει να ανυψώσει περισσότερα κιλά από τους συναθλητές του 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες κινήσεις. Η δυναμική άρση βαρών θα διεξαχθεί σε 

μια υπερυψωμένη πλατφόρμα διαστάσεων 10μΧ10μΧ1μ και περιλαμβάνει τα εξής 

αγωνίσματα: βαθύ κάθισμα, πίεση πάγκου, δυναμική άρση, συνδυασμός (πίεση 

πάγκου και δυναμική άρση) και συνδυασμός (βαθύ κάθισμα, πίεση πάγκου και 

δυναμική άρση). Οι αθλητές θα κατανεμηθούν ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, την 

ικανότητα και το σωματικό βάρος και δεν μπορούν να είναι μικρότεροι των 14 ετών. 

Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει σε τέσσερα αγωνίσματα το πολύ. Τα 

αγωνίσματα διεξάγονται σε δύο περιόδους, μία πρωινή και μία μεσημεριανή. Πριν 

από κάθε περίοδο οι αθλητές ζυγίζονται ώστε να αναχθούν σε κατηγορίες σωματικού 

βάρους. Οι αθλητές μπορούν να βραβευθούν για το κάθε αγώνισμα ξεχωριστά καθώς 

και για το σύνολό τους. Στο τέλος της κάθε περιόδου θα γίνονται οι απονομές των 

μεταλλίων. 

 

Επιτραπέζια Αντισφαίριση (Πινγκ-Πονγκ) 

Κάθε αθλητής επιδιώκει να περάσει το μπαλάκι στην πλευρά του αντιπάλου του, 

χτυπώντας το με τη ρακέτα του πάνω από το δίχτυ που χωρίζει το τραπέζι στα δύο. Οι 

297 αθλητές της επιτραπέζιας αντισφαίρισης θα αγωνιστούν σε τρία αγωνίσματα: το 

Μονό (Ανδρών - Γυναικών), το Διπλό (Ανδρών - Γυναικών) και το Μικτό διπλό. Η 

κατάταξη των αθλητών γίνεται βάσει φύλου, ηλικίας και αθλητικού επιπέδου. Η 

κεντρική αρένα του σταδίου θα χρησιμοποιηθεί ως αγωνιστικός χώρος για την 

επιτραπέζια αντισφαίριση. Η συνολική επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου έχει 50μ. 

μήκος και 25μ. πλάτος, και σε αυτή θα τοποθετηθούν 24 τραπέζια. 

 

 

Ιππασία 

Κάθε αθλητής επιδιώκει να εκτελέσει συγκεκριμένες ασκήσεις (δεξιοτεχνίας, 

υπερπήδησης εμποδίων κ.α) σε συνεργασία με το άλογό του. Το πρόγραμμα των 

αγώνων περιλαμβάνει τη διεξαγωγή πέντε συνολικά αγωνισμάτων: ιππική 

δεξιοτεχνία (Dressage), ιππική δεξιοτεχνία με υπερπήδηση εμποδίων (Prix Caprilli), 

εκτέλεση συγκεκριμένων ασκήσεων με οδηγίες από τον κριτή (English Equitation), 

ασκήσεις επίπεδης εργασίας (Working Trails), διαγωνισμός-σκυταλοδρομία 2 ατόμων 

(2 person Team Relay). Θα χρησιμοποιηθούν δύο αγωνιστικοί χώροι, το κλειστό 

ιπποδρόμιο και το ιπποδρόμιο της ιππικής δεξιοτεχνίας. Διαθέσιμα θα είναι επίσης 

και έξι ιπποδρόμια τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την προπόνηση και την 

προθέρμανση των αθλητών με τα άλογά τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων τα 

άλογα θα φιλοξενηθούν στους στάβλους του Ολυμπιακού Κέντρου ιππασίας στο 

Μαρκόπουλο. 

 

Ιστιοπλοΐα 

Κάθε αθλητής επιδιώκει να διανύσει με το σκάφος του (μονοθέσιο, διθέσιο ή 

τριθέσιο) μία προκαθορισμένη στον θαλάσσιο στίβο απόσταση. Το άθλημα της 

ιστιοπλοΐας θα διεξαχθεί στην Ακαδημία Ιστιοπλοΐας στο Σχινιά. Οι αθλητές θα 

αγωνισθούν ανάλογα με την ηλικία τους και το επίπεδό τους. Η εγκατάσταση είναι 

έκτασης 18 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα και αποτελείται από 600 τμ κλειστούς 

χώρους. Υπάρχουν διάφοροι τύποι σκαφών: μονοθέσια (Optimist και Laser 4,7), 

διθέσια (420), τριθέσια (Laser Bahia). Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει σε μία 

από τις παραπάνω κατηγορίες σκαφών. 
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Καγιάκινγκ 

Κάθε αθλητής επιδιώκει να διανύσει κωπηλατώντας, με μονοθέσιο ή διθέσιο σκάφος, 

μία προκαθορισμένη απόσταση σε επίπεδη υδάτινη επιφάνεια, στον ελάχιστο δυνατό 

χρόνο. μακρύτερα και στενότερα και ως εκ τούτου πολύ πιο γρήγορα αλλά και πιο 

ασταθή). Το άθλημα του καγιάκινγκ αποτελείται από τα εξής αγωνίσματα: το  

Μονοθέσιο τουριστικό καγιάκ (single tourist kayak) 500μ και 200μ, το Διθέσιο 

τουριστικό καγιάκ (double tourist kayak) 500μ και  200μ και το Διθέσιο τουριστικό 

καγιάκ Unified - Ομάδες Κοινωνικής Ένταξης 500μ και 200μ (double tourist kayak 

Unified). Ανεξάρτητα αν ο στίβος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους Διεθνείς 

Κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (9 διαδρομές - σύστημα Albano), κατά 

τη διάρκεια των Παγκοσμίων Αγώνων των Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011 θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο 6 διαδρομές σαν αγωνιστικές διαδρομές (διαδρομές νούμερο 

2-7). 

 

Καλαθοσφαίριση (Μπάσκετ) 

Κάθε ομάδα αποτελούμενη από πέντε παίκτες επιδιώκει να πετύχει περισσότερους 

«πόντους», στέλνοντας την μπάλα στο καλάθι της αντίπαλης ομάδας. Το μπάσκετ 

είναι ένα από τα αγαπημένα σπορ των αθλητών των Special Olympics. Στους 

Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics 

ΑΘΗΝΑ 2011 το αγωνιστικό πρόγραμμα 

περιλαμβάνει δύο ημέρες με αγώνες κατάταξης 

σε κατηγορίες και επτά ημέρες με αγώνες 

ομίλων και αγώνες μεταλλίων. Συνολικά θα 

συμμετάσχουν 71 ομάδες, οι οποίες παίρνουν 

μέρος στα τουρνουά Ανδρών, Γυναικών και 

Κοινωνικής Ένταξης (Unified). Όλες οι ομάδες 

θα αξιολογηθούν ως προς την κατανομή τους σε 

κατηγορίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο 

πλέον δίκαιος ανταγωνισμός και να υπάρξει η 

πιο εποικοδομητική και θετική διοργάνωση Special Olympics. Οι ομάδες θα 

κατανεμηθούν σε κατηγορίες μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής διαδικασίας 

κατάταξης. Στην αθλητική εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν τέσσερις αγωνιστικοί 

χώροι-το κεντρικό γήπεδο συν τρία ακόμα γήπεδα στο χώρο των προπονητηρίων του 

Ολυμπιακού Κλειστού Γηπέδου. Όλα τα γήπεδα διαθέτουν παρκέ (αγωνιστικών 

διαστάσεων 28X15μ), σύμφωνα με τις διεθνείς αγωνιστικές προδιαγραφές. 

 

Υγρός Στίβος (Κολύμβηση) 

Κάθε αθλητής επιδιώκει να διανύσει, κολυμπώντας κατά συγκεκριμένο τρόπο (στυλ) 

και στον καλύτερο δυνατό χρόνο μία συγκεκριμένη απόσταση στην πισίνα. Στους 

Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011 αναμένεται να συμμετάσχουν 707 αθλητές από 119 

αποστολές σε 25 αγωνίσματα: 25μ ελεύθερο, 25μ ύπτιο, 25μ πεταλούδα, 25μ 

πρόσθιο, 50μ πεταλούδα, 50μ πρόσθιο, 50μ ελεύθερο, 50μ ύπτιο, 100μ ελεύθερο, 

100μ ύπτιο, 100μ πεταλούδα, 100μ πρόσθιο, 100μ μικτή ατομική, 200μ μικτή 

ατομική, 200μ πρόσθιο, 200μ ελεύθερο, 200μ ύπτιο, 400μ ελεύθερο, 800μ ελεύθερο, 

1500μ ελεύθερο, 4Χ25μ ελεύθερο, 4Χ50μ ελεύθερο, 4Χ100μ ελεύθερο, 4Χ50μ μικτή 

ομαδική, 4Χ100μ μικτή ομαδική. Οι αγώνες της κολύμβησης θα διεξαχθούν στη 

κλειστή πισίνα του κολυμβητηρίου, η οποία θα διαμορφωθεί σε πισίνα 25μ με μια 

ειδική κατασκευή. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν μία εσωτερική πισίνα 25μ και μία 

εξωτερική πισίνα 50μ ως πισίνες προθέρμανσης. 
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Μπόουλινγκ 

Το μπόουλινγκ δέκα κορίνων ή όπως κοινώς αναφέρεται στις ΗΠΑ «μπόουλινγκ» 

είναι ένα ανταγωνιστικό άθλημα στο οποίο ο αθλητής κυλάει μία μπάλα σε ξύλινο ή 

συνθετικό διάδρομο επιδιώκοντας να ρίξει τον μέγιστο δυνατό αριθμό κορινών που 

διατάσσονται στο τέλος του διαδρόμου. Το μπόουλινγκ, αν και δεν ανήκει στα 

Ολυμπιακά αθλήματα, θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα στον κόσμο των 

Special Olympics. Συμμετέχουν παγκοσμίως περισσότεροι από 100.000 αθλητές με 

διανοητική αναπηρία και από τις πέντε ηπείρους. Τα επίσημα αγωνίσματα που θα 

γίνουν στους Παγκόσμιους Αγώνες είναι: ατομικό, διπλό και ομαδικό (ανδρών, 

γυναικών και μικτό). Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δύο ημέρες 

κατάταξης σε σειρές και έξι ημέρες αγωνιστικής δραστηριότητας. Το άθλημα του 

μπόουλινγκ θα διεξαχθεί στο αθλητικό πάρκο Μπλάνος (Σπάτα Αττικής). Η 

εγκατάσταση έχει 20 συνθετικούς διαδρόμους σε ένα επίπεδο με ηλεκτρονική 

καταγραφή του σκορ. 

 

Μπότσια 

Το μπότσια είναι ιταλικό παιχνίδι. Η βασική αρχή του είναι η ρίψη μιας μπάλας με 

σκοπό να φτάσει όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μία μπάλα-στόχο, που ονομάζεται 

παλίνα. Ένα παιχνίδι μπότσια απαρτίζεται από δύο ομάδες και παίζεται σε ένα γήπεδο 

μπότσια με οκτώ μπάλες (τέσσερις μπάλες για κάθε ομάδα) και ένα μικρότερο 

μπαλάκι-στόχο. Με συγκεκριμένη σειρά κάθε ομάδα ρίχνει τις τέσσερις μπάλες της 

προς την παλίνα και όταν εξαντληθούν οι μπάλες και των δύο ομάδων (τέλος γύρου) 

τον πόντο κερδίζει η ομάδα της οποίας η μπάλα είναι πιο κοντά στην παλίνα. 

 

Πατινάζ επί Δαπέδου 

Κάθε αθλητής επιδιώκει να διανύσει, κινούμενος πάνω σε ειδικά πατίνια μία 

προκαθορισμένη διαδρομή στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. To πατινάζ επί δαπέδου 

περιλαμβάνει ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα ταχύτητας. Χωρίζεται σε δύο βασικές 

κατηγορίες, των αρχάριων και των προχωρημένων αθλητών. Τα αγωνίσματα των 

αρχάριων περιλαμβάνουν τα 30μ και 30μ σλάλομ, ενώ αυτά για τους προχωρημένους 

αθλητές τα 100μ, 300μ, 500μ, 1000μ και τις σκυταλοδρομίες των 2Χ100μ, 2Χ200μ 

και 4Χ100μ. Το άθλημα του πατινάζ επί δαπέδου θα διεξαχθεί στην κεντρική αρένα 

του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Θα υπάρχει μια ορθογώνια πίστα (ξύλινη επίπεδη 

επιφάνεια) επίσημων αγωνιστικών προδιαγραφών 100μ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

των Special Olympics. Η περίμετρος της πίστας θα αποτελείται από μπλε 

προστατευτικά στρώματα. Το πατινάζ επί δαπέδου είναι ένα άθλημα προσιτό σε 

όλους που απαιτεί έναν αρκετά οικονομικό εξοπλισμό (πατίνια). 

 

 

Πετοσφαίριση (Βόλεϊ) 

Κάθε ομάδα (αποτελούμενη από 6 παίκτες) επιδιώκει να 

πετύχει περισσότερους «πόντους», χτυπώντας με τα 

χέρια την μπάλα και στέλνοντάς την πάνω από το 

διαχωριστικό δίχτυ στο γήπεδο της αντιπάλου της. Οι 

αθλητές και οι αθλήτριες που θα συμμετάσχουν, θα 

αγωνισθούν σε τρεις κατηγορίες, ανδρών, γυναικών και 

ομάδες προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης (Unified). 

Στην κατηγορία Unified αγωνίζονται τρεις αθλητές και αθλήτριες Special Olympics 

και τρεις αθλητές και αθλήτριες Πετοσφαίρισης, οι οποίοι αποκαλούνται «συνοδοί 
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αθλητές» (partners). Θα προηγηθεί η κατηγοριοποίηση των αθλητών, ανάλογα με την 

αγωνιστική ικανότητα των αθλητών κάθε ομάδας. Το άθλημα της Πετοσφαίρισης, θα 

διεξαχθεί στην Κλειστή Αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του Ολυμπιακού Αθλητικού 

Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), όπου θα δημιουργηθούν τρεις αγωνιστικοί χώροι 

Πετοσφαίρισης, κάτω από την ίδια «στέγη». Είκοσι έξι ομάδες από 18 χώρες έχουν 

δηλώσει συμμετοχή στους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics 2011.  

 

 

Ποδηλασία 

Κάθε αθλητής επιδιώκει, κινούμενος με το ποδήλατό του ανάλογα με το αγώνισμα, 

να διανύσει στον ελάχιστο δυνατό χρόνο προκαθορισμένη απόσταση ή να τερματίσει 

πρώτος στην απόσταση αυτή. Το άθλημα της ποδηλασίας θα διεξαχθεί από 26 

Ιουνίου έως 3 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Γήπεδο Σόφτμπολ Ελληνικού, ενώ ο 

αγωνιστικός χώρος θα περιλαμβάνει και τον περιβάλλοντα χώρο (Common Domain) 

του Ελληνικού. Ανάλογα με το αγώνισμα (ατομική χρονομέτρηση, αντοχή) θα 

χρησιμοποιηθούν τρεις διαφορετικές διαδρομές: 500μ. και 1000μ. για τα αγωνίσματα 

χρονομέτρησης και 2,5χλμ για το αγώνισμα των ατομικών χρονομετρήσεων και τους 

αγώνες αντοχής. Η επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου είναι από άσφαλτο και κατά 

τόπους ομαλό πλακόστρωτο. 

 

 

Ποδόσφαιρο 

Κάθε ομάδα (αποτελούμενη από 5, 7 ή 11 παίκτες) επιδιώκει να πετύχει περισσότερα 

«τέρματα», στέλνοντας την μπάλα στην εστία της αντιπάλου της. Το ποδόσφαιρο 

είναι το πιο δημοφιλές άθλημα των Special Olympics και το μεγαλύτερο σε αριθμό 

συμμετεχόντων άθλημα στους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics ΑΘΗΝΑ 

2011. Το άθλημα αποτελείται από 3 αγωνίσματα: ποδόσφαιρο 11Χ11, ποδόσφαιρο 

7Χ7, ποδόσφαιρο 5Χ5. Ο κάθε αθλητής πρέπει να είναι 15 ετών και άνω ώστε να 

μπορεί να λάβει μέρος στους Αγώνες. Κάθε αθλητής μπορεί να λάβει μέρος σε ένα 

αγώνισμα. Εκτός από το παραδοσιακό ποδόσφαιρο, οι Special Olympics 

περιλαμβάνουν διαγωνισμούς επιμέρους δεξιοτήτων που επιτρέπουν στους αθλητές 

να εκπαιδευτούν και να διαγωνισθούν σε βασικές δεξιότητες του ποδοσφαίρου. Η 

ανάπτυξη αυτών των βασικών δεξιοτήτων είναι αναγκαία πριν από τη συμμετοχή σε 

μια ομάδα. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν ντρίπλα, σουτ, τρέξιμο και λάκτισμα. 

 

 

Σόφτμπολ 

 

Κάθε ομάδα επιδιώκει να πετύχει περισσότερους 

«πόντους» από την αντίπαλό της, χτυπώντας με 

συγκεκριμένο τρόπο την μπάλα με ειδικό 

μπαστούνι. Η διαδικασία κατάταξης βασίζεται: 

1)Στο σύνολο των πόντων που αθροίζεται από 

τα αποτελέσματα κάθε αθλητή στα τέσσερα 

ομαδικά αγωνίσματα ικανοτήτων, στο τρέξιμο 

στις βάσεις, στη ρίψη, στην υποδοχή και στο 

χτύπημα με το ρόπαλο. 2) Μια σειρά αγώνων 

κατάταξης. Το σόφτμπολ είναι γνωστό και 

ανεπτυγμένο άθλημα σε ΗΠΑ, Αυστραλία, 
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Ιαπωνία, Κίνα, Καναδά και ο κύριος εξοπλισμός του είναι το γάντι, το ρόπαλο, η 

μπάλα και οι βάσεις. 

 

Στίβος 

Ο Στίβος περιλαμβάνει αγωνίσματα: Δρόμων, ρίψεων, αλμάτων, βάδην, συνθέτων, 

σκυταλοδρομιών και ημι-μαραθώνιος, στα οποία κάθε αθλητής επιδιώκει να επιτύχει 

την καλύτερη δυνατή επίδοση. Το άθλημα του στίβου περιλαμβάνει 26 αγωνίσματα 

ανδρών και 26 γυναικών. Οι αθλητές έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν σε δυο 

αγωνίσματα και μια σκυταλοδρομία ή δύο σκυταλοδρομίες και ένα αγώνισμα. Στις 

τέσσερις πρώτες ημέρες έχουμε τους αγώνες κατάταξης και τις επόμενες τέσσερις 

τους τελικούς και τις απονομές. Η κατάταξη θα γίνει βάσει φύλου, ηλικίας και 

αθλητικής ικανότητας. Ο στίβος περιλαμβάνει τρία διπλά σκάμματα για άλματα, δύο 

βαλβίδες σφαιροβολίας, δύο βαλβίδες ρίψης μαλακής μπάλας, δύο διαδρόμους 

ακοντισμού και δύο στρώματα για άλματα σε ύψος. Ο ημι-μαραθώνιος θα ξεκινήσει 

και θα τερματίσει μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο. 

 

 

 

Τζούντο 

Κάθε αθλητής επιδιώκει να επιβληθεί επί του αντιπάλου του, χρησιμοποιώντας 

συγκεκριμένες τεχνικές, στην όρθια θέση πιάνοντάς τον από την ειδική στολή 

(judogi) και προσπαθώντας να τον ρίξει κάτω και στην ύπτια θέση προσπαθώντας να 

τον καθηλώσει με την πλάτη στο έδαφος για ορισμένο χρόνο ή να εφαρμόσει 

πνικτικές ή στρεβλωτικές λαβές, που όμως δεν επιτρέπονται στα Special Olympics.  

Το τζούντο είναι ένα άθλημα που απαιτεί φυσικές δεξιότητες και πνευματική 

πειθαρχία. Προήλθε από την Ιαπωνία ως παράγωγο των πολεμικών τεχνών που 

χρησιμοποιούνταν από τους σαμουράι και ιδρύθηκε το 1882 από τον Τζιγκόρο Κάνο. 

Η μορφή των αγώνων θα είναι ατομική και ο σχηματισμός των κατηγοριών των 

αθλητών θα γίνει με βάση την ηλικία, το φύλο, το βάρος και τις ικανότητες του κάθε 

αθλητού. Οι αθλητές μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε μία κατηγορία. 

 

 

Χειροσφαίριση (Χάντμπολ) 

Η χειροσφαίριση είναι άθλημα έντονης σωματικής επαφής, με σουτ, που οι ταχύτητες 

πλησιάζουν τα 100χλμ./ώρα. Παίζεται από δύο ομάδες αποτελούμενες από επτά 

παίκτες (τερματοφύλακα + έξι παίκτες γηπέδου), σε κλειστό γήπεδο διαστάσεων 

40μ.X20μ., στοιχείο που κάνει το άθλημα πολύ γρήγορο. Στόχος κάθε ομάδος είναι 

να πετύχει όσα περισσότερα γκολ μπορεί στην εστία των αντιπάλων. Οι αγώνες 

διαρκούν δύο ημίχρονα των 20΄ το κάθε ένα. Οι παίκτες μπορούν να κάνουν μέχρι 

τρία βήματα με τη μπάλα στα χέρια και να την κρατήσουν μέχρι τρία δευτερόλεπτα 

πριν δώσουν πάσα, κάνουν ντρίμπλα ή σουτάρουν. Οι αμυνόμενοι μπορούν να 

χρησιμοποιούν τα χέρια ή τον κορμό τους για να σταματήσουν τη μπάλα, αλλά όχι τα 

πόδια τους (πλην των τερματοφυλάκων). Οι ελεύθερες ρίψεις, οι πλάγιες ρίψεις και 

τα πέναλτι είναι αναπόσπαστα στοιχεία του παιχνιδιού. Οι αθλητές της 

χειροσφαίρισης φημίζονται για την ταχύτητα, την ευκινησία, τη φυσική δύναμη και 

την αντοχή τους. Στους Αγώνες της ΑΘΗΝΑ 2011 η χειροσφαίριση θα διεξαχθεί σε 

δύο κατηγορίες (ανδρών, γυναικών), με 14 ομάδες (11 ανδρών + 3 γυναικών), σε ένα 

γήπεδο αγώνων και ένα προθερμαντήριο. 
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Έλληνες Παραολυμπιονίκες 

Οι Θανάσης Κωνσταντινίδης και Δημήτρης Ζησίδης χάρισαν στην Ελλάδα τα πρώτα 

μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, κατακτώντας χρυσό και χάλκινο 

αντίστοιχα. Στη σφαιροβολία της κατηγορίας F32 ανδρών, ο Θανάσης 

Κωνσταντινίδης στέφθηκε χρυσός Παραολυμπιονίκης με βολή στα 10.39μ που 

αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ, με το εκπληκτικό να είναι πως κατέρριψε τρεις φορές το 

ρεκόρ κατά τη διάρκεια του τελικού, αρχικά με 10.09, εν συνεχεία με 10.15 και 

τελικά με 10.39.ετάλΣτο πόντιουμ ανέβηκε ένας ακόμα Έλληνας, ο Δημήτρης 

Ζησίδης, που έριξε τη σφαίρα του στα 9.24μ (ατομικό ρεκόρ) και κατέκτησε το 

χάλκινο μετάλλιο, ενώ ολτρίτος Έλληνας του τελικού, ο Νίκος Γονιός, έμεινε στην 

10η θέση με καλύτερηυβολή στα 7 μέτρα. αραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, 

κατακτώντας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΑΙΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Τα Ολύμπια τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια κατά τη διάρκεια των πιο ζεστών 

ημερών του καλοκαιριού. Η τετραετία αυτή ονομαζόταν «πενθετηρίς» επειδή οι 

αρχαίοι συμπεριλάμβαναν και τα δύο έτη της διοργάνωσης, που σημάδευαν την αρχή 

και το τέλος της περιόδου. Η πρώτη καταγραμμένη διοργάνωση των αγώνων ήταν 

στην Ολυμπία, το 776 π.Χ., δηλαδή η πρώτη πενθετηρία ξεκινά το καλοκαίρι του 775 

π.Χ., σύμφωνα με το σημερινό ημερολόγιο. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι αυτή δεν ήταν 

και η πρώτη φορά που γίνονταν οι αγώνες. Τότε οι αγώνες ήταν μόνο τοπικοί και 

διεξαγόταν μόνο ένα αγώνισμα, η διαδρομή του σταδίου. Με την πάροδο του χρόνου, 

ο θεσμός της Ολυμπιακής εκεχειρίας και των Ολυμπιακών αγώνων έγιναν όλο και πιο 

δημοφιλής σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. Ενώ αρχικά στους αγώνες έπαιρναν μέρος 

μόνο κάτοικοι της Ήλιδας, σταδιακά διευρύνθηκε ο κανονισμός, ώστε να 

επιτρέπονται αθλητές από την Αρκαδία, την Λακεδαίμονα και την Μεσσηνία, ακόμα 

και από όλη την Πελοπόννησο και τα Μέγαρα. Ακολούθησαν οι εκτός 

Πελοποννήσου πόλεις των Αθηνών και της Ιωνίας. Μέχρι τον 4ο αι. μ.Χ. όπου και 

σημειώνεται το τέλος των Ολυμπιακών αγώνων, η συρροή των αθλητών από όλα τα 

μέρη ήταν μεγάλη. Από τις Αποικίες στην Σικελία και την Μικρά Ασία, την Ρόδο, 
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από την Αίγυπτο (ιδίως την Αλεξάνδρεια), την Κυρήνη και την Φοινίκη, αλλά και 

από την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία έρχονταν αθλητές για να αγωνιστούν στην Ολυμπία. 

Τελευταίοι ολυμπιονίκες ήταν ο Αρμένιος βασιλιάς Βαρασδάτης και ο Φιλουμένος ο 

Φιλαδελφεύς από την Φιλαδέλφεια της Λυδίας. Με την πάροδο του χρόνου, ο θεσμός 

της Ολυμπιακής εκεχειρίας και των Ολυμπιακών αγώνων έγιναν όλο και πιο 

δημοφιλής σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. Ενώ αρχικά στους αγώνες έπαιρναν μέρος 

μόνο κάτοικοι της Ήλιδας, σταδιακά διευρύνθηκε ο κανονισμός, ώστε να 

επιτρέπονται αθλητές από την Αρκαδία, την Λακεδαίμονα και την Μεσσηνία, ακόμα 

και από όλη την Πελοπόννησο και τα Μέγαρα. Ακολούθησαν οι εκτός 

Πελοποννήσου πόλεις των Αθηνών και της Ιωνίας. Μέχρι τον 4ο αι. μ.Χ. όπου και 

σημειώνεται το τέλος των Ολυμπιακών αγώνων, η συρροή των αθλητών από όλα τα 

μέρη ήταν μεγάλη. Από τις Αποικίες στην Σικελία και την Μικρά Ασία, την Ρόδο, 

από την Αίγυπτο (ιδίως την Αλεξάνδρεια), την Κυρήνη και την Φοινίκη, αλλά και 

από την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία έρχονταν αθλητές για να αγωνιστούν στην Ολυμπία. 

Τελευταίοι ολυμπιονίκες ήταν ο Αρμένιος βασιλιάς Βαρασδάτης και ο Φιλουμένος ο 

Φιλαδελφεύς από την Φιλαδέλφεια της Λυδίας. 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ  

Σύμφωνα με τον Παυσανία ο μύθος λέει ότι, ο Ιδαίος Ηρακλής ήταν εκείνος που 

έδωσε το όνομα Ολύμπια στους αγώνες αυτούς. Σύμφωνα με έναν άλλο μύθο, στην 

τοποθεσία αυτή πάλεψε ο ίδιος ο Δίας με τον Κρόνο για την εξουσία της Γης, ενώ 

ένας τρίτος μύθος συμπληρώνει ότι μετά την μάχη αυτή, διεξάχθηκαν οι πρώτοι 

Ολυμπιακοί αγώνες προς τιμήν και εορτασμό της έκβασης της μάχης και της νίκης 

του Ολύμπιου Δία. Στους αγώνες αυτούς πήραν μέρος οι Ολύμπιοι θεοί, και μάλιστα 

ο Απόλλων νίκησε τον Ερμή και τον Άρη στο τρέξιμο και την πυγμαχία αντίστοιχα.  

 

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 

Οι Ολυμπιακοί ήταν οι αρχαιότεροι και σημαντικότεροι από όλους τους ελληνικούς 

αγώνες και η σπουδαιότερη θρησκευτική γιορτή προς τιμήν του Ολύμπιου Δία, του 

πατέρα των θεών. Η φήμη του ιερού της Ολυμπίας διαδόθηκε σε ολόκληρο τον 

ελληνικό κόσμο, ενώ σύντομα οι Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν το σύμβολο της 

πανελλήνιας ενότητας. Όλες οι πόλεις ήταν υποχρεωμένες να σταματήσουν τις 

εχθροπραξίες κατά τη διάρκειά τους και επιτρεπόταν η συμμετοχή μόνο στους 

Έλληνες πολίτες. Επίσης, υπήρχαν συγκεκριμένοι κανόνες που ρύθμιζαν τόσο τη 

διαδικασία της προγύμνασης όσο και της διεξαγωγής των αγώνων. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ 

Οι νικητές βραβεύονταν με ένα στεφάνι αγριελιάς, τον κότινο, και απολάμβαναν 

ιδιαίτερες τιμές από την πατρίδα τους. Συχνά μπορούσε κάποιος ν' ανακηρυχθεί 

ολυμπιονίκης χωρίς να αγωνιστεί έγκαιρα στο στάδιο ή δίσταζε να λάβει μέρος από 
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φόβο μη νικηθεί. Τέλος, σε περίπτωση που ο αριθμός των αγωνιστών σε κάποιο 

άθλημα ήτανε περιττός, απόμενε μετά την κλήρωση των ζευγαριών ένας αθλητής που 

λεγόταν έφεδρος. Αυτός περίμενε με ακμαίες τις σωματικές του δυνάμεις να 

συναγωνιστεί μ' εκείνον που ύστερα από αλλεπάλληλους αγώνες θα είχε καταβάλει 

τους άριστους από κάθε ζεύγος αθλητών. Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών 

Αγώνων διεξάγονταν διάφορα αγωνίσματα, όπως το στάδιο, η πάλη, η πυγμαχία, το 

παγκράτιο, τα ιππικά αγωνίσματα και το πένταθλο (άλμα, δρόμος, ακόντιο, δίσκος, 

πάλη). Όσοι συμμετείχαν ακολουθούσαν κοινούς κανόνες και συμβάσεις, που είχαν 

καθιερωθεί για την καλύτερη οργάνωση των αγώνων. Η παρακολούθηση των αγώνων 

επιτρεπόταν σε όλους, ελεύθερους και δούλους, ακόμα και βάρβαρους. Μονάχα 

απαγορευόταν αυστηρά στις γυναίκες. Για όποια μάλιστα τολμούσε να παραβεί τη 

διαταγή αυτή, υπήρχε η ποινή του θανάτου. Ωστόσο, μία γυναίκα που ανήκε σε 

σπουδαία αθλητική οικογένεια και λαχταρούσε να καμαρώσει νικητές μέσα στο 

στάδιο τους δικούς της, δε δίστασε να ντυθεί άντρας και να περάσει μέσα στους 

θεατές των αγώνων. Ήταν η Καλλιπάτειρα, κόρη του περίφημου Ρόδιου Ολυμπιονίκη 

Διαγόρα, αδελφή και μητέρα επίσης νικητών στις Ολυμπιάδες. Αυτή ακριβώς η 

συγγένειά της με ξεχωριστούς αθλητές έκανε τους Ελλανοδίκες να της 

συγχωρήσουνε την παράβαση και να της επιτρέψουνε τιμητικά να παρακολουθήσει 

τους αγώνες. 

 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 Αγώνες δρόμου  

Ο απλός αγώνας δρόμου, το «στάδιον» ήταν το πρώτο αγώνισμα που καθιερώθηκε. 

Μέχρι τους 15ους Ολυμπιακούς αγώνες οι αθλητές που έπαιρναν μέρος φορούσαν 

μια μικρή ποδιά, ενώ αργότερα αγωνίζονταν εντελώς γυμνοί, επιδεικνύοντας την 

επίδοσή τους στο πολεμικό βάδισμα και τρέξιμο. Τέρμα ήταν το σημείο που 

βρίσκονταν το βραβείο, ενώ οι θεατές 

στέκονταν δεξιά και αριστερά κατά 

μήκος της αμμώδους διαδρομής που 

είχε μήκος εξακοσίων Ολυμπιακών 

ποδιών (περ. 192 μέτρα). Οι αθλητές 

ανταγωνίζονταν σε ομάδες τεσσάρων. 

Οι επί μέρους νικητές ανταγωνίζονταν 

μεταξύ τους, επίσης σε ομάδες 

τεσσάρων. Στον «δίαυλο» οι αθλητές 

έτρεχαν την διπλή διαδρομή 

επιστρέφοντας στο σημείο της 

αφετηρίας, ενώ στον «δόλιχο» η διαδρομή ήταν δώδεκα «δίαυλοι», δηλαδή 24 

«στάδια». Η διαδρομή του «οπλίτη δρόμου» είχε μήκος δύο «σταδίων», και οι 

πολεμιστές αρχικά φορούσαν τον πλήρη εξοπλισμό (περικεφαλαία, κνημίδες, ασπίδα) 

και αργότερα ήταν γυμνοί και κρατούσαν μόνο ασπίδα. 
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Πάλη 

Η πάλη ήταν πολύ δημοφιλές άθλημα. Σύμφωνα με τον μύθο ο Θησέας ήταν αυτός 

που ανακάλυψε την τεχνική της πάλης, έτσι ώστε ο νικητής να μην είναι εξαρτημένος 

μόνo από την φυσική του σωματική δύναμη, αλλά από την τεχνική, την ευελιξία και 

την γρηγοράδα των κινήσεών του. Ο έφηβος Κρατίνος απέκτησε φήμη όχι μόνο για 

την νίκη του, αλλά και για την καλαισθησία των κινήσεων του. Στην πάλη 

διακρίνουμε δύο αγωνίσματα. Στο πρώτο ο αθλητής είχε σκοπό να ρίξει τον αντίπαλο 

τρεις φορές με τους ώμους στο χώμα, ενώ στο δεύτερο ο αγώνας συνεχιζόταν ακόμα 

και στο έδαφος, μέχρι που ο νικημένος αναγκαζόταν να παραδεχτεί την ήττα του 

σηκώνοντας το χέρι. 

Πυγμαχία 

Η πυγμαχία ήταν βίαιο και συχνά θανατηφόρο αγώνισμα. Τα χέρια ήταν ενισχυμένα 

με χοντρά δερμάτινα λουριά από τον αγκώνα μέχρι τις γροθιές, ενώ τα δάχτυλα 

έμεναν ακάλυπτα για να κλείνουν σχηματίζοντας γροθιά. Τα λουριά μπορεί να ήταν 

ενισχυμένα με μικρούς μολυβένιους 

βόλους ή καρφιά. Σε περίπτωση που ο 

αγώνας κρατούσε πολύ ώρα χωρίς 

νικητή, οι αγωνιστές έπρεπε να κάνουν 

την ονομαζόμενη «κλίμακα». Δηλαδή 

οι πυγμάχοι στέκονταν ακίνητοι χωρίς 

να αμύνονται ή να αποφεύγουν το 

χτύπημα, ενώ εναλλακτικά 

αντάλλασσαν χτυπήματα μέχρι που 

ένας από τους δυο κατέρρεε. Αν και 

πολλές μαρτυρίες έχουμε για τα φοβερά και αιματηρά τραύματα του αγωνίσματος, η 

τέχνη της πυγμαχίας ήταν άλλη. Νικητής ήταν αυτός που κατόρθωνε να μην 

χτυπηθεί. Ακόμα καλύτερα ήταν αυτός που κατόρθωνε να μην χτυπηθεί αλλά ούτε 

και να χτυπήσει τον αντίπαλο, κάνοντάς τον απλά να καταρρεύσει εξουθενωμένος 

από τις άκαρπες επιθετικές προσπάθειές του. 
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Παγκράτιο 

Το δυσκολότερο άθλημα στους Ολυμπιακούς 

αγώνες ήταν αναμφισβήτητα το παγκράτιο. 

Ήταν συνδυασμός της πάλης και της 

πυγμαχίας. Ο νικητής έπρεπε να νικήσει 

συνδυάζοντας την ευελιξία αλλά και την 

δύναμη της γροθιάς, συμβολίζοντας έτσι τον 

ηρωικό αγώνα του άοπλου πολεμιστή στην 

μάχη. Σε αντίθεση με την καθεαυτού 

πυγμαχία, οι αθλητές του παγκρατίου αγωνίζονταν με γυμνά χέρια και δεν χτυπούσαν 

με την γροθιά, αλλά με τα δάχτυλα της πυγμής. Δυο θρυλικοί αθλητές του 

παγκρατίου έμειναν στην ιστορία, ο Θεαγένης και ο Πολυδάμας ο Θεσσαλός. 

Πένταθλο 

Το πένταθλο αποτελείτο από πέντε επί μέρους αγωνίσματα, τροχάδην, άλμα, πάλη, 

δισκοβολία και ακόντιο. Οι αθλητές του πένταθλου ήταν φημισμένοι για την 

καλαισθησία του αρμονικά γυμνασμένου σώματός τους. Η διεξαγωγή του πένταθλου 

άρχιζε με την ρίψη δίσκου ή με το άλμα, και συνέχιζε με την ρίψη ακοντίου, τον 

αγώνα δρόμου και την πάλη. Η προκαταρκτική εξάσκηση που γινότανε στα αθλητικά 

γυμναστήρια συμπεριλάμβανε τέσσερις κατηγορίες άλματος, το άλμα ύψους (επί 

τόπου), άλμα ύψους (με φόρα), άλμα 

μήκους και άλμα βάθους, ενώ στους 

Ολυμπιακούς αγώνες μνημονεύεται μόνο 

το άλμα μήκους. Το άλμα συνοδευόταν 

από τους ήχους της φλογέρας που έπαιζε 

το «Πύθιο άσμα». Η εκκίνηση γινόταν από 

μια ελαστική σανίδα, τον «βατήρα», ενώ οι 

αθλητές χρησιμοποιούσαν ένα βοηθητικό 

όργανο, τους «αλτήρες». Ο κανονισμός 

του αθλήματος επέβαλε στον αθλητή να 

προσγειωθεί όρθιος και να σταθεί ακίνητος 

ακριβώς στο σημείο της επαφής του με το 

έδαφος. Το σημείο της πιθανής 

προσγείωσης ήταν ανασκαμμένο για να 

είναι το χώμα λίγο πιο μαλακό. Συχνά 

συναντάμε σε σχετικές αγγειογραφίες την 

αξίνα η οποία χρησίμευε για την εκσκαφή 

του σκληρού από την ξηρασία 

καλοκαιρινού εδάφους, ή για να 

σημαδεύουν στο χώμα την επίδοση. Η 

δισκοβολία ήταν αγώνισμα βολής που 

εξελίχτηκε από την ρίψη πέτρας στην μάχη, και διεξάγονταν αρχικά με απλές πέτρες 

κάπως μεγάλων διαστάσεων, όπως συμπεραίνουμε από ένα αρχαιολογικό εύρημα 
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στον χώρο της Ολυμπίας. Ο Όμηρος μνημονεύει επίσης τον λίθινο δίσκο των 

Φαιάκων. Η τεχνική ρίψης δίσκου είναι απαθανατισμένη σε πολλές αγγειογραφίες, 

ανάγλυφα και ανδριάντες, το πιο φημισμένο από αυτά είναι ο παγκόσμια γνωστός 

δισκοβόλος του Μύρωνα. Το ακόντιο ήταν επίσης εμπνευσμένο από το αντίστοιχο 

πολεμικό ή κυνηγετικό όπλο, αν και στην προκειμένη μορφή ήταν ειδικά 

κατασκευασμένο για αποκλειστική αθλητική χρήση. Ήταν κοντύτερο, λεπτότερο και 

ελαφρότερο, ενώ κατέληγε σε μακρύ μυτερό άκρο. Στην μέση του κονταριού ήταν 

προσαρμοσμένη η «αγκύλη», που ήταν λουράκι ή θηλιά για να υποβοηθάει τον 

αθλητή στην εξακόντισή του, χωρίς όμως να είναι εξακριβωμένη η ακριβής 

λειτουργία της αγκύλης. Επίσης δεν είναι γνωστό αν το ακόντιο ήταν άθλημα βολής ή 

σκοποβολής. Τα αγωνίσματα δρόμου και πυγμαχίας παρουσιάστηκαν πιο πάνω. 

 Ιππικοί αγώνες 

Η αρματοδρομία διεξάγονταν σε ιδιαίτερο στάδιο, το «ιπποδρόμιο», αγνώστων 

σήμερα διαστάσεων. Το μοναδικό ιπποδρόμιο που διασώζεται σήμερα στην Ελλάδα 

βρίσκεται στο Λύκαιο όρος και έχει μήκος 300 μέτρα, ή ενάμιση σταδίου, και 

πλάτους εκατό μέτρων. Το 

ιπποδρόμιο της Ολυμπίας 

πρέπει κατά τα λεγόμενα 

του Παυσανία να είχε 

μεγαλύτερο πλάτος. Ο 

μηχανισμός εκκίνησης ήταν 

εφεύρεση του Κληοίτα, την 

οποία τελειοποίησε ο 

Αριστείδης. Στο ένα άκρο 

του ιπποδρομίου ήταν 

κτισμένος ο στρογγυλός 

βωμός του Ταράξιππου, 

αφού τα άλογα πάθαιναν απροσδόκητα πανικό όταν περνούσαν από το σημείο αυτό. 

 

 

 

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Είναι γνωστό ότι κατά τον 17ο αιώνα γινόταν κάποια γιορτή η οποία έφερε το όνομα 

"Ολυμπιακοί αγώνες" στην Αγγλία. Παρόμοιες εκδηλώσεις ακολούθησαν στους 

επόμενους αιώνες στην Γαλλία και Ελλάδα οι οποίες όμως ήταν μικρής έκτασης και 

σίγουρα όχι διεθνείς. Το ενδιαφέρον για τους Ολυμπιακούς μεγάλωσε όταν 

ανακαλύφθηκαν τα ερείπια της αρχαίας Ολυμπίας από Γερμανούς αρχαιολόγους στα 

μέσα του 19ου αιώνα. Ο Εδεσσαίος λόγιος  Μηνάς  Μηνωίδης, που τότε δίδασκε την 

αρχαία ελληνική γλώσσα σε πανεπιστήμιο του Παρισιού, μετέφρασε και δημοσίευσε 
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στη γαλλική το "Γυμναστικό" του 

Φιλόστρατου (1858), και τη 

συνόδευσε με κείμενό του, περί της 

ανάγκης αναβίωσης των Ολυμπιακών 

Αγώνων. Το 1894 σε συνέδριο που 

οργάνωσε ο βαρόνος Πιερ ντε 

Κουμπερτέν στο Παρίσι ιδρύθηκε η 

Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και 

αποφασίστηκε η αναβίωση των 

Ολυμπιακών αγώνων. Έπειτα από πρόταση του Έλληνα εκπροσώπου Δημητρίου 

Βικέλα ως τόπος διεξαγωγής των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων ορίστηκε η Αθήνα. 

Στη μικρή και φτωχή τότε Ελλάδα ο ενθουσιασμός για την ανάληψη των Αγώνων 

έφτασε στα όρια του εθνικού παραληρήματος. Όλοι εργάζονταν για την επιτυχία της 

διοργάνωσης που τη θεωρούσαν εθνική υπόθεση. Με χρήματα που διατέθηκαν από 

την κληρονομιά του εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Αβέρωφ, ξαναχτίστηκε από την 

αρχή και όλο με μάρμαρο το αρχαίο στάδιο που βρισκόταν στους πρόποδες του 

Λόφου Αρδηττού, δηλαδή το Παναθηναϊκό Στάδιο. Σε ένα συνέδριο στο 

πανεπιστήμιο της Σορβόνης στο Παρίσι που έγινε από τις 16 μέχρι τις 23 Ιουνίου, το 

1894 παρουσίασε τις ιδέες του σε ένα διεθνές ακροατήριο. Την τελευταία μέρα του 

συνεδρίου αποφασίστηκε να διεξαχθούν οι πρώτοι μοντέρνοι Ολυμπιακοί αγώνες το 

1896 στην Αθήνα, την πόλη και την χώρα που τους γέννησε. Έτσι γεννήθηκε η 

Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) για να διοργανώσει τους Αγώνες με πρώτο 

πρόεδρο τον Μακεδόνα Δημήτριο Βικέλα, γενικό γραμματέα τον βαρόνο Πιέρ ντε 

Κουμπερντέν και μέλη προσωπικότητες από διάφορα κράτη. Οι πρώτοι σύγχρονοι 

Ολυμπιακοί Αγώνες γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Αν και οι αθλητές που πήραν μέρος 

δεν ξεπερνούσαν τους 250, ήταν η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που έγινε ποτέ. 

Οι Έλληνες αξιωματούχοι και το κοινό ήταν ενθουσιασμένοι και ζήτησαν να έχουν το 

μονοπώλιο των αγώνων. Η ΔΟΕ όμως αποφάσισε διαφορετικά και οι δεύτεροι 

Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν το 1900 στο Παρίσι (Γαλλία). Μετά, όμως από την 

αρχική επιτυχία, οι Ολυμπιακοί είχαν σοβαρά προβλήματα. Στους εορτασμούς στο 

Παρίσι (1900) και στο Σεντ Λούις (1904) οι αγώνες επισκιάστηκαν από τις διεθνείς 

εκθέσεις στις οποίες είχαν περιληφθεί. Οι επόμενοι Μεσολυμπιακοί Αγώνες έγιναν το 

1906 για να γιορτάσουν τα δέκατα γενέθλια των αγώνων. Αν και είχαν διοργανωθεί 

από την ΔΟΕ, μια μετέπειτα απόφαση της κήρυξε ότι δεν ήταν επίσημοι Ολυμπιακοί 

αγώνες. Οι αγώνες του 1906 όμως ξανά προσέλκυσαν ένα μεγάλο αριθμό από 

παγκόσμιες συμμετοχές. Το 1904 το 80% των συμμετοχών ήταν Αμερικάνοι αθλητές 

και σηματοδοτούν την αρχή της ανάπτυξης των αγώνων σε δημοσιότητα και μέγεθος. 

Τα αθλήματα που περιλαμβάνονται στους ολυμπιακούς αγώνες είναι η άρση βαρών, 

πετοσφαιριστή(βόλεϊμπολ), Μπιτς βόλεϊ, ενόργανη γυμναστική ,αγωνιστικό 

τραμπλίνο, ρυθμική γυμναστική, ιππασία, ιστιοπλοΐα, κανό-καγιάκ, μοντέρνο 

πένταθλο,αντιπτέριση(μπάντμιντον),καλαθοσφαίριση(μπάσκετ),μπέιζμπολ,ξιφασκία,

πάλη,πινγκ πονγκ,ποδηλασία, ποδόσφαιρο, πυγμαχία, σκοποβολή, σόφτμπολ, στίβος, 

τάε κβο ντο, τένις, τζούντο, τοξοβολία, τρίαθλο(Κολύμπι, Ποδήλατο, Τρέξιμο), υγρό 

στίβο, χάντμπολ, χόκεϊ επί χόρτου και το δέκαθλο(τρέξιμο(100,400, 1500) 
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 τρέξιμο μετ' εμποδίων(110),  άλμα εις μήκος,  άλμα επί κοντώ, άλμα εις ύψος, 

δισκοβολία, σφαιροβολία,ακοντισμός)  

 

Ο Σπύρος Λούης 

Ήρωας της πρώτης Ολυμπιάδας, που αποθεώθηκε από τους θεατές, ήταν ο Σπύρος 

Λούης, του οποίου η νίκη στο Μαραθώνιο πέρασε στο θρύλο... Ο νερουλάς από το 

Μαρούσι Σπύρος Λούης δε συμπεριλαμβάνοντα ανάμεσα στους γνωστούς αθλητές 

της εποχής. Για την ακρίβεια δεν υπήρξε ποτέ αθλητής. Κι όμως ο 24χρονος τότε 

Mαρoυσιώτης έγινε σύμβολο του Mαραθωνίου και ο πιο γνωστός στα πέρατα του 

κόσμου Ολυμπιονίκης της πρώτης Ολυμπιάδας επειδή πρώτος αυτός νίκησε στην 

απόσταση, που έτρεξε ο αρχαίος μαραθωνοδρόμος Φειδιππίδης μεταφέροντας το 

μήνυμα της νίκης των Αθηναίων στο Μαραθώνα. Ο Σπύρος Λούης που είχε γεννηθεί 

το 1872 και πέθανε το 1940 δεν ξαναπήρε ποτέ του μέρος σε άλλο Μαραθώνιο και 

ίσως ήταν αυτό που συντήρησε το θρύλο του. Σήμερα, η Ελλάδα τιμώντας τον, έδωσε 

τ’ όνομα του Ολυμπιακό Στάδιο της Καλογρέζας. 

Χειμερινοί Αγώνες 

Όταν εγκαθιδρύθηκε η ΔΟΕ, ένα από τα αγωνίσματα που προτάθηκαν για το 

πρόγραμμα αγώνων ήταν το πατινάζ ταχύτητας. Όμως το αγώνισμα αυτό δεν 

διεξήχθη μέχρι τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1908 στο Λονδίνο, στους 

οποίους διεξήχθησαν τέσσερα αγωνίσματα καλλιτεχνικού πατινάζ. Η ιδέα για την 

οργάνωση ξεχωριστών Ολυμπιακών αγώνων για χειμερινά αγωνίσματα προτάθηκε 

αλλά απορρίφθηκε από Σκανδιναβικές χώρες που προτιμούσαν την δική τους 

διοργάνωση τους λεγόμενους Σκανδιναβικούς Αγώνες. Όμως, χειμερινά αγωνίσματα 

ήταν στο πρόγραμμα των αγώνων του 1916 που ακυρώθηκαν, και στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920.Για το 1924 αποφασίσθηκε να οργανωθεί μια 

"Διεθνής εβδομάδα χειμερινών αγώνων" (Semaine des Sports d'Hiver) στο Σαμονί 

της Γαλλίας υπό την προστασία της ΔΟΕ, και σε συνδυασμό με τους Θερινοί 

Ολυμπιακοί Αγώνες 1924 στο Παρίσι. Αυτή η "Εβδομάδα" είχε μεγάλη επιτυχία και 

το 1925 η ΔΟΕ αποφάσισε να δημιουργήσει ξεχωριστή διοργάνωση για Χειμερινούς 

Ολυμπιακούς Αγώνες η οποία δεν θα συνδέεται με τους Θερινούς Αγώνες. Η 

διοργάνωση του 1924 χαρακτηρίστηκε, αργότερα στην συνάντηση της ΔΟΕ το 1926, 

ως οι πρώτοι Χειμερινοί Ολυμπιακοί. Όλα τα αθλήματα στους Χειμερινούς 

Ολυμπιακούς διεξάγονται πάνω σε πάγο ή χιόνι όπως επιβάλλει το καταστατικό των 

Ολυμπιακών. 
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Ο αριθμός  των αθλητών σε χειμερινούς Ολυμπιακούς είναι κατά πολύ μικρότερος 

από αυτό των θερινών. Στο Σολτ Λέικ Σίτι 2,400 αθλητές αγωνίστηκαν στους 

Χειμερινούς Ολυμπιακούς του 2002 σε 78 αγωνίσματα. Μέχρι το 1992, οι Χειμερινοί 

Ολυμπιακοί αγώνες διεξάγονταν την ίδια χρονιά με τους Θερινούς. Αλλά το 1993 η 

ΔΟΕ αποφάσισε οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί να γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια δύο 

χρόνια μετά τους Θερινούς. Έτσι οι επόμενοι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν 

το 1994 κι είχαν απόσταση δύο χρόνια μόνο απ' τους προηγούμενους. Τα αθλήματα 

των χειμερινών αγώνων είναι το αλπικό σκι,δίαθλο,ελεύθερο 

σκι,έλκηθρο,καλλιτεχνικό πατιωάζ,κέρλινγκ,λουτζ,πατινάζ ταχύτητας,πατινάζ 

ταχύτητας μικρής πίστας,βόρειο σύνθετο,σκέλετον,άλμα με σκι,σκι 

αντοχής,χιονοσανίδα και χόκεϊ επί πάγου.        

 Πολιτική παρέμβαση 

 Σε αντίθεση με τι πίστευε ο 

Κουμπερτέν, οι Ολυμπιακοί δεν 

απέτρεψαν τους πολέμους και έτσι 

διακόπηκε η διεξαγωγή τους κατά τον 

πρώτο και δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Πολιτικά ζητήματα επηρέασαν επίσης 

αρκετές Ολυμπιάδες. Το 1936 στο 

Βερολίνο οι Ολυμπιακοί 

χρησιμοποιήθηκαν για πολιτική 

προπαγάνδα από τον Αδόλφο Χίτλερ και 

τους Ναζί. Κατά τις δεκαετίες του '70 και '80, επηρεάστηκαν από μποϋκοτάζ. 

Αφρικανικά κράτη μποϊκόταραν τους Ολυμπιακούς του 1976 επειδή η Νέα Ζηλανδία 

μετείχε σε αγώνες rugby στην Νότια Αφρική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

και άλλα κράτη του δυτικού κόσμου αρνήθηκαν να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς 

του 1980 στη Μόσχα επειδή η Σοβιετική Ένωση εισέβαλε στο Αφγανιστάν. Η 

Σοβιετική Ένωση και άλλες ανατολικές χώρες μποϊκόταραν τους Ολυμπιακούς του 
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1984 στο Λος Άντζελες. Η Βόρειος και η Νότιος Κορέα συμμετείχαν με κοινή 

αποστολή στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2000 και 2004. 

Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων 

Στις 6 Ιουλίου 2007, στη συνδιάσκεψη της ΔΟΕ που έγινε στη Γουατεμάλα, έπειτα 

από πρόταση του προέδρου Ζακ Ρογκ, αποφασίστηκε η διεξαγωγή Ολυμπιακών 

Αγώνων Νέων για αθλητές και αθλήτριες από 14 ως 18 ετών από το 2010. Οι Αγώνες 

Νέων έχουν αρκετά κοινά στοιχεία στο αγωνιστικό και τελετουργικό μέρος με τους 

Θερινούς και Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 

τα ίδια αθλήματα αλλά τα αγωνίσματά τους είναι προσαρμοσμένα στις ηλικίες των 

αθλητών. Σε ορισμένα ομαδικά αγωνίσματα (π.χ. ομαδικό μοντέρνου πεντάθλου, 

ομαδικό τοξοβολίας, διπλό τένις) προβλέπεται η δημιουργία ηπειρωτικών αντί 

εθνικών ομάδων, με αθλητές από διαφορετικές χώρες. Επίσης, δεν ανακρούονται οι 

εθνικοί ύμνοι των χωρών των νικητών, ούτε γίνεται έπαρση σημαιών. Κατά τα άλλα 

υπάρχει το τελετουργικό με τη φλόγα, η τελετή έναρξης στην οποία η Ελλάδα 

παρελαύνει πρώτη τιμής ένεκεν, η τελετή λήξης, το ολυμπιακό χωριό, η απονομή 

χρυσών, ασημένιων και χάλκινων μεταλλίων κλπ. Οι 1οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 

Νέων διεξήχθησαν στη Σιγκαπούρη από 14 ως 26 Αυγούστου 2010 και οι επόμενοι 

έγιναν το 2014 στο Ναντζίνγκ της Κίνας. Οι 1οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 

Νέων διεξήχθησαν το 2012 στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας. 

Ιδιαίτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες  

Οι Ιδιαίτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι οι Παραολυμπιακοί Αγώνες για τα άτομα με 

αναπηρία οι οποίοι έλαβαν χώρα το έτος 2004 στην Αθήνα, οι Ειδικοί Ολυμπιακοί 

Αγώνες για τα άτομα με νοητική υστέρηση και πολλαπλές αναπηρίες οι οποίοι 

έλαβαν χώρα το έτος 2011 στην Αθήνα και οι Ολυμπιακοί Αγώνες των κωφών οι 

οποίοι επρόκειτο να λάβουν χώρα το έτος 2013 στην Αθήνα, όμως ακυρώθηκαν 

εξαιτίας της Ελληνικής κρίσης χρέους. Στους Ολυμπιακούς του 2000 οι αθλητές 

αγωνίστηκαν σε 28 κύριες κατηγορίες αθλημάτων σύμφωνα με τη ΔΟΕ. Αυτές οι 

κύριες κατηγορίες όμως αντιπροσωπεύουν στην πραγματικότητα 34 διαφορετικά 

αθλήματα, από τα οποία μόνο πέντε ήταν συνέχεια στο πρόγραμμα των Ολυμπιάδων 

από το 1896: στίβος, ποδηλασία, ξιφασκία, γυμναστική και κολύμβηση. Αν το 1896 η 

κωπηλασία δεν ακυρωνόταν λόγω άσχημου καιρού, θα ήταν επίσης σε αυτόν τον 

κατάλογο. Στους χειμερινούς Ολυμπιακούς υπάρχουν 7 αθλήματα, ή 15 εάν 

καταμετρήσουμε τα αθλήματα που υπάρχουν σε γενικές κατηγορίες όπως skiing και 

πατινάζ. Από αυτά τα Cross-country skiing, Καλλιτεχνικό πατινάζ, χόκεϋ επί πάγου, 

Nordic combined, ski jumping και speed skating έχουν διεξαχθεί σε όλους τους 

χειμερινούς Ολυμπιακούς. Επίσης το Καλλιτεχνικό πατινάζ και το χόκεϋ επί πάγου 

διεξήχθησαν σαν μέρος των θερινών Ολυμπιακών πριν ακόμα καθιερωθούν οι 

χειμερινοί Ολυμπιακοί. Τα τελευταία χρόνια η ΔΟΕ έχει προσθέσει καινούργια 

αθλήματα στο πρόγραμμα για να προσελκύσει νέους θεατές. Μερικά παραδείγματα 

είναι το Χιονοσανίδα (snowboarding) και Μπιτς βόλεϊ. Η ανάπτυξη των Ολυμπιακών 

σημαίνει ότι μερικά όχι και τόσο δημοφιλή αγωνίσματα, όπως τα (μοντέρνο 
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πένταθλο),(Τάε Κβον Ντο) και άλλα "ακριβά" (white water canoeing) μπορεί να 

χάσουν την θέση τους στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Μέχρι το 1992 οι Ολυμπιακοί 

περιλάμβαναν επίσης και αγωνίσματα "επίδειξης". Η προσπάθεια ήταν αυτά τα 

αγωνίσματα, τα οποία δεν ήταν στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών, να μπορέσουν να 

παρουσιαστούν σε ένα μεγάλο ακροατήριο. Οι νικητές των αγωνισμάτων αυτών δεν 

θεωρούνται επισήμως Ολυμπιονίκες. Συνήθως τα αγωνίσματα αυτά ήταν δημοφιλή 

μόνο στην φιλοξενούσα χώρα, υπάρχουν όμως περιπτώσεις που διεθνώς γνωστά 

αθλήματα έχουν επιδειχθεί. Μερικά από αυτά τα αγωνίσματα όπως το μπέιζμπολ και 

το Κέρλινγκ (curling) κατάφεραν να μπουν τελικά στο επίσημο πρόγραμμα των 

αγώνων. 

Τελετές Έναρξης 

H τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων θεωρείται πλέον ως η μεγαλύτερη 

γιορτή κάθε 4 χρόνια. Κάθε πόλη που τους φιλοξενεί, μέσα από ένα φαντασμαγορικό 

θέαμα που αποτελείται από διάφορα μέρη, προσπαθεί να περάσει την ιστορία της 

στον υπόλοιπο κόσμο. Έχει καθιερωθεί οι τελετές να γίνονται Παρασκευή πριν το 

πρώτο Σαββατοκύριακο των Αγώνων. Το πρωτόκολλο που ακολουθεί την τελετή 

είναι αυστηρό και συναντάται παντού το ίδιο. Έτσι: 

- Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ΔΟΕ μαζί με τον πρόεδρο της 

Οργανωτικής Επιτροπής, υποδέχονται τον αρχηγό του κράτους που τους διοργανώνει 

μέσα στο στάδιο. 

- Η παρέλαση των αθλητών. Πριν από κάθε αποστολή προηγείται μια ταμπέλα με το 

όνομα της συμμετέχουσας χώρας και η σημαία της. Η παρουσίαση γίνεται σύμφωνα 

με το αλφάβητο της διοργανώτριας χώρας. Εξαίρεση αποτελούν η Ελλάδα που πάντα 

εισέρχεται πρώτη στο στάδιο και η διοργανώτρια χώρα που εισέρχεται τελευταία. 

- Ο λόγος του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, πάντα τελειώνει με την φράση 

"I have the honor of inviting ..., President of the International Olympic Committee, to 

speak." 

- Ο λόγος του προέδρου της ΔΟΕ, πάντα τελειώνει με την φράση, , "Έχω την τιμή να 

προσκαλέσω ... (Τον αρχηγό του κράτους) να ανακηρύξει την έναρξη … των 

ολυμπιακών αγώνων της σύγχρονης εποχής." 

- Ο αρχηγός του κράτους που κηρύσσει την έναρξη των αγώνων λέγοντας στην 

μητρική του γλώσσα τα παρακάτω  (πχ Κηρύσσω την έναρξη των Ολυμπιακών 

Αγώνων (όνομα πόλης) και τον εορτασμό (αριθμός) Ολυμπιάδος της σύγχρονης 

εποχής). 

- Η Ολυμπιακή σημαία και ο Ολυμπιακός Ύμνος. Κατά την διάρκεια του 

Ολυμπιακού ύμνου, η σημαία εισέρχεται (οριζόντια) στο στάδιο και υψώνεται σε 

ιστό μέσα σε αυτό. 
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Η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία και το άναμμα του βωμού. Αθλητές φέρνουν την 

Ολυμπιακή φλόγα μέσα στο στάδιο και δίνοντας ο ένας στον άλλον τη δάδα τελικά   

ανάβουν βωμό.  

- Ο όρκος των αθλητών και των κριτών. 

Από τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 

Νέων το 2010 περιλαμβάνεται στο 

πρόγραμμα και ο όρκος των προπονητών, 

που οι απαρχές του φθάνουν ως την 

Αρχαία Ολυμπία στην επίσημη τελετή 

ορκωμοσίας των αθλητών, των γυμναστών 

και των ελλανοδίκων. 

- Απελευθέρωση περιστεριών (σημ. Μετά 

τους Ολυμπιακούς της Σεούλ το 1988 και 

τα περιστέρια που κάηκαν επειδή κάθισαν 

στον βωμό, ακολουθείται πιο ελεύθερο πρωτόκολλο. Στην Ατλάντα παιδιά 

κρατούσαν κοντάρια που πάνω είχαν χάρτινα περιστέρια, στην Αθήνα παιδιά με 

κλαδιά ελιάς εισήλθαν στο στάδιο). 

- Ο ύμνος της διοργανώτριας χώρας 

- Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 

Κατά την τελετή έναρξης, ένας αθλητής από τη χώρα που φιλοξενεί τους Αγώνες 

δηλώνει:" Στο όνομα όλων των αθλητών υπόσχομαι ότι θα συμμετέχουμε σε αυτούς 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες δείχνοντας σεβασμό και τηρώντας τους νόμους που τους 

κυβερνούν, στο αληθινό όνομα της αθλητοπρέπειας, για τη δόξα του αθλητισμού και 

την τιμή της ομάδας μας" 

Τελετές Λήξης 

Η τελετή λήξης σε αντίθεση με αυτή της έναρξης έχει έναν πιο χαλαρό χαρακτήρα. 

Κύρια σημεία της είναι: 

-Καλλιτεχνικό πρόγραμμα 

- Η είσοδος των σημαιών των χωρών που συμμετείχαν. Συνήθως μπαίνουν όλες μαζί, 

αλλά στην κορυφή της πομπής βρίσκονται οι σημαίες της διοργανώτριας χώρας, της 

επόμενης χώρας που θα τους διοργανώσει και της Ελλάδας. 

-Η είσοδος των αθλητών που συμμετείχαν, οι οποίοι μπαίνουν σαν μια ομάδα και όχι 

κατά έθνος, γεγονός που συμβολίζει την ενότητα και την φιλία. 

-Η ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων της Ελλάδας (ως φόρος τιμής για την χώρα που 

γέννησε τους Αγώνες-καθιερώθηκε το 1928), της χώρας που διοργανώθηκαν και της 

χώρας που θα διοργανωθούν οι Αγώνες. 
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-Η τελετή της σημαίας με πρώτο στάδιο την είσοδο της Ολυμπιακής σημαίας της 

Αμβέρσας, την οποία φέρνει μέσα στο στάδιο ο δήμαρχος της διοργανώτριας πόλης, 

ο οποίος την παραδίδει στον πρόεδρο της ΔΟΕ. 

-Η παράδοση της Ολυμπιακής σημαίας στην επόμενη διοργανώτρια πόλη. Ο 

πρόεδρος της ΔΟΕ απευθύνει χαιρετισμό και την παραδίδει στον δήμαρχο της πόλης. 

-Η παρουσίαση ενός μικρού καλλιτεχνικού δρώμενου από την επόμενη διοργανώτρια 

πόλη. 

-Ο Πρόεδρος της ΔΟΕ κηρύσσει επίσημα την λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων και 

καλεί όλη την νεολαία της γης να συγκεντρωθεί στην επόμενη διοργανώτρια πόλη και 

τον εορτασμό των Αγώνων της Ολυμπιάδας. 

-Η Ολυμπιακή φλόγα σβήνει αρμονικά στο βωμό και η ολυμπιακή σημαία 

μεταφέρεται έξω από το στάδιο. 

-Καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 

 

                                                      Η Αθλητική Βία  

Το φαινόμενο της βίας αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό της συγκρότησης των κοινωνιών και 

δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα κοινωνία χωρίς βία. Στις μέρες μας, όμως, η κατάσταση 

είναι σαφώς βεβαρημένη. Η αποθέωση της βίας και η διαρκώς αυξανόμενη προβολή της, η 

αποπροσωποποίηση των σχέσεων, η κοινωνική αναλγησία, η διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, 

ο ανταγωνισμός, η αποθέωση του ατομικού επιτεύγματος και η μοναχική πορεία χωρίς 

οράματα, στόχους και ιδανικά καθιστούν το σύγχρονο άνθρωπο ευάλωτο στην εκδήλωση 

βίαιων συμπεριφορών. 

Οι καταβολές του σύγχρονου ποδοσφαίρου 

εντοπίζονται στη μεσαιωνική Αγγλία του 

13ου αιώνα. Από τις αρχές του 19ου αιώνα 

το ποδόσφαιρο άρχισε να γίνεται δημοφιλές 

και στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. 

Παράλληλα στην Αγγλία εντοπίζεται και η 

βία που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, αφού 

εκατοντάδες νέοι παίκτες, από αντίπαλα 

ανταγωνιστικά χωριά και πόλεις, στην ουσία έδιναν «μάχες» μέσω του παιγνιδιού. 
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Τα αποτελέσματα των ερευνών αποδεικνύουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών πιστεύει 

ότι η ατιμωρησία της βίας στα γήπεδα αποτελεί την κυριότερη αιτία διαιώνισής της και επιρρίπτει 

τις ευθύνες στις διοικήσεις των ομάδων, ενώ το 50% των φιλάθλων εκτιμά ότι η συχνότητα των 

συμπλοκών στα γήπεδα έχει σαφώς αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. 

Οκτώ στους δέκα φιλάθλους εκφράζουν την άποψη ότι η χρήση αλκοολούχων ποτών και 

ναρκωτικών ουσιών έχουν σοβαρό μερίδιο ευθύνης στην εκδήλωση κρουσμάτων χουλιγκανισμού, 

αλλά παράλληλα το ίδιο ποσοστό (80%) συναρτά το φαινόμενο με τη γενική έκπτωση αξιών της 

κοινωνίας. Και μέσα σε όλα αυτά, μόλις το 15% των φιλάθλων πιστεύουν ότι το πρωτάθλημα 

ποδοσφαίρου είναι «σίγουρα καθαρό», ενώ ως «καθόλου καθαρό» το βαθμολογεί το 34%. 

Σύμφωνα με τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, η στάση των αρχών απέναντι σε όσους 

βιαιοπραγούν στα γήπεδα πρέπει να είναι άτεγκτη, ενώ τα περισσότερα επικριτικά σχόλια 

συγκεντρώνουν οι διοικήσεις των ομάδων, αλλά και οι αθλητικές εφημερίδες. 

Η βία στα γήπεδα είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο, τόσο ως προς τις αιτίες που την παράγουν, 

όσο και ως προς τις μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται. Για το λόγο αυτό η αντιμετώπισή της 

απαιτεί συνδυασμένη στόχευση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων: της κοινωνίας, 

της πολιτείας, της ποδοσφαιρικής οικογένειας. 

Η βελτίωση των γηπεδικών εγκαταστάσεων, η εφαρμογή του ονομαστικού ηλεκτρονικού 

εισιτηρίου, μα πάνω απ’ όλα η αμετακίνητη βούληση και η συνεπής πρακτική των διοικήσεων των 

ομάδων να αποβάλουν το φαινόμενο από τις κερκίδες, αποτελούν βασικά προαπαιτούμενα για να 

είμαστε άμεσα αποτελεσματικοί. 

Πρέπει άμεσα η Κυβέρνηση να δείξει τη βούλησή της για την αντιμετώπιση του φαινομένου με τη 

μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου, ψηφίζοντας ένα νόμο σύγχρονο, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, 

αλλά κυρίως και πάνω απ’ όλα κοινωνικά αποδεκτό. 

 

Η Οπαδική Βία 

Βία δεν παρατηρείται στο μαζικό αθλητισμό, γιατί δεν υπάρχουν οργανωμένοι οπαδοί ούτε 

αντικρουόμενα οικονομικά συμφέροντα ή πολιτικά παιχνίδια και παρασκήνιο. Οι αθλητές δεν είναι 

πρωταθλητές, αθλούνται για τη χαρά της συμμετοχής στο παιχνίδι, στον αγώνα και για να 

ασκηθούν. Στον οργανωμένο επαγγελματικό αθλητισμό και κυρίως στο ποδόσφαιρο, στο οποίο 

υπάρχουν οργανωμένοι οπαδοί των ομάδων και λειτουργεί η ψυχολογία της μάζας στα γήπεδα, ο 
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ανώνυμος φανατισμένος οπαδός, που πολλές φορές είναι περιθωριοποιημένος και αποκλεισμένος 

κοινωνικά, εκφράζει με τη βία την αντίδρασή του στην απομόνωση. Με τη συνεχή προπαγάνδα από 

τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία συχνά ελέγχονται από τους αθλητικούς παράγοντες, οι οπαδοί 

μπορούν να γίνουν όργανα των συμφερόντων των ανωνύμων εταιριών ποδοσφαίρου, οι οποίες 

μπορούν να πιέζουν πολιτικά τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Αν για παράδειγμα οι ανώνυμες 

ποδοσφαιρικές εταιρίες αποφασίσουν αποχή για ένα χρονικό διάστημα από τους αγώνες του 

πρωταθλήματος, θα προκαλέσουν κοινωνική αναταραχή και οι οπαδοί των ομάδων θα στραφούν 

κατά της κυβέρνησης και του κράτους. 

 Η βία είναι απόρροια της νοοτροπίας του οπαδού και της ψυχολογίας της μάζας μέσα στο γήπεδο. 

Η μάζα επιζητεί τη χαρά και την ικανοποίηση μόνο από τη νίκη της ομάδας της, σαν να πρόκειται 

για νίκη δική της, και το άτομο πλέον ξεχνάει τα δικά του προβλήματα και νιώθει πληρότητα με τη 

συμμετοχή στη νίκη της ομάδας του. Ο οπαδός χαίρεται κυρίως τη νίκη, ενώ το θέαμα και ο αγώνας 

έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Είναι έτοιμος να αποδοκιμάσει την αντίπαλη ομάδα, ακόμα και αν παίζει 

καλύτερα από τη δική του, και τη θέση της λογικής παίρνει η φανατική υποστήριξη, έστω και 

αναξιοκρατικά, της δικής του ομάδας που έχασε το παιχνίδι. Θεωρεί τη νίκη ή την ήττα της ομάδας 

προσωπική του νίκη ή ήττα.  

Η προσωπικότητα του ατόμου διαμορφώνεται από το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

βρίσκεται. Ανάλογα με το κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο βρίσκεται ένα άτομο, αναπτύσσονται ή 

αποδυναμώνονται και ατονούν συγκεκριμένες ροπές και τάσεις που προϋπάρχουν στη δομή της 

προσωπικότητάς του. Η προπαγάνδα, η παιδεία, οι κοινωνικές αξίες, οι κοινωνικοί κανόνες και οι 

κοινωνικές συνθήκες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Η 

προσπάθεια των οπαδών να βρουν διέξοδο στα προσωπικά τους προβλήματα μέσα από τη βία στα 

γήπεδα δείχνει την έλλειψη πολιτικής βούλησης και σχεδιασμού για την αντιμετώπιση χρόνιων 

κοινωνικών προβλημάτων από την πολιτεία. Η ανεργία, η περιθωριοποίηση, τα ναρκωτικά, οι 

μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, η φτώχεια, το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, η έλλειψη ιδανικών και 

οραμάτων και η έκπτωση των αξιών είναι το κατάλληλο περιβάλλον εκκόλαψης της 

εγκληματικότητας και βίας. Σε χώρους όπου ο άνθρωπος αποκτά συνείδηση μάζας, όπως στα 

γήπεδα, αρκεί μια δυνατή κραυγή ή ένα μεμονωμένο επεισόδιο, για να ξεσπάσουν ευρύτερες 

συγκρούσεις ανάμεσα στις αντίπαλες παρατάξεις των οπαδών των ομάδων. Τα αυστηρά 

αστυνομικά μέτρα μπορούν να αποτρέψουν τα αιματηρά γεγονότα στα γήπεδα και πρέπει να 

εφαρμοστούν άμεσα, ώστε να υπάρχει έλεγχος της συμπεριφοράς των οπαδών. Τα ονομαστικά 

εισιτήρια με αριθμημένη θέση μέσα στο γήπεδο, η στενή αστυνομική παρακολούθηση, η 

χρησιμοποίηση κάμερας για καταγραφή επεισοδίων, η διακοπή των παιχνιδιών, αν παρατηρηθούν 

επεισόδια, και ο αποκλεισμός φιλάθλων και ομάδων που ευθύνονται για τις βίαιες συγκρούσεις θα 
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περιόριζαν σημαντικά τα έκτροπα και τις αιματοχυσίες. Η αυστηρή αστυνόμευση, ωστόσο, δε λύνει 

και τα κοινωνικά προβλήματα των περιθωριοποιημένων ομάδων ούτε αλλάζει τις κοινωνικές δομές, 

ώστε να περιοριστούν οι βαθιές κοινωνικές ανισότητες που προκαλούν κοινωνική ανομία και 

οξύνουν τις βίαιες συγκρούσεις που εκφράζονται σε διάφορους μαζικούς χώρους μέσα στην 

κοινωνία. Η μετάθεση της βίαιων συγκρούσεων εκτός των γηπέδων μεταθέτει το πρόβλημα, αλλά 

δεν το λύνει. Επειδή το πρόβλημα θα είναι εκτός του αθλητικού χώρου και δε θα συνδέεται με το 

θεσμό του αθλητισμού άμεσα, δε σημαίνει ότι δε θα υπάρχει και δε θα συνεχίζει ως καρκίνωμα να 

βλάπτει ολόκληρο το κοινωνικό σώμα. 

 

 Η αλλαγή των κοινωνικό-οικονομικών 

δομών και η καλύτερη παιδεία είναι η 

δύσκολη και επίπονη λύση, την οποία 

προφανώς δεν επιθυμούν τα ισχυρά 

ανεξέλεγκτα οικονομικά συμφέροντα 

των λίγων επιχειρηματιών που κρατούν 

στα χέρια τους την παραγωγή και την 

οικονομία και λειτουργούν με βάση το 

ατομικό τους συμφέρον σε βάρος του 

κοινωνικού συνόλου. Η ελεύθερη 

οικονομία δεν μπορεί να ταυτίζεται με την υποδούλωση της αγοράς στους λίγους οικονομικά 

ισχυρούς παράγοντες και στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό. Είναι απαραίτητος ο κοινωνικός έλεγχος 

και η θέσπιση κανόνων, με τους οποίους θα επιτευχθεί ο υγιής ανταγωνισμός. Είναι αναγκαία η 

ανάπτυξη νέων θεσμών διεύρυνσης της δημοκρατίας, με τους οποίους θα διασφαλίζεται η 

συμμετοχή όλων των πολιτών στην πολιτικοοικονομική εξουσία, ώστε να υπάρχει δίκαιη διανομή 

του πλούτου που παράγει η κοινωνία, για να μην καταντάει η ελευθερία φενάκη.  

Παράλληλα, η ανθρωπιστική παιδεία και όχι μόνο η εκπαίδευση με παροχή εξειδικευμένων 

γνώσεων θα δώσουν το υπόβαθρο στον πολίτη να κρίνει και να ενεργεί ελεύθερος από δεσμεύσεις 

και πάθη, με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον. Η καλλιέργεια της αγάπης προς το πλησίον, της 

αλληλεγγύης, της αυτοθυσίας, του αλτρουισμού, των αξιών του χριστιανισμού χωρίς υποκρισία, 

που θα αποδεικνύεται καθημερινά από τη δική μας υποδειγματική συμπεριφορά θα οδηγήσει σε μια 

καλύτερη κοινωνία. Το σχολείο, η οικογένεια, το κράτος, το φιλικό και εργασιακό περιβάλλον 

πρέπει να γίνουν θερμοκήπια καλλιέργειας των αξιών που προκαλούν το σεβασμό στην ανθρώπινη 

προσωπικότητα. Δεν μπορούμε να αποποιηθούμε τις προσωπικές μας ευθύνες ως πολίτες και 
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πρέπει να απαιτούμε από την πολιτεία και τους φορείς που διαπαιδαγωγούν και διαμορφώνουν 

συνειδήσεις να λειτουργούν υπεύθυνα σεβόμενοι τους νόμους, το σύνταγμα, το ανθρώπινο 

πρόσωπο και την ανάγκη όλων των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση. Ιδιαίτερα μεγάλη ευθύνη 

έχουν οι πολιτικοί ιθύνοντες, τα κόμματα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία 

διαμορφώνουν την κοινή γνώμη με τα πρότυπα και τις αξίες που προβάλλουν και την πολιτική που 

ασκούν. Τα Μ.Μ.Ε. εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λίγων ισχυρών επιχειρηματιών, όταν δεν 

ελέγχονται από την πολιτεία. Τα συμφέροντα αυτά καθοδηγούν την κοινή γνώμη ανάλογα με τις 

οικονομικές τους επιδιώξεις διαμορφώνοντας την κυρίαρχη ιδεολογία. Τα κρατικά κανάλια από την 

άλλη πλευρά δεν αποφεύγουν το στενό εναγκαλισμό τους με την εκάστοτε κυβέρνηση, η οποία τα 

ελέγχει, για να διατηρηθεί στην εξουσία. Οι αγώνες έγιναν ένα εμπορικό γεγονός, η «ευγενής 

άμιλλα» ενισχύεται με απαγορευμένες ουσίες. 

 

 Ο αθλητισμός στη χώρα μας εναρμονίζεται 

με γοργούς ρυθμούς με την παγκόσμια τάση 

της εμπορευματοποίησης με σκοπό το 

κέρδος. Μετατρέπεται από κοινωνικό 

δικαίωμα σε εμπόρευμα, με δυσμενείς 

επιπτώσεις για το λαό και τη νεολαία. Ο 

αθλητισμός στην Ελλάδα περνάει σοβαρή 

κρίση. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια σε 

κερκίδες μερικών ομάδων βλέπουμε φαινόμενα, όπως τη βία, το χουλιγκανισμό και το ρατσισμό. Η 

καλή παιδεία, η αλλαγή των κοινωνικών δομών και η έγκυρη ενημέρωση είναι το ζητούμενο, αν 

θέλουμε έναν ενεργό πολίτη που θα δραστηριοποιηθεί για την επίλυση των προβλημάτων που τον 

αφορούν και για τη διαμόρφωση του κοινωνικοπολιτικού «γίγνεσθαι». Σε αυτό το πλαίσιο θα 

ευελπιστούμε για μια κοινωνία με λιγότερη βία, με καλύτερη παιδεία, με ελεύθερο και φίλαθλο 

πνεύμα, δηλαδή διψασμένο για άθλους, στους πνευματικούς και αθλητικούς στίβους. Στην Ελλάδα 

όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, καθώς η οικονομική κατάσταση χειροτερεύει ο κόσμος πηγαίνει 

στα γήπεδα για να εκτονωθεί και εκεί δημιουργούνται φαινόμενα Βίας…  
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Κρούσματα Βίας 

Στην Αγγλία και αφού οι πρώτοι κανόνες του σύγχρονου ποδοσφαίρου είχαν εδραιωθεί, 

σημειώθηκαν μεγάλες αναταραχές μετά τον αγώνα της Πρέστον Νορθ Εντ με την Άστον 

Βίλα. Οι δύο ομάδες λιθοβολήθηκαν και χτυπήθηκαν άσχημα με ξύλα και αναφέρεται ότι 

ένας παίκτης της Πρέστον έμεινε αναίσθητος. Τον επόμενο χρόνο καταγράφηκαν συμπλοκές 

μεταξύ οπαδών της Πρέστον με οπαδούς της Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς, καθώς το 1905 κάποιοι 

υποστηρικτές της Πρέστον δικάστηκαν για χουλιγκανισμό μετά τον αγώνα της ομάδας με την 

Μπλάκμπερν. Μεταξύ τους ήταν και μια «μεθυσμένη και εκτός τάξης» 70χρονη γυναίκα. Το 

1950 εμφανίστηκε η μόδα των Μοντς και αυτή των Ρόκερς που, όπως αναφέρεται, ομάδες 

κάθε παράταξης είχαν συγκρούσεις μεταξύ τους, με αφορμή διαφορές στην ιδεολογία και 

στον τρόπο εμφάνισης.  

 Τέτοιου είδους αντιθέσεις όξυναν το κλίμα μεταξύ των οπαδών αντιπάλων ομάδων και 

εμφανίστηκε ένα νέο κύμα χουλιγκανισμού. Το 1956, οπαδοί της Λίβερπουλ. και της Έβερτον, 

επίσης από την πόλη του Λίβερπουλ, έλαβαν μέρος σε διάφορα περιστατικά καταστροφής 

τρένων. Από το 1965 αναφέρονται κάθε χρόνο κατά μέσο όρο περίπου 25 περιστατικά 

αθλητικής βίας στην Αγγλία. Στην ήπειρο της Αμερικής έχουν καταγραφεί φαινόμενα 

χουλιγκανισμού από το 1964. Εκείνη τη χρονιά στο Περού σκοτώθηκαν περισσότεροι από 300 

και τραυματίστηκαν 500 σε έναν αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Περού, προκριματικό για τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Στην Αργεντινή σκοτώθηκαν περίπου 70 άτομα σε έναν 

ποδοσφαιρικό αγώνα στο Μπουένος Άιρες, αφού κάποιοι πετούσαν καιόμενα κομμάτια 

χαρτιού στις κερκίδες.  

 

Αναφέρεται ότι έχουν σκοτωθεί στην Αργεντινή 40 άτομα 

από το 1992 ως το 2002 σε συγκρούσεις που σχετίζονται 

με χουλιγκανιστική συμπεριφορά. Το 1969, μεταξύ Ελ 

Σαλβαδόρ και Ονδούρα εξεγέρσεις μετά τον 

ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των εθνικών ομάδων των 

δύο χωρών δυναμίτισαν τις πολιτικές διαφορές τους και 

ένας πενθήμερος πόλεμος ξέσπασε που ονομάστηκε από 

την αφορμή του Πολέμου του ποδοσφαίρου. 

To 1971 στη Βραζιλία σκοτώθηκαν τέσσερις και 

τραυματίστηκαν πάνω από 1500 μετά από συγκρούσεις 

που ακολούθησαν ποδοσφαιρικό αγώνα στο Σαλβαδόρ. Στη δεκαετία του 1970 καταγράφονται 

φαινόμενα χουλιγκανισμού και στην υπόλοιπη Ευρώπη πέραν της Αγγλίας. Στην Ιταλία τότε 

πρωτοεμφανίστηκαν βίαιες πράξεις από οπαδούς σε γήπεδα ποδοσφαίρου, όπως οι ρίψεις 

επικίνδυνων αντικειμένων προς παίκτες και διαιτητές. 

 Το φαινόμενο οξύνεται από τις οργανώσεις των ούλτρας που εμφανίστηκαν στα τέλη της 

δεκαετίας του 1960 και πολλές φορές σχετίζονται με νεοναζιστική ιδεολογία. Σκοπός των 

οργανώσεων αυτών πέρα από την υποστήριξη των ομάδων είναι οι συγκρούσεις με οπαδούς 
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αντίπαλων ομάδων. Στην Ολλανδία, το 1974, ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ οπαδών της 

Φέγιενορντ και της Τότεναμ στον τελικό του κυπέλλου ΟΥΕΦΑ. 29 Μαΐου 1985. Στο στάδιο 

Χέιζελ των Βρυξελλών, η Λίβερπουλ και η Γιουβέντους θα αγωνίζονταν για το Κύπελλο 

Πρωταθλητριών Ομάδων Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Περίπου μία ώρα πριν από την 

προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα, οι οπαδοί της Λίβερπουλ παραβιάζουν ένα κιγκλίδωμα 

που τους χώριζε από αυτούς της Γιουβέντους, οι οποίοι οπισθοχωρούν προς έναν τοίχο. Όσοι 

βρισκόταν κοντά στον τοίχο συνθλίφτηκαν από την πίεση χιλιάδων κόσμου. Ο τοίχος τελικά 

κατέρρευσε, με αποτέλεσμα 39 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πάνω από 600 να 

τραυματιστούν. Γεγονός, που άφησε άφωνη και έντρομη την ανθρωπότητα. Το παιχνίδι 

διεξήχθη, παρά την καταστροφή, προκειμένου ν’ αποφευχθεί περαιτέρω βία. Και αργότερα το 

1986 στον αγώνα Μπαρτσελόνα- Γιουβέντους για το κύπελλο Ευρώπης, είδαμε οπαδούς της 

πρώτης ομάδας να κρατούν ένα τεράστιο πανό που έγραφε « ευχαριστούμε Λίβερπουλ για τους 

νεκρούς της Γιουβέντους».  

Το φαινόμενο έχει πάρει πλέον διεθνείς διαστάσεις. Ο κόκκινος χουλιγκανισμός χτυπάει 

και στη Βουδαπέστη, όπου λεηλατούν τραίνα. Στη Γεωργία η σοβιετική ομοσπονδία αποφάσισε 

να κλείσει το γήπεδο της Γκουρίμα. Στη Μόσχα καταμετρήθηκαν πάνω από 1000 συλλήψεις τον 

1987. Οκτώ θάνατοι από μία συμπλοκή στην Γκάνα. Εκατό συλλήψεις για βανδαλισμούς μετά 

το ντέρμπυ Βρέμης- Ανόβερου. Ένας έφηβος 17 χρόνων πεσμένος κάτω από τα χτυπήματα 

πεθαίνει στο νοσοκομείο, γιατί φορούσε κασκόλ με τα χρώματα άλλης ομάδας. Μια βόμβα 

αναστατώνει τον αγώνα Ολλανδίας- Κύπρου και τραυματίζει τον Κύπριο τερματοφύλακα. Ένα 

εμπρηστικό όπλο ρίχνεται στον κόσμο στο γήπεδο του Εδιμβούργου και στέλνει 43 στο 

νοσοκομείο. 

Κρούσματα Αθλητικής Βίας Στην Ελλάδα 

9 Ιουνίου 1985. «Η σύγχρονη μάχη της Αλαμάνας». Στο ένα στρατόπεδο αγωνίστηκαν 

περίπου 150 εκδρομείς του Ολυμπιακού που επέστρεφαν από τη Λάρισα και στο αντίπερα 

περίπου 600 του ΠΑΟΚ που επέστρεφαν από την Αθήνα στα πλαίσια της 29ης αγωνιστικής, με 

μετέπειτα πρωταθλήτρια την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η συνάντηση των λεωφορείων στην περιοχή 

της Στυλίδας κατέληξε σε οκτάωρη σύγκρουση. Επίσημος απολογισμός: 160 τραυματίες, 20 

συλληφθέντες. Η αφήγηση, και από τις δυο πλευρές, είναι «ηρωική» και περνάει από γενιά σε 

γενιά των οπαδών. Η κάθε πλευρά έχει τη δική της εκδοχή και καυχιέται για «νίκη» και 

«εξευτελισμό» των αντιπάλων στη «μάχη»…  

Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 1986. Ανήμερα της γιορτής του Αγίου Δημητρίου πολιούχου της 

Θεσσαλονίκης, που εκείνη τη μέρα γιόρταζε την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους το 1912, 

στο Αλκαζάρ διεξάγεται ο αγώνας ΑΕΛ – ΠΑΟΚ. Ο Χαράλαμπος Μπλιώνας έφυγε από τη ζωή 

μετά από θανατηφόρο χτύπημα από φωτοβολίδα που εκτόξευσε νεαρός οπαδός του ΠΑΟΚ. Ο 

νεαρός συνελήφθη και καταδικάστηκε… (λεπτομέρειες εδώ). Ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με 

πρόστιμο 1.000.000 δραχμές και τρεις (3) αγώνες σε ουδέτερο γήπεδο και η ιστορία έκλεισε.  

23 Ιανουαρίου 1991. Ο 15χρονος Γιώργος Παναγιώτου, οπαδός του Ολυμπιακού, δέχεται 

κροτίδα στην κοιλιακή χώρα και πέφτει νεκρός, στα επεισόδια που έλαβαν χώρα πριν την 

έναρξη του αγώνα ΑΕΚ-Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το 1997 εκδίδεται το βιβλίο του 



[100] 
 

John King με τίτλο «Βιομηχανία Ποδοσφαίρου» (The Football Factory) που το 2011 

μεταφράστηκε και στα ελληνικά. O King κινείται ανάμεσα από τα κιγκλιδώματα των κερκίδων, 

κάνει μια μικρή στάση στις ζωές των ανθρώπων που ζουν μόνο για το απόγευμα του Σαββάτου, 

κι έπειτα περιπλανιέται στις μεθυσμένες παμπ της Αγγλίας και τα γεμάτα ιδρώτα κλαμπ, για να 

καταλήξει σε κάποιον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στο επόμενο Σάββατο, στο επόμενο γήπεδο.  

24 Μαρτίου 2002. Ο αγώνας μεταξύ Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού στο γήπεδο της 

Λεωφόρου ξεκίνησε με καθυστέρηση 20 λεπτών και ολοκληρώθηκε με ανελέητο ξυλοδαρμό του 

διαιτητή Ευθυμιάδη επειδή καταλόγισε πέναλτι σε βάρος των γηπεδούχων στις καθυστερήσεις, 

με το οποίο η φιλοξενούμενη ομάδα ισοφάρισε. Ο τότε πρόεδρος του Παναθηναϊκού Φιλιππίδης 

πήρε στο κυνήγι τον διαιτητή. Το παράδειγμά του ακολούθησαν δεκάδες οπαδοί του 

Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να ξυλοκοπηθεί άγρια σε πανελλήνια τηλεοπτική 

μετάδοση! Η αθλητική Δικαιοσύνη τιμώρησε τον Φιλιππίδη με έκπτωση από τη θέση του, όμως 

οι δράστες της άγριας επίθεσης δεν τιμωρήθηκαν ποτέ, παρά το γεγονός ότι τα πρόσωπά τους 

καταγράφηκαν από τον τηλεοπτικό φακό… 

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2005. Σε αναμέτρηση 

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ στην Τούμπα, οπαδοί του ΠΑΟΚ 

κρέμασαν πανό με το σύνθημα "για κάθε καρωτίδα 

και 1 φωτοβολίδα… ". 

29 Μαρτίου 2007. Στη Λεωφόρο Λαυρίου και 

σε προκαθορισμένο ραντεβού των οπαδών του 

Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού (πριν την 

έναρξη του αγώνα βόλεϊ γυναικών ανάμεσα στις 

δύο ομάδες), ο Μιχάλης Φιλόπουλος δολοφονείται άγρια από χούλιγκαν του Ολυμπιακού. 

Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012. Πέρασαν λίγες μόνο ώρες από τη λήξη του αγώνα Αναγέννησης 

Γιαννιτσών – ΑΕΛ. Το αποτέλεσμα του αγώνα με άφησε παντελώς αδιάφορο αφού «στις 

κερκίδες του γηπέδου των Γιαννιτσών, μπήκαν κάποιοι μαυροφορεμένοι που άρχισαν να πετάνε 

πέτρες προς την πλευρά των φιλάθλων της ΑΕΛ, για να απομακρυνθούν από τις αστυνομικές 

δυνάμεις...». Στη μνήμη μου ξετυλίχτηκαν εικόνες του παρελθόντος…  

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012. Είκοσι έξι (26) χρόνια μετά το πρώτο αίμα που χύθηκε 

στα γήπεδα και το τοπίο στο θέμα «βία στα γήπεδα» όχι μόνο δεν έχει ξεθωριάσει, αλλά 

παραμένει βαμμένο με έντονα χρώματα. Περιστασιακά και όταν υπάρχει κάποιο συμβάν 

εμφανίζεται κάποιος ανευθυνο-υπεύθυνος να εκστομίσει τις τυποποιημένες ατάκες της ξύλινης 

γλώσσας του πολιτικού συστήματος και σύντομα όλα ξεχνιούνται. Και αν όλοι ξεχνούν, αυτοί 

που έχουν βιώσει καταστάσεις μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον παραμένουν με ανοιχτές, 

αθεράπευτες ψυχικές πληγές. 

Η Αθλητική Βία Στα Τοπικά Πρωταθλήματα 

Έχει στοιχίσει ανθρώπινες ζωές, σοβαρούς τραυματισμούς αλλά και την περιουσία, τόσο 

των πολιτών, όσο και της χώρας μας. Το θέμα αυτό είναι η βία στα γήπεδα, κυρίως ποδοσφαίρου 

και καλαθοσφαίρισης, αφού συχνά μετατρέπονται σε ρινγκ, όπου οπαδοί, αθλητές και διαιτητές 

χάνουν τον έλεγχο βιαιοπραγώντας με μίσος αδικαιολόγητο. Η συμπεριφορά αυτή δεν λαμβάνει 
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χώρα μόνο σε μεγάλες διοργανώσεις. Είναι φαινόμενο που παρατηρείται από μερικά τοπικά 

πρωταθλήματα μέχρι το Κύπελλο και το πρωτάθλημα Ελλάδας. Οι παράγοντες που προκαλούν 

και εξάπτουν αυτή τη συμπεριφορά είναι πολλοί. Οι λέσχες των οργανωμένων οπαδών με την 

σημερινή λειτουργία τους, οι εκστατικοί τίτλοι στις αθλητικές εφημερίδες, η ανάγκη για 

ξέσπασμα ακόμη και λόγω ψυχολογικών προβλημάτων ορισμένων ατόμων, αποτελούν ένα 

επικίνδυνο συνονθύλευμα που μόνο αρνητικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Ας μην ξεχνάμε ότι η 

ψυχολογική βία που προκαλούν οι θερμοκέφαλοι οπαδοί με ακατονόμαστες εκφράσεις στους 

αθλητές ή στους διαιτητές αποτελεί την πιο συχνή αιτία για να ξεσπάσει μια διαμάχη. 

Τρόποι Καλλιέργειας Αθλητικού Πνεύματος 

Άτομο: νέα ιεράρχηση αξιών και στροφή στην ουσία, κοινωνική συνείδηση και πνεύμα 

αλτρουισμού ικανό να εξοβελίσει το στείρο ανταγωνισμό και τον ωφελιμισμό, σεβασμός-

εντιμότητα-ήθος, αυτοκριτική και υιοθέτηση μέτρου και πιο απλού τρόπου ζωής, αποχή από τα 

στάδια για να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς.  

Οικογένεια: προβολή φίλαθλου πνεύματος και υγιών προτύπων από τους γονείς στα 

παιδιά, προσωπικό παράδειγμα γονέων (άθληση), διάλογος μεταξύ των μελών της οικογένειας 

για τη μετάδοση κατάλληλων αξιών όπως το αθλητικό ιδεώδες, αξιοποίηση κλίσεων και 

ικανοτήτων των παιδιών για συγκεκριμένα αθλήματα από νωρίς. 

 Σχολείο: ανθρωπιστική παιδεία και μύηση σε αξίες και ιδεώδη, περισσότερες αθλητικές 

εκδηλώσεις με καλύτερη υποδομή και πιο σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις στα σχολεία.  

Μ.Μ.Ε.: να μη δραματοποιούν και να μην τονίζουν πράξεις βίας που ενισχύουν το 

φανατισμό και μετατρέπουν τους φίλαθλους σε τυφλούς οπαδούς, να προβάλλουν και να 

επιδοκιμάζουν ενέργειες αθλητών που διακρίνονται για το ήθος τους και να καταδικάζουν την 

αντιαθλητική συμπεριφορά, να ενισχύουν την αθλητική παιδεία της νεολαίας με εκπαιδευτικά 

προγράμματα και να διαφωτίζουν τον κόσμο για τις αξίες που αντιπροσωπεύει το αθλητικό 

πνεύμα. 

Αθλητές-αθλητικοί παράγοντες: Οι αθλητές να αποτελέσουν υγιή πρότυπα για τη νεολαία 

με τη συμπεριφορά τους μέσα και έξω από τους αθλητικούς χώρους, να αποβάλλουν το στυγνό 

επαγγελματισμό και να αγωνίζονται υπεύθυνα και έντιμα. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να 

τιμωρούν παραδειγματικά τους αθλητές που προβαίνουν σε αντιαθλητικές ενέργειες. Οι 

ιθύνοντες των ομάδων πρέπει να είναι άξιοι, ανιδιοτελείς και υπεύθυνοι, με στόχο τους την 

εξάρθρωση των κυκλωμάτων που υπονομεύουν την ισονομία στο χώρο του αθλητισμού.  

Κράτος: στάδια και υλικοτεχνική υποδομή, θέσπιση νόμων και αμερόληπτη εφαρμογή 

τους, αυστηρές ποινές στους υπεύθυνους από τη δικαιοσύνη, απαλλαγή του αθλητισμού από 

πολιτικές σκοπιμότητες και ποικίλους ανταγωνισμούς, ανάπτυξη και υποστήριξη 

εγκαταστάσεων και αθλητικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. 
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