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Ο αθλητισμός είναι η συστηματική σωματική καλλιέργεια και 
δράση με συγκεκριμένο τρόπο, ειδική μεθοδολογία και 
παιδαγωγική με σκοπό την ύψιστη σωματική απόδοση, ως 
επίδοση σε αθλητικούς αγώνες, στο αθλητικό και κοινωνικό 
γίγνεσθαι [1] . Παράλληλα ο αθλητισμός είναι ένας κοινωνικός 
θεσμός ο οποίος αντικατοπτρίζει τη δεδομένη κοινωνία και τον 
πολιτισμό της. Για παράδειγμα στην Αρχαία Ελλάδα, ο αθλητισμός 
στην Αθήνα θεωρούταν κοινωνικό και πολιτισμικό αγαθό και είχε 
παιδαγωγικό χαρακτήρα, ενώ αντίθετα στην Σπάρτη ο αθλητισμός 
χρησιμοποιούταν για την στρατιωτική εκπαίδευση. Ωστόσο 
σημαντική είναι η στρωματική διάσταση του αθλητισμού στο 
πέρασμα του χρόνου. Η γενική τάση ήταν ιδίως τον 18ο και 19ο 
αιώνα τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα να ασχολούνται με τα 
«λαικα παιχνίδια» όπως το ποδόσφαιρο, ενώ τα ανώτερα 
κοινωνικά στρώματα με τα «ευγενή αθλήματα» όπως ήταν η 
ιππασία και η ξιφασκία. 
 

 

Παραολυμπιακοι Αγωνες 

 

Οι πρώτοι αγώνες για αθλητές με αναπηρία έγιναν το 1948 στο 
Στόουκ Mάντεβιλ στην Αγγλία. Την ημέρα της τελετής έναρξης για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1948 στο Λονδίνο, ξεκίνησαν και 
θεσμοθετήθηκαν οι αγώνες του Στόουκ Mάντεβιλ και 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη αθλητική διοργάνωση για αθλητές με 
αμαξίδιο. 

Τέσσερα χρόνια αργότερα, αθλητές από την Ολλανδία 
συμμετείχαν σε αυτούς τους αγώνες και έτσι γεννήθηκε το διεθνές 
κίνημα που είναι γνωστό πλέον ως Παραολυμπιακό κίνημα. 

Οι πρώτοι Αγώνες Ολυμπιακού χαρακτήρα για αθλητές με 
αναπηρία οργανώθηκαν το 1960 στην Ρώμη, ύστερα από τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες στην ίδια πόλη. Θεωρούνται ως οι πρώτοι 
Παραολυμπιακοί Αγώνες. Περίπου 400 αθλητές από 23 χώρες 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82#cite_note-1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%80%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B9%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AF%CE%B1


συμμετείχαν σε 8 αθλήματα, 6 από τα οποία εξακολουθούν να 
περιλαμβάνονται στο αγωνιστικό πρόγραμμα των 
Παραολυμπιακών Αγώνων (Τοξοβολία, Κολύμβηση, Ξιφασκία, 
Καλαθοσφαίριση, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Στίβος). 

Από τότε, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες διεξάγονται κάθε 4 χρόνια, 
πάντα την ίδια χρονιά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 1976 στο 
Τορόντο, προστέθηκαν και άλλες κατηγορίες αναπηρίας και 
γεννήθηκε η ιδέα της συγχώνευσης διαφορετικών κατηγοριών 
αθλητών με αναπηρία για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές 
διοργανώσεις. Την ίδια χρονιά έγιναν και οι πρώτοι Χειμερινοί 
Παραολυμπιακοί Αγώνες στην Σουηδία. 

Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες της Σεούλ (1988) ξεχώρισαν και από 
το γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες 
φιλοξενήθηκαν στην ίδια χώρα, στην ίδια πόλη και 
χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες εγκαταστάσεις με τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Έκτοτε, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες γίνονται πάντα στην 
ίδια πόλη με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Από το 1960, έχουν διοργανωθεί δώδεκα (12) Θερινοί 
Παραολυμπιακοί Αγώνες και εννέα (9) Χειμερινοί. Οι 
Παραολυμπιακοί Αγώνες έχουν εξελιχθεί πλέον στο δεύτερο 
μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός μετά τους Ολυμπιακούς. 

 
 

 
Παραολυμπι ακοι  Ελλάδα 

 
 

Έλληνες αθλητές συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 
από το 1976. Από το 1988, η Ελλάδα συμμετέχει στους Αγώνες με 
επίσημες Εθνικές Αποστολές. Όλα αυτά τα χρόνια, οι Έλληνες 
αθλητές πέτυχαν καλές επιδόσεις και κέρδισαν πολλά μετάλλια. 

Έλληνες αθλητές κέρδισαν τα πρώτα μετάλλια στους 
Παραολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988 κατακτώντας 1 
αργυρό και 3 χάλκινα μετάλλια. Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 
της Βαρκελώνης το 1992 κέρδισαν 2 αργυρά και ένα χάλκινο 
μετάλλιο. Ενώ στους Αγώνες της Ατλάντα το 1996 κέρδισαν 1 
χρυσό, 1 αργυρό και 3 χάλκινα μετάλλια 

Το 2000, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Σύδνεϋ, η Ελληνική 
ομάδα συμμετείχε με 71 άτομα (42 αθλητές). Οι Έλληνες αθλητές 
αγωνίστηκαν στο στίβο, την κολύμβηση, την άρση βαρών, την 



καλαθοσφαίριση και το τζούντο. Η Ελληνική ομάδα που συμμετείχε 
στο Σύδνεϋ κέρδισε 11 μετάλλια (4 χρυσά, 4 ασημένια, 3 χάλκινα). 

Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, η Ελλάδα 
συμμετείχε με την πολυπληθέστερη μέχρι στιγμής 
Παραολυμπιακής Ομάδα, με 137 αθλητές, η οποία κατέδειξε την 
ανοδική πορεία του Παραολυμπιακού κινήματος στην Ελλάδα και 
κίνησε το ενδιαφέρον της Ελληνικής Κοινωνίας. Οι Έλληνες 
αθλητές και οι Ελληνίδες αθλήτριες κατάφεραν να κατακτήσουν 
συνολικά 20 μετάλλια (3 χρυσά, 13 αργυρά, 4 χάλκινα). Εννέα 
περισσότερα από αυτά που είχαν κερδίσει στους 
Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Σύδνεϋ. Επίσης σημειώθηκαν 
συνολικά 58 πλασαρίσματα στις πρώτες οχτώ θέσεις. Οι Αγώνες 
της Αθήνας ανέδειξαν τον αθλητισμό των ατόμων με αναπηρία και 
τον τοποθέτησαν στη θέση που του αρμόζει στην Παγκόσμια 
αθλητική οικογένεια και ιδιαίτερα στην Ελληνική αθλητική 
οικογένεια. 

Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου ήταν οι πιο επιτυχημένοι 
αγώνες για την Ελληνική Ομάδα μέχρι στιγμής. Συμμετέχοντας σε 
10 αθλήματα οι 69 αθλητές και αθλήτριες της Ελληνικής Ομάδας 
κατάφεραν να κατακτήσουν 24 μετάλλια (5 χρυσά, 9 αργυρά και 10 
χάλκινα) ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο και κατάφεραν να 
καταταχθούν 20οι στη παγκόσμια κατάταξη. 4 χρόνια μετά τους 
πολύ επιτυχημένους αγώνες της Αθήνας οι Έλληνες αθλητές και 
αθλήτριες έδειξαν την μεγάλη τους κλάση υπογραμμίζοντας την 
ανάπτυξη του Παραολυμπιακού Κινήματος στην Ελλάδα. 

Η πρώτη συμμετοχή Έλληνα Αθλητή σε Χειμερινούς 
Παραολυμπιακούς Αγώνες έγινε το 2002 στο Σολτ Λέικ Σίτι. Οι 
Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τορίνο το 2006 ήταν οι δεύτεροι 
Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες όπου συμμετείχε Ελληνική 
Αποστολή. Οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες του Βανκούβερ 
αποτελούν τους τρίτους Χειμερινούς Αγώνες που θα συμμετάσχει 
η Ελλάδα με τη συμμετοχή μάλιστα και της πρώτης αθλήτριας. 

 



 
   

 

 

 



 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Ο αθλητισμός θεωρείται ως “υγεία” και επιπλέον προσφέρει 
εντυπωσιακό θέαμα στα εκατομμύρια φιλάθλων που 
παρακολουθούν διάσημα και λιγότερο γνωστά αθλήματα. 
Δυστυχώς όμως υπάρχουν και δυσάρεστες στιγμές, οι οποίες 
σημαδεύονται από έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό που μπορεί να 
διακόψει την καριέρα του άτυχου αθλητή ή ακόμη και να στερήσει 
ζωές.Τα ατυχήματα κατά τη διάρκεια πολλών αγωνισμάτων στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες δεν απουσιάζουν. Μπορεί να ειπωθεί, 
μάλιστα, ότι είναι περισσότερα από κάθε άλλη φορά. Συμβαίνει, 
πάντως και στις χειρότερες...οικογένειες να καταγράφονται από 
τον τηλεοπτικό φακό εικόνες με πτώσεις αθλητών και αθλητριών 
την ώρα που επιχειρούν να διακριθούν επαγγελματικά, ή απλά να 
κάνουν το χόμπι τους. 

ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ: 1)Χτυπήματα αστραγάλου στο 
ποδόσφαιρο 2)Σπάσιμο ποδιού σε γυμναστική στο πάτωμα 
3)Σπάσιμο γονάτου στο βόλευ 4) Στραμπούλιγμα στο γόνατο. 

Εάν το πρόβλημα είναι σοβαρό πρέπει να διακοπεί αμέσως, η 
άθληση ή το περπάτημα και να τοποθετήσει ελαστικός επίδεσμος 
συμπίεσης στην ποδοκνημική άρθρωση. Εάν υπάρχει υποψία για 
κάταγμα το πόδι δεν πρέπει να πατηθεί στο έδαφος μέχρι να βγει 
η ακτινογραφία. Πίσω από ένα <<αθώο>> διάστρεμμα της 
ποδοκνημικής άρθρωσης μπορεί να κρύβονται, κάταγμα περόνης, 
κάταγμα αστραγάλου εσωσφυρού , κάταγμα ταρσού, κάταγμα 
μεταταροιών , χόνδρινο κάταγμα, μη ορατό σε ακτινογραφία, 
βλάβη του συξευτικού χόνδρου στα παιδιά και στους εφήβους 
σημαντικές ρήξεις τενόντων ή συνδέσμων κ.λ.π . Ορισμένα από 
αυτά χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση. Τα περιστατικά 
έκτατης ανάγκης που σχετίζονται με αθλήματα συμβαίνουν 
καθημερινά. Αυτοί οι τραυματισμοί ποικίλουν και χρίζουν 
διαφορετικής αντιμετώπιση. Μπορεί να είναι τραυματισμοί που 
χρειάζονται Δευτεροβάθμια, περίθαλψη μικρών τραυματισμών 
όπως κόψιμο και μώλωπες, αλλά και τραυματισμοί πιο απειλητικοί 
για τη ζωή, όπου οι άνθρωποι χρειάζονται άμεση Πρωτοβάθμια 
Περίθαλψη, αφού σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να πεθάνουν ή 
να υποφέρουν από μόνιμο τραυματισμό. 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΙ ΑΦΟΡΕΣ ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΥ 

 

Ο αθλητισμός δεν αφορά μόνο στη σωματική ανάπτυξη και υγεία, 
αλλά και στον τρόπο με τον οποίο το παιδί αρχίζει να 
αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Με τη συμμετοχή στα αθλήματα το 
παιδί γίνεται μέλος μιας ομάδας και μαθαίνει να επικοινωνεί 
ισότιμα και με κανόνες, να συμμετέχει σε μια κοινή προσπάθεια 
προς έναν κοινό στόχο. Είναι μια ευκαιρία να κάνει νέους φίλους 
και να μάθει να συνεργάζεται μαζί τους. Εξίσου σημαντικό, όμως, 
είναι και το γεγονός ότι μέσα από τον αθλητισμό το παιδί 
αντιλαμβάνεται και αποδέχεται τη διαφορετικότητα και καλλιεργεί 
την ιδέα του αλληλοσεβασμού και της ανεκτικότητας. Όσον αφορά 
τον πρωταθλητισμό, αποτελεί ένα τελείως ξεχωριστό πεδίο και σε 
αντίθεση με τον απλό αθλητισμό, δεν απευθύνεται σε όλους. Ο 
πρωταθλητισμός προσφέρει ό,τι ακριβώς κι ο αθλητισμός, με τη 
διαφορά ότι αποτελεί στόχο και όχι μια απλή συνήθεια. Τα άτομα 
που ασχολούνται, είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά με τον 
πρωταθλητισμό, διακατέχονται από πάθος για το άθλημά τους και 
εισπράττουν ακόμα περισσότερα οφέλη. Ο πρωταθλητισμός είναι 
για αυτά τα άτομα, το όχημα που θα τους οδηγήσει σε ανώτερες 
σφαίρες σωματικής, ψυχικής και πνευματικής ολοκλήρωσης. Δεν 
είναι τυχαίο, ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους αθλητές, 
συνεχίζουν την πρωταθλητική τους καριέρα ακόμα και όταν έχουν 
δρέψει όλα τα προνόμια που είχε αυτή η διαδικασία να προσφέρει, 
όπως είναι για παράδειγμα τα μόρια εισαγωγής σε ανώτερα και 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μόρια πρόσληψης σε σώματα 
ασφαλείας (επαγγελματική αποκατάσταση), αναγνώριση και 
αθλητική καταξίωση, κλπ. Παρά τις όποιες «θυσίες» που 
απαιτούνται, όπως είναι οι εντατικότερη προπόνηση, η συνειδητή 
επιλογή της υγιεινής διατροφής, η αποχή από διασκεδάσεις σε 
περιόδους προετοιμασίας, τα άτομα που έχουν γευτεί τις χαρές και 
την ηθική ικανοποίηση του πρωταθλητισμού μία φορά, είναι 
σχεδόν αδύνατον να μην συνεχίσουν να θέτουν αθλητικούς 
στόχους. 
Είναι σημαντικό να διαχωριστεί ο πρωταθλητισμός με την επιδίωξη 
της πρώτης θέσης και μόνο, καθώς οι αθλητές υψηλού επιπέδου, 
επιδιώκουν κυρίως την προσωπική τους βελτίωση, η οποία στο 
επίπεδο που ήδη βρίσκονται, τους δίνει και τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο. Η προσωπική εξέλιξη του αθλητή είναι εκείνη που τον θέτει 
σε επίπεδο πρωταθλητισμού, ώστε να επιδιώκει και τις πρώτες 
θέσεις.  



Τα παραπάνω στοιχεία, ως προϋποθέσεις για τον 
πρωταθλητισμό, τον καθιστούν εξαρχής μια δύσκολη συνθήκη για 
τους αθλητές μικρών ηλικιών. Και αυτό γιατί, εμφανίζονται μια 
σειρά από ανυπέρβλητες, πολλές φορές, δυσκολίες για την 
εισαγωγή του πρωταθλητισμού σε νεαρούς σε ηλικία αθλητές.  

Το κυριότερο ίσως στοιχείο αναφέρεται στο κίνητρο για το οποίο 
τα παιδιά εισέρχονται στον αθλητισμό. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι 
κυριότεροι λόγοι για τους οποίους τα παιδιά αθλούνται είναι για να 
«παίξουν», να γνωρίσουν φίλους, να νιώσουν την αίσθηση της 
επίτευξης, να διασκεδάσουν τη συμμετοχή τους. Το κίνητρο των 
παιδιών και η ικανοποίησή τους είναι να αισθανθούν μέλη του 
συνόλου, να αρχίζουν σταδιακά να χτίζουν την αυτοεκτίμησή τους, 
επιτυγχάνονται μέσα από τον αθλητισμό. Στο σημείο αυτό, ο 
πρωταθλητισμός θέτει σε αμφιβολία τόσο την ομαλή συνύπαρξη 
των παιδιών μεταξύ τους όσο και τη διασκέδασή τους, καθώς 
παύει να είναι παιχνίδι και γίνεται «κυνήγι της πρώτης θέσης».  

Είναι εξίσου σημαντικό να γίνει κατανοητή η αδυναμία των νεαρών 
σε ηλικία αθλητών να ανταποκριθούν συναισθηματικά σε 
συνθήκες πρωταθλητισμού. Οι πολλές ώρες προετοιμασίας, η 
καθημερινή πίεση, η αδυναμία διαχείρισης δύσκολων συνθηκών 
και της απογοήτευσης, καθιστούν τους αθλητές αδύναμους, ως 
συναισθηματικά ανώριμους, λόγω της ηλικίας τους. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, μόλις ο αθλητής βιώσει την πίεση θα αντιδράσει, 
πιθανόν έντονα, με αποτέλεσμα να αποσυρθεί από τον αθλητικό 
περιβάλλον. Σε μικρές ηλικίες, οι αθλητές δεν δείχνουν έτοιμοι να 
«αντιμετωπίσουν» τις ανάγκες του πρωταθλητισμού, με βάση της 
ανθρώπινή τους φύση και εξέλιξη.  

Η ενασχόληση του νεαρού αθλητή με τον πρωταθλητισμό σε μικρή 
ηλικία, είναι πιθανόν να συμβαίνει σε βάρος άλλων στοιχείων της 
καθημερινότητας, όπως το σχολείο, οι κοινωνικές του επαφές η 
ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Ωστόσο, είναι σημαντικό να 
εστιάσει σε πρώτο επίπεδο στην ισορροπία μεταξύ των 
καθημερινών του δραστηριοτήτων, ώστε να αποκομίσει στοιχεία τα 
οποία θα αποτελέσουν τα εφόδια για την εξέλιξή του στο μέλλον.  

Είναι επίσης αποδεκτό ότι ο πρωταθλητισμός απαιτεί εστίαση στη 
λεπτομέρεια, τα παιδιά ωστόσο, σε επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης, 
δεν είναι σε θέση να ασχοληθούν και να εστιάσουν σε 
λεπτομέρειες. Πολλές φορές το ρόλο αυτό αναλαμβάνουν οι 
προπονητές ή οι γονείς, καθιστώντας το παιδί περισσότερο 
«πιόνι» παρά μια οντότητα που στοχεύει στο να αυτονομηθεί 
κάποια στιγμή στη ζωή του.  



Η επιδίωξη της νίκης και μόνο, σε αθλητές μικρής ηλικίας, δεν 
φαίνεται να αποτελεί στόχο των παιδιών και δεν συνεισφέρει στην 
ικανοποίηση των ίδιων των παιδιών. Τα παιδιά ικανοποιούνται 
γιατί ικανοποιούνται οι γονείς τους και οι προπονητές τους, 
αρχίζουν να συνδέουν την επιτυχία με την αποδοχή. Όταν ωστόσο 
η αποδοχή από τους γονείς «περνά» μέσα από την αθλητική 
επιτυχία, τότε δεν ικανοποιείται η «άνευ όρων αποδοχή», την 
οποία έχουν ανάγκη τα παιδιά για την ανάπτυξη υγιών 
προσωπικοτήτων. Σε αντίθετη περίπτωση γίνονται ανασφαλή, 
καταβάλλονται από διαρκές άγχος και ανησυχία, τα οποία 
πηγάζουν από την αμφιβολία τους ότι είναι αποδεκτά. Μια 
αμφιβολία η οποία ξεκίνησε «από τότε που σταμάτησα να κερδίζω 
στους αγώνες μου και οι γονείς μου ήταν στενοχωρημένοι για 
εμένα», όπως ανέφερε ένας νεαρός αθλητής.  

Ο πρωταθλητισμός σε μικρές ηλικίες φαίνεται να είναι αντίθετος με 
τις δυνατότητες και τις ανάγκες του παιδιού στις ηλικίες αυτές. Οι 
έρευνες υποστηρίζουν ότι μεγάλο ποσοστό των παιδιών που 
επενδύουν και «επενδύονται» στον αθλητισμό σε πολύ μικρή 
ηλικία, ασχολούμενα με την επιδίωξη της νίκης και μόνο, 
σταματούν νωρίς, έχοντας ανάγκη από ψυχολογική αποφόρτιση. 
Ο πρωταθλητισμός απαιτεί προπόνηση πολύ συχνά, απαιτεί 
ποσότητα προπόνησης. Ωστόσο, για την συνθήκη αυτή, η φράση 
“too often, too much, too soon”, η οποία ισχύει στον αθλητισμό, 
καταδεικνύει την έμμεση σύνδεση του πρωταθλητισμού και της 
απόσυρσης σε μικρές ηλικίες. 
 

ΚΑΚΩΣΕΙ Σ ΜΙ ΚΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Οι αθλητικές κακώσεις φανερώνονται με ολοένα μεγαλύτερη 
συχνότητα σε νεαρούς αθλητές μια και τα παιδιά ενθαρύνονται να 
ασχοληθούν με αθλητισμό ή πρωταθλητισμό. Το συνολικό 
ποσοστό των κακώσεων από αθλητισμό και αθλοπαιδιές 
υπολογίζεται σε 15,4 ανά 1000 παιδιά, στις ηλικίες 10-14 ετών, 
συχνότερα στα αγόρια. Υπάρχουν δυο πρότυπα αθλητικών 
κακώσεων οι οξείες και οι χρόνιες από καταπόνηση. Οι οξείες 
κακώσεις προκύπτουν μετά από ένα σαφές και αναγνωρίσιμο 
τραυματικό επεισόδιο. Οι οξείες κακώσεις περιλαμβάνουν τις 
αποσπαστικές κακώσεις, τα οστεοχόνδρινα κατάγματα, μώλωπες, 
τα κατάγματα γύρω από τον συζευκτικό χόνδρο και τις κακώσεις 
των μαλακών μορίων. . Οι χρόνιες κακώσεις οφείλονται σε 
επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς που υπερβαίνουν την 
ικανότητα του οργανισμού για επούλωση. Οι χρόνιες κακώσεις 
έχουν ήπια ή προοδευτικά επιδεινούμενα συμπτώματα. Οι 



κακώσεις από καταπόνηση παρουσιάζονται συνήθως σε 
αθλούμενους στους οποίους η καταπόνηση υπερβαίνει το όριο 
αντοχής του οστού και των τενόντων ή σε αυτούς που αυξάνουν 
πολύ γρήγορα την ένταση, τη συχνότητα ή τη διάρκεια της 
καταπόνησης. Άλλες περιπτώσεις στις οποίες είναι παρατηρούνται 
κατάγματα κόπωσης είναι η αλλαγή του προπονητικού χώρου, 
όπως σε τενίστες οι οποίες αρχίζουν να παίζουν από χωμάτινα 
γήπεδα σε γήπεδα από ταρτάν, ο ανεπαρκής εξοπλισμός, όπως 
σε δρομείς που φορούν φθαρμένα ή λιγότερο εύκαμπτα 
υποδήματα και πάνω απ΄όλα η αυξημένη καταπόνηση, όπως 
παρατηρείται π.χ. σε καλαθοσφαιριστές οι οποίοι κερδίζουν πολύ 
μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής στον αγώνα. H συχνότητα 
εμφάνισης των καταγμάτων κόπωσης κυμαίνεται μεταξύ 5% και 
30% ανάλογα με το άθλημα και την παρουσία των παραγόντων 
κινδύνου. Συνήθεις θέσεις εμφάνισης καταγμάτων κόπωσης σε 
αθλητές είναι: Η σπονδυλική στήλη (σπονδυλόλυση) Η άνω και η 
κάτω επιφάνεια του αυχένα του μηριαίου οστού στο ισχίο Ο κάτω 
κλάδος του ηβικού οστού στην λεκάνη Η κνήμη και η περόνη Η 
πτέρνα Το σκαφοειδές και τα σφηνοειδή οστά στον ταρσό του 
ποδιού Τα μετατάρσια Τα κατάγματα κόπωσης των μεταταρσίων 
είναι ιδιαίτερα συχνά σε χορεύτριες μπαλέτου, σε νεοσύλλεκτους 
και σε δρομείς μεγάλων αποστάσεων. 

Η συστηματική ενασχόληση με αθλήματα επιβαρύνει 
συγκεκριμένες αρθρώσεις. Οι αθλητικές κακώσεις αφορούν κυρίως 
τα αγόρια. Η πιθανότητα τραυματισμού ενός έφηβου στο 
ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, δεν είναι αμελητέα: περίπου 5 
τραυματισμοί / 1000 αθλητικές δραστηριότητες. Πρακτικά αν ένας 
έφηβος παίξει ποδόσφαιρο 200 φορές, είναι πιθανό να 
τραυματιστεί μια από αυτές, ενώ είναι πιθανότερο να τραυματιστεί 
στον αγώνα παρά στην προπόνηση. Συνήθως οι κακώσεις δεν 
είναι σοβαρές και ο νεαρός αθλούμενος επανέρχεται σε μία 
εβδομάδα. Υπάρχει όμως και η πιθανότητα να πάθει κάποιο 
κάταγμα (1/6 τραυματισμούς). Σε «αθλήματα επαφής» πιο συχνά 
τραυματίζεται το γόνατο, ενώ δεύτερη σε συχνότητα τραυματισμού 
είναι η παιδοκομική άρθρωση (αστράγαλος). Στο άνω άκρο 
συνηθεστέρα έχουμε παθήσεις από υπερβολική καταπόνηση (πχ. 
Τενοντοπάθειες ώμου και αγκώνα σε αθλήματα ρήψεων), ενώ στη 
σπονδυλική στήλη εμφανίζονται δισκοκήλες ή σπονδυλολισθηση. 
Τα τελευταία χρόνια με την πρόοδο της τεχνικής της 
αρθροσκόπησης και τη χρήση της μαγνητικής τομογραφίας, 
είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε με ακρίβεια τραυματικής 
αιτιολογίας βλάβες στο αρθρικό χονδρό, τους τένοντες και τους 
συνδέσμους σε αρθρώσεις όπως το γόνατο, η ποδοκίνητη 
(αστράγαλος), ο καρπός, ο ωμός, ο αγκώνας και το ισχίο. 



Ιδιαιτερότητες των τραυματισμών στον αναπτυσσόμενο σκελετό Οι 
τραυματισμοί στη παιδική και εφηβική ηλικία εμφανίζουν κάποιες 
ιδιαιτερότητες, δεδομένου οι η σκελετική ανάπτυξη και ωρίμανση 
είναι σε εξέλιξη. Τα οστά συνεχίζουν να μεγαλώνουν από τα άκρα 
τους, στα σημεία που ονομάζονται επιφύσεις. Η υπέρμετρη 
καταπόνηση των σημείων αυτών, ένα κάταγμα, ρήξη ενός τένοντα 
ή συνδέσμου, είναι δυνατό να έχει μακροχρόνιες συνέπειες καθώς 
το κόκκαλο μεγαλώνει. Μπορεί να σταματησει η σωστή ανάπτυξη 
σε μήκος, με αποτέλεσμα μελλοντικά το ένα σκέλος να είναι πιο 
κοντό, η να υπάρξει δυσκαμψία μιας άρθρωσης ή παραμόρφωση. 
Το αποτέλεσμα θα είναι χρόνιος πόνος και μειωμένη 
λειτουργικότητα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των 
καταστάσεων που χαρακτηρίζουμε με τον όρο «οστεχονδρίτιδα». 
Πρόκειται για καταπόνηση των περιοχών απ’ όπου μεγαλώνει το 
κόκκαλο. Η πιο γνώση είναι αυτό που αφορά το γόνατο που 
εμφανίζεται σε εφήβους με έντονη αύξηση ύψους, σαν μικρή 
διόγκωση που προκαλεί έντονο πόνο (ιδιαίτερα παίζοντας 
ποδόσφαιρο ή κατά το τρέξιμο). Αντίστοιχη είναι η νόσος Sever 
που αφορά τη πτέρνα και η Legg-Perches-Calve που αφορά το 
ισχίο. Μερικές φορές οι τραυματισμοί στην παιδική ηλικία 
αποκλείουν τη συνέχιση ενασχόλησης με τον αθλητισμό. Άλλοτε, 
συνεχείς τραυματισμοί στο υλικό που καλύπτει τις αρθρώσεις (τον 
αρθρικό χόνδρο που επιτρέπει την κίνηση χωρίς πόνο), μπορεί να 
οδηγήσει πολύ αργότερα σε ανάπτυξη αρθρίτιδας. Χαρακτηριστικά 
αναφέρουμε ότι τα ποσοστά ανάπτυξης αρθρίτιδας με την ηλικία 
των 50 ετών (κυρίως στο γόνατο) σε επαγγελματίες αθλητές, είναι 
ιδιαίτερα αυξημένα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.  

Πρόληψη – Θεραπεία Η συστηματική άθληση κάλο είναι να γίνεται 
σε οργανωμένο περιβάλλον υπό την επίβλεψη προπονητή – 
γυμναστή. Η κατάλληλη προθέρμανση, η σταδιακή ενδυνάμωση 
του μυϊκού συστήματος και γενικά η γνώση του τι πρέπει να 
αποφεύγεται και τι ενδείκνυται σε κάθε άθλημα και ηλικία, μπορεί 
να αποτρέψει υπέρμετρη καταπόνηση και τραυματισμούς. Ο 
νεαρός αθλητής πρέπει να σταματήσει να αθλείται μόλις αισθανθεί 
πόνο και να αναφέρει το πρόβλημα στο γυμναστή και κατ’ 
επέκταση στον γιατρό. Τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν έντονο 
δυναμικό επούλωσης και οι πλειονότητα των κακώσεων 
αντιμετωπίζονται με ανάπαυση και φυσιοθεραπεία. Είναι κρίσιμο, 
όμως, να μην παραγνωριστεί η διάγνωση σημαντικών 
καταστασεων, όπως για παράδειγμα η επιφυσιολίσθηση στο ισχίο, 
η σπονδυλολίσθηση, ένα κάταγμα που αφορά την «επίφυση». 
Φυσικά, ανάλογα με τη διάγνωση, απαιτείται η αντίστοιχη 
εξειδικευμένη θεραπεία.  



Η ΠΡΟΠΟΝΙΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ 
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ  

Το κινεζικό καθεστώς, κατά τη δεκαετία του 1980, με τη διάθεση να 
θέσει ένα «τέλος» στην… ταπείνωση του έθνους στα παγκόσμια 
αθλητικά γεγονότα (ειδικά στον στίβο, τη γυμναστική και την 
κολύμβηση), αποφάσισε πως θα πρέπει να επιλεγεί μία γενιά 
πρωταθλητών και να γυμναστεί για αυτόν τον σκοπό. Το πρώτο 
βήμα ήταν να διαταχθούν οι δάσκαλοι των σχολείων να ελέγχουν 
τα μικρά παιδιά (αναφορικά με τη σωματική τους διάπλαση και τις 
φυσικές τους ικανότητες) και να αναφέρουν σε ειδικούς 
προπονητές, όσους μαθητές και μαθήτριες είχαν ξεχωριστές 
ικανότητες, προκειμένου να τα εντάξουν σε ένα από τα 3.000 νέα 
κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα-κατασκηνώσεις, όπου θα έμεναν 
μόνα τους, χωρίς τους δικούς τους, κυνηγώντας την επιτυχία. Στην 
κολύμβηση, όπως και στα περισσότερα άλλα Ολυμπιακά 
αθλήματα, οι Κινέζοι προπονητές επιβάλλουν ένα καθεστώς 
αμείλικτα σκληρό, στο οποίο δεν μπορούν να διεισδύσουν 
«εξωτερικοί παρατηρητές» και που η όλη προπονητική διαδικασία 
καλύπτεται από ένα πέπλο σιωπής, μυστικότητας και εχεμύθειας 
Τα μικρά παιδιά πιέζονται να υπερβούν τα όριά τους, φερόμενα με 
ιδιαίτερη βαρβαρότητα στο σώμα τους, υπό την καθοδήγηση των 
προπονητών τους. Επισήμως έχουν αναφερθεί περιστατικά που 
παιδιά πολύ μικρής ηλικίας ξεσπούσαν σε κλάματα και 
εγκατέλειπαν τα αθλητικά σχολεία μάλιστα ένα ανέφερε πως το 
έδειρε ο προπονητής του. Τα γεγονότα αυτά έφτασαν στα αυτά της 
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής που υποσχέθηκε να εξετάσει 
τους ισχυρισμούς των παιδιών – μετά από επτά χρόνια, δεν 
υπάρχει καμία ένδειξη πως κάτι έχει διαφοροποιηθεί. Ωστόσο, τον 
περασμένο Ιανουάριο φωτογραφίες στάλθηκαν στο Διαδίκτυο, οι 
οποίες δείχνουν Κινεζάκια να κλαίνε από τον πόνο, κατά τη 
διάρκεια προπόνησης. Σε περίπτωση που ξεχνούσαν για ποιο 
λόγο βρίσκονταν εκεί, μια μεγάλη πινακίδα τους το υπενθύμιζε: 
«Χρυσός», έγραφε, υπονοώντας την κατάκτηση ενός χρυσού 
μεταλλίου. Είναι η «πλύση εγκεφάλου» που γινόταν στα παιδιά, 
ώστε να πιστεύουν πως μοναδικός σκοπός της ζωής τους είναι να 
νικήσουν τους Αμερικανούς 
 
 

ΠΡΟΕΤΟΙ ΜΑΣΙ Α ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ-
ΕΡΑΣΙ ΤΕΧΝΙ ΚΑ  

Όλα τα ομαδικά αθλήματα, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε 
ερασιτεχνικό επίπεδο φθάνουν σιγά-σιγά στο τέλος της 



αγωνιστικής περιόδου. Έτσι, δημιουργούνται μερικά ερωτήματα τα 
οποία χρίζουν απάντησης. Πολλοί πιστεύουν ότι οι αθλητές, 
ανεξαρτήτου επιπέδου, τελειώνοντας τις αγωνιστικές τους 
υποχρεώσεις, έρχονται ξανά σε επαφή με το αγαπημένο τους 
άθλημα στην προαγωνιστική περίοδο.Όλα τα αθλήματα 
χωρίζονται σε τρείς διαφορετικές περιόδους. Την προαγωνιστική, 
την αγωνιστική και τη μεταβατική περίοδο. Το διάστημα που 
μεσολαβεί από τη λήξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων έως την 
έναρξη της προαγωνιστικής περιόδου ονομάζεται μεταβατική 
περίοδος.Σε αυτή την περίοδο ο αθλητής έχει ένα χρονικό 
διάστημα περίπου δύο εβδομάδων για να αποφορτιστεί, να 
ξεκουράσει το σώμα και το μυαλό του και να γεμίσει τις μπαταρίες 
του. Ο στόχος της μεταβατικής περιόδου είναι η αποκατάσταση 
τυχόν τραυματισμών και η βελτίωση των αδυναμιών που εμφανίζει 
ο κάθε αθλητής.Μερικές από αυτές είναι η ανάπτυξη ή βελτίωση 
της δύναμης, της ευκινησίας, της εκρηκτικότητας, της φυσικής 
κατάστασης και φυσικά της τεχνικής κατάρτισης που απαιτεί το 
κάθε άθλημα.Στη μεταβατική περίοδο ο αθλητής έχει ως στόχο τη 
διατήρηση του σωματικού βάρους ή τη μείωσή του όταν αυτή 
απαιτείται.Επίσης πριν από κάθε αγώνα θα πρέπει οι αθλητές να 
έχουν κάνει αρκετή εξάσκηση έτσι ώστε να αποδώσουν με πολύ 
επιτυχία στον αγώνα είτε αυτός είναι ερασιτεχνικός, είτε 
επαγγελματικός.  

Στον ερασιτεχνικό αθλητισμό:  

1. Οι ερασιτέχνες δεν αμείβονται.  

2. Οι αθλητές παίζουν σε άδεια γήπεδα.  

3. Η προπόνηση δεν είναι τόσο εξειδικευμένη άρα δεν έχουν 
τόσους περιορισμούς.  

4. Οι ερασιτέχνες προπονούνται συνήθως στον τόπο που 
διαμένουν, στην τοπική τους ομάδα ή σύλλογο.  

5. Δεν χρειάζεται να καταφύγουν σε απαγορευμένες ουσίες για να 
πετύχουν το στόχο τους καθώς το κίνητρο τους είναι η 
διασκέδαση.  

Αντίθετα, στον επαγγελματικό αθλητισμό:  

1. Οι επαγγελματίες αθλητές αμείβονται.  

2. Αγωνίζονται συνήθως μπροστά στο φίλαθλο κοινό.  

3. Η προπόνηση τους είναι πιο σκληρή και με μεγαλύτερη 
διάρκεια, συνεπώς οι απαγορεύσεις είναι μεγαλύτερες. 



 4. Οι επαγγελματίες αθλητές μετακομίζουν στην έδρα της ομάδας 
τους.  

5. Οι επαγγελματίες προκειμένου να αυξήσουν τις επιδόσεις τους 
καταφεύγουν στην χρήση ουσιών. 
 
 
 

ΧΕΙ ΜΕΡΙ ΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 
Χειμερινό άθλημα είναι ένα άθλημα που παίζεται συνήθως κατά 
τη διάρκεια του χειμώνα, συνήθως ένα άθλημα που παίζεται σε 
χιόνι ή πάγο. 
Τα είδη αυτών τω αθλημάτων είναι: 
 Ο δίαθλος 

Δίαθλο είναι όρος που περιγράφει οποιοδήποτε αθλητικό γεγονός 
που συμπεριλαμβάνει δύο αθλήματα. Ωστόσο, συνήθως το δίαθλο 
αναφέρεται σε ένα χειμερινό άθλημα, που αποτελεί συνδυασμό 
του σκι ανωμάλου δρόμου και της σκοποβολή. Υπάρχει επίσης και 
το θερινό δίαθλο, το οποίο συνδυάζει ανώμαλο δρόμο και 
σκοποβολή, καθώς επίσης το σύγχρονο δίαθλο και το biathle το 
οποίο συνδυάζει δρόμο με κολύμβηση. 
Οι ρίζες του αθλήματος ανάγονται στο 1767, όταν στα σύνορα της 
Νορβηγίας με τη Σουηδία έγινε αγώνας μεταξύ των στρατιωτών. 
Το 1861 ιδρύθηκε ο πρώτος 
σύλλογος του αθλήματος στο Τρίσιλ 
της Νορβηγίας. 
Ο συνδυασμός του σκι με τη 
σκοποβολή είχε την ονομασία 
στρατιωτική περίπολος και ως 
αγώνισμα ήταν άθλημα επίδειξης 
στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 1924 και επίσης του 
1928, του 1936 και του 1948. Στη 
συνέχεια δεν επανέκτησε την 
ολυμπιακή του αναγνώριση, καθώς 
οι διαγωνιζόμενες χώρες διαφώνησαν στο ζήτημα των 
κανονισμών. Ωστόσο, στη δεκαετία του 1950 το δίαθλο εισήχθη σε 
ρωσικές και σουηδικές πίστες και έγινε δημοφιλές στο κοινό. 
Το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα διεξήχθη το 1958 στην 
Αυστρία και τελικά το 1960 το άθλημα συμπεριλήφθηκε στους 
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες εκείνης της χρονιάς. Στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες της Αλμπερβίλ το 1992, έλαβαν μέρος στο 
δίαθλο για πρώτη φορά και γυναίκες. 



Ένας διαγωνισμός διάθλου περιλαμβάνει έναν αγώνα σκι γύρω 
από πίστα ανωμάλου δρόμου και η συνολική του απόσταση 
διακόπτεται είτε από δύο ή από τέσσερις γύρους σκοποβολής, οι 
μισοί εκ των οποίων διεξάγονται σε όρθια θέση και οι άλλοι μισοί 
σε κάθισμα. Ανάλογα με την επίδοση στη σκοποβολή. προστίθεται 
επιπλέον απόσταση ή χρόνος στη συνολική απόσταση και χρόνο 
που διανύει ο παίκτης ή η παίκτρια. Νικητής ανακηρύσσεται ο 
διαγωνιζόμενος που πετυχαίνει τον πιο μικρό χρόνο. 
Επιτρέπονται όλες οι τεχνικές του σκι, με ιδιαίτερη προτίμηση στο 
ελεύθερο στιλ, καθώς 
αποτελεί και την 
γρηγορότερη τεχνική. Δεν 
επιτρέπεται άλλος 
εξοπλισμός εκτός από τα 
σκι και τα μπατόν. Το 
ελάχιστο μήκος του σκι θα 
πρέπει να είναι 4 εκ. 
μικρότερο από το ύψος του 
σκιέρ. Αναφορικά με τη 
σκοποβολή, ο διαθλητής φέρει κοντόκανη καραμπίνα, με βάρος 
τουλάχιστον 3,5 κιλά. Οι σφαίρες μεταφέρονται στην πλάτη. Η 
απόσταση βολής είναι 50 μ. Οι κυκλικοί στόχοι είναι πέντε στον 
αριθμό και η διάμετρός τους είναι 45 χιλιοστά για την όρθια θέση 
και 115 χιλιοστά για την ύπτια θέση. 
 Ελεύθερο Σκι 

To ελεύθερο σκι (Freestyle skiing) είναι ένας τύπος χιονοδρομίας 
με ακροβατικά στον αέρα και τεχνικές. Το άλμα που γίνεται είναι 
συνήθως 13 ίντσες. Αποτελεί άθλημα που συμπεριλήφθηκε στο 
πρόγραμμα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Οι ρίζες του 
ελεύθερου σκι ανάγονται στη δεκαετία του 1930, όταν Νορβηγοί 
χιονοδρόμοι έκαναν ακροβατικά στη διάρκεια προπόνησης 
αλπικού σκι και σκι ανωμάλου δρόμου. Το σκι με ακροβατικά στον 
αέρα (Aerial skiing) αναπτύχθηκε γύρω στα 1950 από τον 
Ολυμπιονίκη Στέιν Έρικσεν. 
Το ελεύθερο σκι χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες είναι: 
a. Aerial σκι 

Οι σκιέρ εκτελούν άλματα από ειδικές σανίδες, συνήθως 
κατασκευασμένες από ξύλο και μερικές φορές από μέταλλο, που 
μετά καλύπτονται με χιόνι και εκτοξεύονται στον αέρα σε 
απόσταση ως και 40-50 πόδια. Ενώ βρίσκονται στον αέρα οι 
αθλητές και αθλήτριες πραγματοποιούν πολλαπλές στροφές και 
προσγειώνονται σε έναν λόφο με κλίση 34-39 μοιρών μήκους 



γύρω στα 100 πόδια. Το αγώνισμα βαθμολογείται από κριτές, με 
βάση την αρχή του άλματος (20%), το πώς εκτελούν το άλμα 
(50%) και την προσγείωση (30%). Ένας βαθμός δυσκολίας 
καθορίζει το συνολικό σκορ. 
b. Μόγκουλ σκι 

Το σκι με μόγκουλς είναι ένας τύπος σκι όπου οι χιονοδρόμοι 
κάνουν σκι σε έδαφος που έχει πολλές λακκούβες. Επιπρόσθετα, 
κατά τη διαδρομή, οι αθλητές και αθλήτριες εκτελούν διάφορες 
τεχνικές (κόλπα). 
c. Μπαλέτο σκι 

Το ski ballet ήταν το τρίτο αγώνισμα του ελεύθερου σκι και δεν 
αποτελεί πλέον αγώνισμα. Οι αγώνες διεξάγονταν από τα τέλη της 
δεκαετίας του 106- ως το 2000. Το μπαλέτο περιελάμβανε 
χορευτικές φιγούρες σε πλαγιά. Στη δεκαετία του 1970 
συνοδευόταν και από μουσική διάρκειας 90 δευτερολέπτων. Η 
απόδοση βαθμολογούνταν από ομάδα κριτών. Το μπαλέτο σκι 
ήταν άθλημα επίδειξης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 
των ετών 1988 και 1992. 
d. Σκι κρος 

Το σκι κρος είναι ένα νέο ολυμπιακό αγώνισμα και σήμερα 
εντάσσεται στα αγωνίσματα του ελεύθερου σκι. Ωστόσο, δεν 
βαθμολογείται από κριτές. 
 Παγοδρομία 

Η παγοδρομία είναι το σύνολο των χειμερινών αθλημάτων και 
γυμνασμάτων τα οποία εκτελούνται επάνω στον πάγο. 
Παγοδρομίες γίνονται και σε ειδικά μεγάλες και κλειστές 
διαμορφωμένες αίθουσες.Οι παγοδρόμοι φοράνε ειδικές στολές 
και χρησιμοποιούν πέδιλα που είναι ειδικά ανάλογα με την πίστα. 
Υπάρχουν τα πέδιλα του χιονιού, τα πέδιλα της πίστας και τα 
πέδιλα του σκι ή του καλλιτεχνικού πατινάζ. Τα ξύλινα παγοπέδιλα 
έχουν μήκος 2 με 2.5 μέτρα και πλάτος όσο το πλάτος του ποδιού. 
Επίσης υπάρχουν και οι ελκηθροδρομίες  με  έλκηθρα. 



 
 Χόκεϊ επί πάγου 

Το χόκεϊ επί πάγου, γνωστό απλώς ως χόκεϊ στον Καναδά και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ομαδικό άθλημα που παίζεται πάνω 
στον πάγο, ένα από τα πιο γρήγορα αθλήματα του κόσμου. Οι 
παίκτες κινούνται πάνω σε παγοπέδιλα στην επιφάνεια φυσικού ή 
τεχνητού πάγου. Παραδοσιακά δημοφιλές είναι το άθλημα σε 
βόρειες Χώρες όπως ο Καναδάς, η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, 
η Σουηδία, η Φινλανδία, η Τσεχία και η Σλοβακία. Ενώ με τεχνητά 
και κλειστά παγοδρόμια έχει πλέον απλωθεί διεθνώς. Η λέξη 
«χόκεϊ» έχει χρησιμοποιηθεί για τέτοια παιχνίδια από το 16ο 
αιώνα, αλλά η ετυμολογία της είναι αβέβαιη. Μπορεί να 
προέρχεται από την παλαιά γαλλική λέξη coquette ("γκλίτσα"), 
αλλά μπορεί επίσης να προέρχεται από τη ολλανδική λέξη hokje 
που είναι το υποκοριστικό του hok, που σημαίνει κυριολεκτικά την 
καλύβα ή το σκυλόσπιτο, αλλά σε λαϊκότερη χρήση σήμαινε το 
στόχο. Το παιχνίδι είχε αναπτυχθεί στον ολλανδόφωνο κόσμο από 
παλιά, όπως μπορεί να δει κανείς σε ζωγραφικά έργα της 
Φλαμανδικής Σχολής. 
 Σκι 

Το σκι ή χιονοδρομία είναι ένα χειμερινό άθλημα. Το σκι απαιτεί 
ειδικό εξοπλισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι οι 
ποικίλες καιρικές συνθήκες σε ορεινό έδαφος και οι αντικειμενικοί 

και υποκειμενικοί 
κίνδυνοι. Δεν 

υπάρχουν 
προγραμματισμένες 
τεχνικές κίνησης 
όπως σε άλλα 
αθλήματα. Είναι 



ατομικό άθλημα και ο κάθε αθλητής χρησιμοποιεί ειδική 
προστατευτική ενδυμασία, παπούτσια και κατάλληλα πέδιλα. 
Υπάρχει διεθνής χιονοδρομική ομοσπονδία, και στην Ελλάδα έχει 
εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια, το σκι όπως και η δημιουργία και 
οργάνωση χιονοδρομικών κέντρων στον Παρνασσό, στο Παγγαίο, 
στο Βέρμιο και σε πολλές άλλες ορεινές τοποθεσίες. Αξίζει να 
σημειωθεί, ότι το πρώτο οργανωμένο χιονοδρομικό κέντρο στην 
Ελλάδα είναι αυτό του Σελίου, το οποίο βρίσκεται στο όρος Βέρμιο 
και λειτουργεί και στις μέρες μας. Το άθλημα του σκι 
περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Χειμερινών Ολυμπιακών 
Αγώνων. 
Προέρχεται από την Σκανδιναβία και αρχικά κάλυπτε την ανάγκη 
μετακίνησης των ανθρώπων πάνω στο χιόνι. Αυτό επιτυγχάνονταν 
με ένα ζευγάρι μακρόστενες ξύλινες σανίδες, οι οποίες δένονταν 
σε παπούτσια ή σε μπότες, τα γνωστά ως σκι από τα οποία πήρε 
το όνομά του το άθλημα. Τα αρχαιότερα δείγματα σκι βρέθηκαν 
στη Σουηδία και τη Φινλανδία και έχουν ηλικία 4.000 έως 5.000 
χρόνων. Ήταν κοντύτερα και πιο πλατιά από τα σημερινά πέδιλα. 
Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα δεν υπήρχε ικανοποιητικός τρόπος 
σταθερής πρόσδεσης των σκι στις μπότες. Αυτό άλλαξε το 1860, 
όταν ο Νορβηγός Sondre Nordheim χρησιμοποίησε πρώτος 
δέστρες που σταθεροποιούσαν τις μπότες στα σκι, όχι μόνο στο 
μπροστινό τους μέρος αλλά και στη φτέρνα. Η βελτίωση αυτή το 
έκανε μέσο τόσο αναψυχής όσο και άθλησης. Το 1924 ιδρύθηκε η 
Διεθνής Ομοσπονδία Σκι (F.I.S.).Παράλληλα με το χειμερινό σκι 
υπάρχει και το θαλάσσιο σκι, που έχει τους δικούς του 
κανονισμούς, το δικό του ξεχωριστό εξοπλισμό και βέβαια τη δική 
του ομορφιά. Τα τελευταία χρόνια έχει διαδοθεί ιδιαίτερα στη χώρα 
μας, αφού διαθέτει ατέλειωτες παραλίες κατάλληλες για το 
θαλάσσιο σκι όπως και πολύ καλές καιρικές συνθήκες για την 
άσκησή του. 
 
 Κέρλινγκ 

Το κέρλινγκ (curling) είναι ομαδικό άθλημα, που παρουσιάζει 
ομοιότητες με τα παιχνίδια bowls και shuffleboard. Παίζεται από 
δύο ομάδες, 
αποτελούμενες από 
μία τετράδα παικτών η 
καθεμιά σε ένα 
ορθογώνιο στρώμα 
από πάγο, ο οποίος 
είναι 
παρασκευασμένος με 



ιδιαίτερη προσοχή. Οι ομάδες γυρίζουν σέρνοντας στον πάγο 
βαριές πέτρες με λεία επιφάνεια από γρανίτη με σειρά ομόκεντρων 
κύκλων προς το στόχο τους, που ονομάζεται "σπίτι" (house). Δύο 
άτομα με σκούπες συνοδεύουν τους συμπαίκτες. Το σκούπισμα 
εξυπηρετεί στο να λειανθεί ο πάγος από τους πολλούς μικρούς 
κρυστάλλους που εμποδίζουν την πέτρα να ολισθαίνει. Κάθε 
αγώνας περιλαμβάνει 10 innings (ή ends). Για κάθε πέτρα που 
είναι πιο κοντά στον μπλε, κεντρικό κύκλο (tee) κερδίζει ένα πόντο 
η κάθε ομάδα. Στόχος είναι να φέρει η ομάδα τις περισσότερες 
πέτρες κοντά στο κέντρο. Η περίπλοκη φύση του αθλήματος έκανε 
ορισμένους να αναφέρονται σε αυτό ως "σκάκι πάνω στον πάγο". 
Πατρίδα του κέρλινγκ θεωρείται η Σκωτία, όπου μετρά 5 αιώνες 
συνεχούς παρουσίας. Το άθλημα είναι πολύ δημοφιλές στον 
Καναδά και στις σκανδιναβικές χώρες. Το κέρλινγκ είναι επίσημα 
άθλημα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων από το 1998. Είναι 
επίσης άθλημα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες (κέρλινγκ με 
αμαξίδιο). Η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Κέρλινγκ (WCF) 
ιδρύθηκε το 1966. 
Αυτά ήταν μερικά χειμερινά αθλήματα, τα οποία τα συναντάμε και 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 
 
 

ΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ  ΤΑ ΑΓΩΝΙ ΣΜΑΤΑ 
 

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
Οι αγώνες στην αρχαιότητα ήταν συνδεμένοι με τη θρησκεία . 

Κάθε διοργάνωση γίνονταν προς τιμή κάποιου θεού ο οποίος ήταν 
και προστάτης των αγώνων αυτών. Ήταν  γυμνικοί και δικαίωμα 
συμμετοχής και παρακολούθηση είχαν μόνο οι άνδρες . Για τις 

γυναίκες είχαν δικούς τους αγώνες τα Ηραία  
                        Οι κυριότεροι πανελλήνιοι αγώνες στην αρχαία 
Ελλάδα ήταν τέσσερις: τα  Ολύμπια ( οι σημαντικότεροι από  

όλους ), τα  Πύθια, τα  Ίσθμια   τα  Νέμεα  και τα Ηραία για της 
γυναίκες. 

  
Τα Ολύμπια ( οι Ολυμπιακοί αγώνες ) 

                     Ήταν οι σημαντικότεροι από τους πανελλήνιους 
αγώνες της        αρχαιότητας. Ξεκίνησαν το 776π.Χ. περίπου και 

τερματίστηκαν το 393 ή 394 μ.Χ.  Τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια 
στην Ολυμπία. Ήταν  αγώνες προς τιμή του θεού Δία και το 

έπαθλο ήταν ένα στεφάνι αγριελιάς,  ο κότινος.  
  
 



Τα Πύθια 
                     Ξεκίνησαν το 586π.Χ. και τερματίστηκαν το 393 ή 

394 μ.Χ. μαζί με τους Ολυμπιακούς .  Ήταν αγώνες προς τιμή του 
θεού  Απόλλωνα . Τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια και το τρίτο 
χρόνο κάθε Ολυμπιάδας. Τόπος τέλεσης ήταν οι Δελφοί και το 

έπαθλο ένα δάφνινο στεφάνι.  
  
  
 

Τα  Ίσθμια 
                     Αγώνες που γίνονταν προς τιμή του προστάτη τους, 

του θεού Ποσειδώνα. Οι αγώνες ξεκίνησαν το 583 π.Χ. και 
σταμάτησαν  το 360 μ.Χ. και τελούνταν κάθε τρία χρόνια, το 

πρώτο και το τρίτο χρόνο κάθε Ολυμπιάδας . Τόπο τέλεσης είχαν 
τον Ισθμό. Το έπαθλο των αγώνων ήταν το κλαδί από φοίνικα  ή 

το στεφάνι από πεύκο. 
  
  

Τα Νέμεα 
  

                          Άρχισαν  το 571 π.Χ. και έφτασαν ως το 200μ.Χ. 
Γίνονταν  τον τρίτο χρόνο κάθε Ολυμπιάδας και κάθε τέσσερα 
χρόνια στη Νεμέα. Τιμούμενος θεός ήταν ο Δίας και το έπαθλο 

ήταν ένα στεφάνι από αγριοσέληνο. 
  
  

Τα Ηραία 
                         Αγώνες αφιερωμένοι στη θεά Ήρα. Γίνονταν κάθε 

τέσσερα χρόνια και έπαιρναν μέρος 16 γυναίκες, όσες και οι 
πόλεις της Ηλείας που είχαν την ευθύνη της ύφανσης του πέπλου 
της θεάς Ήρας. Κύριο αγώνισμα ήταν το στάδιο (δρόμος) και το 

έπαθλο ένα κλωνάρι ελιάς. 
 ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

    
                          Τα αγωνίσματα της  αρχαίας  Ελλάδας είναι αυτά 

που έχουν φτάσει ως τις  μέρες μας και αποτελούν τα κλασικά 
αθλήματα. Τα αγωνίσματα αυτά είναι ο δρόμος η πάλη, η 

πυγμαχία,  το παγκράτιο,  η δισκοβολία, ο ακοντισμός,  το άλμα, 
το πένταθλο, καθώς και τα αγωνίσματα του ιπποδρόμου. Από 

αυτά  το παγκράτιο και οι αρματοδρομίες δεν αποτελούν σήμερα 
αγωνίσματα.  

  
Οι δρόμοι 

 



Τα αγωνίσματα των δρόμων στα Ολύμπια ήταν τέσσερα,  το 
στάδιο, ο δίαυλος, ο δόλιχος  και ο  οπλίτης  δρόμος. Επίσης 

υπήρχαν ο Ίππιος και η λαμπαδηδρομία. 
      Το στάδιο ήταν δρόμος οπού οι δρομείς έτρεχαν μια φορά από 
την μια άκρη του σταδίου στην άλλη σε μια απόσταση 180 μέχρι 

200 μ. Ήταν δρόμος ταχύτητας κάτι ανάλογο με το σημερινό 
200άρι. 

     Ο δίαυλος ήταν δρόμος δύο σταδίων,  λέγονταν και κάμπειος, 
γιατί οι αθλητές έκαμπταν τον ξύλινο (κατά πάσα  πιθανότητα) 
πάσαλο για να γυρίσουν στον τερματισμό. Αντίστοιχος σήμερα 

είναι ο δρόμος των 400 μ. 
     Ο δόλιχος δρόμος,  ήταν καμπτός δρόμος 7, 10, 12, 20 ή 24 

σταδίων δηλαδή από 1300-4600 μ. περίπου. Στους Ολυμπιακούς 
υποστηρίζεται η άποψη ότι ο δόλιχος ήταν 24 στάδια. Σήμερα 

αντίστοιχοι δρόμοι είναι των 1500μ.και των 5000μ. 
     Ο οπλίτης δρόμος εμφανίσθηκε  65η Ολυμπιάδα το 520π.Χ. Σε 

αυτόν οι δρομείς έτρεχαν με πανοπλία στη συνέχεια όμως 
φορούσαν μόνο το κράνος και την ασπίδα ή μόνο την ασπίδα. Δεν 

υπάρχει κάτι αντίστοιχο σήμερα 
     Ο ίππιος  ήταν δρόμος 4άρων σταδίων σήμερα τα 800μ. 
     Η λαμπαδηδρομία ήταν δρόμος 2.500 μ. και ήταν σαν τη 

σημερινή σκυταλοδρομία. 
  

 Η πάλη 
  

                    Ένα από τα αρχαιότερα και δημοφιλέστερα 
αγωνίσματα των αρχαίων. Πάλευαν σε ένα σκαμμένο μέρος  που 

το γέμιζαν με άμμο. Με ποιο τρόπο ακριβώς πάλευαν δεν μας 
είναι με ακρίβεια γνωστά . Αρκετές  μαρτυρίες μας λένε πως 

υπάρχουν πολλά κοινά με τη σύγχρονη πάλη. Οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούσαν για την ανατροπή του αντιπάλου, η στάση των 
παλαιστών στις πρώτες φάσεις του αγωνίσματος, οι λαβές του 

λαιμού,  της μέσης,  από τους καρπούς, καθώς και η αρχική στάση 
των παλαιστών ήταν παρόμοια με σήμερα. 

  
  
  
  

Η πυγμαχία 
  

                   Ένα σκληρό αλλά αγαπητό στην αρχαιότητα άθλημα. 
Οι αθλητές εδώ έδεναν ιμάντες τα χέρια του φτιάχνοντας έτσι ένα 

είδος γαντιού. Δεν υπήρχε ειδικός  χώρος (ρινγκ) όπως σήμερα, οι 
αθλητές χωρίζονταν σε κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία αλλά όχι 



και το σωματικό βάρος όπως σήμερα,  ο κάθε αγώνας δεν είχε 
γύρους αλλά παίζονταν ως που ένας από  τους αθλητές να 

εγκαταλείψει σηκώνοντας το δείκτη του χεριού του. Ακόμα φαίνεται 
πως επιτρέπονταν τα κτυπήματα σε όλο το σώμα. 

  
  
  
  
  

Το πένταθλο 
  Το πένταθλο περιλάμβανε πέντε αγωνίσματα: 

  -  Το στάδιο δρόμο που ήταν και ανεξάρτητο άθλημα.  
-  Τη  πάλη η οποία ήταν και αυτή ανεξάρτητο αγώνισμα. 

-  Το άλμα σε μήκος, που πιθανών να ήταν τριπλούν. Το άλμα 
γινόταν με φορά που πρέπει να ήταν καθορισμένο το μήκος της 

και οι άλτες κρατούσαν στα χέρια τους αλτήρες,  βάρη από πέτρα 
ή μέταλλο, τους οποίους πιθανότατα άφηναν κατά τη προσγείωση 

. 
-         Tο ακόντιο . Δυο  ήταν οι τρόποι ρίψης του ακοντίου, η ρίψη 
σε στόχο (στοχαστικόν) και σε απόσταση (εκηβόλον), που ήταν,  

μάλλον και ο τρόπος που έριχναν στους ιερούς αγώνες. 
Χαρακτηριστική ήταν η λαβή που διαφέρει από τη σημερινή. 

Υπήρχε στο κέντρο του μια δερμάτινη λωρίδα, η αγκύλη,  που 
γινόταν θηλιά και σε αυτή πέρναγε τα δύο ή το ένα δάκτυλα ο 

αθλητής.  
-         Ο δίσκος. Για τη δισκοβολία γνωρίζουμε ότι ο δίσκος είχε το 

ίδιο σχήμα με το σημερινό στη αρχή, ήταν από πέτρα και στη 
συνέχεια  μεταλλικός. Το βάρος  και το μέγεθος του δεν ήταν 

συγκεκριμένο. Η ρίψη γινόταν, από μία βαλβίδα στενή σε σχήμα 
παραλληλογράμμου, όχι κυκλική όπως η σημερινή, 

χρησιμοποιώντας κάποιες ρυθμικές κινήσεις . 
  

Το παγκράτιο 
  

                  Αγώνισμα ανεξάρτητο συνδυασμός πάλης και 
πυγμαχίας,  χωρίς οι αθλητές να φοράνε πυγμαχικά γάντια. Το 

ποιο επικίνδυνο από τα αθλήματα. Επιτρεπόταν  τα χτυπήματα με 
τη παλάμη ή τη γροθιά του χεριού αλλά και με τα πόδια. Σήμερα 

δεν υπάρχει στους ολυμπιακούς αγώνες. 
  
  
 

Τα ιππικά αγωνίσματα 
 



 Τα ιππικά αγωνίσματα (από το 648π.Χ.)ήταν οι αρματοδρομίες, οι 
αγώνες με άρματα με τον ηνίοχο να οδηγεί το άρμα, και η 

«ιπποδρομία τελείων κελήτων» που ήταν ιππασία με τον αναβάτη 
να κατευθύνει το άλογο. 

Στην  ιππασία με αναβάτη ακόμη έχουμε: 
 Την  «κάλπη» (από το 496π.Χ.-444π.Χ.), που ήταν ιπποδρομίες 

φοράδων και στη τελευταία στροφή ο αναβάτης κατέβαινε και 
κρατώντας την από τα ηνία έτρεχε μαζί με τη φοράδα, και την 

ιπποδρομία  «πώλων» (από το 256π.Χ.). 
Τα  ιππικά, ήταν τα μοναδικά αγωνίσματα οπού  νικητής και 

ολυμπιονίκης μπορούσε να είναι γυναίκα, διότι στα αγωνίσματα 
αυτά, νικητής στέφονταν όχι ο αθλητής αλλά ο ιδιοκτήτης του 

αλόγου. 
  

               Εκτός από τα παραπάνω αγωνίσματα, που είχαν 
επικρατήσει σε όλες της πανελλήνιες διοργανώσείς,  υπήρχαν και 

άλλα που γίνονταν σε άλλες εκδηλώσεις αγώνων ή ήταν τα 
χρησιμοποιούσαν σε κάποια αγωνίσματα για προπόνηση. Αυτά 
ήταν, η τόξευση,  η οπλομαχία, η  άρση βαρών, η κολύμβηση, η 

κωπηλασία κτλ. 
TA ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 
Στίβος –κλασικός αθλητισμός 

              Τα αγωνίσματα του στίβου είναι η παλαιότερη μορφή 
οργανωμένου αθλήματος. Είναι συνδεμένα με τις πιο απλές 

φυσικές δραστηριότητες, όπως το τρέξιμο, η ρίψη μιας πέτρας ή το  
πέρασμα ενός εμποδίου. Κάποια στιγμή πήραν τη μορφή 

αγωνίσματος κι έγιναν αγωνίσματα δρόμων αρχικά και στη 
συνέχεια αλμάτων και ρίψεων. 

            Τα αγωνίσματα  που διεξάγονται στο στίβο ανταμώνουν 
στο βάθος των αιώνων και παρακολουθούν την πορεία της 

μακραίωνης Ελληνικής ιστορίας. Επίσημη χρονολογία έναρξης της 
διεξαγωγής των αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού είναι το 

776π.Χ., οπού έχουμε και την πρώτη επίσημη καταγραφή 
Ολυμπιακών Αγώνων. Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να 

αντιστοιχίσουμε, κατά προσέγγιση,  τα τότε αγωνίσματα με τα 
σημερινά. 

 
Άρση  βαρών 

 
                Η άρση βαρών έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα. 
Δεν συμπεριλαμβάνονταν στα  αγωνίσματα των Ολυμπιακών 

Αγώνων της εποχής, αλλά υπάρχουν στοιχεία για την ύπαρξή της. 
Από μαρτυρίες γνωρίζουμε ότι οι αθλητές συναγωνίζονταν στην 



ανύψωση βάρους. Πιθανών η άρση βαρών να αποτελούσε 
αγώνισμα προπόνησης για τους αθλητές του πεντάθλου ή του 
παγκρατίου. Βρέθηκε στην Ολυμπία ένας λίθος βάρους  143,5 
κιλών, ανάθημα του αθλητή Βύβωνα,  ο οποίος  καυχιόνταν, 

σύμφωνα με την επιγραφή, ότι τον είχε σηκώσει με το ένα χέρι 
πάνω από το κεφάλι. Επίσης σε μουσείο της Γερμανίας υπάρχει 

κύπελλο του 500π.Χ., που αναπαριστά έφηβο Αθηναίο να σηκώνει 
δύο ακατέργαστους λίθους, από ένα σε κάθε χέρι. Σήμερα το 

άθλημα αυτό γίνεται με διαφορετικό τρόπο 
  

Πυγμαχία 
              Η καταγωγή της, σύμφωνα με τη τοιχογραφία των δύο 

νεαρών πυγμάχων της Σαντορίνης,  χρονολογείται στην Ελληνική 
προϊστορία. Στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες εντάχθηκε το 

668π.Χ. ενώ στο πρόγραμμα των σύγχρονων το 1904, στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες  του Σεντ Λούις .   

  
Πάλη 

              Από τα σπουδαιότερα αγωνίσματα της αρχαιότητας, η 
πάλη προκαλούσε το ενδιαφέρον του κόσμου και ο νικητής 

γίνονταν αντικείμενο θαυμασμού. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της 
αρχαιότητας η πάλη κατείχε την υψηλότερη βαθμίδα, τους δε 
ολυμπιονίκες του αγωνίσματος τους εκτιμούσαν ιδιαίτερα οι 

Έλληνες,  ο Πίνδαρος και άλλοι ποιητές τους εξυμνούσαν και τους 
λάτρευαν σαν ημίθεους . 

  
Ιππασία 

             Τα ιππικά αγωνίσματα εμφανίσθηκαν στους αρχαίους 
Ολυμπιακούς Αγώνες  το 648π.Χ. υπό τη μορφή αγώνων 

ταχύτητας με άμαξες ( αρματοδρομίες ) και με αναβάτη 
(ιπποδρομία τελείων κελητών). 

    Στους σύγχρονούς Ολυμπιακούς Αγώνες, για πρώτη φορά 
διεξάγονταιτο1912 στη Στοκχόλμη. 

  
Ενόργανη γυμναστική 

             Ο όρος γυμναστική  συνδέεται με το επίθετο «γυμνός»  και 
με το «γυμνάσιο», που δηλώνει το χώρο που οι αθλητές, της 

αρχαιότητας, ασκούνταν γυμνοί. Οι «κυβιστήρες» και οι  
«κυβιστρίδες» ( ακροβάτες) της αρχαιότητας, ήταν οι πρώτοι 

αθλητές ακροβατικής γυμναστικής. Βέβαια από τότε μέχρι σήμερα 
η γυμναστική έχει καλλιεργηθεί και αναπτυχθεί. 

  
Ρυθμική 

              Η ρυθμική δεν ήταν αγώνισμα της  αρχαιότητας. Ίσως 



όμως, να έχουν κάποια σχέση με παιγνίδια που παίζονταν τότε, η 
μπάλα, το στεφάνι και το σχοινάκι.   

Με τη μπάλα,  τη σφαίρα, έπαιζαν  πολλά παιγνίδια, ομαδικά και 
ατομικά. Την πετούσαν ψηλά ή την κτυπούσαν στο έδαφος  κ.τ.λ. 
Με το στεφάνι, τον κρίκο, έπαιζαν ένα παιγνίδι που το ονόμαζαν « 

κρικηλασία». 
Το σχοινάκι ήταν ακόμη ένα παιγνίδι που έπαιζαν. 

Τη μπάλα και το τροχό, κυρίως,  τα χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι 
Έλληνες στις παλαίστρες, για γυμναστικές ασκήσεις. 

  
Τένις (αντισφαίριση) 

              Η αντισφαίριση,  όπως και πολλά άλλα παιγνίδια με 
μπάλα, έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα. Κατάγεται από την 

αρχαία σφαιριστική, (5ος αιώνας π.Χ. ), που παιζόταν με μια 
μεγάλη ελαφριά μπάλα και οπού τα χτυπήματα γίνονταν με τη 

γροθιά ή τον ώμο. Αργότερα, οι παίκτες στερέωναν με θηλιές στον 
πήχη του χεριού ένα τετράγωνο σανίδι και προσπαθούσαν με 

διάφορα χτυπήματα να πετύχουν τη μπάλα στον αέρα. 
  

Μπάντμιντον ( αντιπτέριση) 
           Το μπάντμιντον έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Ανάλογα 

παιγνίδια που μπορούν να χαρακτηριστούν πρόδρομοι του 
αθλήματος έπαιζαν οι αρχαίοι  Έλληνες, οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες,  οι 
Ινδοί και άλλοι λαοί. Στη σημερινή του όμως μορφή παίζονταν από 
Βρετανούς αξιωματούχους στην Ινδία στις αρχές του 18ου αιώνα. 

  
Ποδόσφαιρο 

            Οι ρίζες του χάνονται στα βάθη της ιστορίας αφού Κινέζοι, 
Ιάπωνες, Αιγύπτιοι,  Έλληνες, Βρετανοί και Ρωμαίοι έπαιζαν στην 

αρχαιότητα ένα είδος παιγνιδιού που μπορεί να θεωρηθεί 
πρόδρομος του σύγχρονου ποδοσφαίρου.   

  
Ξιφασκία 

               Η ξιφασκία σαν άθλημα υπάρχει εδώ και 3.500χρόνια. 
Ήταν γνωστή στην αρχαία Αίγυπτο, στη Κίνα, στις Ινδίες αλλά και 
στην Ελλάδα. Οι  Αθηναίοι θεωρούσαν τους Αρκάδες εφευρέτες 

της οπλομαχίας,  ενώ ο Όμηρος αφιερώνει δύο από τις ραψωδίες 
του στις μονομαχίες του Μενέλαου με τον Πάρη και του Έκτορα με 

τον Αίαντα.   
  

Σκοποβολή   
               Η σκοποβολή,  με διαφορετική μορφή και σκοπό, 

αναπτύχθηκε από τα προϊστορικά ακόμα χρόνια, μέσα από τη 
προσπάθεια του ανθρώπου να κυνηγήσει θηράματα για να 



εξασφαλίσει την τροφή του ή για να προστατευτεί από τους 
εχθρούς του. Οι αρχαίοι Έλληνες οργάνωναν αγώνες σκοποβολής 

με περιστέρια, για ν΄ αποδώσουν τιμές στους θεούς. Μαρτυρίες 
δείχνουν ότι Ινδοί, Πέρσες, Σλάβοι, Κέλτες, και οι Γερμανοί 

πραγματοποιούσαν παρόμοιες θρησκευτικές ιεροτελεστίες το 10ο 
αιώνα. Αργότερα η ανακάλυψη της πυρίτιδας οδήγησε στην 

ανάπτυξη των πυροβόλων όπλων με αποτέλεσμα τη σημαντική 
εξέλιξη του αθλήματος.       

  
Τοξοβολία 

             Για αιώνες το τόξο ήταν από τα κυριότερα εργαλεία για το 
κυνήγι και τον πόλεμο. 

            Στην Ιλιάδα οι θεοί του Ολύμπου επιβάλουν τη θέλησή 
τους με το τόξο και τα βέλη τους. Στην Οδύσσεια, ο Όμηρος 

περιγράφει αγώνα τοξοβολίας ανάμεσα στον Οδυσσέα και τους 
μνηστήρες. Αμέτρητοι οι τοξότες που μνημονεύονται μεταξύ 

ιστορίας και μύθου  
  

Κολύμβηση 
            Η κολύμβηση στη αρχαιότητα αποτέλεσε μέσο φυσικής 
άσκησης και ψυχαγωγίας. Όπως μαρτυρούν οι αμφορείς και οι 

τοιχογραφίες του 1.600 π.Χ. οι Έλληνες ήταν ιδιαίτερα  
εξοικειωμένοι με τη   κολυμβητική τέχνη. Πάνω σε αργυρό «ρητό» 
των Μυκηνών απεικονίζονται κολυμβητές του προσθίου και του 
ελευθέρου. Στην Οδύσσεια ο Όμηρος εξυμνεί  τις κολυμβητικές 

ικανότητες του Οδυσσέα που όταν βυθίστηκε το πλοίο του,  
κατάφερε κολυμπώντας να φτάσει στο νησί των Φαιάκων.   

  
Καταδύσεις 

          Οι καταδύσεις είναι γνωστές από την αρχαιότητα, οπού 
σύμφωνα με τις υπάρχουσες μαρτυρίες παραστάσεις 

«καταδυτών»  εντοπίζονται πάνω σε βράχους. 
  

Χάντμπολ (χειροσφαίριση) 
           Αναφορές από την Οδύσσεια του Όμήρου μαρτυρούν για 
ένα παιγνίδι που παίζονταν στο νησί των Φαιάκων,  παρόμοιο με 

το σημερινό χάντμπολ. Στα τείχη της Ακρόπολης των Αθηνών 
απεικονίζεται το άθλημα σε μια πλάκα που χρονολογείται γύρο στα 

600π.Χ. 
  

Χόκεϊ επί χόρτου 
 

         Από ένα αρχαίο Ελληνικό ανάγλυφο αντλούμε πληροφορίες 
για ένα παιγνίδι που παιζόταν με κυρτά ραβδιά,  σε σχήμα 



κεράτων, και ονομάζονταν  «κερητίζειν». Πιθανότατα να είναι 
μακρινός πρόγονος του σημερινού χόκεϊ. Οι ρίζες του όμως 

φτάνουν και πιο παλιά,  στην αρχαία Αίγυπτο. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΝΤΟΠΙ ΝΓΚ – ΑΝΑΒΟΛΙ ΚΑ 
Τα αναβολικά είναι φυσικές ή τεχνητές ενώσεις που 
χρησιμοποιούν κάποιοι αθλητές για να αυξήσουν τις επιδόσεις 
τους σε κάποιο συγκεκριμένο άθλημα. 
Λόγοι χρησιμοποίησης αναβολικών από τους αθλητές: 
Οι αθλητές χρησιμοποιούν αναβολικά για να βελτιώσουν την 
αθλητική τους επίδοση και συγκεκριμένα για να: 

 Αυξήσουν το μέγεθος, και την ισχύ των μυών τους. 

 Μπορούν να προπονούνται σκληρότερα και για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα, δηλαδή να αυξήσουν την αντοχή τους και να 

μειώσουν την προκαλούμενη κόπωση. 

 Αυξήσουν την επιθετικότητα και την ανταγωνιστικότητα τους. 

 Προκαλέσουν ήπιου βαθμού ευφορία. 

Τα Αναβολικά βοηθούν τον αθλητή να προπονείται σκληρότερα 
και να ανακάμπτει ταχύτερα με αποτέλεσμα την αυξανόμενη 
ενδυνάμωσή του. Αθλητές που προπονούνται σκληρά και κάνουν 
ταυτόχρονα λήψη αναβολικών, ίσως επωφεληθούν αν ακολουθούν 
ένα εντατικό πρόγραμμα προπόνησης σε συνδυασμό με μια δίαιτα 
υψηλή σε πρωτεΐνη και ενέργεια. Η ανάπτυξη λοιπόν μυϊκής 
δύναμης εξαρτάται από την κατάλληλη δίαιτα και το πρόγραμμα 
άσκησης. 
Παρενέργειες αναβολικών: 
Στους άνδρες:  



Ακμή, αυξημένη επιθετικότητα και σεξουαλική διάθεση. Χρήση για 
μεγάλο διάστημα μπορεί να προκαλέσει στειρότητα και 
ανικανότητα, αναστολή της σπερματογένεσης, νεφρική βλάβη, 
γυναικομαστία, αλωπεκία, υπερτροφία προστάτη και μειωμένη 
παραγωγή ενδογενούς τεστοστερόνης. 
Στις γυναίκες: 
Ακμή, ανάπτυξη ανδρικών χαρακτηριστικών, μεταξύ αυτών 
τριχοφυΐα στο πρόσωπο και στο σώμα, βάθυνση του τόνου της 
φωνής, διαταραχές εμμήνου ρύσεως (περιόδου), αυξημένη 
επιθετικότητα και σεξουαλική διάθεση, υπερτροφία κλειτορίδας, 
συρρίκνωση του στήθους, πολύ αυξημένα επίπεδα 
τεστοστερόνης, μειωμένα επίπεδα ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης. 
Στους εφήβους:  
Σοβαρή ακμή στο πρόσωπο και στο σώμα, ανδρογενής 
σωματοκατασκευή στις κοπέλες, αναστολή της σωματικής 
ανάπτυξης εξαιτίας της πρώιμης σύγκλισης των επιφύσεων των 
οστών. (Οι παρενέργειες αυτές μπορεί να είναι μόνιμες.) 
Καρδιαγγειακές βλάβες:  
Σχηματισμός θρόμβων, αυξημένη πίεση αίματος, υπέρταση, 
ταχυκαρδία, καρδιακή προσβολή. 
Ενδοκρινικές βιοχημικές διαταραχές: 
Μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη, αλλαγές στο λιποπρωτεϊνικό 
προφίλ (αλλαγές στο ισοζύγιο HDL / LDL), αυξημένα επίπεδα 
τριγλυκεριδίων. 
Ηπατικές βλάβες:  
Ηπατίτιδα, καρκίνος, ίκτερος, ηπατοκυτταρικό αδένωμα. 
Άλλες βλάβες: 
Νανισμός (πολύ μικρό ύψος). 
Ψυχολογικές παρενέργειες: 
Κατάθλιψη, ερεθιστικότητα, αδυναμία συγκέντρωσης, 
επιθετικότητα, βιαιότητα, παράνοια, υπερδιέγερση. 
Ψυχολογικές διαταραχές: 
Η μακροχρόνια χρήση των αναβολικών είναι δυνατό να 
προκαλέσει αύξηση των νευροδιαβιβαστικών ουσιών στο Κεντρικό 
Νευρικό Σύστημα (Κ.Ν.Σ). Η αύξηση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε 
υπερδιέγερση, αϋπνία καθώς και άλλες σοβαρές διαταραχές του 
συναισθήματος.



 
Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαιότητα 

Τα Ολύμπια, οι Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαιότητα, ήταν η πιο 
σημαντική διοργάνωση της αρχαίας Ελλάδας και διεξάγονταν στην 
Αρχαία Ολυμπία κάθε τέσσερα χρόνια μετά το 776 π.Χ.. Στα 
Ολύμπια έπαιρναν μέρος αθλητές από όλη την Ελλάδα (και 
αργότερα από άλλα μέρη) και σταδιακά απέκτησαν ιδιαίτερη αίγλη. 
Η διοργάνωσή τους γινόταν μέχρι το 393 όταν ο 
αυτοκράτορας Θεοδόσιος απαγόρευσε την διεξαγωγή τους. Από 
το 1896, αναβίωσαν με την ονομασία Ολυμπιακοί Αγώνες και 
διεξάγονται ως διεθνείς αγώνες, γνωστοί και ως Θερινοί 
Ολυμπιακοί. 

 

ΑΓΩΝΙ ΣΜΑΤΑ 
1. 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 
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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. 

Οι έφηβοι αγωνίζονταν μόνο στο απλό «στάδιο», δηλαδή στον 
αγώνα δρόμου μιας διαδρομής. Ο Παυσανίας μνημονεύει επίσης 
τον αγώνα δρόμου των «Ηλείων παρθένων», οι οποίες έπαιρναν 
μέρος ντυμένες με έναν κοντό χιτώνα, τον δεξιό ώμο γυμνό και τα 
μαλλιά λυτά. 

2. 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 μόνο 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. 

3. 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. 
4. Παγκράτιο 

Το δυσκολότερο άθλημα στους Ολυμπιακούς αγώνες ήταν 
αναμφισβήτητα το παγκράτιο. Ήταν συνδυασμός της πάλης και 
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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. 
5. 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 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 
γνωστόςδισκοβόλος 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. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B4%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%BF_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD


Επίσης δεν είναι γνωστό αν το ακόντιο ήταν άθλημα βολής ή 
σκοποβολής. Τα 
αγωνίσματα δρόμου και πυγμαχίας παρουσιάστηκαν πιο πάνω. 
6.Αρματοδρομία: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 mέτρων. 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. Οι αρματοδρομίες ξεκινούσαν με τις πρώτες 
ηλιαχτίδες τα χαράματα και διαρκούσαν μέχρι το απόγευμα. 
 

 

Ο ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΣ ΣΤΙ Σ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 
 
Ο αθλητισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε αρχαίας αλλά και 
σύγχρονης κοινωνίας. Εξασκεί το σώμα, βοηθά στην υγεία του 
ανθρώπου αλλά και στο πνεύμα. Έχει όμως μόνο αυτό το όφελος; 
Στις αναπτυσσόμενες χώρες έχει ακόμα περισσότερα. Ο 
αθλητισμός είναι το εργαλείο για την ανάπτυξή τους αλλά και την 
εσωτερική ειρήνη. Επίσης ο αθλητισμός λειτουργεί και ως πύλη σε 
όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γι αυτό λοιπόν και για πολλούς άλλους 
λόγους ο αθλητισμός είναι τόσο σημαντικός σε χώρες του 
αναπτυσσόμενου κόσμου. 
 

Ο αθλητισμός και τα Ηνωμένα Έθνη 
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Τα αθλήματα, ιστορικά, έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε όλες 
τις κοινωνίες, είτε σε μορφή ανταγωνιστικών αθλημάτων είτε 
σωματικής δραστηριότητας είτε παιχνιδιού. Τα Ηνωμένα Έθνη, 
υποστηρίζουν την ύπαρξη αθλημάτων σε χώρες του 
αναπτυσσόμενου κόσμου. Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί όμως: 
τι σχέση έχουν τα αθλήματα με τις αναπτυσσόμενες χώρες; Στην 
πραγματικότητα τα Ηνωμένα Έθνη και ο αθλητισμός είναι δύο 
έννοιες που πάνε μαζί. Ο αθλητισμός και το παιχνίδι είναι 
ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να δέχονται το σεβασμό που 
τους αξίζει αλλά και να ασκούνται παγκοσμίως. Ο αθλητισμός έχει 
αναγνωριστεί και χρησιμοποιηθεί ως ένα χαμηλού κόστους αλλά 
με μεγάλο αντίκτυπο εργαλείο σε ανθρωπιστικές αναπτυξιακές 
αλλά και προσπάθειες που αποσκοπούν στην ειρήνη όχι μόνο 
από τα Ηνωμένα Έθνη αλλά και από μη-κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς, κυβερνήσεις, φορείς ανάπτυξης, αθλητικές 
ομοσπονδίες, ένοπλες δυνάμεις αλλά και τα ΜΜΕ. Τα σπορ δεν 
θα πρέπει πια να θεωρούνται ως μία πολυτέλεια σε μία κοινωνία 
αλλά ως μία σημαντική επένδυση στο παρόν και στο μέλλον μίας 
χώρας ειδικά αναπτυσσόμενης. 
 

 

 

 

 

Ορισμός των αθλημάτων 



Σε ένα γενικό πλαίσιο, ο αθλητισμός συνήθως εμπεριέχει ένα 
πλατύ φάσμα από δραστηριότητες κατάλληλες για όλες τις ηλικίες 
και ικανότητες με έμφαση στις ευεργετικές του ιδιότητες. Το ειδικό 
σώμα των ΗΕ που ασχολείται με τον αθλητισμό για την ανάπτυξη 
και την ειρήνη ορίζει τον αθλητισμό σαν μέσο ανάπτυξης, ως 
όλους τους τύπους σωματικής δραστηριότητας που συνεισφέρουν 
στη σωματική και ψυχική υγεία σε συνδυασμό με την κοινωνική 
αλληλεπίδραση όπως είναι το παιχνίδι ή αναψυχή, οργανωμένα ή 
ανταγωνιστικά αθλήματα και εγχώρια αθλήματα και παιχνίδια. 
Αυτός ο ορισμός έχει γίνει αποδεκτός από πολλούς υποστηρικτές 

του αθλητισμού για ανάπτυξη και ειρήνη. 

 

 

 
Ο αθλητισμός ως θεμελιώδες δικαίωμα 

 
Το δικαίωμα πρόσβασης στον αθλητισμό και η συμμετοχή σε 
αυτόν έχουν αναγνωριστεί σε διάφορες διεθνείς συμβάσεις το 
1978, η UNESCO περιέγραψε τον αθλητισμό και τη σωματική 
διαπαιδαγώγηση ως ένα "θεμελιώδες δικαίωμα για όλους". Αλλά 
ακόμα και σήμερα το δικαίωμα για παιχνίδι και αθλητισμό έχει στην 
πραγματικότητα είτε παραμεληθεί είτε δεν έχει εκτιμηθεί. 



 

Ο αθλητισμός ως ισχυρό μέσο 

 
Ο αθλητισμός έχει μια μοναδική δύναμη να προσελκύει, να 
κινητοποιεί και να εμπνέει μεγάλα κομμάτια πληθυσμού. Από τη 
φύση του ο αθλητισμός έχει ως κέντρο του την ομαδικότητα. 
Αντιπροσωπεύει αξίες όπως ο σεβασμός στον αντίπαλο, υπακοή 
σε κανόνες και ομαδική εργασία και δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν ο 
αθλητισμός είναι ένα μέσο για: 
 

 Τη συγκέντρωση χρημάτων, την κινητοποίηση και την 
ευαισθητοποίηση του κόσμου: πιο συγκεκριμένα οι διάσημοι 
αθλητές μιας χώρας έχουν περισσότερο κύρος ανάμεσα στους 
ανθρώπους της χώρας τους. Έτσι μπορούν να μεταδώσουν 
μηνύματα για ασθένειες όπως το HIV/AIDS (που πολλοί πάσχουν 
απ αυτή την ασθένεια στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου), 
για τα δικαιώματα των παιδιών, την εκπαίδευση κ.ά. Σημαντικό 
είναι πως αυτό μπορούν να το κάνουν και μέσα στη χώρα τους 
αλλά και στο εξωτερικό γνωστοποιώντας τα προβλήματα της 
χώρας τους. 

 



 Ανάπτυξη και ειρήνη: Σε προγράμματα καταπολέμησης της 
φτώχιας (grassroots projects) ο αθλητισμός χρησιμοποιείται σε ένα 
ευρύ φάσμα περιπτώσεων, είτε ως μία επείγουσα ανάγκη για 
ανθρωπιστική βοήθεια είτε σε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο 
συνεργασίας με άλλες χώρες ή πόλεις σε μια τοπική ή και 
παγκόσμια κλίμακα. 
 
Ο αθλητισμός παίζει σημαντικό ρόλο ως ένα μέσο προώθησης 
κοινωνικής ενσωμάτωσης και εθνικής ανάπτυξης σε διαφορετικά 
γεωγραφικά, πολιτιστικά και πολιτικά πλαίσια. Ο αθλητισμός είναι 
ένα μέσο που δυναμώνει τους κοινωνικούς δεσμούς και δίκτυα, και 
προωθεί ιδέες ειρήνης, αδελφότητας, αλληλεγγύης, ανεκτικότητας, 
δικαιοσύνης και κατακρίνει τη βία. 
 
Ο αθλητισμός στις αναπτυσσόμενες χώρες φαίνεται να έχει τα 
περισσότερα οφέλη στους εξής τομείς:  

 

 Ατομική ανάπτυξη 

 Προαγωγή της υγείας και πρόληψη ασθενειών 

 Υποστήριξη ισότητας των φύλων 

 Κοινωνικοποίηση 

 Εξάπλωση της ειρήνης και πρόληψη εχθροπραξιών 

 Ανακούφιση "πόνου" μετά από καταστροφές κ.ά. 

 Οικονομική ανάπτυξη 

 Κοινωνική κινητοποίηση 
 
Από τη σκοπιά της ανάπτυξης η εστίαση δε γίνεται σε λίγα και 
ικανά άτομα αλλά σε μεγάλες ομάδες. Τα σπορ χρησιμοποιούνται 
για να βοηθήσουν ανθρώπους όπως πρόσφυγες, παιδιά που 



στρατολογήθηκαν, θύματα πολέμου ή φυσικών καταστροφών, 
ανθρώπους με αναπηρίες, θύματα ρατσισμού, ανθρώπους που 
έχουν ασθένειες όπως μαλάρια HIV και άλλα. 
 

Ο δρόμος προς την επιτυχία 

 
Ο αθλητισμός βέβαια δεν είναι και πανάκεια για τα αναπτυξιακά 
προβλήματα μίας χώρας. Ως μία δραστηριότητα της 
καθημερινότητάς μας ο αθλητισμός καθρεπτίζει την κοινωνία και 
είναι εξίσου περίπλοκος και αντιφατικός. Έτσι λοιπόν, ο 
αθλητισμός μπορεί να προκαλέσει και αρνητικά φαινόμενα όπως η 
βία, η διαφθορά, η διακρίσεις, ο χουλιγκανισμός, ο εθνικισμός, το 
ντοπάρισμα και απάτες. Για να επιτραπεί στον αθλητισμό να έχει 
τη μέγιστη θετική δυνατότητα, η έμφαση πρέπει να δοθεί στον 
αποτελεσματικό έλεγχο και την καθοδήγηση στις αθλητικές 
δραστηριότητες. Η θετική δυνατότητα του αθλητισμού δεν 
εκδηλώνεται αυτόματα, χρειάζεται επαγγελματική και κοινωνική 
υπευθυνότητα δύο στοιχεία τα οποία είναι προσαρμοσμένα στο 
ανάλογο κοινωνικό και πολιτιστικό σύνολο. Επιτυχημένα 
προγράμματα Αθλητισμού για Ανάδειξη και Ειρήνη (ΑΕΕ) έχουν 
ως στόχο να κάνουν δικαίωμα καθενός τη συμμετοχή σε σπορ και 
δραστηριότητες αναψυχής. Τέτοια προγράμματα παγκοσμίως 
δίνουν προτεραιότητα στις ενέργειες που έχουν ως αντικείμενο την 
ανάπτυξη και είναι προσεκτικά φτιαγμένα για να προάγουν τη 
συμμετοχή. Προγράμματα ΑΕΕ συνδυάζουν διάφορα σπορ με μη 
αθλητικού περιεχομένου δραστηριότητες για να ενισχύσουν την 
αποδοτικότητά τους. Τέτοια προγράμματα ενσαρκώνουν τις 
καλύτερες αξίες του αθλητισμού ενώ διαφυλάσσουν την ποιότητα 
και την ακεραιότητα της αθλητικής εμπειρίας. Μεταφράζονται σε 
ένα ολοκληρωμένο σύνολο με άλλες τοπικές και παγκόσμιες 
πρωτοβουλίες έτσι ώστε να ενισχύονται αμοιβαία. Προγράμματα 
ΑΕΕ επιδιώκουν να ενδυναμώσουν τους συμμετέχοντες και τις 
τοπικές κοινωνίες βάζοντας τες να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και 
την εκτέλεση δραστηριοτήτων. Μέσω αυτού ωθούνται στο να 
συμφωνήσουν με ευρέως αποδεχούμενους κοινωνικούς κανόνες 
και να επιβιώνουν μέσω των συγχρονισμένων ενεργειών και της 
συνεργασίας. 
 
 
 
Άσκησις άνευ φύσεως και μαθήσεως ατελές. 
 Πλούταρχος, 47-120 μ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός 
 μτφρ: η άσκηση χωρίς φυσικά προσόντα και γνώση είναι ατελής 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=850


 

ΟΙ  ΠΡΩΤΕΪ ΝΕΣ ΚΑΙ  ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΕΪ ΝΩΝ 
Η μεγάλη κατανάλωση πρωτεϊνών από τη διατροφή ή και η λήψη 
συμπληρωμάτων από πρωτεΐνες ταυτόχρονα με εντατική και 
σθεναρή προπόνηση δεν θα κάνουν αναμφίβολα ένα άτομο να 
γίνει μυώδες και μεγαλόσωμο. 

Το πως θα είναι οι μυς ενός ατόμου εξαρτάται από τα γονίδια του, 
από το πόσο σκληρά προπονείται και από τις θερμίδες που 
προσλαμβάνει. Συνήθως στις αναπτυγμένες κοινωνίες όπως αυτές 
του Δυτικού κόσμου, οι άνθρωποι καταναλώνουν αρκετές 
πρωτεΐνες για τη δημιουργία των μυών τους.  

Οι βιταμίνες και άλλα θρεπτικά στοιχεία 

Για τις ανάγκες της διατροφής του ατόμου που αθλείται, η υγιεινή 
διατροφή που περιλαμβάνει ποικιλία τροφίμων προσφέρει όλα τα 
απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και τις βιταμίνες που χρειάζεται το 
το σώμα για την υγεία του και για μια κορυφαία αθλητική επίδοση. 

Τα άτομα που παίρνουν από μόνα τους μεγάλες δόσεις βιταμινών, 
διαφόρων συμπληρωμάτων, μεταλλικών και άλλων θρεπτικών 
στοιχείων πιθανόν να βλάπτουν την υγεία τους. Επιπλέον με τον 
τρόπο αυτό δε θα βοηθηθούν για να έχουν καλύτερες επιδόσεις. 

Οι βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία δεν εφοδιάζουν το σώμα με 
ενέργεια. Δεν είναι αντικατάστατα των υδατανθράκων. 

Για άτομα τα οποία ασκούνται πολύ αλλά που είναι φυτοφάγα και 
ακολουθούν μια πολύ αυστηρή δίαιτα με πλήρη αποφυγή 
ορισμένων ομάδων τροφίμων ή που έχουν μια περιορισμένη σε 
θερμίδες διατροφή, κάτω των 1800 θερμίδων ημερησίως, είναι 
πιθανόν ότι χρειάζονται βιταμίνες και άλλα θρεπτικά 
συμπληρώματα.  

Πρόκειται για εξαιρέσεις με ειδικές ομάδες αθλητών όπου λόγω 
περιορισμών στη διατροφή οι αθλητές δεν παίρνουν τα 
απαραίτητα που χρειάζονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο αθλητής 
μπορεί να παίρνει ένα χάπι από πολυβιταμίνες και μεταλλικά ή 
άλλα στοιχεία που στερείται λόγω της διατροφής του.  

Οι υδατάνθρακες: Ενέργεια για το σώμα 

Οι υδατάνθρακες είναι η κύρια πηγή του οργανισμού μας για 
ενέργεια. Τα ζάχαρα και το άμυλο είναι υδατάνθρακες που 
περιέχονται σε ψωμιά, δημητριακά, φρούτα, λαχανικά, ζυμαρικά, 
γαλακτοκομικά, μέλι και διάφορα άλλα τρόφιμα. 



Τα ζάχαρα και τα άμυλα διασπώνται από τον ανθρώπινο 
μεταβολισμό σε γλυκόζη η οποία χρησιμοποιείται από τους μυς 
για την παραγωγή ενέργειας.  

Για καλύτερη υγεία και κορυφαίες αθλητικές αποδόσεις συστήνεται 
όπως περισσότερο από το 50% των ημερήσιων θερμίδων που 
χρειάζεται ένα άτομο να προέρχεται από υδατάνθρακες. 

Τα ζάχαρα και τα άμυλα περιέχουν 4 θερμίδες ανά γραμμάριο. Το 
λίπος περιέχει 9 θερμίδες ανά γραμμάριο και οι πρωτεΐνες 4 
θερμίδες ανά γραμμάριο. Αυτό δείχνει ότι οι υδατάνθρακες έχουν 
λιγότερες από τις μισές θερμίδες που έχει το λίπος. 

Η κατανάλωση μιας διατροφής πλούσιας σε υδατάνθρακες 
πιθανότατα προσφέρει αρκετή ενέργεια αποθηκευμένη στον 
οργανισμό ως απόθεμα για τις ανάγκες κατά την άθληση και στους 
αγώνες. Ωστόσο για τους αθλητές, η επιλογή και το 
χρονοδιάγραμμα της διατροφής και της λήψης υγρών πριν από 
αγώνες εξαρτώνται από τον κάθε αθλητή, τις εξατομικευμένες του 
ανάγκες και τις συστάσεις των προπονητών του. 

Ο σίδηρος και το οξυγόνο 

Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για τη μεταφορά του οξυγόνου στους 
μυς του αθλούμενου. Ο ρόλος του σιδήρου στην αιμοσφαιρίνη των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων που στο αίμα μεταφέρουν το οξυγόνο σε 
ολόκληρο τον ανθρώπινο σώμα είναι θεμελιώδης. 

Σε περιπτώσεις που υπάρχει πραγματική έλλειψη στον οργανισμό 
σε σίδηρο, επέρχεται πιο εύκολα κούραση και οι αντοχές του 
αθλούμενου μειώνονται. 

Οι καλύτερες διατροφικές πηγές σιδήρου είναι τα ζωικά προϊόντα 
όπως το κρέας και το συκώτι. Ο σίδηρος από αυτά απορροφάται 
καλύτερα από το έντερο. 

Όμως υπάρχει σίδηρος σε διάφορα φυτικά προϊόντα και σε 
εμπλουτισμένα σε σίδηρο δημητριακά και ψωμιά. Τα πράσινα 
φυλλώδη λαχανικά όπως το σπανάκι παρέχουν επίσης σίδηρο.  

Ο σίδηρος απορροφάται καλύτερα όταν ταυτόχρονα με την 
κατανάλωση τροφίμων με σίδηρο, υπάρχει στη διατροφή βιταμίνη 
C. Για αυτό όταν καταναλώνονται τρόφιμα πλούσια σε σίδηρο, η 
απορρόφηση του σιδήρου είναι καλύτερη όταν ταυτόχρονα 
καταναλώνονται τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C. 

Ασβέστιο και κόκαλα 

Δυστυχώς στην εποχή μας πολλά άτομα δεν προσλαμβάνουν από 
τη διατροφή τους αρκετό ασβέστιο που χρειάζονται για να έχουν 
ισχυρά οστά και κανονική μυϊκή λειτουργία.  



Η έλλειψη ασβεστίου στον οργανισμό μπορεί να συμβάλλει στην 
πρόκληση καταγμάτων κατά τη διεξαγωγή σωματικών 
προσπαθειών από το άτομο που κάνει σπορ και στην 
οστεοπόρωση.  

Οι καλύτερες πηγές ασβεστίου είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα. 
Υπάρχουν όμως και άλλα τρόφιμα πλούσια σε ασβέστιο όπως τα 
ψάρια σολομός και σαρδέλες με τα κόκαλα τους σε κονσέρβα, τα 
λάχανα και η μπάμια. Επίσης μερικά είδη ψωμιού, μαλακού τυριού 
από σόγια και χυμού πορτοκαλιού εμπλουτίζονται σε ασβέστιο. 

Νερό 

Είναι γνωστό ότι ένας άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει για ένα 
μήνα χωρίς φαγητό αλλά μόνο μερικές μέρες χωρίς νερό.  

Το νερό αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για τους ανθρώπους που 
αθλούνται. Όταν ιδρώνουν χάνουν νερό το οποίο χρειάζεται να 
αναπληρώνουν. Για αυτό χρειάζεται να πίνουν νερό πριν, κατά και 
μετά από οποιαδήποτε σωματική άσκηση. 

Για τις περισσότερες περιπτώσεις συνήθους σωματικής άσκησης 
το νερό από μόνο του είναι αρκετό. Όμως για συνεχείς σωματικές 
προσπάθειες που διαρκούν πάνω από 90 λεπτά, ο ανθρώπινος 
οργανισμός μπορεί να επωφελείται από ειδικά ποτά για αθλητές. 

Τα ειδικά ποτά για αθλητές περιέχουν εκτός από το νερό, 
ηλεκτρολύτες και υδατάνθρακες. Τα ποτά αυτά προσφέρουν στον 
αθλητή τους ηλεκτρολύτες που έχουν χάσει από τον ιδρώτα κατά 
την άσκηση του η οποία διήρκεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Οι υδατάνθρακες στα ποτά αυτά προσφέρουν επιπλέον ενέργεια. 
Τα πιο αποτελεσματικά ποτά για αθλητές περιέχουν από 15 έως 
18 γραμμάρια υδατανθράκων για κάθε 240 ml. 

 

Το βάρος σώματος 

Οι ανάγκες σε θερμίδες του κάθε ανθρώπου εξαρτώνται από την 
ηλικία, το μέγεθος του σώματος του όπως επίσης και από το 
άθλημα και το πρόγραμμα προπόνησης του.  

Ο καλύτερος τρόπος ελέγχου της κανονικής πρόσληψης θερμίδων 
είναι ο περιοδικός έλεγχος του βάρους σώματος του αθλούμενου. 
Η διατήρηση ενός κανονικού βάρους σώματος δείχνει ότι ο 
αθλούμενος προσλαμβάνει την ορθή ποσότητα θερμίδων που 
χρειάζεται. 

 
Πολλοί στο άκουσμα της λέξης "βάρη", έχουν στο μυαλό τους 
ανθρώπους (άντρες κυρίως) τεραστίων διαστάσεων ,με 



εξωπραγματική Αυτή η άποψη αν και εσφαλμένη, δικαιολογείται 
από την έλλειψη ενημέρωσης ή την μονομερή κι ελλιπή 
ενημέρωση καθώς επίσης και τις σκηνές που πολλές φορές 
βλέπουμε να διαδραματίζονται στα γυμναστήρια με επίδοξους 
"αθλητές- πρωταθλητές" (βλ. άνθρωποι της νύχτας) να κάνουν το 
παν για να αμαυρώσουν την εικόνα του αθλήματος με 
λεονταρισμούς και ψευτοθεωρίες. 
 
Στην πραγματικότητα τα βάρη υπόκεινται στην σεβαστή κατηγορία 
του κλασσικού αθλητισμού αφού αποτελούν την βάση για πολλά 
άλλα αθλήματα. Η εκγύμναση με αντιστάσεις είναι ο θεμέλιος λίθος 
της φυσικής κατάστασης των αθλητών διαφόρων αγωνισμάτων 
του στίβου, αθλοπαιδιών (ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ) ακόμα και 
του μηχανοκίνητου αθλητισμού.  
 
Το πρώτο πράγμα που είναι σημαντικό να γνωρίζει κάποιος που 
θέλει να ασχοληθεί με το ΒΒ είναι να ξέρει τι 
σημαίνει Bodybuilding και γιατί θέλει να ασχοληθεί με αυτό. Να 
έχει δηλαδή γνώση και αυτογνωσία. 
 
Τι είναι το Bodybuilding? 
Αναλύοντας την λέξη ετυμολογικά,σημαίνει 
"σωματοδόμηση",χτίζεις το σώμα σου προσπαθώντας να 
επιφέρεις τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην αρμονική 
ανάπτυξη μυϊκής μάζας έχοντας πάντα σαν γνώμονα την άριστη 
φυσική κατάσταση με όλες τις παραμέτρους που την απαρτίζουν 
(δύναμη,αντοχή,ευλυγισία κλπ). 
Πολλοί στην βιασύνη τους να δουν αποτελέσματα, ξεχνούν ότι το 
ΒΒ είναι άθλημα κι απαιτεί κι αυτό πρώτα από όλα να φτιάξεις 
φυσική κατάσταση για να ανταποκριθείς στις περαιτέρω 
καταπονήσεις, ακολουθούν λάθος τακτικές οι οποίες στην συνέχεια 
οδηγούν σε αρνητική ανταπόκριση του σώματος 
(τραυματισμοί,στασιμότητα,αντίθετα αποτελέσματα από τα 
επιθυμητά,υπερκοπώσεις) και καταλήγουν τελικά να παρατούν τις 
προσπάθειες. 
 
Το ΒΒ είναι ένα άθλημα που απαιτούνται τεράστια αποθέματα 
υπομονής, επιμονή, αυτοσυγκέντρωση και ισχυρή θέληση .Για να 
φτιάξεις ατσαλένιους μύες πρέπει να έχεις πρώτα καταλάβει τι 
ακριβώς θέλεις από τον εαυτό σου,αν αυτό που θες είναι εφικτό 
και να το παλέψεις με συνέπεια και σοβαρότητα. 
 
Γιατί να ασχοληθώ με το Bodybuilding? 
Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για το καθαρά ερασιτεχνικό 

http://www.bodybuilders.gr/


ΒΒ, όπου ό,τι κάνεις το κάνεις αποκλειστικά για να είσαι σε μια 
καλή φυσική κατάσταση, να έχεις θετική αυτοεικόνα και 
αυτοπεποίθηση. Η εγωπάθεια και η τάση για αυτοπροβολή δεν 
είναι και οι καλύτεροι σύμβουλοι για να ασχοληθεί κάποιος σοβαρά 
με το ΒΒ. 
 
"Γυμναζόμαστε για εμάς κι όχι για τους άλλους" 
 
Ουσιαστικά το ίδιο ισχύει και για το αγωνιστικό ΒΒ με την διαφορά 
ότι εδώ πλέον το αν κάποιος είναι και κατά πόσο κατάλληλος για 
πρωταθλητισμό και διακρίσεις το διαβλέπει κάποιος τρίτος-ειδικός 
πάντα- και κατευθύνει ανάλογα τον αθλητή. Η ύπαρξη προπονητή 
είναι απαραίτητη όχι μόνο για την φυσική προετοιμασία του 
αθλητή, αλλά και για την ψυχολογική υποστήριξη. Είναι το τρίτο 
μάτι που βλέπει πιο καθαρά,διορθώνει,ενισχύει κι ενίοτε συνετίζει 
τα "φουσκωμένα μυαλά"... 
 
 
 

 

“νους υγιής εν σώματι υγιεί” 

Δέκιμου Ιούνιου Γιουβενάλη 55 ή 60μ.Χ Λατίνος ποιητής  

 

 

 

 

ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΣ ΚΑΙ  ΝΕΟΙ  

 
ΟΡΙΣΜΟΣ 

Αθλητισμός (από τη λέξη άθλος = ο αγώνας, ο κόπος, η άμιλλα για 

βραβείο, το άθλον) είναι η καταβολή προσπάθειας από τον 

άνθρωπο, ο αγώνας στο πλαίσιο της ευγενούς άμιλλας με στόχο 

τη σωματική άσκηση, την ψυχοπνευματική καλλιέργεια και τη 

δημιουργική συμφιλίωση ατόμων, ομάδων και λαών. Ειδικότερα 

αποτελεί το σύνολο των σωματικών ασκήσεων που εκτελεί ο 



άνθρωπος με σκοπό τη βελτίωση της σωματικής και πνευματικής 

του  κατάστασης ή απλώς την αναψυχή του. 

ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ο νέος υιοθετεί το πρότυπο 
της καθιστικής ζωής πράγμα που δεν συνάδει με τη φύση κάθε 
νέου ανθρώπου με φρέσκο πνεύμα έτοιμο να δεχτεί παντός είδους 
επιρροές και επιδράσεις από το περιβάλλον του. Σαν επακόλουθο 
έρχεται η υποβάθμιση της φυσικής κατάστασης και της υγείας του 
νέου, καθώς η παχυσαρκία και τα προβλήματα της εξωτερικής 
εμφάνισης γίνονται όλο και πιο έντονα στην προεφηβεία και την 
εφηβεία. Ο νέος με μειωμένο το αίσθημα της αυτοπεποίθησης και 
του δυναμισμού ψάχνει επιβεβαίωση και διαφυγή σε τρόπους 
διασκέδασης που επιτάσσει το σύγχρονο καταναλωτικό πρότυπο 
ως μόδα. Ένα φωτεινό παραθυράκι διαφυγής για ένα νέο ανάμεσα 
σε πολλά είναι ο αθλητισμός. Σε μικρή ηλικία ξεκινά σαν παιχνίδι, 
αυτό οξύνει τη δημιουργικότητά του και επακολούθως το 
δημιουργικό του εγωισμό. Η άθληση συμβάλλει στην καλύτερη 
ποιότητα ζωής, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, προλαμβάνει 
την παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, καταπολεμά το 
άγχος και την κατάθλιψη στην ενήλικη ζωή. Επίσης επιδρά θετικά 
στην προσωπικότητα του παιδιού, αφού του διδάσκει την 
αυτοπειθαρχία, την ομαδικότητα, τον θεμιτό ανταγωνισμό και 
αλτρουισμό, του ενισχύει το αίσθημα της άμιλλας και της 
συνεργασίας. Βοηθά το παιδί να αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο 
την ήττα και τη νίκη, να αναγνωρίσει το προσωπικό του λάθος, να 
δημιουργήσει θετική εικόνα εαυτού. Ένα άλλο σημαντικό όφελος 
που προσφέρει ή άθληση στη ζωή του παιδιού είναι ότι του δίνεται 
η ευκαιρία να εκτονώσει την ενεργητικότητά του από το 
επιβαρημένο σχολικό πρόγραμμα. Αυτές ελάχιστες ώρες οι 
εβδομαδιαίως αποτελούν στιγμές χαλάρωσης, χαράς και 
διασκέδασης για το παιδί. Ταυτόχρονα, ο αθλητισμός εμπνέει στα 
παιδιά και στους εφήβους υγιή πρότυπα συμπεριφοράς. Πρότυπα 
που αγαπούν και σέβονται την προσωπικότητά τους και το σώμα 
τους χωρίς υπερβολές. Αυτού του είδους τα πρότυπα 
απομακρύνουν τα παιδιά από τις διάφορες καταχρήσεις που 
μαστίζουν την κοινωνία μας, όπως η κατανάλωση αλκοόλ και 
καπνού καθώς και άλλων ουσιών, καθώς και από την υπερβολική 
και άσκοπη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του 
Internet.Ο αθλητισμός όταν χάσει την πρωταρχική του αξία, της 
χαράς και της ευεξίας, και μετατραπεί σε κυνήγι δόξας, 
πρωταθλητισμού, κοινωνικής καταξίωσης και οικονομικού κέρδους 
οδηγεί σε σωματική και ψυχική καταπόνηση του οργανισμού. Όταν 



συμβεί αυτό, το παιδί ή ο έφηβος αποκτά ένα μόνιμο άγχος 
επίδοσης, και απόδοσης, το οποίο συνοδεύεται και από φόβο 
αποτυχίας. Αυτό το χρόνιο άγχος έχει επιπτώσεις στη σωματική 
και στην ψυχική υγεία του παιδιού. Οι έφηβοι συχνά, για να 
μπορέσουν να αυξήσουν τις σωματικές του επιδόσεις και να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των προπονητών ή των γονιών, 
μπορεί να χρησιμοποιήσουν κάποιες απαγορευμένες ουσίες 
προκειμένου να επιτύχουν τον προσδοκώμενο στόχο. Οι υψηλές 
προσδοκίες που έχουν οι γονείς ή οι προπονητές από το παιδί 
έχουν αντίκτυπο στην ψυχική υγεία του. Το παιδί ενηλικιώνεται 
γρήγορα, αφού δεν χαίρεται μικρές και σημαντικές στιγμές της 
παιδικής και εφηβικής του ηλικίας, συχνά μειώνει τις κοινωνικές 
του συναναστροφές, αφού ο ελεύθερος χρόνος του καταναλώνεται 
στις προπονήσεις, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται σ' ένα 
μοναχικό παιδί, και αποκτά ένα μόνιμο άγχος επίδοσης, το οποίο 
θα επηρεάσει και την ενήλικη ζωή του. Εν κατακλείδι, ο ρόλος του 
αθλητισμού στη ζωή του παιδιού και του εφήβου είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός. Προκείμενου να μη χάσει την αξία του, οι γονείς και οι 
προπονητές θα χρειαστεί να περιορίσουν τις προσωπικές 
φιλοδοξίες τους και να επιτρέψουν στο παιδί να ξεδιπλώσει τα δικά 
του μοναδικά χαρίσματα. Συμβουλές για τους γονείς 

 Να επιτρέψουν στο παιδί τους να επιλέξει το ίδιο το άθλημα 
που επιθυμεί, ανάλογα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του. 

  Να μην πιέζουν το παιδί να αποδώσει περισσότερο απ' ό,τι 
το ίδιο μπορεί.  

 Να στηρίξουν το παιδί τους σε πιθανές αποτυχίες και να το 
επιβραβεύουν στις επιτυχίες του, χωρίς υπερβολές. 
Εν κατακλείδιένας αθλητής παραμένει αθλητής και εκτός του 
αγωνιστικού χώρου. Αυτό τον καθιστά καλύτερο άνθρωπο με 
σφαιρική μόρφωση και παιδεία, καλύτερο μαθητή, εργαζόμενο, 
φίλαθλο, έναν άνθρωπο που σέβεται τους γύρω του και πάνω απ 
όλα τον εαυτό του. 
 

ΑΞΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ [ΓΕΝΙΚΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ] 

Ψυχολογικός τομέας: Το άτομο πετυχαίνει την ψυχική 

ισορροπία, γίνεται αισιόδοξο, αγωνιστικό, υπομονετικό και 

αποβάλλει την εσωστρέφεια, τη μοναξιά και τα διάφορα 

συμπλέγματα. Καλλιεργεί το θάρρος, τη θέληση, την 

αποφασιστικότητα, την τόλμη για την αντιμετώπιση του αθλητικού 

αγώνα και της ζωής. Έτσι ωριμάζει ψυχολογικά. Παράλληλα 

ψυχαγωγείται γνήσια, χωρίς να διασκεδάζει ανούσια ή να 



«σκοτώνει» τον ελεύθερο χρόνο του. Αποφορτίζεται από την 

ένταση και εκτονώνει το φορτίο ενέργειας. 

Ηθικός τομέας:Ευνοεί την ηθικοποίηση του ανθρώπου. Τον εθίζει 

στον έντιμο αγώνα. Αναπτύσσει ο άνθρωπος αρετές, όπως η 

άμιλλα, η ευαισθητοποίηση, η συνειδητοποίηση της προσωπικής 

αξίας, η αποδοχή της ανωτερότητας του άλλου, η ψύχραιμη 

παραδοχή της ήττας. Τον μυεί στην πειθαρχία, σε κανόνες, στη 

λιτότητα, στο μέτρο, στο σεβασμό των άλλου και της 

διαφορετικότητάς τους. Τον βοηθά ν’ αναπτύξει αυτοκριτική και να 

φτάσει στην αυτογνωσία προκειμένου να γίνει καλύτερος ηθικά. 

Καλλιεργεί επίσης την ταπεινοφροσύνη, την ευγένεια και την 

αναγνώριση της αξίας του αντιπάλου. Έτσι διαμορφώνονται πιο 

ηθικοί, ενάρετοι χαρακτήρες που πιστεύουν σε ιδανικά όπως ο 

υγιής αθλητισμός και οι αξίες που απορρέουν απ’ αυτόν. Όλα αυτά 

είναι πολύ σημαντικά σε μια εποχή ωφελιμισμού και 

χρησιμοθηρίας. 

Βιολογικός τομέας: Ανάπτυξη των σωματικών δυνάμεων του 

ανθρώπου και προαγωγή της σωματικής ευεξίας.  Αρμονική 

ανάπτυξη σώματος και πνεύματος.  Υγεία, σωματική ευρωστία, 

αντίβαρο στα ναρκωτικά, το κάπνισμα κ.λπ. 

Πνευματικός τομέας:Η σωματική κατάσταση επηρεάζει την 

πνευματική και αντίστροφα. Καλλιεργεί το πνεύμα, την οξυδέρκεια, 

την αντίληψη, τη φαντασία, την αυτενέργεια. Τα παραπάνω 

γίνονται πιο επιτακτικά σε μια εποχή εφησυχασμού και 

πνευματικής μονομέρειας που απορρέει από την προσκόλληση 

στην ειδίκευση.Το άτομο που αθλείται δρα, ενεργεί, αγωνίζεται, 

έτσι οδηγείται στην αυτογνωσία και στην ετερογνωσία. 

Κοινωνικοπολιτικός τομέας:Πετυχαίνεται η καλλιέργεια του 

πνεύματος, της αλληλεγγύης, της υπευθυνότητας και της 

συνεργασίας.Ο αθλητισμός προωθεί την άμιλλα και την κοινή 

προσπάθεια, την πειθαρχία, την ειλικρίνεια, τη συνέπεια και 

ενισχύει την κοινωνική συνείδηση θεραπεύοντας τον υπερτροφικό 

εγωισμό. Το άτομο, ιδιαίτερα στα συλλογικά αθλήματα, υπηρετεί 

την ομάδα και όχι το «εγώ». Αλλά και στα ατομικά αθλήματα 

μυείται στο συναγωνισμό. Οι ανθρώπινες σχέσεις ενισχύονται, κι 

αυτό είναι ιδιαίτερα απαραίτητο σήμερα, σε μια εποχή ανωνυμίας, 

αποξένωσης, στείρου ανταγωνισμού και έξαρσης φαινομένων 

κοινωνικής νοσηρότητας. 



Πολιτιστικός τομέας: Οι λαοί έρχονται σε επαφή μεταξύ τους 

μέσω του αθλητισμού. Γνωρίζουν πολιτισμούς και αφομοιώνουν 

στοιχεία που ανταποκρίνονται στον χαρακτήρα και τις 

κοσμοαντιλήψεις τους. 

Εθνικός τομέας: Οι αθλητικοί αγώνες ενισχύουν το εθνικό 

φρόνημα, ενώ συχνά γίνονται πρότυπο για τη γενικότερη εθνική 

ευημερία. Η αντιπροσώπευση της πατρίδας μέσα από αθλητικούς 

αγώνες είναι δείγμα σεβασμού στα σύμβολα, στους 

συμπατριώτες, στο ίδιο το έθνος.  

Διεθνιστικός τομέας: Τα άτομα με τον αθλητισμό ξεφεύγουν από 

τα στενά όρια του κράτους, αποβάλλουν τον ακραίο εθνικισμό.   

Καταργείται ο ρατσισμός και εξαλείφονται οι όποιες διακρίσεις, 

προάγεται η συναδέλφωση των λαών (Ολυμπισμός) και η ειρήνη. 

Διευκολύνεται η επίλυση των παγκόσμιων προβλημάτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση το αθλητικό ήθος να διακρίνει τόσο τους 

αθλητές όσο και τους φιλάθλους. 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

                  Εκτός, όµως, από τα αµέτρητα θετικά στοιχεία του 
αθλητισµού, υπάρχει δυστυχώς κι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό 
πρόβληµα. Το αρνητικό αυτό στοιχείο είναι η εµπορευµατοποίηση 
που σήµερα την συναντούµε συχνά στα γήπεδα ή στους 
διάφορους αγώνες. Με βάση την εµπορευµατοποίηση έρχεται και 
η βία και ο φανατισµός στα γήπεδα. Είναι πολύ άσχηµο πράγµα 
να βλέπεις πως οι νέοι σήµερα δεν µπορούν να 
παρακολουθήσουν έναν αγώνα χωρίς ξυλοδαρµό κ.α. Η 
εµπορευµατοποίηση έκανε τον αθλητισµό να µοιάζει σαν ένα 
ακριβοπληρωµένο θέαµα. Αυτό µειώνει την αξία του αθλητισµού 
όπως και άλλα εκφυλιστικά (αρνητικά) φαινόμενα που μπορεί να 
παρατηρηθούν στον αθλητικό χώρο και που "μολύνουν" και 
"σκοτώνουν" το αθλητικό πνεύμα .Επιπλέον τα αρνητικά αυτά 
φαινόμενα υποβαθμίζουν και μειώνουν την υπόληψη που έχει ο 
αθλητισμός και στα μάτια των νέων που θέλουν να αρχίσουν ένα 
άθλημα. Για παράδειγμα τέτοιες καταστάσεις είναι:Η νόθευση του 
αθλητικού ιδεώδους με την απάτη-χρήση αθέμιτων μέσων 
(αναβολικά-ντόπινγκ) και το απατηλό κυνήγι των δήθεν υψηλών 
επιδόσεων. Ακόμη η χρήση του αλκοόλ από αναγνωρισμένους 
αθλητές αποτελεί αρνητικό πρότυπο μέσα από το οποίο οι νέοι 
είτε λαμβάνουν λάθος μηνύματα για τη χρήση του ή επιλέγουν την 
αποφυγή της ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό. Το αλκοόλ 



χρησιμοποιείται προκειμένου να μειώσει την ευαισθησία στον 
πόνο (το αίσθημα του πόνου), να τονώσει την αυτοπεποίθηση και 
να καταστείλει τους οποιουσδήποτε ψυχολογικούς φραγμούς που 
σχετίζονται με την απόδοση. Ωστόσο χρησιμοποιείται και για να 
διεγείρει το καρδιαγγειακό σύστημα, ή για να ελαττώσει το 
τρέμουλο και την συναισθηματική έκρηξη που προκαλεί το στρες 
σε μηχανοκίνητα αθλήματα. Ένα τέτοιο γεγονός σαφώς μπορεί να 
δράσει ευεργετικά και σε αθλήματα που απαιτούν ακρίβεια, όπως 
είναι η σκοποβολή και η τοξοβολία. Όλα τα παραπάνω φαινόμενα 
πολλές φόρες οδηγούν του νέους στην αντίληψη πως μόνο με 
τους παραπάνω τρόπους μπορούν να πετύχουν τη νίκη.Ακόμη  
εύκολα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως και  ένας από τους 
λόγους που τα παιδία δεν επιθυμούν να μυηθούν στον αθλητισμό  
είναι διότι επηρεάζονται από όλους τους παραπάνω  παράγοντες. 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

 
Οι νέοι ασχολούνται με τον αθλητισμό για πολλούς και διαφόρους 
λόγους. Η έρευνα  με ερωτηματολόγιο που έγινε από την ομάδα " 
λέσχη αθλητισμού " στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας  " 
Ψυχαγωγία: Πολυτέλεια ή ανάγκη" απευθύνθηκε  σε παιδιά 
γυμνασίου .  Οι απαντήσεις των μαθητών έδειξαν  ότι σε ποσοστό 
40% τα παιδιά αθλούνται από συνήθεια (!) . Όσο και αν φαίνεται 
περίεργο μόνο το 6% ασχολήθηκε με τον αθλητισμό για λόγους 
υγείας, ενώ το 20% είχαν ανάγκη να αθληθούν για προσωπικούς 
λόγους .Το υπόλοιπο 34% για άλλους λιγότερo σημαντικούς 
λόγους .  
Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι στόχοι που έχουν θέσει  δεν 
έχουν επιτευχθεί και δεν πρόκειται να επιτευχθούν χωρίς να 
αφιερωθεί πολλή ώρα και προσπάθεια. 
Επίσης πολλοί πιστεύουν ότι ο αθλητισμός είναι ανάγκη σε 
ποσοστό 66% ενώ πολυτέλεια μόνο το 34%. Οι μαθητές σε 
ποσοστό 96%  πιστεύουν ότι κάποιος σε  κακή  οικονομική  
κατάσταση αλλά με πολλή θέληση μπορεί να ασχοληθεί με τον 
αθλητισμό  ενώ το αντίθετο  φτάνει το 46%. 
 
Στοιχεία άλλων ερευνών  
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 από τα παραπάνω ,τα 
παιδιά  ασχολούνται με κάποιο άθλημα μετά το σχολείο και τα 
Σαββατοκύριακα που φτάνει  το 66% των νέων. 
 
Αθλητισμός και νέοι (ενασχόληση ανάλογα με το φύλο) 
Τα ερωτήματα στα οποία έγινε προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις 
ερευνώντας είναι τα εξής: 

• Είναι διαδεδομένος ο αθλητισμός στους νέους; 

• Διαφέρει ο τρόπος και ο βαθμός ενασχόλησης με τα αθλήματα 
μεταξύ αγοριών και κοριτσιών; 

• Θετικές επιπτώσεις της άσκησης και του αθλητισμού στην υγεία; 

• Επιπτώσεις από την αποχή από τον αθλητισμό; 

• Ποια αθλήματα είναι περισσότερο δημοφιλή; 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου. 
Στην έρευνα συμμετείχαν 22 μαθητές από τους 75 της Α λυκείου 
δηλαδή το 30% του συνολικού αριθμού.(11 αγόρια και 11 κορίτσια) 

Μέσω αυτής της έρευνας γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν τα 
οφέλη της ενασχόλησης με τον αθλητισμό και να 
ευαισθητοποιηθούν οι νέοι σχετικά με την άσκηση. Στις μέρες μας 
ο ελεύθερος χρόνος των νέων είναι αρκετά περιορισμένος με 
αποτέλεσμα συχνά να μην τον αξιοποιούν με τον αθλητισμό. 
Προφανώς δεν έχουν ενημερωθεί κατάλληλα σχετικά με τα 
ευεργετικά του αποτελέσματα. Όταν κάποιος ασχολείται με τον 
αθλητισμό νιώθει ευεξία και ψυχική και σωματική δύναμη η οποία 
βελτιώνει σημαντικά τις επιδόσεις του σε όλα τα επίπεδα. 

Ερωτηματολόγιο: Αθλητισμός και Νέοι 

Φύλο: Αγόρια 11 Κορίτσια 11 

1. Έχετε ασχοληθεί ποτέ με κάποιο άθλημα ; 

Ναι Όχι 



2. . Με ποιο ή ποια από τα παρακάτω αθλήματα έχετε ασχοληθεί; 

Ποδόσφαιρο Ναι Όχι 

Μπάσκετ Ναι Όχι 

Βόλεϊ Ναι Όχι 

Πόλο Ναι Όχι 

Τένις Ναι Όχι 

Στίβος Ναι Όχι 

Άλλο Ναι Όχι 

3. Σε ποια ηλικία ξεκινήσατε κάποιο άθλημα ; 

4 – 6 7 – 9 10 – 13 

4. Ασχολείστε ακόμα με κάποιο άθλημα ; 

Ναι Όχι 

5. Αν όχι, τι θεωρείται ότι φταίει γι’ αυτό; 

Έλλειψη: 

Ενδιαφέροντος Χρόνου Προσόντων 

6.Οι επιδόσεις σας στο σχολείο θεωρείτε ότι επηρεάζονται ; 
Θετικά Αρνητικά Δεν επηρεάζονται 
7. Πόσες ώρες ασχολείστε την εβδομάδα ; 

1 – 3 4 – 6 7 – 9 10 – 15 

8. Ποιο είδος αθλήματος προτιμάτε ; 
Ατομικό Ομαδικό 
9. Για ποιο λόγο κυρίως αθλείστε ; 

Ψυχαγωγία Αισθητική Υγεία 
10. Τα κρούσματα ντόπινγκ σας απομακρύνουν από τον 
αθλητισμό; 
Ναι Όχι 
Συμπεράσματα 
Μετά από την συγκέντρωση των συμπληρωμένων 



ερωτηματολογίων και την στατιστική επεξεργασία των 
απαντήσεων καταλήξαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: 
• Η πλειοψηφία των μαθητών (64%) έχει ασχοληθεί με κάποιο 
άθλημα. Αυτό είναι περισσότερο εμφανές στα αγόρια όπου το 
ποσοστό ανέρχεται στο 82% σε αντίθεση με τα κορίτσια όπου η 
πλειοψηφία δεν έχει ασχοληθεί 
• Μεταξύ των αγοριών το ποδόσφαιρο κατέχει την πρώτη θέση και 
με το μπάσκετ συγκεντρώνουν το 52% των προτιμήσεων τους ενώ 
στα κορίτσια το βόλεϋ και ο στίβος συγκεντρώνουν το 64%. 
• Στην ηλικία των 7-9 ετών οι περισσότεροι μαθητές ξεκινάνε τον 
αθλητισμό αν και τα κορίτσια φαίνεται να ξεκινάνε σε μεγαλύτερη 
ηλικία. 
• Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι είχαν ξεκινήσει κάποιο 
άθλημα, με την πρόοδο της ηλικίας φαίνεται οι περισσότεροι από 
αυτούς να διακόπτουν (64%) λόγω των αυξημένων σχολικών 
υποχρεώσεων, αφού την κύρια αιτία διακοπής του αθλητισμού 
φαίνεται να αποτελεί η έλλειψη χρόνου σε ποσοστό 67% 
• Η πλειονότητα των μαθητών πιστεύει ότι οι επιδόσεις στο 
σχολείο επηρεάζονται αρνητικά από την αθλητική ενασχόληση 
παρά το ότι ασχολούνται 1-3 ώρες εβδομαδιαία με το άθλημά 
τους. 
• Τα ομαδικά αθλήματα κατά κύριο λόγο ενδιαφέρουν τους νέους 
σε ποσοστό 77%. Αυτό φανερώνει ότι ο αθλητισμός λειτουργεί και 
ως μέσο κοινωνικοποίησης. 
• Οι βασικοί λόγοι άθλησης των νέων φαίνεται να είναι η 
ψυχαγωγία και η υγεία με ποσοστό 43% και 36% αντίστοιχα 
• Τέλος, αρνητική συνέπεια στην σχέση του αθλητισμού με τους 
νέους φαίνεται να έχει η χρήση παράνομων και επικίνδυνων 
ουσιών, σε ένα τρομακτικό ποσοστό του 95% 
 
 
 
 
  
 
Αγών ου μένει άνδρας λελειμμένους. 
 Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής 
μτφρ: ο αγώνας [το αγώνισμα] δεν περιμένει τους άντρες που 
καθυστερούν 

       

 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=964


 

 

ΘΑΛΑΣΣΙ Α ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

1.Θαλασσίο σκι 

 

Το δύσκολο με το θαλάσσιο σκι είναι… η αρχή. Να βουλιάξει 
δηλαδή ο αθλητής στο νερό με τα γόνατα λυγισμένα και τα χέρια 
τεντωμένα σε ευθεία κρατώντας το σκοινί, με τα πέδιλα να κοιτούν 
προς τα πάνω και το σκοινί να βρίσκεται ανάμεσα στα πέδιλα. 
Από αυτήν την στάση, όταν το σκάφος ξεκινά, ο αθλητής ισιώνει 
και απολαμβάνει την επιφάνεια της θάλασσας. Ακούγεται δύσκολο 
αλλά μετά από μερικές προσπάθειες θα σας φανεί παιχνιδάκι  σε 
κάθε περίπτωση, για την πρώτη φορά θα χρειαστείτε μάθημα.  
Θαλάσσιο σκι (με ή χωρίς μαθήματα) μπορείτε να απολαύσετε 
σχεδόν παντού σε κάθε, δηλαδή, πραγματικά οργανωμένη 
παραλία της Ελλάδας 
Η πρώτη μορφή του θαλασσίου σκι ήταν η “θαλασσοδρομία” 
(aqua-planing), όπου ο αθλητής γλυστρούσε στο νερό πάνω σε 
μια σανίδα (aqua-plane) δεμένη πίσω από ένα “ταχύπλοο” 
σκάφος. Στον ελλαδικό χώρο, τέτοιες “θαλασσοδρομίες” 
αναφέρονται την περίοδο 1945-1946 στην περιοχή του Βόλου, με 
σκάφη του Λιμενικού Σώματος. 

Το θαλάσσιο σκι εμφανίζεται με τη σημερινή του μορφή (δηλ. με 
ένα ή δύο πέδιλα) το 1957, στον όρμο της Βουλιαγμένης, ως 
άθλημα αναψυχής. Το 1959 ο Ναυτικός Ομιλος Βουλιαγμένης δίνει 
ώθηση στο αγωνιστικό μέρος του αθλήματος, με την ίδρυση του 
πρώτου τμήματος 'αγωνιστικού θαλασσίου σκι'. 

 
 
 



 
 
 
 

2.Kitesurfing 

 
Απαιτητικό, δύσκολο και καμιά φορά επικίνδυνο, το Kitesurf 
απαιτεί σειρά μαθημάτων για να μπορέσει κανείς να «πετάξει» 
αλλά και να πλανάρει πάνω στο νερό. Καταρχήν περιλαμβάνει 
πολύπλοκο εξοπλισμό (αετός δηλ. αλεξίπτωτο πλαγιάς, σανίδα 
(όμοια με αυτή του wakeboard), γάντζος (που συνδέει τον 
kitesurfer με τον αετό), κράνος, σωσίβιο), κατά δεύτερον απαιτεί 
συγκεκριμένες παραλίες και τρίτον πολλά μαθήματα.

 

Η ιστορία του Kiteboarding ή Kitesurfing είναι μια ιστορία των δύο 
Γάλλων αδελφών - Dominique και Bruno Legaignoux  με μια ισχυρή 
αποφασιστικότητα και μια αγαπημένη πάθος για θαλάσσια σπορ. 
Η ιστορία τους άρχισε να κερδίζει τίτλους ιστιοπλοΐα στην ηλικία των 
10, όπως το γαλλικό Πρωτάθλημα Νέων το 1979. Το 1984, 
εμπνευσμένο από το "σκάλα του Ιακώβ», ένα καταμαράν τράβηξε από 
flexifoils, Dominique και Bruno σκεφτεί μια διπλή γραμμή kite 
προωθητήρα. 
Το πρώτο kite δοκιμάστηκε με δύο σκι νερό στα πόδια τους. Το 
πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είχε καταχωρηθεί το 1985, το έτος κατά 
το οποίο παρουσιάζει την εφεύρεση στην Εβδομάδα Brest Διεθνές 
ταχύτητας. Δυστυχώς, η Legaignoux αδελφοί δεν ήταν ακόμα 
τυχεροί. Δεν υπήρχε windsurfing εταιρεία ενδιαφέρεται για την 
ανάπτυξη του νέου αθλήματος. 
Στα επόμενα δύο χρόνια, ήρθε η ώρα να βελτιώσουν τα φτερά 
τους. Το 1987, ο Bruno κάνει μια πολύ επιτυχημένη επίδειξη κατά τη 
διάρκεια της Funboard Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη μεγαλύτερη 
πτέρυγα που κατασκευάστηκε ποτέ: 17m2. Μεταξύ 1988 και 1989, τα 
φτερά είναι πιο σταθερή και πιο ελαφρύ. Μια μεγάλη βελτίωση έχει 
επιτευχθεί. 
Τα πρώτα χαρταετούς δοκιμαστεί σε καταμαράν, μικρά αλιευτικά 
σκάφη, θαλάσσιο σκι, ιστιοσανίδες, skateboards, inline skates, 



φουσκωτά σκάφη, καγιάκ, buggies και πολλές άλλες συσκευές σκάφη. 
Μέχρι το 1993, Dominique και ο Μπρούνο αποφασίζουν να ιδρύσουν 
τη δική τους εταιρεία και να θέσει την εφεύρεσή τους σε εμπορική 
δοκιμή. Μετά από αρκετές συναντήσεις με τον Neil Pryde - μια πολύ 
γνωστή εταιρεία windsurf - η πρώτη σειρά των χαρταετούς αρχίζουν 
να χτυπήσει την αγορά, υπό το εμπορικό σήμα Wipika. Ήμασταν στο 
1995-1996. 
Στη συνέχεια, η χιονόμπαλα άρχισε να αυξάνεται. Κατά τη διάρκεια 
του 1998, Don Montague και Robby Naish ζήτησε άδεια, πάρα 
πολύ. Το 1999, με πολλές προστατευόμενες διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, Bruno κινείται προς τη Δομινικανή Δημοκρατία για την 
ανάπτυξη και την έρευνα πιο δύσκολο στην εξέλιξη kite. 
Είναι ο λόγος που το 1999 Κοίταξα για τους ανθρώπους να 
ασχοληθούν με Wipika και να πάρει τον εαυτό μου περισσότερο 
χρόνο στον τομέα της Ε & Α. Επίσης, μετακόμισε στις αρχές του 2000 
στην Δομινικανή Δημοκρατία το οποίο είναι πραγματικά ένα ιδανικό 
μέρος για την Ε & Α.Δεύτερον, η αγορά δεν ήταν έτοιμη για πιο 
εξελιγμένες χαρταετούς. 
Kiteboarding αρχίζει να θεωρηθεί ως σοβαρή αναπτυσσόμενη νέα 
σπορ. Ασφάλεια, επίσης, είναι μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες 
για τους κατασκευαστές υψηλής προφίλ. Πολλές νέες μάρκες 
ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους και οι αθλητές και οι οργανώσεις 
εξαπλωθεί μέσα από τον κόσμο. 
Το 2008, Dominique και Bruno Legaignoux ανακοινώσει ότι έχουν 
εισέλθει σε μια συνεχή πνευματικής ιδιοκτησίας συμφωνία άδειας 
εκμετάλλευσης με το Best Kiteboarding. 
Η συμφωνία παραχώρησης διευθετεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας μεταξύ των μερών για φουσκωτά χαρταετούς και τα 
συστήματα ελέγχου, το παρελθόν και το παρόν. Το Kiteboarding ή 
Kitesurfing είναι σήμερα 25 ετών.  

 
 

3. Windsurfing 

 



Το windsurfing (ελληνιστί ιστιοσανίδα) απαιτεί την ισορροπία σας 
πάνω σε μια σανίδα, αλλά με σύμμαχο όχι τα κύματα, όπως στο 
surf, αλλά τον άνεμο, γι’ αυτό και η σανίδα συνοδεύεται από το 
πανί, το άλμπουρο (το «κατάρτι» του πανιού) και την μάτσα (η 
λαβή για να κάνετε τους χειρισμούς). Τα μεγέθη της σανίδας και 
του πανιού ποικίλλουν ανάλογα με το σώμα και την εμπειρία του 
καθενός, γι΄ αυτό οι αρχάριοι θα πρέπει να αφιερώσουν λίγες ώρες 
σε φαρδιά σανίδα με την επίβλεψη και τις συμβουλές δασκάλου, 
ώστε να εξοικειωθούν με το σπορ. 

Windsurfing είναι ένα άθλημα επιφανειακών υδάτων, που 
συνδυάζει στοιχεία της σέρφινγκ και ιστιοπλοΐα. Αποτελείται από 
έναν πίνακα συνήθως 2 έως 3 μέτρα μήκος, με όγκο περίπου 60 
έως 250 l, κινούνται με τον άνεμο σε ένα πανί. Η εξέδρα είναι 
συνδεδεμένο με τον πίνακα από μια ελεύθερη περιστροφή 
καθολική κοινή και αποτελείται από ένα κατάρτι , 2 
όψεων έκρηξη και πανί . Το εμβαδόν των ιστίων γενικά κυμαίνεται 
από 2,5 m 2 να 12 m 2, ανάλογα με τις συνθήκες, η ικανότητα του 
ναύτη και τον τύπο της ιστιοσανίδας που έχει αναλάβει. 

Windsurfing μπορεί να ειπωθεί για straddle τόσο η χαλαρή 

κουλτούρα των αθλητικών surf και το πιο βασίζεται σε κανόνες 

περιβάλλον της ιστιοπλοΐας. Αν και θα μπορούσε να θεωρηθεί μια 

μινιμαλιστική εκδοχή ενός ιστιοφόρο , windsurfing προσφέρει 

εμπειρίες που είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της άλλα σχέδια 

ιστιοφόρα. Windsurfers μπορούν να εκτελούν άλματα, 

ανεστραμμένα βρόχους, γυρίζοντας ελιγμούς, και άλλα "freestyle" 

κινήσεις που δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε 

ιστιοφόρο. Windsurfers ήταν ο πρώτος που οδηγούν μεγαλύτερα 

κύματα στον κόσμο, όπως Jaws στο νησί Maui , και, με ελάχιστες 

εξαιρέσεις, δεν ήταν μέχρι την έλευση της ρυμούλκησης στο 

σερφ ότι τα κύματα αυτού του μεγέθους έγινε προσβάσιμος στους 

surfers στις πιο παραδοσιακές ιστιοσανίδες. Ακραία κύματα μέρος, 

πολλές windsurfers εμπειρογνωμόνων θα οδηγούν τα ίδια κύματα 

που wavesurfers κάνουν (αιολική επιτρέποντος) και είναι οι ίδιοι 

συνήθως πολύ επιτευχθεί χωρίς μια εξέδρα σε ένα συμβατικό 

σανίδα του σερφ. 

Η έκρηξη της δεκαετίας του 1980 οδήγησε windsurfing να 
αναγνωριστεί ως ολυμπιακό άθλημα το 1984. Ωστόσο, η 
δημοτικότητα windsurfing είδε μια απότομη πτώση στα μέσα της 
δεκαετίας του 1990, χάρη στις μάχες αδειοδότησης, και ο 
εξοπλισμός όλο και πιο εξειδικευμένες και απαιτούν περισσότερη 
εμπειρία για να πλεύσει. Το άθλημα γνώρισε μια μέτρια ανάκαμψη, 
καθώς οι νέες αρχάριος φιλικό σχέδια έγιναν διαθέσιμα. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dwindsurf%26biw%3D1920%26bih%3D979&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_Water_Sports&usg=ALkJrhjiYWScVQKRh5JWeNEptbehvm8dNA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dwindsurf%26biw%3D1920%26bih%3D979&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Surfing&usg=ALkJrhimYIB9Wk1I9tB09GAHmi9tj7tAhg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dwindsurf%26biw%3D1920%26bih%3D979&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gimbal&usg=ALkJrhhZRY9zh4Az9r4S6pRBChnZLkeKhA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dwindsurf%26biw%3D1920%26bih%3D979&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gimbal&usg=ALkJrhhZRY9zh4Az9r4S6pRBChnZLkeKhA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dwindsurf%26biw%3D1920%26bih%3D979&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mast_(sailing)&usg=ALkJrhiXBE71AWRwXS7ApSenS7qVEfRlnA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dwindsurf%26biw%3D1920%26bih%3D979&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Boom_(sailing)&usg=ALkJrhgtEqOv9DLpDv01D0LHiJrypoohzw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dwindsurf%26biw%3D1920%26bih%3D979&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sail&usg=ALkJrhjXjTcoeHXk3OyF5VWWFrEBD3yeOA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dwindsurf%26biw%3D1920%26bih%3D979&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sailboat&usg=ALkJrhhQo54dgt9a4xIlaNTAXfQ5V2A6lw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dwindsurf%26biw%3D1920%26bih%3D979&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_(beach)&usg=ALkJrhj1tqYqgOw9pmAFiMkcEBX5afMpww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dwindsurf%26biw%3D1920%26bih%3D979&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Maui&usg=ALkJrhhperipEUfzMm8RQtl31ecIHAPpbQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dwindsurf%26biw%3D1920%26bih%3D979&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tow-in_surfing&usg=ALkJrhhMk8m_jus3t-jBpDiE77-1S0OEaA
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Ωστόσο, αρχής γενομένης από το 2000, μεγάλος αριθμός των 
μανιώδεις λάτρεις της ιστιοσανίδας άρχισε να δίνει το άθλημα και 
τη μετάβαση στο άθλημα του Kitesurfing σε μια διαδικασία γνωστή 
ως "Going to the Dark Side" - ένας υπαινιγμός για το Star Wars και 
να ενταχθεί σε ένα αντίπαλο τον αθλητισμό. 

 
4. Surfing 

 

 
Το surfing δεν απαιτεί κανόνες αλλά υπομονή, καλή φυσική 
κατάσταση και φυσικά… κύμα. Αυτό που πρέπει κανείς καταρχήν 
να ξέρει για το δύσκολο -φαινομενικά- σπορ με την σανίδα να 
σκίζει τα κύματα είναι το λεγόμενο paddling. Πρόκειται για τη 
διαδικασία κατά την οποία ο surfer, ξαπλωμένος μπρούμυτα στη 
σανίδα και με το στήθος ανασηκωμένο, χρησιμοποιεί τα χέρια σαν 
κουπιά για να κινηθεί στο νερό. Μετά το paddling θα πρέπει να 
ανέβει κανείς στη σανίδα και να παραμείνει όρθιος πάνω της, 
καθώς το κύμα θα πλησιάζει. Προκειμένου αυτό να γίνει με 
επιτυχία χρειάζεται απόλυτη αυτοσυγκέντρωση, τέλεια ισορροπία 
και σχετική ταχύτητα. 
Για τους αρχάριους, οι καλύτερες παραλίες είναι αυτές με αβαθή 
νερά, μέτριο αέρα και μικρό κυματισμό, χαρακτηριστικά τα οποία 
θα σας βοηθήσουν να κρατήσετε ευκολότερα την ισορροπία σας. 
Στην Αττική, γνωστοί προορισμοί που ευνοούν τα μεγάλα κύματα 
είναι η Βάρκιζα, η Ραφήνα, η Ανάβυσσος, ο Ωροπός και η 
Βουλιαγμένη.  

Surfing είναι ένα από τα παλαιότερα αθλήματα ασκείται στον 
πλανήτη. Η τέχνη της ιππασίας το κύμα, είναι ένα μείγμα της 
συνολικής αθλητισμό και την κατανόηση του ομορφιά και τη 
δύναμη της φύσης. Surfing είναι επίσης ένα από τα λίγα αθλήματα 
που δημιουργεί τη δική του κουλτούρα και τον τρόπο ζωής του. 

Η πράξη της ιππασίας τα κύματα με μια ξύλινη σανίδα προέρχεται 
από την Δυτική Πολυνησία πάνω από τρεις χιλιάδες χρόνια 
πριν. Τα πρώτα surfers ήταν ψαράδες που ανακάλυψαν ιππασίας 
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τα κύματα ως μια αποτελεσματική μέθοδο για να πάρει στην ακτή 
με την ψαριά τους. Τελικά παλεύοντας με τα κύματα αναπτυχθεί 
από το να είναι μέρος της καθημερινής εργασίας να είναι ένα 
χόμπι. Αυτή η αλλαγή επανάσταση surfing. 

Δεν υπάρχει ακριβής καταγραφή όταν stand-up surfing έγινε ένα 
άθλημα. Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια του 15ου αιώνα, 
βασιλιάδες, βασίλισσες και οι άνθρωποι των νήσων Σάντουιτς 
ήταν μεγάλη στο άθλημα της "he'enalu» ή κύμα συρόμενη, στην 
παλιά Χαβάης. 

 

5. Κάνοε 

 

Αρχικά το Κάνοε το χρησιμοποιούσαν οι Ινδιάνοι της Βόρειας 
Αμερικής για τη μετακίνηση στις λίμνες και τα ποτάμια από όπου 
προκύπτει και η ονομασία Καναδικό Κάνοε και κατασκευάζονταν 
από κορμούς δέντρων. Τα Καγιάκ τα χρησιμοποιούσαν οι 
Εσκιμώοι της Γροιλανδίας και αρχικά ήταν από δέρματα. Η χρήση 
των σκαφών και στις δύο περιπτώσεις σκοπό είχε τη διακίνηση 
εμπορευμάτων και την ανεύρεση τροφής. 

Το 1865 ο Σκοτσέζος Τζον Μακ Γκρέγκορ ξεκινώντας μια 
κρουαζιέρα στις λίμνες και τα ποτάμια με ένα κάνοε το οποίο 
ονόμασε "ROB ROY" γίνεται ο εμπνευστής του αθλήματος. 
Βρίσκοντας πολλούς υποστηριχτές το άθλημα αναπτύσσεται και 
εξελίσσεται καταλήγοντας τον Ιούνιο του 1924 να παρουσιάζεται 
ως άθλημα επίδειξης στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. 
Tαυτόχρονα δημιουργείται και η πρώτη Διεθνής Ομοσπονδία με 
την ονομασία "Inernationalla Representantskapet for Kanot-Idrott" 
(IRK). 

Το 1933 διοργανώνεται το 1ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ήρεμων 
Νερών στη Πράγα ενώ εντάσσεται στο πρόγραμμα των 



Ολυμπιακών Αγώνων το 1934. Η πρώτη επίσημη πρεμιέρα του 
Κάνοε-Καγιάκ Flatwater γίνεται το 1936 στην 11η Ολυμπιάδα στο 
Βερολίνο με τη συμμετοχή μόνο στις κατηγορίες ανδρών, ενώ το 
1948 στο Λονδίνο γίνεται και η είσοδος των γυναικείων 
κατηγοριών. Την ίδια χρονιά έχουμε και τη μετονομασία της IRK σε 
ICF "International Canoe Federation". 

Όσον αφορά στο Κάνοε-Καγιάκ Σλάλομ κάνει τα πρώτα βήματά 
του το 1932 στην Ελβετία. Όμως, το ξέσπασμα του 2ου 
Παγκοσμίου Πολέμου θα καθυστερήσει την ανάπτυξή του. 
Εμφανίζεται και πάλι στο προσκήνιο το 1949 με τη διοργάνωση 
του 1ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σλάλομ στη Γενεύη. Για 
πρώτη φορά εντάσσεται στο Ολυμπιακό Πρόγραμμα το 1972. 
Μετά από μία 20ετή απουσία από το επίσημο Ολυμπιακό 
πρόγραμμα επανεμφανίζεται στην Ολυμπιάδα της Βαρκελώνης το 
1992 στον τεχνητό στίβο του “La seu d' Urgell” και από τότε 
καθιερώνεται ως Ολυμπιακό Άθλημα. 

Σήμερα η Διεθνής Ομοσπονδία απαρτίζεται από 113 μέλη μεταξύ 
των οποίων και η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ. 

Στην Οδύσσεια αναφέρεται ότι οι Φαίακες επέλεξαν πλήρωμα 
πενήντα δύο εκλεκτών κωπηλατών για την επάνδρωση καινούριου 
σκάφους. Ήταν τόσο καλοί μάλιστα ώστε δεν χρειάζονταν ούτε 
πηδαλιούχο, ούτε πηδάλιο. 

Το 296 μ.χ. μετάλλιο του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄ παριστά 
τετράκωπο λέμβο ενώ το 973 μ.χ. οχτώ βασιλείς της Σκοτίας, 
Αγγλίας και Ουαλίας επανδρώνουν οκτάκωπο λέμβο με 
πηδαλιούχο τον βασιλέα Έντγκαρ, ο οποίος μόλις είχε στεφθεί 
βασιλιάς της Βρετανίας και κάνουν διαδρομή στον ποταμό Ντι για 
να τον τιμήσουν. 

Το 1715 αρχίζει ο αρχαιότερος αγώνας στον Τάμεση «δια το 
χιτώνιον και έμβλημα του Ντόγκετ». Ο Ντόγκετ διάσημος ηθοποιός 
της εποχής έγινε αφορμή για την δημιουργία στη συνέχεια πολλών 
ανάλογων αγώνων. 

Το 1829 γίνεται η πρώτη επίσημη συνάντηση των οκτακώπων των 
πανεπιστημίων Κέιμπριτζ και Οξφόρδης στον ποταμό Τάμεση, 
που συνεχίζεται μέχρι σήμερα και θεωρείται ένα από τα κορυφαία 
γεγονότα του αθλήματος. 

Η ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (FISA), που έχει έδρα την 
Λοζάνη, επισφραγίζεται το 1892 ενώ τον αμέσως επόμενο χρόνο 
διοργανώνεται το πρώτο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 



Πρώτη εμφάνιση του αθλήματος της κωπηλασίας σε Ολυμπιακός 
Αγώνες καταγράφτηκε το 1900, στο Παρίσι, Έκτοτε 
περιλαμβάνεται ανελλιπώς στην ατζέντα των αθλημάτων των 
Ολυμπιακών Αγώνων. Η κωπηλασία γυναικών συμπεριλήφθηκε 
για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, το 1976 στο Μόντρεαλ. 

 

 

 

6. Κολύμβηση 
 

 
 
Στην αρχαία Ελλάδα η κολύμβηση δεν ήταν άθλημα αλλά ένας 
τρόπος καθημερινής άσκησης και χαλαρώματος. Για το λόγω 
αυτόν χτίζονταν δεξαμενές (πισίνες) ως τμήματα των λουτρών. 
Θεωρούνταν δε προσβολή να ειπωθεί σε κάποιον ότι δεν μπορεί 
να κολυμπήσει ή να τρέξει. 
Κατά την διάρκεια των Ελληνοπερσικών πολέμων στη ναυμαχία 
της Σαλαμίνας (480 π.χ.) λέγεται ότι Σκυλλίας κολύμπησε με τη 
βοήθεια αναπνευστήρα από καλάμι μέχρι τα Πλοία των Περσών 
ώστε να μάθει τα σχέδια τους και να ενημερώσει έγκαιρα τους 
Έλληνες. 
Στην αρχαία Ρώμη η κολύμβηση ήταν μια καθημερινή συνήθεια 
άσκησης. Αγώνες κολύμβησης οργανώνονταν στο ποταμό Τίβερη 
με συμμετοχή συνήθως αξιωματούχων. Ο Ιούλιος Καίσαρας ήταν 
φίλος της κολύμβησης και πολύ καλός κολυμβητής. 
Το κολύμπι ως μαζική διασκέδαση και άσκηση άρχισε να 
διαδίδεται στην Αγγλία γύρω στο 1800. Το 1837 οργανώνονται οι 
πρώτοι κολυμβητικοί αγώνες στο Λονδίνο και ιδρύεται ο πρώτος 
κολυμβητικός σύλλογος ο οποίος το 1880 αριθμεί περισσότερα 
από 300 μέλη. Το 1846 στην Αυστραλία πραγματοποιείτε το 
πρώτο πρωτάθλημα κολύμβησης και το 1862 κατασκευάζεται στην 
Αγγλία η πρώτη κλειστή δεξαμενή. 



Από το 1880-1890 οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 
προχωρούν στην ίδρυση εθνικών κολυμβητικών ομοσπονδιών και 
το 1908 ιδρύεται η Διεθνής Ομοσπονδία Ερασιτεχνικής 
Κολύμβησης (FINA) Federation Internationale de Natation 
Amateur. 
Εκείνη την εποχή η έμφαση δίνονταν στην απόσταση και την 
αντοχή και όχι στην ταχύτητα. Οι κολυμβητές κολυμπούσαν με 
πρόσθιο (breaststroke), η επαφή όμως με λαούς της Ασίας και της 
Αφρικής έγινε αφορμή να αναπτυχθεί το δικό τους στυλ 
κολύμβησης το σημερινό ελεύθερο (freestyle). Με το πέρασμα των 
χρόνων και με της τροποποιήσεις των στυλ αναπτύχθηκαν η 
πεταλούδα (butterfly) και το ύπτιο (backstroke). 
Η κολύμβηση είναι ένα από τα δημοφιλέστερα ολυμπιακά 
αθλήματα. 
Η σύγχρονη κολύμβηση είναι ένα άθλημα ταχύτητας και τεχνικής 
στο νερό, στο οποίο λαμβάνουν μέρος τόσο άντρες όσο και 
γυναίκες και τα αγωνίσματα χωρίζονται ανάλογα, όπως χωρίζονται 
και ανάλογα με τις αποστάσεις. 

 
 

 

 

7. dragonboat 

 

Μια βάρκα δράκος (επίσης dragonboat) είναι μια ανθρώπινη-
powered σκάφη που παραδοσιακά παράγονται στην Δέλτα του 
ποταμού Περλ περιοχή της Κίνας 's νότια επαρχία Γκουανγκντόνγκ 
από ξύλο τικ με διάφορα σχέδια και μεγέθη. Σε άλλα μέρη της 
Κίνας είναι διαφορετικά ξύλα που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή αυτών των παραδοσιακών σκαφών. Είναι ένα από μια 
οικογένεια Παραδοσιακά κωπηλατούνται Long Βάρκες που 
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βρέθηκαν σε όλη την Ασία , την Αφρική και τα νησιά του 
Ειρηνικού. Επί του παρόντος, τα σκάφη γίνονται, για 
ανταγωνιστικούς σκοπούς, από ίνες άνθρακα και άλλα ελαφρά 
υλικά. Dragonboats αποτελούν τη βάση της 
ομάδας κωπηλασίας άθλημα της δράκος βάρκα αγωνιστικά μια 
ερασιτεχνική watersport η οποία έχει τις ρίζες της σε ένα αρχαίο 
τελετουργικό της λαϊκής υποστηρίζοντας χωρικοί που 
πραγματοποιήθηκε κατά τα τελευταία 2000 χρόνια σε όλη τη νότια 
Κίνα. Ενώ «ανταγωνισμός» έχει λάβει χώρα κάθε χρόνο για πάνω 
από 20 αιώνες, ως μέρος των θρησκευτικών τελετών και λαϊκά 
έθιμα, δράκος αγωνιστικά βάρκα έχει αναδειχθεί στη σύγχρονη 
εποχή ως διεθνή αθλητισμό, αρχής γενομένης από το Χονγκ 
Κονγκ το 1976. Αλλά η ιστορία του δράκου βάρκες στο 
ανταγωνισμός φτάσει ήδη από την ίδια εποχή με τα πρωτότυπα 
παιχνίδια της Ολυμπίας στην αρχαία Ελλάδα . Τόσο αγωνιστικά 
βάρκα δράκος και η αρχαία Ολυμπιάδα περιλαμβάνονται πτυχές 
των θρησκευτικών εορτές και εκδηλώσεις της κοινότητας, μαζί με 
τον ανταγωνισμό. 

Για τον ανταγωνισμό εκδηλώσεις, δράκος βάρκες είναι γενικά 
εξοπλισμένα με διακοσμητικά κινεζικού δράκου κεφάλια και οι 
ουρές. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως η κατάρτιση το διακοσμητικό 
εμβλήματα είναι συνήθως αφαιρούνται, αν και το τύμπανο συχνά 
παραμένει στο πλοίο για την πρακτική από τυμπανιστές. 

Οι αγώνες δράκος βάρκα παραδοσιακά πραγματοποιήθηκε ως 
μέρος του ετήσιου Φεστιβάλ Duanwu ή Duen Ng λατρεία στην 
Κίνα. 19ου αιώνα ευρωπαίων παρατηρητών του τελετουργικού 
αγωνιστικά, μην καταλαβαίνοντας τη σημασία της Duanwu, που 
αναφέρεται στο θέαμα ως «Φεστιβάλ Σκαφών Δράκος". Αυτός 
είναι ο όρος που έχει γίνει γνωστή στη Δύση. 

 
8. Κωπηλασία 

 

Kωπηλασία  ονομάζεται ο τρόπος κίνησης των 
κωπήλατων λέμβων σε υδάτινη επιφάνεια (θάλασσα λίμνη 
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ποταμό). Ανάλογα με τον τύπο των σκαφών, διαιρείται σε 4 βασικά 
είδη: κλασική, λαϊκή, με κανό και με μονόξυλο. 

Η κλασική κωπηλασία, ως άθλημα, γίνεται με ειδικά σκάφη, που 
έχουν ολκωτά σέλματα (κινητούς πάγκους) και 
φορητούς σκαρμούς που στερεώνονται στα πλευρά. Η λαϊκή 
κωπηλασία εκτελείται με σκάφη που έχουν ακίνητα σέλματα 
(σταθερούς πάγκους) και σταθερούς σκαρμούς στερεωμένους στα 
πλευρά. Η κωπηλασία με κανό γίνεται με σκάφη ειδικού τύπου 
(κανό), όπου ο κωπηλάτης χειρίζεται δίπλατο, αστερέωτο κουπί. 
Στην κωπηλασία με μονόξυλο, κωπηλατούν με μονόπλατο κουπί 
και στέκονται γονατιστοί στο ένα πόδι. Η συστηματική άσκηση 
στην κωπηλασία αναπτύσσει το μυϊκό σύστημα, δυναμώνει 
την καρδιά, τους πνεύμονες και το νευρικό σύστημα. 

Το άθλημα στην Ελλάδα 

Το άθλημα πρωτοεμφανίζεται στην Ελλάδα το 1885 με την ίδρυση 
του Ομίλου Ερετών (ερέτης: κωπηλάτης) στον Πειραιά. Οι 
εγκαταστάσεις του Ομίλου στην αρχή ήταν στο Νέο Φάληρο, 
ακριβώς πίσω από του ιερό του σημερινού Ναού της 
Μυρτιδιώτισσας, στο σημείο που αρχίζει η Καστέλλα. Στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, οι προγραμματισμένοι τότε 
αγώνες κωπηλασίας δεν έγιναν λόγω καιρού. Όμως δέκα χρόνια 
μετά, το 1906, πραγματοποιούνται οι πρώτοι Πανελλήνιοι ερετικοί 
αγώνες. 
Το 1927 ιδρύεται η Ελληνική Ενωση Φιλάθλων Ναυτικών 
Σωματείων, η οποία αναλαμβάνει την εποπτεία της Κωπηλασίας 
και Ιστιοπλοΐας, των οποίων τον έλεγχο μέχρι τότε είχε 
ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.. 
Από την ευθύνη της Ιστιοπλοΐας διαχώρισε την θέση της 
η Ε.Ε.Φ.Ν.Σ., στην περίοδο της κατοχής, όπου πλέον εμφανίζεται 
η σημερινή "Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία Φιλάθλων 
Ναυτικών Σωματείων", ενώ την εποπτεία 
της Ιστιοπλοΐα αναλαμβάνει η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή 
Ομοσπονδία(Ε.Ι.Ο.). 

Με την ευκαιρία της τέλεσης του πρώτου Παγκοσμίου 
Πρωταθλήματος το 1970 η Ελλάδα «πλημμυρίζει» εξωσκάλμια 
σκάφη και το 1972 οργανώθηκε Πανελλήνιο εφηβικό πρωτάθλημα 
με εξωσκάλμιες λέμβους. 
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ΔΙ ΑΦΟΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΟΥ-ΕΡΑΣΙ ΤΕΧΝΙ ΚΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΣΥΜΠΕΡΙ ΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
Ο αθλητισμός είναι η συστηματική σωματική καλλιέργεια και 
δράση με συγκεκριμένο τρόπο, ειδική μεθοδολογία και 
παιδαγωγική με σκοπό την ύψιστη σωματική απόδοση, ως 
επίδοση σε αθλητικούς αγώνες. Παράλληλα ο αθλητισμός είναι 
ένας κοινωνικός θεσμός ο οποίος αντικατοπτρίζει τη δεδομένη 
κοινωνία και τον πολιτισμό της. Ωστόσο πρέπει να διαχωριστεί η 
έννοια της άθλησης από την έννοια της άσκησης. Η άσκηση γίνεται 
άθληση όταν αποκτάει ανταγωνιστικό χαρακτήρα, για παράδειγμα 
ένας που τρέχει στο δρόμο κάνει άσκηση, ωστόσο εάν έχει 
κάποιον αντίπαλο ώστε για το ποιος θα τερματίσει πρώτος ή 
ακόμα και αν ανταγωνίζεται τον ίδιο του τον εαυτό, με το 
χρονόμετρο κάνει άθληση. 
 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
Ερασιτέχνης αθλητής ονομάζεται ο αθλητής που ασκεί ένα άθλημα 
ως 'hobby' απλά επειδή του αρέσει χωρίς να έχει κάποιο 
οικονομικό όφελος από αυτό. Άθλείται επειδή θέλει να φτιάξει ή να 
διατηρήσει μια καλή φυσική κατάσταση. Μπορεί να έχει έναν 
προπονητή-γυμναστή ο οποίος τον επιβλέπει και του λέει τι 
ασκήσεις να κάνει ή να ασκείται μόνος του.Δεν είναι απαραίτητο να 
ασχολείται καθημερινώς και αδιαλλείπτος με το άθλημα που 
ασκεί.Τέλος ένας ερασιτέχνης αθλητής μπορεί να ανήκει σε ένα 
σωματείο, με το οποίο δεσμεύεται με ένα δελτίο αθλητή, και να 
συμμετέχει σε αγώνες, ανάλογα με το άθλημα που κάνει, 
εκπροσωπόντας την ομάδα του. 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
Επαγγελματίας αθλητής ονομάζεται ο αθλητής που ασκεί το 
άθλημα του ως βασικό επάγγελμα. Κάθε εππαγγελματίας αθλητής 
ανήκει σε ένα σωματείο-ομάδα από την οποία πληρώνεται και 
δεσμεύεται με συμβόλαιο. Συμμετέχει σε αγώνες, κάνοντας 
απόσβεσει των χρήματων που παίρνει, με σκοπό την νίκη. Πίσω 
από κάθε επαγγελματία αθλητή, ειδικότερα πίσω από αθλητές 
υψηλού επιπέδου, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων 
(προπονητές,γιατροί,διατροφολόγοι,μάνατζερ,κλπ) οι οποίοι τον 
παρακολουθούν καθημερίνα ο καθένας με την ειδικότητα του. 
Τέλος ο επαγγελματίας αθλητής οφείλει να προπονείται 
καθημερινά και να ακούει πιστά τις συμβουλές του προπονητή του. 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/Χρονόμετρο


ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
'Ετσι μπορούμε να διακρίνουμε αρκετές διαφορές ανάμεσα στον 
επαγγελματικό και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Μερικές από τις 
οποίες είναι: 
 

– Ο επαγγελματίας αθλητής πρέπει να προπονείται 
καθημερινά και συνεχώς να βελτιώνεται, αντίθετα στον 
ερασιτεχνικό αθλητισμό δεν είναι απαραίτητη η καθημερινή 
προπόνηση. 

– Στον ερασιτεχνικό αθλητισμό ο αθλητής δεν πληρώνεται για 
ό,τι προσφέρει στον σύλλογό του, ενώ στον επαγγελματικό ο 
αθλητής πληρώνεται για να ανήκει και να συνισφέρει στην ομάδα. 

– Πίσω από τους επαγγελματίες αθλητές υπάρχουν άνθρωποι 
που τους παρακολούθουν και φροντίζουν για αυτούς σε 
διάφορουσ τομείς, όμως στον ερασιτεχνικό αθλητισμό ο αθλητής 
βρίσκεται υπό την παρακολούθηση μόνο του προπονητή του. 

– Τέλος, οι επαγελαμτίες αθλητές πρέπει εκτός από την 
προπόνηση τους να προσέχουν και άλλα πράγματα όπως την 
διατροφή τους κ.α., πράγμα που δεν ισχύει τόσο στον ερασιτεχνικό 
αθλητισμό. 
 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΑΘΛΗΤΩΝ 
Η συμπεριφορά των αθλητών, και πιο συγκεκριμένα η 
συμπεριφορα των επαγγελματίων αθλητών  εντός και εκτός 
γηπέδων μπορεί να γίνει παράδειγμα για χιλίαδες ανθρώπους οι 
οποίοι τους θαυμάζουν και θέλουν να τους μοιάσουν. Παγκοσμίου 
κλάσης αθλητές, έχουν αφήσει εποχή με την εξαιρετική 
συμπεριφορα που είχαν καθ' όλη την διάρκεια της καριέρας τους 
χωρίς να δίνουν το παραμικρό δικαίωμα σε κανέναν να τους 
σχολιάσει και να πει κάτι αρνητικό για αυτούς. Βέβαια, υπήρξαν και 
αρνητικά παραδείγματα αθλητών που με την συμπεριφορά τους 
εντός και εκτός γηπέδων κατά την διάρκεια η και μετά το τέλος της 
αθλητικής τους καριέρας οι οποίοι έμειναν στην ιστορία για κάποια 
άσεμνη και απαράδεκτη πράξη τους. Επίσης ένας ακόμα 
παράγοντας της συμπεριφοράς των αθλητών είναι και ο 
“βεντετισμός”, δηλαδή το πόσο προκαλούν τους ανθρώπους για να 
τους σχολιάσουν θέλοντας να δείξουν ότι αυτοί είναι οι καλύτερη 
στο άθλημα τους κάνοντας διάφορες ενέργειες που τους κάνουν να 
ξεχωρίσουν από τους άλλους. Τέλος αρνητικό πρότυπο 
συμπεριφοράς αποτελούν και τα λάθοι που έχουν κάνει πολλοί 
αθλητές σε σχέση με το ντόπινγκ αλλά και το “στήσιμο” αγώνων 
που κατά καιρούς έχουν υπάρξει στον αθλητισμό. 
 
 



ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΜΑΣ ΖΩΗ 

 
Από ότι ξέρουμε ο αθλητισμός υπάρχει από τα αρχαία χρόνια και 
από τότε έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή των 
ανθρώπων και αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα για κάποιους 
ανθρώπους. 
Πολλοί άνθρωποι παρά το φορτωμένο πρόγραμμά τους βρίσκουν 
τρόπους και χρόνο ώστε να αθληθούν.Η καθημερινή άθληση μας 
προσφέρει υγειές και γυμνασμένο σώμα, τα οποία είναι 
παράγοντες για καλύτερες συνθήκες ζωής. 
Οι περισσότεροι έφηβοι συμμετέχουν σε ομαδικά ή ατομικά 
αθλήματα όπως: ποδόσφαιρο,μπάσκετ,τέννις,TAE KWO 
NDO,βόλλευ,στίβο κ.α. Για πάρα πολλούς εφήβους η άθληση είναι 
κομμάτι της καθημερινότητάς τους, διότι μπορεί να έχουν μπει σε 
αυτό το χώρο από νεαρή ηλικία και πλέον είναι μία συνήθεια. Ο 
αθλητισμός προσφέρει και ψυχική ευχαρίστηση γιατί υπάρχει η 
αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε μια ομάδα, δηλαδή ότι ανήκεις σε ένα 
σύνολο και σε ένα ευχάριστο περιβάλλον ή και ακόμα η αίσθηση 
ότι γίνεσαι καλύτερος με την προπόνηση και την  πρακτική. 
Επίσης αν είσαι συγκεντρωμένος στο άθλημα με το οποίο έχεις 
καταπιαστεί εξασκήσε  και μαθαίνεις να είσαι συγκεντρωμένος σε 
ό,τι και αν κάνεις στην υπόλοιπη ζωή σου. 
Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι αν βραβευτείς σε κάποιο άθλημα 
παίρνεις κάποια παραπάνω μόρια στις πανελλαδικές εξετάσεις. 
Από όλα αυτά γίνεσαι πιο κοινωνικός μέσω ομαδικών αθλημάτων 
και αναπτήσεις καλές σχέσεις με πολλούς ανθρώπους. 
Ο αθλητισμός τελικά παίζει μεγάλο ρόλο στην ζωή μας και αξίζει 
κάποιος να ασχολείται και να εξασκήται καθ' όλη την  διάρκεια της 
ζωής του, γιατί έτσι κερδίζει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ΒΙ Α ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 

                                
 
«Μια σπίθα αρκεί να φέρει την καταστροφή»,λέει το σλόγκαν 
της 
Πυροσβεστικής  για τις πυρκαγιές στα δάση. Το ίδιο σλόγκαν 
μπορούμε  
να το μεταφέρουμε και για τα γήπεδα (κυρίως του 
ποδοσφαίρου ). Πόσοιαποέμας       ημασταν θεατές σε σκηνές 
ξυλοδαρμού σε γήπεαδα. Και ενάξει να είσαι θεατής άμα είσαι 
εκ των πρωταγωνιστών, τι γίνεται. 

 

 

      

του Γιώργου Πανταγιά* 

 
   

Δεν είναι σπάνιο μετά π.χ. από ένα 
σκληρό φάουλ ή μια απόφαση του δι
αιτητή 
 να ακολουθήσουν μια σειρά αντιδρά

σεων. 
Οι παίχτες να δέρνονται με τους αντί

παλους. 
Οι παίχτες να δέρνουν το διαιτητή. Οι διαιτητές να δέρνονται   
μεταξύ τους (έχει συμβεί και αυτό ). 
Ο πάγκος της μιας ομάδας αλαλάζοντας να επιτίθεται στον αντίπαλ
ο πάγκο.Στην εξέδρα οι 
μισοί θεατές να ξυλοκοπούνται με τους άλλυς μισούς. 
Το ξύλο μεταφέρεται έξω από το γήπεδο στους γύρω δρόμους με τ
ον καθιερωμένο πλέον πετροπόλεμο με τους αστυνομικούς. 
Και τελειώνει στα...καφενεία μεταξύ αυτών που έβλεπαν το παιχνίδ
ι από την  



τηλεόραση. Τα παραπάνω δεν είναι ανάγκη να συμβούν με 
τη σειρά που περιγράφονται. 
Μπορούν να συμβούν ασχέτως σειράς. 

     
Για ποιο λόγο όμως λειτουργούμε βίαια και γιατί εκδηλώνεται 
αυτή η   συμπεριφορά μας συνήθως στα γήπεδα; 

(Αν και μετά τα τελευταία γεγονότα θα λέγαμε ότι βία συνήθως εκδ
ηλώνεται έξω  
από τα γήπεδα αλλά εδώ θα ασχοληθούμε με την 

βία που αφορμή της είναι τα 
αθλητικά γεγονότα). 

    Γιατί για παράδειγμα όταν μας έρχεται το 
εκκαθαριστικό  της εφορίας δεν πάμε  
να πιάσουμε τον έφορο και να τον σπάσουμε στο ξύλο αλλά  
πάμε με σχεδόν υποτακτικό τρόπο και όταν είμαστε στο γήπεδο κα
ι διαφωνούμε   
με την απόφαση του διαιτητή δεν διστάζουμε να αρπάξουμε ένα κα
δρόνι και να τον κυνηγήσουμε. Και μπορεί να είναι και ο 
ίδιος ο έφορος !!!     
Η βία στον αθλητισμό δεν είναι μόνο φαινόμενο των καιρών μας. 
Υπάρχει από αρχαιοτάτων χρόνων. 
      Παρόλο που οι Ολυμπιακοί Αγώνες της αρχαιότητας ήταν 
προϊόν της υψηλά  
ανεπτυγμένης πολιτιστικά ελληνικής κοινωνίας διαπιστώνου
με ότι στο  
πρόγραμμα των αγώνων  περιλάμβανε και τα ιδιαιτέρως βίαι
α αθλήματα του  
παγκρατίου και της πυγμαχίας. 
Έχουν καταγραφεί πολλοί θάνατοι αθλητών κατά την διάρκεια
 αυτών των   
αθλημάτων χωρίς ωστόσο να θεωρείται κάτι το αρνητικό ή το 
επιλήψιμο.Το να σκοτωθεί , να τραυματιστεί βαριά 
ή να μείνει ανάπηρος στην υπόλοιπη  
ζωή του κάποιος αθλητής ήταν γνωστό και πιθανό.      
Στα μετέπειτα ρωμαϊκά χρόνια που ακολούθησαν έχουμε τις μονομ



αχίες στις αρένες. 

Μονομαχίες μεταξύ των μονομάχων 
 μέχρι θανάτου και μεταξύ των λιονταριών με τους μονομάχους. 
Είναι γνωστό το :΄΄Χαίρε Καίσαρ, οι μελλοθάνατοι σε χαιρετούν.΄΄ 

Στο Βυζάντιο αργότερα έχουμε τις ιπποδρομίες . 
Έντονος  φανατισμός , έχουν χωριστεί σε δυο φατρίες: 
τους Πράσινους και τους Βενέτους. 
Εδώ συμμετέχουν και οι βασιλιάδες. 
Στη μεροληψία μάλιστα του βασιλιά Ιουλιανού του 
Α? υπέρ των Βένετων 
αποδίδεται και η πρώτη αρχή των ταραχών το 532 μ.χ. 
που κατέληξε στη στάση του Νίκα   
κατά τηνοποία σφάχθηκαν μέσα στον ιππόδρομο 30 χιλιάδες άνθρ
ωποι και  
πυρπολήθηκε ένα μεγάλο μέρος της πόλης. 
Και μετά εμείς γκρινιάζουμε για λίγες σπασμένες βιτρίνες γύρω απ
ό το γήπεδο της Τούμπας . 

       Αργότερα στο Μεσαίωνα   
έχουμε τις κονταρομαχίες γνωστές ως Τουρναμέντα. 
Εκεί οι ηττημένοι γίνονταν... 
σουβλάκια από τα κοντάρια των νικητών. 

     
Και ερχόμαστε στον 14ο αιώνα στην Αγγλία που ανακαλύπτεται ένα
 άθλημα αγαπητό  
στις λαϊκές μάζες , 
ταυτόχρονα βίαιο και αιματηρό ώστε διατάρασσε τη δημόσια τάξη, 
με το όνομα  
football. 23 βασιλικά διατάγματα εξεδόθηκαν για να το 
σταματήσουν . 

Ενδιαφέρον   
έχει εδώ να δούμε τους πρώτους κανονισμούς για το ποδόσφαιρο 
το 1845 από  
το σχολείο του Rugby: 
-
Το βίαιο μαρκάρισμα επιτρέπεται μόνο όταν ο αντίπαλος κοντρολά
ρει τρέχοντας  
την μπάλα. 
- 
Κανένας παίχτης δεν επιτρέπεται έξω από την δική του πλευρά να 
κλωτσήσει   τον αντίπαλο. 
- 
Ένας παίχτης όταν πάει να μαρκάρει κάποιον αντίπαλο επιτρέπετα



ι να τον πιάσει  
μόνο από το ένα χέρι αν αυτός προσπαθήσει να τον ρίξει κάτω τότ
ε μπορεί να τον  
κλωτσήσει ελεύθερα 
- 
Κανένας παίχτης δεν επιτρέπεται να έχει στις σόλες ή στα τακούνια
 των παπουτσιών  
του σιδερένιες πρόκες ή σκάρες. 
Έχω την 
εντύπωση ότι αυτοί οι κανονισμοί δεν έχουν καταργηθεί ακόμα απ
ό μερικές 
 ομάδες του Τοπικού μας πρωταθλήματος. 

      
Είναι γεγονός ότι ο αθλητισμός σαν σωματική δραστηριότητα 
και σαν θέαμα  
προσελκύει μεγάλες μάζες ανθρώπων 
(κυρίως το ποδόσφαιρο ). Όμως στα επεισόδια    
που γίνονται μέσα κι 
έξω από το γήπεδο δεν συμμετέχουν όλοι σ?αυτά αλλά ένα μέ
ρος μόνο. Ποιοί είναι αυτοί και γιατί συμπεριφέρνονται έτσι; 

      
Ένα μεγάλο πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας είναι οι ψυχ
ικές ασθένειες. Κατά έναν πολύ συγκρατημένο υπολογισμό , 
σύμφωνα με τους   ειδικούς, το 15% 
του συνολικού πλυθησμού έχει ανάγκη ψυχιατρικής παρακολ
ούθησης. Ένας γιατρός σε κάποιο σεμινάριο αθλητική 
ψυχολογίας είχε πει: 
΄΄Τα γήπεδα είναι οι μεγαλύτεροι χώροι συγκέντρωσης ψυχασ
θενών.  
Ξέρετε πόσοι ?παλαβιάρηδες? μαζεύονται κάθε Κυριακή σε α
υτά;΄΄ 

 Φανταστείτε   να κάθονται και μαζί στην εξέδρα όλοι αυτοί. 

     Η φτώχεια 
, με την έννοια της δυσκολίας απόκτησης κάποιων βασικών  
καταναλωτικών αγαθών δημιουργεί αισθήματα ανισότητας και κατ
ωτερότητας. 

Αν σ’αυτούς προσθέσουμε τους χρήστες ναρκωτικών, αυτούς που 
  ζουν  
στο περιθώριο και αυτούς που έχουν χάσει τις ηθικές τους αξίες 
(κλέφτες, απατεώνες 
κ.ά.) έχουμε ένα μεγάλο ρεζερβουάρ ανθρώπων. 
Από αυτούς τώρα αντλούνται εκείνα τα άτομα που προβαίνουν σε 



βίαιες και επιθετικές  
ενέργειες γιατί οι κοινωνικές συνθήκες τους γεμίζουν με άγχος, φόβ
ο, 
απελπισία, απόγνωση, επιθετικότητα που τους φορτίζουν με επιθε
τικά συναισθήματα , 
τα οποία περιμένουν την ευκαιρία να έρθουν στην επιφάνεια και να
 εκφραστούν με  
βίαιες ενέργειες εκεί όπου 
μπορούν και όπου τους δίνεται η ευκαιρία, γιατί είναι απογοητευμέ
νοι και  
θέλουν να εκδικηθούν την κοινωνία στην οποία ζουν και την 
οποία θεωρούν σαν τον κύριο φταίχτη για την προσωπική τους κατ
άντια ή ταλαιπωρία. 

   
   Ο βασικότερος παράγοντας της δημιουργίας των βιαιοτήτω
ν μέσα στο γήπεδο 
 είναι οπωσδήποτε η δομή του αθλήματος. 
Σε αθλήματα όπου η νίκη στηρίζεται στο βαθμό δεξιότητας όπ
ως π.χ. στην  
ενόργανη και ρυθμική γυμναστική, στις καταδύσεις, στο σκι ή 
στα αθλήματα   
που οι αθλητές αγωνίζονται ο ένας μακριά του αλλού π.χ. 
στην κολύμβηση,  
στο τένις, στους δρόμους, στις ρίψεις η 
δημιουργία επιθετικής συμπεριφοράς είναι ανύπαρκτη ή ελάχ
ιστη. Δεν έχω δει ποτέ  π.χ. στο Ρολαν Γκαρός   
τις τενίστριες να μαλιοτραβιούνται μεταξύ τους ή στις καταδύσ
εις  
οι αθλητές να κάνουν «πατητή» μεταξύ τους. 

      Αντίθετα αθλήματα που στηρίζονται   στο δυναμισμό και 
οι αθλητές έρχονται σε άμεση σωματική επαφή τότε η παραγωγή β
ίας είναι  
αναπόφευκτη π.χ. αμερικανικό φουτμπόλ, ποδόσφαιρο, ράγκμπι 
κ.ά.. Εδώ   
πρέπει να πούμε ότι οι κανονισμοί κάθε αθλήματος παίζουν καθορι
στικό ρόλο για την αποφυγή βιαιοτήτων. 

 Για παράδειγμα στο μπάσκετ , 
ενώ είναι άθλημα με σωματική επαφή η επιθετική συμπεριφορά πο
υ παρατηρείται  
είναι συγκριτικά πολύ μικρότερη από τα προαναφερθέντα αθλήματ
α. 
Αυτό έγκειται στο γεγονός ύπαρξης σαφών και αυστηρών κανονισ
μών που δεν  



αφήνουν  περιθώρια παρερμηνείας. 
Από την άλλη πλευρά εκεί που οι κανονισμοί δεν είναι απόλυτα σα
φείς   
δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων και κατά συνέπεια δημιουργούνται ε
υκολότερα  
βίαιες σκηνές π.χ. το οφ σάιντ, το πέναλτυ, το πλεονέκτημα, η 
πρόθεση κ.ά. 

Yπάρχουν κι άλλοι παράμετροι που καθορίζουν τη στάθμη 
και τη σημασία ενός αγώνα όπως: 

-Το σκορ. Αλλιώς    παίζεις όταν κερδίζεις με 6-0 κι αλλιώς όταν το 
σκορ είναι ισόπαλο ή χάνεις με μικρή διαφορά. 

- Το εκτός ή εντός έδρας παιχνίδι. 
Όταν είσαι γηπεδούχος πλεονεκτείς   
από τη γνώση του χώρου, τη συμπαράσταση των φιλάθλων και γε
νικά την  
ασφάλεια που σου δίνει το οικείο περιβάλλον. 
Από την άλλη αγχώνεσαι για να μην απογοητεύσεις τους   
οπαδούς σου. Σαν φιλοξενούμενος προσπαθείς με δυναμικό 
παιχνίδι να αντιστρέψεις τα παραπάνω αντίπαλα πλεονεκτήματα. 

- Η σημασία του αγώνα. 
Αλλιώς αγωνίζεσαι στον τελικό του κυπέλλου   
κι αλλιώς στους αγώνες πρόκρισης   στη φάση των ομίλων.  

- H θέση των ομάδων στο βαθμολογικό πίνακα. 
Όσο πιο κοντά βρίσκονται τόσο ποιο δυνατά παίζουν. 

- Η θέση των παιχτών στο παιχνίδι. 
Αλλιώς αγωνίζεται ο τερματοφύλακας, αλλιώς ο αμυντικός 
και αλλιώς ο επιθετικός.  

     
Ο προπονητής ασκεί μεγάλη επιρροή στον αγωνιστικό τρόπο της ο
μάδας του. Υπήρχαν προπονητές (δυστυχώς υπάρχουν ακόμα ) 
οι οποίοι έλεγαν στους παίχτες τους «ή η μπάλα ή ο 
παίχτης θα περάσουν. Και οι δυο ποτέ». 
Ή ακόμα θεωρούσαν ότι κάθε παιχνίδι της ομάδας 
τους ήταν και μια πολεμική σύρραξη και αυτός είναι ο?. 

Λεωνίδας με τους παίχτες του να είναι οι 300 και οι αντίπαλοι   
είναι οι?..Πέρσες. 

     Αποτέλεσμα : 
μετά από κάθε παιχνίδι ο γιατρός του αγώνα να έχει τρέξει πι
ο πολύ από τους  
παίχτες. 

- Η διαιτησία. 



Αυτός που θα πληρώσει τα...σπασμένα για την κακή εμφάνιση της 
ομάδας , 
για τα λάθη της άμυνας και του τερματοφύλακα και τις άστοχες κινή
σεις του  
προπονητή είναι , συνήθως , ο διαιτητής. 
Βέβαια κι αυτός με τις ενέργειές   
του κάποιες φορές καταστρέφει παρά διευκολύνει έναν αγώνα. 

     
Ένας άλλος πάρα πολύ σοβαρός λόγος για την επιθετική συμπερι
φορά αθλητών και  
θεατών είναι τα ΜΜΕ. «Πόλεμος στη Τούμπα».» 
Καζάνι που βράζει το Χαριλάου» «Κόλαση το Καραϊσκάκη «, 
«Ανοιχτός ο τάφος του Ινδού»(παλαιότερα). Με τέτοια και 
άλλα χειρότερα πρωτοσέλιδα    είναι   
δυνατόν διαβάζοντας τα ο κάφρος οπαδός να 
περιμένει τους αντιπάλους του  με...λουλούδια; 

    Όμως ο αθλητισμός (βασικά ο ανταγωνιστικός ) 
πέρα από ψυχαγωγία και θωράκιση της υγείας , που αυτό μόνο θα 
έπρεπε να είναι , έχει καταντήσει μέσο 
πολιτικοποίησης και εμπορευματοποίησης . Ένα   από 
τα πολλά παραδείγματα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Βερολίνο 
το 1936 όπου ο Χίτλερ τους 
χρησιμοποίησε για να προπαγανδίσει το πολιτικό του σύστημα. 

      
Τα χρήματα που διακινούνται στον αθλητισμό είναι τεράστια. 
Ένας μέτριος ποδοσφαιριστής αμείβεται πολύ περισσότερο α
πό τον... πρωθυπουργό. 
Οι παράγοντες που έχουν επενδύσει πολλά χρήματα στα σω
ματεία   απαιτούν κέρδη. Έτσι έρχεται η πίεση 
σε παίχτες, προπονητές   
με αποτελέσματα την υπερπροπόνηση, τα αναβολικά και άλλ
α αθέμιτα μέσα (π.χ. χρηματισμός διαιτητών, 
αντιπάλων παιχτών κ.ά.) 

      
Εξάλλου οι ίδιοι οι παράγοντες καλλιεργούν στις τάξεις των ομάδω
ν τους    
θερμοκέφαλους οπαδούς γιατί με αυτό τον τρόπο ασκούν ψυχολογ
ική ή άλλη  
πίεση στους διαιτητές και αντιπάλους για να αποκομίσουν θετικά α
ποτελέσματα. 

      
Οι λύσεις και οι προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήμ



ατος της βίας  
στα γήπεδα είναι πάρα πολλές και αρκετές μπορούν να είναι 
άμεσα  
εφαρμόσιμες. Όμως τίποτα δεν θα γίνει εάν πρώτα εμείς που 
ασχολούμαστε επαγγελματικά με τον αθλητισμό δεν διδάξουμ
ε στους αθλητές  
ή στους μαθητές μας τα Ολυμπιακά ιδεώδη και τις ηθικές αξίες
. Ξεκινώντας από 
τον παιδικό, ερασιτεχνικό αθλητισμό να αποκτήσουν τουλάχι
στον οι   
άμεσα εμπλεκόμενοι παιδεία. Και μετά να στραφούμε στους α
ρμόδιους  
πολιτειακούς φορείς : τοπικές ενώσεις, διαιτησία, ΕΠΟ, 
αστυνομία , Τύπο, κ.λπ. 

 Στο κάτω-κάτω η αποφυγή της βίας στα γήπεδα κάνει 
και καλό στην ... υγεία μας.   
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Ο ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙ Α ΕΛΛΑΔΑ 
 

      Ο αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα αποτελούσε σημαντικό 
μέρος της κοινωνικής 
ζωής και της αγωγής των νέων. Και αυτό διότι οι αρχαίοι Έλληνες 
πίστευαν ότι η υγεία του σώματος πρέπει να συμβαδίζει με τη 
πνευματική υγεία. «Νους υγιής εν σώματι υγιή», όπως έλεγαν οι 
Έλληνες ήταν ο πρώτος λαός που επινόησε τις «αθλοπαιδιές» τις 
οποίες ανήγαγαν σε αγωνίσματα, στα οποία οι 
παίκτες συναγωνίζονταν. Η λέξη Άγων(ας) προέρχεται από το 
ρήμα «Άγω» που σημαίνει «οδηγώ». Το ίδιο ρήμα παράγει την 
λέξη Αγωγή, από την οποία παράγεται η έννοια παιδαγωγός 
(αυτός που άγει, που οδηγεί τον παίδα). Η λέξη «αθλέω» – 
«αθλώ» σημαίνει μόχθος, ανάγκη, αγωνίζομαι. Ο Αριστοτέλης 
έθεσε τον ορισμό της επιστήμης της φυσικής αγωγής, λέγοντας ότι 
εξετάζει το είδος της εκγύμνασης που ταιριάζει σε όλους, αφού 
αποσκοπεί στην γυμναστική εκπαίδευση όλων και όχι μόνων 
αυτών με φυσικά σωματικά χαρίσματα. Κατά τον Αριστοτέλη ο 
σκοπός της 
γυμναστικής είναι παιδαγωγικός και αισθητικός. Ο Αριστοτέλης 
έλεγε ότι η γυμναστική δεν πρέπει να περιλαμβάνει ακρότητες που 
καταστρέφουν την σωματική αρμονία. Γενικά οι αρχαίοι Έλληνες 
προσπαθούσαν να είναι υπέρ του μέτρου στη ζωή, αλλά και να 
κατακτήσουν την ευδαιμονία, την ευτυχία δηλαδή η οποία 
βρίσκεται στο αγαθό, στην αρετή. 
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                  * Ο ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΣ  ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
                    
 
      Αντίθετα στις μέρες μας ο αθλητισμός έχει αλλάξει τρόπο 
σκέψης και   
 φιλοσοφίας δηλαδή ο αθλητισμός περιλαμβάνει ακρότητες οι 
οποίες καταστρέφουν την σωματική αρμονία. Για παράδειγμα στην 
εποχή μας η κυριότερη και αρνητική διαφορά είναι ότι οι αθλητές 
χρησιμοποιούν διάφορες ουσίες για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες 
τους. Οι ουσίες αυτές πέρα από το ότι επιβαρύνουν την υγεία του 
αθλητή δεν είναι και ένα σωστό και δίκαιο μέσο για να πετύχει 
κανείς τον στόχο του. Υπάρχουν όμως και κάποια θετικά στοιχεία 
(!)  
 Αναλυτικότερα : Τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του  νέου 
Αθλητισµού. 
Τα θετικά στοιχεία του αθλητισµού είναι πολλά. Αυτά συνηθίζουµε 
να τα χωρίζουµε  
                  σε οµάδες: τη σωµατική άσκηση και την άσκηση του 
πνεύµατος και της ψυχής. Με   
τη σωµατική άσκηση 
εξασφαλίζει κάποιος µια καλή υγεία και µεγαλύτερη φυσική αντοχή. 
Αισθάνεται   
                  καλύτερα γιατί εξασφαλίζει µια όµορφη εµφάνιση που 
τον γεµίζει αυτοπεποίθηση.   
Βρίσκεται σε φυσικό περιβάλλον ψυχαγωγείται. Πέρα όµως από 
την ψυχαγωγία,   
µπορεί να συνδυάσει την καλή κατάσταση µε το µυαλό,  όπως 
επίσης µαθαίνει 
να συνεργάζεται και να σέβεται τον αντίπαλο. Αναπτύσσονται 
διάφορες αξίες όπως η   
πειθαρχεία, ο αυτοέλεγχος, η κάµψη του εγωισµού και η 
αυτοσυγκέντρωση. Ακόµη ο   
άνθρωπος µε  τον αθλητισµό µπορεί να επικοινωνεί και µε τους 
συνανθρώπους του,   
να εκφράζει τις απόψεις  άλλων. Αυτά όλα τα στοιχεία ταυτίζονται 
με τον αρχαίο   
τρόπο άθλησης… 
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 Εκτός, όµως, από τα αµέτρητα θετικά στοιχεία του αθλητισµού, 
υπάρχει δυστυχώς κι   
ένα πολύ µεγάλο και σοβαρό πρόβληµα. Το αρνητικό αυτό στοιχείο 
είναι η 
εµπορευµατοποίηση που σήµερα την συναντούµε συχνά στα 
γήπεδα ή στους   
διάφορους αγώνες. Με βάση την  εµπορευµατοποίηση έρχεται και 
η βία και ο φανατισµός στα γήπεδα. Είναι πολύ άσχηµο πράγµα να 
βλέπεις πως οι   
νέοι σήµερα δεν µπορούν να παρακολουθήσουν έναν αγώνα 
χωρίς ξυλοδαρµό κ.α. Η   
εµπορευµατοποίηση έκανε τον αθλητισµό να µοιάζει σαν ένα 
ακριβοπληρωµένο   
θέαµα. Αυτή µειώνει την αξία του αθλητισµού, αλλά δεν τα 
απεργούµε, µα   
προσπαθούµε αν όχι να τα εξαφανίσουµε, να τα  καλυτερέψουµε. 
Γιατί όλοι µας 
ξέρουµε πως ο αθλητισµός µας παρέχει πολλά χρήσιµα πράγµατα, 
και σύµφωνα µε   
το ρητό: «νους υγιής εν σώµατι υγιή», είναι ένας σηµαντικότατος 
παράγοντας της   
ζωής µας. 
                     Όμως το κυριότερο αρνητικό στοιχείο είναι οι 
«ουσίες» που παίρνουν οι αθλητές (!)   
                     (ΝΤΟΠΙΝΓΚ) 
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 Αναλυτικότερα : ΝΤΟΠΙΝΓΚ θεωρείται οποιαδήποτε ενέργεια 
μεταβάλλει, με    
οποιοδήποτε τρόπο ή μέθοδο την αγωνιστική διάθεση και 
ικανότητα του αθλητή.   
Το Ντόπινγκ στα σύγχρονα αθλήματα σύμφωνα με την WADA 
(World Anti-Doping    
Agency), είναι η παρουσία μιας απαγορευμένης ουσίας ή των 
μεταβολιτών της σε  βιολογικά δείγματα ενός αθλητή ή ζώου και η 
χρήση ή προσπάθεια για χρήση μιας   
απαγορευμένης ουσίας ή μιας απαγορευμένης μεθόδου με 
απώτερο σκοπό την   
αύξηση της αγωνιστικής απόδοσης .Οι χρήσεις των διαφόρων 
ουσιών ποικίλλουν   
και συνίστανται σε αύξηση της αγωνιστικής απόδοσης ,μείωση της 
αγωνίας,   
αύξηση της μυϊκής μάζας μείωση σωματικού βάρους και 
συγκάλυψη χρήσης   
άλλων ουσιών. Tο Doping απαγορεύεται διότι προκαλεί σοβαρές 
βλάβες στην υγεία   
των αθλητών, αντίκειται στην ίδια την αθλητική ιδέα και αντιβαίνει 
την αθλητική    
νομοθεσία αλλά συχνά, και τη νομοθεσία περί ναρκωτικών. 
Ο άνθρωπος στην αρχή της ζωής του ασχολείται με το σώμα του 
και σχεδόν  καθόλου με την ψυχή του. Αργότερα ασχολείται κυρίως 
με την ψυχή του και πολύ   
λίγο με το σώμα του και αυτό για συντήρηση. Όλοι θέλουμε την 
αιώνια νεότητα.    
Σαν νέοι δεν μας φτάνουν αυτά που φυσιολογικά στην ακμή του το 
σώμα   
προσφέρει, αλλά θέλουμε ακόμα περισσότερα, να γίνουμε 
υπεράνθρωποι, με 
υπερφυσικές δυνάμεις, να είμαστε υπερβολικά δυνατοί με 
εξαιρετικά μεγάλη   
αντοχή (κι ας είναι σε όλους γνωστό ότι η σωματική ρώμη 
συνήθως δεν   
συνδυάζεται με την πνευματική). 
Εάν τα παραπάνω είναι για όλους ποθητά για αυτούς που 
ασχολούνται με τον 
πρωταθλητισμό είναι απαραίτητα. Πρωταθλητισμός σημαίνει 
δύναμη, αντοχή,   
νίκη του αντιπάλου. Σήμερα δε που ο πρωταθλητισμός μπορεί να 
συνδυαστεί και   
με λαμπρή 
καριέρα, άφθονο χρήμα και δόξα ή ακόμα και με ευκολότερη 



 83 

εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση!!, όπως είναι ευνόητο είναι πολύ εύκολο 
να παρασυρθεί   
κανείς σε λιγότερο ή περισσότερο βλαβερά για την υγεία μέσα μια 
και μπορεί άλλοι   
να μίσησαν το χρήμα και άλλοι τη δόξα και τα δύο όμως κανείς. 
Έτσι, με τη σκέψη   
στα ρεκόρ υπεράνθρωπων, αρχίζει το πρόβλημα της δημόσιας 
υγείας που λέγεται   
Ντόπινγκ.   
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