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Ο ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΡΧΜΖ 

 

Σελ επνρή πνπ νη ξσκαίνη ζεκεηψλνπλ κεγάιε αθκή θαη θαηαθέξλνπλ ηειηθά 

λα γίλνπλ θνζκνθξάηνξεο, κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Διιάδαο πηνζεηνχλ πνιιέο 

απφ ηηο ζπλήζεηεο ησλ ειιήλσλ, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη νη ίδηνη δελ 

έθεξαλ ζην θσο λέα γηα ηελ επνρή δεδνκέλα.  Γηα ηνλ αζιεηηζκφ 

ζπγθεθξηκέλα, απηή ηε πεξίνδν ρηίδνληαη πνιιέο αξέλεο, παιαίζηξεο, θαη 

ηππφδξνκνη, εξγαζίεο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ αζιεηηζκνχ ζηελ 

αξραία Ρψκε. 

Αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο δχν πνιηηηζκνχο, Έιιελεο θαη 

Ρσκαίνπο, φζνλ αθνξά ηνλ αζιεηηζκφ, είλαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζηεθαληψλ 

ειηάο σο βξαβεία γηα ηνπο ληθεηέο απφ ηηκεηηθά έπαζια θαη ρξεκαηηθά πνζά, 

εηζάγνληαο έηζη ηνλ νηθνλνκηθφ παξάγνληα ζηνλ αζιεηηζκφ. Απηή ε δηαθνξά 

θαη θαηλνηνκία, ηαπηφρξνλα, ζηνλ αζιεηηζκφ, γίλεηαη θαη ε αηηία γηα πνιινχο 

αλζξψπνπο λα αζρνιεζνχλ επαγγεικαηηθά κε ην αληηθείκελν. Μέζσ ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ αζιεηηζκνχ, φκσο, πξνέθπςαλ πνιιά αθφκε, φπσο ε 

πνιηηηθή ηζρχο πνπ ζηγά-ζηγά απέθηεζαλ νη αζιεηέο, αιιά θαη ε παξνπζία 

γπλαηθψλ γηα πξψηε θνξά ζε αγψλεο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

έλα απφ ηα ζεηηθά απηήο ηεο λέα ηδενινγίαο, αθνχ κέρξη ηφηε δελ είραλ 

απνιχησο θαλέλα δηθαίσκα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 

Χζηφζν, φπσο θαη ζε θάζε νηθνλνκηθφ θιάδν, ν λένο αζιεηηζκφο ηνπ 

ρξήκαηνο ζα δηαθζαξεί ζχληνκα. Έηζη, κε απψηεξν ζθνπφ ην θέξδνο, μεθηλά 

κηα λέα επνρή κε ρξεκαηηζκνχο ησλ θξηηψλ, πξνψζεζε ησλ αζιεηψλ πνπ νη 

δηνξγαλσηέο ήζειαλ κε αζέκηηα κέζα, θαη άιιεο παξφκνηεο κε ηηο ζεκεξηλέο 

κεζφδνπο , ηα νπνία είλαη νη αηηίεο γηα ηηο νπνίεο ν αζιεηηζκφο άξρηζε λα ράλεη 

ηελ αμία ηνπ θαη λα δέρεηαη ηηο πξψηεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο. 

Οη Ρσκαίνη ηεο αξραίαο επνρήο είραλ σο πην θνξπθαίνπο ηξφπνπο 

δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο ηηο κνλνκαρίεο, ηηο ζεξηνκαρίεο θαζψο θαη ηηο 

αξκαηνδξνκίεο, νη νπνίεο ιάκβαλαλ ρψξα ζην Κνινζζαίν.  
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Μονοματίες 

Γεληθά, νη αξραίνη Ρσκαίνη γηα πεξίπνπ 650 ρξφληα είραλ ζπλδέζεη ηελ 

ςπραγσγία ηνπο κε ην αίκα θαη ηνλ ζάλαην ζπλαλζξψπσλ ηνπο. ηηο 

κνλνκαρίεο, ζπγθεθξηκέλα, νη κνλνκάρνη αγσλίδνληαλ κέρξη ηειηθήο πηψζεο ή 

«κέρξη λα ρπζεί αίκα». Απηφ ην θαηφξζσλαλ κε κηα πνηθηιία φπισλ. Σελ 

επνρή ηνπ Κιαπδίνπ νη αγψλεο απηνί γλψξηζαλ ηελ κεγαιχηεξε αθκή ηνπο, 

εμαηηίαο ηεο απφθαζεο ηνπ λα θαζνξίδεηαη ν ληθεηήο  απφ κηα ρεηξνλνκία ηνπ 

ίδηνπ απηνθξάηνξα. 

Θηριοματίες 

 Έλαο αθφκα αηκαηεξφο ηξφπνο δηαζθέδαζεο ήηαλ νη ζεξηνκαρίεο. Απηέο 

πεξηιάκβαλαλ άγξηα δψα απφ καθξηλέο ρψξεο θαη έλαλ άλζξσπν γηα 

αληίπαιν. Μαρεηήο κπνξεί λα ήηαλ δνχινο, κνλνκάρνο ή ην πην ζπλεζηζκέλν 

έλαο βαξππνηλίηεο. Αλάινγα κε ηνλ νπιηζκφ ηνπο δηαθξίλνληαλ νη εμήο 

εηδηθφηεηεο:  

o Θξάθεο κε ζηξνγγπιή αζπίδα θαη καραίξη. 

o Οη retiarii πνπ είραλ ζηελ δηάζεζή ηνπο ηξίαηλα θαη δίρηπ φπνπ κέζα ζε 

απηφ πξνζπαζνχζαλ λα αθηλεηνπνηήζνπλ ην ζεξίν. 

o Οη murmillones νη νπνίνη θνξνχζαλ θξάλνο.  

o Οη secutores νη νπνίνη είραλ αζπίδα θαη καραίξη. 

Αρμαηοδρομίες 

Οη αξκαηνδξνκίεο ιάκβαλαλ ρψξα είηε ζην Κνινζζαίν, είηε πην ζπρλά ζην 

Circus Maximus, έλα ιανθηιέο κέξνο πνπ ζπλήζηδαλ λα ζπρλάδνπλ νη 

Ρσκαίνη. Σν Circus Maximus ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηππνδξνκίεο θαη 

αξκαηνδξνκίεο, αιιά ην πην εληππσζηαθφ ήηαλ φηη κπνξνχζε λα γεκίζεη 

λεξφ θαη λα δηνξγαλσζνχλ αλαπαξαζηάζεηο απφ λαπκαρίεο. 

Βνγηαηδή Άλλα 

Σν κπαιέην είλαη είδνο ρνξνχ, κε θαηαγσγή απφ ηελ Ηηαιία ηνπ 15νπ αηψλα, 
ην νπνίν αξγφηεξα εμειίρζεθε ζηε ζθεληθή ηνπ κνξθή, θπξίσο ζηε Γαιιία θαη 
ηε Ρσζία  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%82
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Έθηνηε έρεη εμειηρζεί ζε είδνο ρνξνύ πςειώλ ηερληθώλ απαηηήζεσλ, κε 
δηθή ηνπ νξνινγία θαη δνκηθή ζύζηαζε 

Θεσξείηαη κία από ηηο πιένλ πςειόβαζκεο ηέρλεο, πνπ απαηηεί πνιπεηή 
εμάζθεζε ώζηε λα θηάζεη θαλείο ζε επαγγεικαηηθό επίπεδν. Ζ εμέιημε 
ηνπ κπαιέηνπ πεξηιακβάλεη ηα είδε ηνπ εμπξεζηνληζηηθνχ θαη λενθιαζηθνχ 
κπαιέηνπ, αιιά θαη ζηνηρεία ηνπ ζχγρξνλνπ ρνξνχ. 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

Κάκε χορευτισ πρζπει να ακολουκεί μια υγιεινι διατροφι. Το ςϊμα για να 

δϊςει το «καλφτερό» του, χρειάηεται να είναι γεμάτο με τα ςωςτά «καφςιμα». Ο 

χορόσ απαιτεί πολφ ενζργεια, ζτςι οι χορευτζσ πρζπει να καταναλϊνουν αρκετζσ 

κερμίδεσ για να ςυμβαδίηουν κερμίδεσ ανά κιλό ςωματικοφ βάρουσ. Μια χαμθλι 

κερμιδικι πρόςλθψθ όχι μόνο δεν προςφζρει ενζργεια, αλλά μπορεί να οδθγιςει 

ςε μια υπό-κατάποςθ πολλϊν μικροκρεπτικϊν ςυςτατικϊν που κα μποροφςαν να 

επθρεάςουν τθν απόδοςθ, τθν ανάπτυξθ και τθν υγεία.  

Η διατροφι ενόσ χορευτι πρζπει να αποτελείται από μια ιςορροπία 

υδατανκράκων, πρωτεϊνϊν, λιπϊν, βιταμινϊν και ανόργανων ςτοιχείων, κακϊσ και 

επαρκείσ ποςότθτεσ υγρϊν.   

Το μπαλζτο, ωσ είδοσ χοροφ, απαιτεί αζρινεσ χορεφτριεσ με λεπτό ςωματότυπο. 

Συχνά, όμωσ, αρκετά κορίτςια(κυρίωσ ςτθν εφθβεία), ςτθν προςπάκειά τουσ να 

αποκτιςουν το ιδανικό ςϊμα, καταλιγουν ςε υπερβολζσ, ενίοτε με ανεξζλεγκτεσ 

ςυνζπειεσ. Ιδιαίτερα τα κορίτςια που αςχολοφνται χρόνια με τον κλαςικό χορό είναι 

πικανό ςε μια περίοδο επαναπροςδιοριςμοφ τθσ ταυτότθτάσ τουσ, όπωσ είναι θ 

εφθβεία, να «ανταγωνίηονται» το είδωλό τουσ ςτον κακρζφτθ. Γι’ αυτό και 

υπάρχουν αρκετά κροφςματα χορευτριϊν με νευρογενι ανορεξία ι ψυχολογικι 

υπερκόπωςθ. Μάλιςτα, δεν είναι ςπάνια τα φαινόμενα νεαρϊν κοριτςιϊν που, 

εξαιτίασ υπερβολικισ άςκθςθσ, ζντονου άγχουσ, αλλά και ανεπαρκοφσ διατροφισ, 

παρουςιάηουν αμθνόρροια (θ περίοδοσ ςταματά για 6 μινεσ ι και περιςςότερο). Η 

μείωςθ των οιςτρογόνων (που ευκφνεται για τισ ανωμαλίεσ τθσ εμμινου ρφςεωσ) 

προκαλεί με τθ ςειρά τθσ οςτεοπόρωςθ. Πρόκειται ουςιαςτικά για τθ «γυναικεία 

ακλθτικι τριάδα» (νευρογενισ ανορεξία, αμθνόρροια, οςτεοπόρωςθ), θ οποία 

αφορά ςυχνά νεαρά κορίτςια που αςχολοφνται ςυςτθματικά με το χορό, αν και 

κατά βάςθ εμφανίηεται ςε επαγγελματίεσ χορεφτριεσ. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BE%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%87%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
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τα πρακτορεία μοντζλων και ςτισ επαγγελματικζσ ςχολζσ χοροφ τα κροφςματα 

ανορεξίασ είναι δεκαπλάςια από ό,τι ςτο γενικό πλθκυςμό. 

Πξσηλό 
1 θεζεδάθη γηανχξηη 2% κε κνχζιη (βάδεηο κέζα ζε έλα κπνι ην γηανχξηη θαη ηα 
κνχζιη θαη πξνζζέηεηο ιίγε θαλέια,  κηα θνπηαιηά κέιη, θαη έλα ςηινθνκκέλν 
θξνχην ηεο αξεζθείαο ζνπ). 

Μέρξη ηηο 6 ην απόγεπκα ηξσο ζηαδηαθά ηα παξαθάησ: 

1ε κέξα : 1 θηιφ μηλφγαια 

2ε κέξα : 1 θηιφ κήια 

3ε κέξα : 1 θηιφ παηάηεο 

4ε κέξα : 1 θηιφ θνηφπνπιν ζηήζνο 

5ε κέξα : 1 θηιφ ςάξη 

Σελ 6ε θαη ηελ 7ε κέξα δηαιέγεηο θαη μαλά ηξσο θάηη απφ ηηο πξνεγνχκελεο 
κέξεο. 

 

Ζ κέξα ηεο μεθηλάεη κε έλα ηζάη κε ιίγν γάια θαη γηανχξηη. Γηα δεθαηηαλφ ηξψεη 
κεξηθά ακχγδαια.  

Σν κεζεκεξηαλφ ηεο απνηειείηαη ζπλήζσο απφ θνηφπνπιν ή γαινπνχια κε 
πξάζηλε ζαιάηα, ε νπνία πεξηέρεη καξνχιη ή ξφθα, θαξφην θαη φηη άιιν 
επηζπκεί (ζε ιαραληθφ) ελψ δελ μερλάεη πνηέ λα βάδεη θαη ιίγν αβνθάλην.  

Σν απφγεπκα πίλεη πάιη έλα ηζάη θαη ην ζπλνδεχεη κε έλα θξνχην.  

Σν βξάδπ ηξψεη κία ζαιάηα πνπ απνηειείηαη απφ ζπαλάθη, ιίγν θηλφα θαη 
κεξηθά θνκκάηηα ζνινκνχ.  

Πξηλ θνηκεζεί πίλεη έλα πνηήξη θξαζί γηα λα ραιαξψζεη κεηά απφ κία 
θνπξαζηηθή κέξα (εηδηθά αλ έρεη θαη παξάζηαζε ε θνχξαζε είλαη πνιχ 
κεγαιχηεξε) θαη ηξψεη έλα cookie ή κεξηθά θνκκάηηα καχξε ζνθνιάηα κε 
κεξηθά βαηφκνπξα.  
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ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ 

 

Το μπαλζτο, ωσ είδοσ χοροφ, απαιτεί αζρινεσ χορεφτριεσ με λεπτό ςωματότυπο. 

Συχνά, όμωσ, αρκετά κορίτςια(κυρίωσ ςτθν εφθβεία), ςτθν προςπάκειά τουσ να 

αποκτιςουν το ιδανικό ςϊμα, καταλιγουν ςε υπερβολζσ, ενίοτε με ανεξζλεγκτεσ 

ςυνζπειεσ. Ιδιαίτερα τα κορίτςια που αςχολοφνται χρόνια με τον κλαςικό χορό είναι 

πικανό ςε μια περίοδο επαναπροςδιοριςμοφ τθσ ταυτότθτάσ τουσ, όπωσ είναι θ 

εφθβεία, να «ανταγωνίηονται» το είδωλό τουσ ςτον κακρζφτθ. Γι’ αυτό και 

υπάρχουν αρκετά κροφςματα χορευτριϊν με νευρογενι ανορεξία ι ψυχολογικι 

υπερκόπωςθ. Μάλιςτα, δεν είναι ςπάνια τα φαινόμενα νεαρϊν κοριτςιϊν που, 

εξαιτίασ υπερβολικισ άςκθςθσ, ζντονου άγχουσ, αλλά και ανεπαρκοφσ διατροφισ, 

παρουςιάηουν αμθνόρροια (θ περίοδοσ ςταματά για 6 μινεσ ι και περιςςότερο). Η 

μείωςθ των οιςτρογόνων (που ευκφνεται για τισ ανωμαλίεσ τθσ εμμινου ρφςεωσ) 

προκαλεί με τθ ςειρά τθσ οςτεοπόρωςθ. Πρόκειται ουςιαςτικά για τθ «γυναικεία 

ακλθτικι τριάδα» (νευρογενισ ανορεξία, αμθνόρροια, οςτεοπόρωςθ), θ οποία 

αφορά ςυχνά νεαρά κορίτςια που αςχολοφνται ςυςτθματικά με το χορό, αν και 

κατά βάςθ εμφανίηεται ςε επαγγελματίεσ χορεφτριεσ. 

 

τα πρακτορεία μοντζλων και ςτισ επαγγελματικζσ ςχολζσ χοροφ τα κροφςματα 

ανορεξίασ είναι δεκαπλάςια από ότι ςτο γενικό πλθκυςμό. 

 

Ψυχογενισ Ανορεξία 

Οι διατροφικζσ διαταραχζσ όπωσ θ νευρικι ανορεξία και θ βουλιμία  μποροφν να 

απειλιςουν τθν ψυχολογικι ευθμερία, τθν υγεία και μερικζσ φορζσ ακόμθ και τθ ηωι. ε 

όλεσ τισ περιπτϊςεισ, οι πάςχοντεσ παρουςιάηουν ςυνεχι εναςχόλθςθ με τα τρόφιμα, 

ζχουν διαςτρεβλωμζνθ εικόνα ςϊματοσ και διατροφικζσ ςυμπεριφορζσ που είναι εκτόσ 

ελζγχου.  

 

Τα διαγνωςτικά κριτιρια τθσ ψυχογενοφσ ανορεξίασ είναι: 

1. ‘Άρνθςθ του ατόμου να διατθριςει το βάροσ του, πάνω από το ελάχιςτο φυςιολογικό 

επίπεδο για τθν θλικία και το φψοσ του. 
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2. Ζντονοσ φόβοσ μιπωσ πάρει το άτομο βάροσ και παχφνει, ακόμθ και όταν το βάροσ του 

είναι κάτω από το κανονικό. 

3. Διαταραχι ςτον τρόπο που το άτομο βιϊνει το βάροσ, το μζγεκοσ ι το ςχιμα του 

ςϊματόσ του. Για παράδειγμα, το άτομο ιςχυρίηεται ότι νιϊκει παχφ, ακόμθ κι όταν είναι 

κάτιςχνο. 

Παρατθριςεισ: Αν πεινάςεισ μετά τισ 6 μπορείσ να βράςεισ μερικά καρότα. Kανονικά δεν 

πρζπει να τρωσ τίποτα μετά τισ 6. Κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ μπορείσ να φασ μζχρι 4 

φροφτα και να πίνεισ όςουσ καφζδεσ και φυςικοφσ χυμοφσ κζλεισ. Μπορείσ να 

αντικαταςτιςεισ το κοτόπουλο με μοςχάρι για τισ υπόλοιπεσ μζρεσ! Απαγορεφεται το 

ανκρακικό, το αλκοόλ, τα γλυκά, τα αλμυρά, και ότι ζχει λίποσ. 

Κοτανίδου Κατερίνα 

Ιςορροπημζνη Διατροφή 

Από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 80, οι διατροφικζσ ςυνικειεσ των Ελλινων άρχιςαν να 

προςεγγίηουν όλο και περιςςότερο το διατροφικό μοντζλο των χωρϊν του δυτικοφ 

κόςμου. Χαρακτθριςτικά αυτοφ του μοντζλου, είναι θ υπερκατανάλωςθ 

προπαραςκευαςμζνων και βιομθχανοποιθμζνων τροφίμων (φαςτ-φουντ κ.α.), θ αφξθςθ 

τθσ κατανάλωςθσ κρζατοσ, αλλαντικϊν, γλυκϊν, ςνακ, αναψυκτικϊν και ποτϊν.  

 

Αποτζλεςμα αυτισ τθσ διατροφισ είναι θ αφξθςθ τθσ παχυςαρκίασ, του διαβιτθ, των 

καρδιαγγειακϊν πακιςεων, του καρκίνου και άλλων εκφυλιςτικϊν αςκενειϊν, που 

μειϊνουν τθν ποιότθτα αλλά και τθ διάρκεια ηωισ. Οι γριγορεσ δίαιτεσ δεν είναι 

ιςορροπθμζνεσ, οπότε μποροφν να βλάψουν ανεπανόρκωτα τθν υγεία. Η γριγορθ απϊλεια 

βάρουσ εγκυμονεί ςοβαροφσ κινδφνουσ για τθν υγεία αφοφ θ απϊλεια δεν είναι λίποσ αλλά 

νερό και μυϊκόσ ιςτόσ. Η επιςτθμονικι κοινότθτα, αποδζχεται ωσ τον πιο αςφαλι ρυκμό 

απϊλειασ βάρουσ τα 2 κιλά τον μθνά δθλαδι μιςό κιλό τθν εβδομάδα. 0ι κεμζλιοι λίκοι ςε 

μια ιςορροπθμζνθ διατροφι είναι: 

 

 Πνηθηιία ζεκαίλεη λα ηξψηε απφ φια ρσξίο φκσο λα θηάλεηε ζε ππεξβνιή 

ζην ζέκα ηεο πνζφηεηαο, φζν θαη ζην ζέκα ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηξνθψλ ζην θάζε γεχκα (απνιχησο φια θαη ιίγν). 

 Απιόηεηα ζεκαίλεη λα κελ θάλεηε πνιχπινθνπο ζπλδπαζκνχο ηξνθψλ. 

 Φπζηθόηεηα ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ηξψηε θάζε ηξνθή φζν ην δπλαηφλ πην 

θνληά ζηελ θπζηθή ηεο θαηάζηαζε (φρη επεμεξγαζκέλεο ηξνθέο ή 

καγεηξεκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κεηψλεηε ε ηπρφλ απψιεηα ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ). 
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Η υιοκζτθςθ τθσ υγιεινισ διατροφισ μζςω τθσ μεςογειακισ διατροφισ ςυνδζεται 

αντίςτροφα με όλουσ τουσ ανκρωπομετρικοφσ δείκτεσ: το βάροσ, το δείκτθ μάηασ ςϊματοσ 

(που λαμβάνει υπόψθ και το φψοσ κάκε ανκρϊπου) κακϊσ και τθν περιφζρεια τθσ μζςθσ, 

που είναι χαμθλότερα ςτα άτομα που τρζφονται με φροφτα και λαχανικά, όςπρια, ψωμί 

ολικισ αλζςεωσ, ελαιόλαδο και λιγότερο κρζασ. Δθλαδι τα βαςικά ςυςτατικά τθσ 

μεςογειακισ διατροφισ.  

 

Θα πρζπει να τονιςτεί και να γίνει απόλυτα κατανοθτό ότι δεν υπάρχουν υγιεινά τρόφιμα 

αλλά υγιεινι διατροφι. Όλεσ οι τροφζσ επιτρζπονται και όλεσ απαγορεφονται, με μζτρο 

όμωσ και ςωςτζσ αναλογίεσ, που ωςτόςο δεν είναι για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ τα 

ίδια. Εξαρτϊνται από το φφλο, τθν θλικία, το επάγγελμα, τθ ςωματικι δραςτθριότθτα, τισ 

υπάρχουςεσ πακιςεισ ι τθν προδιάκεςθ για πακιςεισ, τισ ειδικζσ καταςτάςεισ όπωσ είναι 

θ κφθςθ, ο κθλαςμόσ, θ εφθβεία κ.λπ.  

 

Η ποςότθτα τθσ τροφισ, δθλαδι οι κερμίδεσ που προςλαμβάνει κάποιοσ, πρζπει να είναι 

τόςθ ϊςτε να διατθρείται το βάροσ ςτα επικυμθτά όρια. Η διατροφι πρζπει ναπροςφζρει 

όλα τα απαραίτθτα διατροφικά ςτοιχεία, ςτισ ποςότθτεσ που απαιτοφνται για τον κακζνα. 

 Σν 15 κε 20% ηεο δηαηξνθήο πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ πξσηεΐλεο φπσο 

είλαη ην θξέαο, ην ςάξη, ηα πνπιεξηθά θ.α. 

 Σν 50 κε 60%ηεο δηαηξνθήο πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ πδαηάλζξαθεο, 

φπσο είλαη ην ςσκί, ην ξχδη, ηα δπκαξηθά, νη παηάηεο, ηα θξνχηα, ηα ρφξηα, ηα 

φζπξηα θ.α. 

 Η ζπλνιηθή πνζόηεηα ιίπνπο ηεο δηαηξνθή πξέπεη λα θπκαίλεηαη από 20 

έσο 30%. Γελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 30% ησλ ζπλνιηθψλ καο ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ, δειαδή ηα 33 γξακκάξηα ιηπαξψλ νπζηψλ αλά 1.000 ζεξκίδεο. Απφ 

απηά ηα ιίπε κφλν ην 10% κπνξεί λα είλαη δσηθήο πξνέιεπζεο, δειαδή 11 

γξακκάξηα αλά 1.000 ζεξκίδεο. 

 Τρϊτε κακθμερινά τροφζσ και από τισ ζξι βαςικζσ ομάδεσ τροφϊν, ςφμφωνα με τισ αρχζσ 

τθσ διατροφικισ πυραμίδασ, βαςιηόμενοι περιςςότερο ςτισ φυτικζσ τροφζσ, όπωσ τα 

λαχανικά, τα φροφτα, τα δθμθτριακά και τα όςπρια. 

 

Μεςογειακή Διατροφή 

Μεςογειακι διατροφι είναι όροσ που επινοικθκε από τον φυςιολόγο ΆνςελΚισ για να 

περιγράψει το μοντζλο διατροφισ, το οποίο ακολουκοφςαν οι λαοί των μεςογειακϊν 

χωρϊν που ςυμπεριλαμβάνονταν ςτθ Μελζτθ των Επτά Χωρϊν. (Ιταλία, Ελλάδα, Ιςπανία 
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κ.α.). Στθ Διεκνι Διάςκεψθ για τισ Μεςογειακζσ Διατροφζσ το 1993 αποφαςίςτθκε τι κα 

κεωρείται υγιεινι, παραδοςιακι Μεςογειακι διατροφι και το 1995 μια ομάδα 

επιςτθμόνων του Πανεπιςτθμίου Χάρβαρντ δθμιοφργθςε τθν "Πυραμίδα τθσ Μεςογειακισ 

Διατροφισ". 

 Άθζνλεο θπηηθέο ίλεο(θξνχηα, ιαραληθά, ςσκί/δεκεηξηαθά, παηάηεο, 

φζπξηα, θαξπνί). 

 Διάρηζηα επεμεξγαζκέλα πξντόληα 

 Γαιαθηνθνκηθά πξντόληα(θπξίσο ηπξί θαη γηανχξηη) θαζεκεξηλά ζε κηθξέο 

έσο κέηξηεο πνζφηεηεο 

 Φάξηα θαη πνπιεξηθά ζε κηθξέο έσο κέηξηεο πνζφηεηεο 

 Κόθθηλν θξέαο2 θνξέο ην κήλα 

 Διαηόιαδν σο θχξηα πεγή ιηπαξψλ πνπ πεξηέρνπλ κνλναθφξεζηα ιηπαξά 

νμέα. 

Η ςυγκεκριμζνθ διατροφικι ςφνκεςθ τθσ Μεςογειακισ Διατροφισ ζχει ωσ αποτζλεςμα 

αφενόσ χαμθλι περιεκτικότθτα ςε κορεςμζνα λιπαρά και χολθςτερόλθ και αφετζρου 

υψθλι περιεκτικότθτα ςε υδατάνκρακεσ και ίνεσ. Η κακθμερινι κατανάλωςθ ελαιόλαδου 

ςυνεπάγεται υψθλι περιεκτικότθτα τθσ δίαιτασ ςε μονοακόρεςτα λιπαρά οξζα. 

 

Η πυραμίδα τησ μεςογειακήσ διατροφήσ 

Η Πυραμίδα τθσ Μεςογειακισ Διατροφισ περιλαμβάνει 3 επίπεδα ανάλογα με τθ 

ςυχνότθτα κατανάλωςθσ των ςυγκεκριμζνων τροφίμων. Στθ βάςθ τθσ βρίςκονται τα 

τρόφιμα που πρζπει να καταναλϊνονται κακθμερινά και ςε ςθμαντικζσ ποςότθτεσ, ενϊ 

ςτθν κορυφι είναι όςα πρζπει να καταναλϊνονται ςπάνια και ςε μικρζσ ποςότθτεσ. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, ξεκινϊντασ από τθ βάςθ τθσ πυραμίδασ κα πρζπει να καταναλϊνονται: 

Καθημερινά 

 Γεκεηξηαθά θαη ηα πξντφληα ηνπο (ξχδη, δπκαξηθά, ςσκί, θηι). Παξέρνπλ 

ελέξγεηα, είλαη ρακειά ζε ιίπνο, βνεζνχλ ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ 

θαη κεηψλνπλ ηε ρνιεζηεξφιε. 

 Φξνύηα θαη ιαραληθά. Απνηεινχλ θαιή πεγή αληηνμεηδσηηθψλ θαη πνιιψλ 

βηηακηλψλ, ελψ δξνπλ πξνζηαηεπηηθά ελάληηα ζηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα 

θαη δηάθνξεο κνξθέο θαξθίλνπ. 

 Όζπξηα θαη μεξνί θαξπνί. Έρνπλ πνιιέο θπηηθέο ίλεο θαη βηηακίλεο δίλνληαο 

ελέξγεηα ζηνλ νξγαληζκφ. 
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 Διαηόιαδν. Πξνζηαηεχεη ελάληηα ζηε ζηεθαληαία λφζν, κεηψλεη ηα επίπεδα 

ηεο «θαθήο» ρνιεζηεξφιεο, ελψ απμάλεη ηελ «θαιή ρνιεζηεξφιε». 

 Γαιαθηνθνκηθά πξντόληα. Απνηεινχλ θαιή πεγή αζβεζηίνπ πνπ βνεζάεη 

ζηε δηαηήξεζε ηεο νζηηθήο κάδαο πξνιακβάλνληαο ηνλ θίλδπλν θζνξάο. Δίλαη 

θαιφ λα  πεξηέρνπλ ρακειά ιηπαξά. 

Λίγεσ φορζσ την εβδομάδα 

 Φάξηα. Μεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ζηεθαληαίαο λφζνπ εμαηηίαο ησλ 

σ3 ιηπαξψλ νμέσλ πνπ πεξηέρνπλ. 

 Πνπιεξηθά. Παξέρνπλ πξσηεΐλεο πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο, θαζψο θαη 

ζίδεξν. 

 Απγά. Δίλαη πινχζηα ζε πξσηεΐλεο, βηηακίλεο θαη αλφξγαλα ζηνηρεία. 

 Γιπθά. Πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη κε κέηξν.  

Λίγεσ φορζσ το μήνα 

 Κξέαο. Πεξηέρνπλ πξσηεΐλεο πςειήο δηαηξνθηθήο 

αμίαο, ζίδεξν θαη βηηακίλεο. 

 

 

 

 

Διατροφή και Υγεία 

Η επιςτθμονικι ζρευνα ζχει αποδείξει ότι πολλά από τα ςοβαρότερα νοςιματα ςτα οποία 

αποδίδεται το μεγαλφτερο νοςολογικό φορτίο, ςυνδζονται άμεςα με παράγοντεσ που 

ςχετίηονται με τθ ςφγχρονθ διατροφι. Η ςυςχζτιςθ αυτι ζχει φζρει τθ διατροφι και τισ 

διατροφικζσ ςυνικειεσ ςτο άμεςο ενδιαφζρον τθσ Δθμόςιασ Υγείασ και τθν ζχει αναδείξει 

ςε μια από τισ πρϊτεσ προτεραιότθτεσ για τθν προςταςία και προαγωγι τθσ υγείασ του 

πλθκυςμοφ. 

Παχυςαρκία 
 

Η Παχυςαρκία είναι θ ςυχνότερθ διατροφικι διαταραχι ςτισ αναπτυγμζνεσ κοινωνίεσ. Η 

κφρια αιτία τθσ παχυςαρκίασ είναι θ λιψθ τροφισ ςε ποςότθτα μεγαλφτερθ από όςο 

επιβάλλουν οι φυςιολογικζσ ανάγκεσ και θ φυςικι δραςτθριότθτα του ατόμου. Ο οριςμόσ 
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τθσ παχυςαρκίασ γίνεται με κριτιριο το δείκτθ μάηασ ςϊματοσ. Η παχυςαρκία ςυνδζεται με 

τθν εμφάνιςθ ςειράσ ςοβαρϊν πακολογικϊν καταςτάςεων, όπωσ: 

 

 αθραξψδεο δηαβήηεο 

 Τπέξηαζε 

 Τπεξρνιεζηεξνιαηκία 

 ηεθαληαία λφζνο 

 Αγγεηαθέο παζήζεηο ηνπ εγθεθάινπ 

 Καξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ θαη ηνπ καζηνχ 

 Παζήζεηο ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεο θαη ηνπ ήπαηνο (ιηπψδεο ήπαξ) 

 Αλαπλεπζηηθέο δηαηαξαρέο 

 Οπξηθή αξζξίηηδα θαη νζηενπφξσζε 

 Πεξηνξηζκφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

 Κνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα 
 

Καρδιαγγεικά νοςιματα: 

 Αξηεξηαθή Τπέξηαζε 

 ηεθαληαία Νφζνο 

 Αγγεηαθά Δγθεθαιηθά Δπεηζφδεηα 

 Τπεξιηπηδαηκία 

 αθραξψδεο Γηαβήηεο 

Καρκίνοσ 

 Καξθίλνο Παρένο Δληέξνπ 

 Καξθίλνο ηνκάρνπ 

 Καξθίλνο Μαζηνχ θιπ. 

Ψυχικζσ Πακιςεισ 

 Φπρνγελήο Αλνξεμία 

 Φπρνγελήο Βνπιηκία 

 Δπεηζνδηαθή Πνιπθαγία 

Άλλεσ Πακιςεισ 

 Οζηενπφξσζε 

 Οπξηθή Αξζξίηηδα 

 Δλδεκηθή Βξνγρνθήιε 

 ηδεξνπεληθή Αλαηκία 
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 Παζήζεηο ηνπ Πεπηηθνχ πζηήκαηνο 

 Έιιεηςε Φζνξίνπ 

 

 

 

 

Καρυοφφλλθ Δζςποινα 

Θυςίεσ Ακλθτϊν   

Οι ακλθτζσ, από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα ζχουν, ωσ γνωςτόν, ζνα πολφ 

οργανωμζνο πρόγραμμα. Ζχοντασ ωσ ςκοπό να γίνουν όλο και καλφτεροι 

αφινουν τουσ εαυτοφσ τουσ και τθ προςωπικι τουσ ηωι για να αφοςιωκοφν 

ςτον ακλθτιςμό. Προπονοφνται πολλζσ ϊρεσ κακθμερινά για να μπορζςουν 

να πετφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ και πολλζσ φορζσ αυτό τουσ ικανοποιεί. 

Υπάρχουν όμωσ πολλζσ κυςίεσ που κάνουν υπό τθν προχπόκεςθ να πετφχουν 

τισ προςδοκίεσ τουσ.  

Πξψηα απ΄ φια , πνιιέο θνξέο αλαγθάδνληαη λα θύγνπλ ζε άιιε 
πεξηνρή ή αθόκα θαη ζε άιιε ρώξα, κε απνηέιεζκα λα 
απνκαθξύλνληαη από ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ 
δηάζηεκα. Απηφ είλαη έλα πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν ζε παγθνζκίνπ θήκεο 
αζιεηέο. Μηα αθφκα πνιχ ζεκαληηθή ζπζία πνπ θάλνπλ είλαη ε 
παξακέιεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δηαζθέδαζεο. Αζρνινχληαη ηηο 
πεξηζζφηεξεο ψξεο ηεο κέξαο πξνπνλψληαο θαη πξνζπαζψληαο λα 
κείλνπλ ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, κε απνηέιεζκα λα κε ηνπο κέλεη 
ρξφλνο γηα δηαζθέδαζε ή ςπραγσγία. Δπηπξφζζεηα, πξνζέρνπλ 
εμαηξεηηθά ηε δηαηξνθή ηνπο. Απνθεχγνπλ παρπληηθέο ή αλζπγηεηλέο 
ηξνθέο θαη ηξέθνληαη κε βηνινγηθά πξντφληα θαη ηξνθέο πνπ ζα ηνπο 
πξνζθέξνπλ. Πνιιέο θνξέο ηνπο απαγνξεχεηαη λα θάλε θάπνην θαγεηφ 
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πνπ πηζαλφηαηα κπνξεί λα ηνπο αξέζεη, γηα λα κελ ππάξμνπλ 
παξελέξγεηεο ζην βάξνο ηνπο. 
 
Έρνληαο ιάβεη ππ' φςηλ καο ηηο παξαπάλσ ζπζίεο πνπ θάλνπλ νη 
πεξηζζφηεξνη αζιεηέο γηα ηελ άλνδν ηεο θαξηέξαο ηνπο, είλαη ζεκαληηθφ 
λα ηνλίζνπκε φηη ππάξρνπλ θαη αιιά πνιχ ζεκαληηθά αγαζά πνπ 
νξηζκέλνη αζιεηέο ζηεξνχληαη. Έλα απφ απηά είλαη πσο νξηζκέλνη δε 
κπνξνύλ λα έρνπλ πνιιέο θνηλσληθέο επαθέο ιφγσ ηνπ 
πεξηνξηζκέλνπ ηνπο ρξφλνπ. Όπσο πξναλαθέξζεθε πεξλνχλ αξθεηέο 
ψξεο πξνπνλψληαο, βάδνληαο, πνιιέο θνξέο, ζε θίλδπλν ηε ζσκαηηθή 
ηνπο αθεξαηφηεηα. Τπάξρεη κεγάινο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ, παξ' 
φια απηά, δε ην βάδνπλ θάησ θαη ζπλερίδνπλ λα αλεβάδνπλ ηηο επηδφζεηο 
ηνπο. 
 

Δίλαη αμηνζαχκαζην ην γεγνλφο φηη κεηά απφ ηφζε ζσκαηηθή θαη 

ςπρνινγηθή εμάληιεζε νη πεξηζζφηεξνη ζπλερίδνπλ λα αλεβάδνπλ ηηο 

επηδφζεηο ηνπο θαη απηφ γη απηνχο είλαη ν πξαγκαηηθφο νξηζκφο ηνπ 

αζιεηηζκνχ παξ' φιεο ηηο ζπζίεο ηνπο 

ΚΟΛΤΜΒΖΖ  

Γηαηξνθή 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη θνιπκβεηέο έρνπλ ηδηαίηεξεο δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο θαη 

απμεκέλεο αλάγθεο ζε ελέξγεηα θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

έλαο θνιπκβεηήο  ζα πξέπεη λα ηξψεη πεξηζζφηεξν  ζε ζρέζε κε θάπνηνλ  

πνπ δελ αζιείηαη.  Ζ ζσζηή δηαηξνθή είλαη θξίζηκε φρη κφλν γηα 

ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αζιεηηθήο ηνπ απφδνζεο,  αιιά θπξίσο γηα  ηελ 

αλάπηπμε  θαη ηε  γεληθή ηνπ πγεία. 

Οη ελεξγεηαθέο αλάγθεο δηαθέξνπλ ζε θάζε αζιεηή. Απηέο θαζνξίδνληαη απφ 

παξάγνληέο φπσο ν βαζηθφο κεηαβνιηζκφο, ην ζηάδην αλάπηπμεο πνπ 

βξίζθεηαη θαη ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνινπζεί. 

Οη  αζιεηέο ρξεηάδνληαη εκεξεζίσο, επηπιένλ 500-1500 ζεξκίδεο (αλάινγα ην 

πξφγξακκα πξνπφλεζεο πνπ αθνινπζνχλ), πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο 

απμεκέλεο ελεξγεηαθέο ηνπο αλάγθεο . 

Ο θνιπκβεηήο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή πνπ 

πεξηέρεη κηα δηαινγή απφ ηξνθέο θαη  απφ ηηο 4 βαζηθέο νκάδεο ηξνθίκσλ π.ρ. 
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θξνχηα, ιαραληθά γαιαθηνθνκηθά, θξέαο ή ςάξηα θαη δεκεηξηαθά ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. 

ΚΑΛΟ ΠΡΧΗΝΟ:  Σν πξσηλφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ γεχκα θαη δελ πξέπεη λα 

παξαιείπεηαη πνηέ. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα παηδηά πνπ ηξψλε πξσηλφ 

έρνπλ θαιχηεξε αζιεηηθή απφδνζε ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά πνπ δελ ηξψλε. 

Πξέπεη λα είλαη πινχζην ζε πδαηάλζξαθεο  θαη πξσηεΐλεο  θαη ζα πξέπεη λα 

θαιχπηεη ην 1/4  κε 1/3  ησλ εκεξήζησλ ζεξκηδηθψλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ. 

Αζιεηέο πνπ θάλνπλ πξνπφλεζε ην πξσί θαη δελ πξνιαβαίλνπλ λα θάλε έλα 

πιήξεο πξσηλφ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ έλα κηθξφ ζλαθ πινχζην ζε 

πδαηάλζξαθεο πξηλ ηε πξνπφλεζε. (πρ 1 θξνχην, 1 θιηηδάλη ρπκφ, 1 

θξπγαληά κε κέιη, 1 κπάξα δεκεηξηαθψλ). 

ΤΥΝΑ ΓΔΤΜΑΣΑ΄ Ο αζιεηήο ζα πξέπεη λα ηξψεη 3 θχξηα γεχκαηα θαη 

ελδηάκεζα κηθξά ζλαθο έηζη ψζηε λα έρεη ελέξγεηα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

κέξαο ελψ παξάιιεια λα θαιχπηνληαη  νη απμεκέλεο δηαηξνθηθέο ηνπ 

αλάγθεο. 

ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΔ : Καθώς είναι η κύρια πηγή ενέργειας για ηον 

οργανιζμό πξέπεη λα απνηεινχλ ηε βάζε ηεο δηαηξνθήο ηνπ   (ηνπιάρηζηνλ 50 

–55 % ηεο εκεξήζηαο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο). 

Καιέο πεγέο πδαηαλζξάθσλ : υφμί, ζσμαρικά, θρούηα, δημηηριακά 

ΠΡΧΣΔΨΝΔ Δίλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε  θαη γηα ηε ζπληήξεζε φισλ 

ησλ ηζηψλ ηνπ ζψκαηνο  θαη ηδηαίηεξα ηνπ κπτθνχ ηζηνχ . Απηφ ζεκαίλεη πσο 

αλ ν αζιεηήο δελ θαηαλαιψλεη επαξθή πνζφηεηα ζε πξσηεΐλεο είλαη πην 

επηξξεπήο ζε ηξαπκαηηζκνχο . Οη αζιεηέο πξέπεη λα θαηαλαιψλνπλ 10-15% 

ησλ ζπλνιηθψλ ζεξκίδσλ  απφ πξσηεΐλεο. Οη αλάγθεο ζε πξσηεΐλεο  κπνξνχλ 

θάιιηζηα λα θαιπθζνχλ κέζσ κηαο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο θαη δελ είλαη 

απαξαίηεηε  ε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκάησλ. 

Καιέο πεγέο πξσηετλψλ:  ςάξη, θξέαο, απγά, πνπιεξηθά, γαιαθηνθνκηθά 

πξντφληα 

ΛΗΠΖ: Λεηηνπξγνχλ ζαλ απνζήθεο ελέξγεηαο γηα ηνλ αζιεηή , είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηελ  απνξξφθεζε θάπνησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ φπσο ησλ 

ιηπνδηαιπηψλ βηηακηλψλ (A, D, E, K) θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή 

ζεκαληηθψλ νξκνλψλ.  Πξέπεη λα απνηεινχλ  γχξσ ζην 20-25% ηεο 

εκεξήζηαο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο. Οη θαιχηεξεο επηινγέο γηα πξφζιεςε 

ιίπνπο είλαη ηα ιηπαξά απφ θπηηθά έιαηα (πρ ειαηφιαδν) ,νη μεξνί θαξπνί , ηα 
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ιηπαξά ςάξηα (π.ρ. ζνινκφο, ζαξδέιεο, γαχξν) ελψ  ηα  ιίπε πνπ 

βξίζθνληαη ζηα ηεγαλεηά θαη επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα ζα πξέπεη λα 

πεξηνξίδνληαη. 

ΤΓΡΑ   Ζ θαηαλάισζε πγξψλ πξέπεη λα είλαη ην πξσηαξρηθφ κέιεκα ηνπ 

αζιεηή πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα  θαη κεηά ηελ πξνπφλεζε  αιιά θαη θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο κέξαο ψζηε λα αλαπιεξψλεηαη ε απψιεηα ζε πγξά ιφγσ 

άζθεζεο θαη λα απνθεχγεηαη ε αθπδάησζε ε νπνία κπνξεί λα επηθέξεη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αζιεηηθή απφδνζε.. Σα ηζνηνληθά πνηά απνηεινχλ 

κηα θαιή ιχζε θαζψο εθηφο απφ λεξφ, πεξηέρνπλ κηθξφ πνζνζηφ ζε 

πδαηάλζξαθεο (φπσο γιπθφδε) θαη ειεθηξνιχηεο (φπσο λάηξην) θαη έρνπλ ηελ 

ηδηφηεηα λα απνξξνθψληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ γξήγνξα. 

Θξεπηηθά ζπζηαηηθά ζηα νπνία νη λεαξνί αζιεηέο έρνπλ ζπρλά έιιεηςε 

επνκέλσο πξέπεη λα δψζνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε είλαη  ην αζβέζηην, ε 

βηηακίλε Β6, ην θπιιηθφ νμχ θαη ν ζίδεξνο.   

Αζβέζηην : Δίλαη απαξαίηεην γηα ηελ ζσζηή αλάπηπμε ησλ νζηψλ ελψ  

αλεπαξθήο πξφζιεςε απηνχ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε  ηεο νζηηθήο 

κάδαο πνπ ζπλεπάγεηαη απμεκέλν  θίλδπλν γηα θαηάγκαηα θαη άιινπο 

 ηξαπκαηηζκνχο. 

Σξνθέο πινχζηεο ζε αζβέζηην : γαιαθηνθνκηθά (ηδηαίηεξα ηα θίηξηλα ηπξηά) ηα 

κηθξά ςάξηα (ηδηαίηεξα απηά πνπ ηξψγνληαη κε ην θφθαιν) ν ζνινκφο, ηα 

πξάζηλα θπιιψδε ιαραληθά θαη νη μεξνί θαξπνί. 

ίδεξνο : Μεηαθέξεη νμπγφλν ζηνπο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο θαη ζρεηίδεηαη κε 

ζεκαληηθέο βηνρεκηθέο δηαδηθαζίεο, κε ζηφρν ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Οη 

αζιεηέο θαη ηδηαίηεξα ηα θνξίηζηα  (ιφγσ εκκήλνπ ξχζεο) έρνπλ ηδηαίηεξα 

απμεκέλεο αλάγθεο ζε ζίδεξν. Έιιεηςε απηνχ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δαιάδα, 

αδπλακία, θφπσζε, κεησκέλε ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη κεησκέλε ζπγθέληξσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο. 

Σξνθέο πινχζηεο ζε ζίδεξν:  θφθθηλν θξέαο, φζπξηα , μεξνί θαξπνί , 

δεκεηξηαθά 

Β6 θαη θπιιηθφ νμχ:   Ζ αλεπάξθεηα ζε βηηακίλε Β6 θαη ζε θπιιηθφ νμχ κπνξεί 

λα επηθέξεη ζηνλ αζιεηή  θφπσζε, κπτθφ πφλν, απάζεηα θαη  

απψιεηα ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ . 
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Σξνθέο πινχζηεο ζε Β6 θαη θπιιηθφ νμχ : ην γάια, ην θξέαο, ηα  απγά, νη μεξνί 

θαξπνί, ηα δεκεηξηαθά. 

 Γηαηξνθή πξηλ ηνλ αγψλα: 

 Ζ ππεξπιήξσζε ησλ απνζεθψλ ηνπ γιπθνγφλνπ ζηελ πξσηαγσληζηηθή 

θάζε είλαη απαξαίηεηε αζιεκάησλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε κηα πινχζηα ζε 

πδαηάλζξαθεο , άπαρε θαη θησρή ζε πξσηεΐλεο δηαηξνθή , ηηο ηειεπηαίεο 3-4 

εκέξεο πξηλ ηνλ αγψλα. Σν πνζνζηφ ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηελ 

ελέξγεηα απφ ηηο ηξνθέο είλαη: πδαηάλζξαθεο 60-80%, ιίπε 15-25%, 

πξσηεΐλεο 10-12%. 

Σν γεχκα κεηά ηνλ αγψλα  

1. Πξέπεη λα είλαη πινχζην ζε πδαηάλζξαθεο, γηα λα θαιπθζνχλ νη απψιεηεο 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα θαη λα επαλαζπλδεζεί φζν 

ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα ην κπτθφ γιπθνγφλν. 

2. Πξέπεη λα απνθαζηζηά ηηο πξσηετληθέο δνκέο (κπτθέο ίλεο, έλδπκα, νξκφλεο) 

θαη λα αληηθαζηζηά ηηο βηηακίλεο θαη ηα πγξά κε ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη ηα 

ηρλνζηνηρεία πνπ έρνπλ απεθθξηζεί κέζσ ηεο εθίδξσζεο. 

Γ. ΔΝΓΗΑΜΔΑ ΓΔΤΜΑΣΑ Οη θνιπκβεηέο  ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ έλα 

ελδηάκεζν γεχκα κεηά ην πξσηλφ θαη έλα κεηά ην κεζεκεξηαλφ ηνπο. Απηά ηα 

γεχκαηα ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ 500-600 ζεξκίδεο νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη απφ ηξνθέο πινχζηεο ζε πδαηάλζξαθεο. Οη πδαηάλζξαθεο 

βνεζνχλ λα δηαηεξεζνχλ ηα επίπεδα ζαθράξνπ ζην αίκα ζηε δηάξθεηα ηεο 

πξνπφλεζεο θαη παξέρνπλ κία γξήγνξε πεγή αληηθαηάζηαζεο κπτθνχ 

γιπθνγφλνπ κεηά ηε πξνπφλεζε 

Πξνεηνηκαζία Αζιεηώλ Κνιύκβεζεο 

Σα παηδηά απφ κηθξή θηφιαο ειηθία εθηεινχλ αληαλαθιαζηηθέο , θνιπκβεηηθέο 

θηλήζεηο θαη αληαλαθιαζηηθφ θξάηεκα ηεο αλαπλνήο, φηαλ βξίζθνληαη θάησ 

απφ ην λεξφ. 

Αλ νη αληαλαθιαζηηθέο απηέο θηλήζεηο θαιιηεξγεζνχλ ζσζηά, κπνξνχλ λα 

γίλνπλ εθνχζηεο θνιπκβεηηθέο θηλήζεηο κέζσ ησλ θαηάιιεισλ εξεζηζκάησλ 

θαη ηεο ζσζηήο θνιπκβεηηθήο θαζνδήγεζεο. 

Ζ θνιχκβεζε είλαη ε θαιχηεξε κνξθή άζθεζεο γηα φινπο θαη εηδηθά γηα ηα 

παηδηά. ηηο κηθξέο ειηθίεο φκσο ε αλαςπρή ησλ παηδηψλ ζα πξέπεη λα παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν. Σα παηδηά ζα πξέπεη λα επραξηζηηνχληαη θαη λα παίδνπλ κέζσ 

αζθαιψλ θαη επράξηζησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πηζίλα. 
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Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ε εθκάζεζε ζηηο κηθξέο ειηθίεο ζα πξέπεη λα 

ζηεξίδεηαη ζηηο παηδαγσγηθέο αξρέο, ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο ρσξίο 

πίεζε θαη ζηνλ παηγληψδε ηξφπν εθκάζεζεο. 

Με ηελ θνιχκβεζε ηα παηδηά απνθηνχλ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηα εξεζίζκαηα, 

ζάξξνο θαη πςειφηεξν βαζκφ εκπηζηνζχλεο ζηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ ζπκκεηνρή 

ησλ γνλέσλ ελδπλακψλεη ηε ζρέζε κεηαμχ γνληνχ- παηδηνχ ελψ δηακέζνπ ηεο 

επαθήο κε ηα άιια παηδηά αλαπηχζζεηαη ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ. 

Σα παηδηά γηα λα αγαπήζνπλ ηελ θνιχκβεζε ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ 

εκπηζηνζχλε πξνο ην λεξφ θαη λα ληψζνπλ αζθάιεηα. 

Ο ρξφλνο εθκάζεζεο ζε θάζε παηδί είλαη δηαθνξεηηθφο θαη απηφ έγθεηηαη ζηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε παηδηνχ, ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ αιιά 

θαη ζηελ εμνηθείσζή ηνπ κε ην λεξφ. 

Πνιιά είλαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη κηθξνί θνιπκβεηέο. Απηά 

αλαθέξνληαη θαη ζην ζψκα αιιά θαη ζηελ ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπο. 

Ηζρπξνπνηείηαη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, ζρεκαηίδνπλ νκνξθφηεξν ζψκα 

ελψ παξάιιεια γίλνληαη πην θνηλσληθά θαη καζαίλνπλ λα κνηξάδνληαη 

εκπεηξίεο 

Σν λεξφ ζηελ πηζίλα είλαη κέζν ςπραγσγίαο, ραιάξσζεο θαη ζεξαπείαο. Ζ 

άζθεζε κέζα ζην λεξφ απεπζχλεηαη αθφκε θαη ζε εηδηθέο νκάδεο αηφκσλ. Σν 

θνιχκπη είλαη πξνζηηφ ζε φινπο, θαη δηαθξίλεηαη ζε ςπραγσγηθφ θαη 

αγσληζηηθφ πνπ ρξεηάδεηαη εηδηθή πξνεηνηκαζία, φπνπ ζηελ θαηεγνξία απηή 

αλήθεη θαη ν πξσηαζιεηηζκφο 

Απφ ηελ λεαξή ειηθία πξέπεη ε άζθεζε λα έρεη θαζεκεξηλφ πξνγξακκαηηζκφ. 

Δπνκέλσο ρξεηάδεηαη ζέιεζε, πξνγξακκαηηζκφο θαη πξέπεη λα γλσξίδνπκε 

φηη ε άζθεζε δελ είλαη κφλν γηα νξηζκέλνπο. 

Σέινο πξέπεη λα θάλνπκε απηνθξηηηθή, απηνπξνζηαζία, πξφιεςε κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο αηνκηθήο καο πγηεηλήο πνπ είλαη έλα ζχλνιν γλψζεσλ θαη 

ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε θαη λα εθαξκφδνπκε. Αο πάξνπκε φινη 

απφ ηελ άζθεζε ηα νθέιε, ρσξίο ηδηαίηεξν θφπν κφλν κε ηελ ζέιεζε θαη ηε 

κηθξή ή κεγάιε ζσκαηηθή πξνζπάζεηα, ραξίδνληαο ζηνλ εαπηφ καο επεμία, 

πγεία θαη θαιή πνηφηεηα δσήο. 

Σα νθέιε απφ ηελ θαζεκεξηλή άζθεζε ζην λεξφ είλαη ηα παξαθάησ: 
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Βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο. Απμάλεη ην 

κέγεζνο ησλ αξηεξηψλ. Μεηψλεη ηα επίπεδα ησλ ιηπηδίσλ ζην αίκα. 

Μεγαιχηεξε αληνρή ζηηο αζζέλεηεο θαη ηνπο ηξαπκαηηζκνχο. Πξνθαιεί κηθξή 

απψιεηα ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο. Έρνπκε θαιχηεξν χπλν. Γεκηνπξγεί 

δσληάληα θαη πξνθαιεί εξεκία. Βειηηψλεηαη ε ςπρηθή καο δηάζεζε. Βειηηψλεηαη 

ε ζσκαηηθή καο θαηαζθεπή. 

ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ 

ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΣΖΝ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΚΑΗ ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

ΣΟΤ 

             Πνιιέο θνξέο ζα ζαο έρεη ηχρεη λα κελ έρεηε ηελ απφδνζε πνπ ζα 

ζέιαηε εζείο ή ν πξνπνλεηήο ζαο θαη λα κελ κπνξείηε λα εμεγήζεηε ην γηαηί. 

Πνιιέο θνξέο παξφιν πνπ έρεηε «βάιεη ηα δπλαηά ζαο»  πηζηεχεηε φηη ζα 

κπνξνχζαηε θαη θαιχηεξα. 

             Ζ ζπλνιηθή απφδνζε πνπ ζέιεη λα επηηχρεη έλαο αζιεηήο είλαη έλαο 

ζπλδπαζκφο απφ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο. Αλ ινηπφλ κπνξείηε λα 

θαηαλνήζεηε θαη λα αλαιχζεηε θάζε έλαλ παξάγνληα, ηφηε ζα είζηε έλα βήκα 

πην θνληά λα πεηχρεηε ηνπο ζηφρνπο ζαο. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα 

δνπιέςεηε ηνλ θάζε παξάγνληα μερσξηζηά. Καλέλα ζηνηρείν κφλν ηνπ δελ 

κπνξεί λα δψζεη ηελ επηζπκεηή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεηε ζέζεη, αιιά 

κφλν ζπλδπάδνληαο φια ηα ζηνηρεία καδί ζα κπνξέζεηε λα έρεηε ζπλερή θαη 

ζηαζεξή απφδνζε.  Αλαξσηεζείηε αλ ζε φια ηα παξαθάησ ζηνηρεία 

αλαγλσξίδεηε ζηνηρεία ηνπ εαπηνχ ζαο θαη πξνζπαζήζηε λα ηα δνπιέςεηε 

πξνο φθειφο ζαο. 

1) ΣΔΥΝΗΚΖ 

            Όινη έρεηε έλα ¨θαιφ¨ ζηπι ην νπνίν πξνζπαζείηε λα ην βειηηψζεηε. 

Πξνζπαζείηε φκσο λα δνπιέςεηε θαζεκεξηλά θαη έλα άιιν ζηπι ην ίδην θαιά 

φπσο δνπιεχεηε θαη ην ¨θαιφ¨ ζαο?  Πξνζπαζείηε λα θαιπηεξεχζεηε ηελ 

ηερληθή ζαο ζε άιια ζηνηρεία ? π.ρ.: Δθθηλήζεηο: γξήγνξε αληίδξαζε ,απαιή 

είζνδν, επζπγξακκηζκέλε ζέζε ζψκαηνο ζηελ ¨είζνδν¨ θ.η.ι. 

ηξνθέο: γξήγνξν θαη απαιφ ¨γχξηζκα¨, πξνζνρή ζηα ¨λεθξά¨ ζεκεία ηεο 

ζηξνθήο (φηαλ ε θίλεζε δελ είλαη ζπλερφκελε) , ζπξψμηκν απφ ηνλ ηνίρν κε 

επζπγξακκηζκέλε ζέζε ζψκαηνο, δπλαηά πφδηα , αλαπλνή κεηά ηηο δπν 

πξψηεο ρεξηέο θ.η.ι. 
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Ζ βειηίσζε ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζηπι  είλαη ε ζεκαληηθφηεξε θαη 

¨πινπζηφηεξε¨ πεξηνρή βειηίσζεο γηα ηνπο θνιπκβεηέο-ηξηεο. 

2) ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΣΧΝ ΣΟΥΧΝ 

            Πξνζπαζήζηε λα ζέζεηε εθηθηνχο ζηφρνπο νη νπνίνη ζα απνηεινχλ 

θίλεηξν γηα εζάο. Ο πξνπνλεηήο ζαο κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη  ζηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ ζηφρσλ ζαο. Θα ρξεηαζηεί λα ζέζεηε δπν εηδψλ ζηφρνπο α) 

βξαρπρξφληνπο θαη β) καθξνρξφληνπο. Οη αζιεηέο νη νπνίνη ζπλερψο ζέηνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο βξίζθνληαη πάληα ζε εηνηκφηεηα λα μεπεξάζνπλ ηα 

φπνηα κηθξνπξνβιήκαηα ηνπο εκθαλίδνληαη ή φπνηεο κηθξέο πξνθιήζεηο ζηελ 

πξνπφλεζε (π.ρ. δελ ληψζεηε θεθάηνο ζε κηα πξνπφλεζε αιιά έρεηε έλα 

ζεκαληηθφ ηεζη). Θέηνληαο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, πνιινί θνιπκβεηέο-ηξηεο 

εθεί πνπ θάπνηνη ζπλαζιεηέο ηνπο ζα ληψζνπλ ¨θνπξαζκέλνη¨  εθείλνη ζα 

κπνξνχλ λα ζπλερίδνπλ. 

3) ΘΔΛΖΖ 

            Γηαηί πεηπραίλεηε θάπνηνπο απφ ηνπο ζηφρνπο ζαο θαη φρη θάπνηνπο 

άιινπο? Πνίνη παξάγνληεο είλαη ππεχζπλνη γη απηφ? Πνηνη απφ ηνπο 

παξάγνληεο ζαο βνήζεζαλ ζε θάπνηα ζηηγκή λα θάλεηε αηνκηθφ ζαο ξεθφξ 

ρσξίο λα ην πεξηκέλεηε?  Απφ ηη εμαξηήζεθε νηη ζην ¨θαιφ¨ ζαο ζηπι δελ 

απνδψζαηε ηφζν φζν ζα πηζηεχαηε φηη κπνξείηε? Γηαηί π.ρ. ζηνπο ίδηνπο 

αγψλεο θνιπκπήζαηε θαιά ην 200άξη ζαο θαη φρη ην 100άξη ζαο? 

Αλαξσηεζείηε θαη αλαιχζηε φιεο ηηο παξακέηξνπο , κήπσο ζέιεηε θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ θάηη άιιν? Γαηί? Πνηνο παξάγνληεο ζεσξείηε φηη ζαο 

ηαηξηάδνπλ γηα λα θάλεηε κηα θαιή πξνπφλεζε? (νξηνζέηεζε ζηφρσλ!) 

Όηαλ ηειεηψλεηε κηα πξνπφλεζε φπνπ έρεηε πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ζαο 

αλαξσηεζείηε: γηαηί δνχιέςα ηφζν ζθιεξά? Γηαηί δνχιεςα ηφζν ¨’έμππλα¨? 

4) ΓΗΑΣΡΟΦΖ – ΓΗΑΗΣΑ 

            Φαληαζηείηε ην ζψκα ζαο ζαλ έλα αγσληζηηθφ ακάμη πνπ γηα λα είλαη 

έηνηκν γηα έλα ζθιεξφ αγψλα ρξεηάδεηαη θαιήο πνηφηεηαο βελδίλε, θαιήο 

πνηφηεηαο ιάδηα, πνιχ θαιά ιάζηηρα. Παξφια απηά φκσο αλ ην ακάμη 

ππεξζεξκαλζεί (έιιεηςε λεξνχ) ηίπνηα απφ ηα πξνεγνχκελα πιηθά ζα 

ζεκαίλεη ηίπνηα. 

Δίλαη ινηπφλ ην ζψκα ζαο γεκάην κε ¨βελδίλε¨? (πδαηάλζξαθεο) 
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Δίλαη θαιά ¨ξπζκηζκέλν¨? (πξσηεΐλεο θαη ιίπε) 

Δίλαη ¨θαινιαδσκέλν¨? (λεξφ, ηρλνζηνηρεία, βηηακίλεο) Ζ θαζεκεξηλή ζαο 

δηαηξνθή πεξηέρεη 70% πδαηάλζξαθεο, 20% πξσηεΐλεο θαη 10% ιίπε? 

Αθνινπζείηε ηελ δηαηξνθηθή ππξακίδα? Φξνληίδεηε λα κελ ηξψηε ην ίδην 

θαγεηφ πνιιέο θνξέο?  Μηα κε ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή είλαη ζαλ λα έρεηε 

έλα πνιχ δπλαηφ ακάμη θαη αληί βάιεηε βελδίλε λα ην γεκίζεηε κε λεξφ…..  

5) ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΗ ΠΡΟΠΟΝΖΔΗ 

            Κνιπκπάηε πεξηζζφηεξεο κέξεο ηελ εβδνκάδα απφ απηέο πνπ 

μεθνπξάδεζηε? Κνιπκπάηε ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα (πνζνζηφ 42%), 

ηέζζεξηο θνξέο (57%), έμη θνξέο (85%). Πξηλ ηελ βηνινγηθή ελειηθίσζε 4-5 

θνξέο (κέζν φξν αλά έηνο!)  ηελ εβδνκάδα είλαη αξθεηέο γηα λα ππάξρεη κηα 

κηθξή αιιά ζηαζεξή βειηίσζε. Μεηά ηελ εθεβεία 5-6 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

(κέζν φξν αλά έηνο!) είλαη απαξαίηεηεο γηα λα αξρίζεηε λα απνδίδεηε! 

θεθηείηε φηη ζηελ πεξίνδν ησλ γηνξηψλ ή φηαλ αξξσζηήζεηε ή φηαλ έρεηε 

αγψλεο, ν κέζνο φξνο ησλ πξνπνλήζεσλ ζαο ζην ρξφλν κεηψλεηε δξακαηηθά 

!! Έηζη γηα παξάδεηγκα αλ θάπνηνο έρεη ζρεδηάζεη λα πξνπνλείηαη 4 θνξέο ελ 

εβδνκάδα (57%) , κε φια ηα παξαπάλσ ζην ηέινο ηεο ρξνληάο ην πνζνζηφ 

παξνπζηψλ ηνπ ζηελ πξνπφλεζε ζα είλαη 50%... 

Σν ζψκα ζαο αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηα θαζεκεξηλά πξνπνλεηηθά 

εξεζίζκαηα παξά ζε εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλεηε κέξα παξά κέξα. θεθηείηε 

ην απιά ηελ κηα κέξα θάλεηε πξνπφλεζε θαη απνθηάηε δχλακε θαη ηελ άιιε 

μεθνπξάδεζηε θαη ηελ ράλεηε. (ιίγν αθξαίν ζαλ παξάδεηγκα αιιά αιεζηλφ γηα 

ειηθίεο άλσ ησλ 12 εηψλ!) 

6) ΡΤΘΜΗΖ ΣΟΤ ΒΑΡΟΤ 

            ην παξνπζηάδσ απιά: θάζε γξακκάξην πνπ απνθηάηε ζε κχεο ζαο 

βνεζάεη ζηελ ζπλνιηθή ζαο απφδνζε, θάζε γξακκάξην πνπ θεξδίδεηε ζε ιίπνο 

είλαη απιά έλα πξφζζεην βάξνο πνπ ην ¨θνπβαιάηε¨ καδί ζαο φηαλ 

θνιπκπάηε. Δπηπρψο απηφ δελ είλαη ηφζν αξλεηηθφο παξάγνληαο φηαλ είκαζηε 

κέζα ζην λεξφ (άλσζε), αιιά… ππάξρεη έλα φξην. Υάζηε ιίγν βάξνο 

δνπιεχνληαο ζθιεξφηεξα θαη ηξψγνληαο ηζνξξνπεκέλα φρη θάλνληαο δίαηηα! 

7) ΤΦΟ 

            Σν χςνο δελ είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξείηε λα ηνλ 

θνληξνιάξεηε θαη απηφ γηαηί είλαη θιεξνλνκηθφο. Δίλαη αιήζεηα φηη αλ φινη νη 
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άιινη παξάγνληεο ζα ήηαλ ίδηνη γηα φινπο, νη ςεινί αζιεηέο ζα ππεξηεξνχζαλ. 

Τπάξρνπλ φκσο πνιιά παξαδείγκαηα κηθξφζσκσλ αζιεηψλ-ηξηψλ (π.ρ. 

Janet Evans) πνπ θξφληηζαλ, κε δνπιεηά,  λα ππεξηεξνχλ ζε φινπο ηνπο 

άιινπο παξάγνληεο μεπεξλψληαο έηζη αζιεηέο κε ςειά ραξαθηεξηζηηθά 

8) ΓΤΝΑΜΖ 

            δνπιέςηε ηελ δχλακε ζαο κε έλα θαιά ζρεδηαζκέλν πξφγξακκα 

ελδπλάκσζεο έμσ απφ ην λεξφ φπσο επίζεο δνπιέςηε εμίζνπ ζεκαληηθά ηελ 

δχλακε ζαο θαη κέζα ζην λεξφ κε ηα δηάθνξα ηερληθά κέζα πνπ δηαζέηεηε 

(ρεξάθηα, ιάζηηρα λεξνχ, θ.η.ι.) 

9) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

            αο δίλεη ε νηθνγέλεηα ζαο θνπξάγην γηα λα δίλεηε ηνλ θαιχηεξφ ζαο 

εαπηφ? αο ππνζηεξίδεη ζε απηφ πνπ αγαπάηε? αο δείρλεη φηη λνηάδεηαη γηα 

εζάο ζαλ αζιεηή ή λνηάδεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο επηδφζεηο ζαο? Έξρνληαη 

καδί ζαο ζηνπο αγψλεο γηα λα ζαο δνπλ ή γηα λα ζαο βνεζήζνπλ?  Μήπσο 

ζαο πηέδνπλ πάξα πνιχ? Μήπσο ζαο πηέδνπλ ζπλερψο γηα επηδφζεηο? 

10) ΧΜΑΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ) 

            - Μπτθέο ίλεο (βξαδείαο ζπζηνιήο-εξπζξέο (αεξφβην ‘έξγν), ηαρείαο 

ζπζηνιήο- ιεπθέο (αλαεξφβην έξγν) ? 

            - Μεγάιεο παιάκεο, παηνχζεο ? 

            - Δπιπγηζία, επθηλεζία ? 

            - Λεπηφο ζθειεηφο θαη αδχλαηνο, βαξχο ζθειεηφο θαη κπψδεο? 

            - Κιεξνλνκηθφηεηα? 

11) ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΠΟΝΖΖ 

            Μπνξεί ην ζψκα ζαο λα ειεπζεξψζεη ηελ ελέξγεηα πνπ ηνπ ρξεηάδεηαη 

ζηελ πξνπφλεζε έηζη ψζηε λα εθκεηαιιεπηεί ηα πξνηεξήκαηά ηεο? Δίλαη νη 

πξνπνλήζεηο ζαο αξθεηά απαηηεηηθέο? Αλ λαη πξνζπαζείηε λα δνπιεχεηε 

ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ζαο? Πξνζπαζείηε λα πεηπραίλεηε ηνπο 

ρξφλνπο-ζηφρνπο πνπ ζαο ζέηεη ν πξνπνλεηήο ζαο ζε θάζε πξνπφλεζε? 

Γνπιεχεηε κε ην κπαιφ ζαο (πεξάζκαηα απμαλφκελα, ξπζκφ, ζηξαηεγηθή) θαη 

φρη κφλν κε ην ζψκα ζαο ? Πξνζπαζείηε λα θνηκάζηε θαη λα ηξψηε ζσζηά έηζη 
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ψζηε ην ζψκα ζαο λα κελ αλαγθάδεηε λα δνπιεχεη ζθιεξφηεξα γηα θάηη 

επθνιφηεξν? 

12) ΑΝΣΟΥΖ 

            Ζ θνιπκβεηηθή βάζε γηα ζθιεξή θαη απνδνηηθή πξνπφλεζε. Ζ 

θνιπκβεηηθή βάζε (αληνρή) πξέπεη λα ρηίδεηαη αλεμαξηήηνπ αγσλίζκαηνο. 

Μελ μεγειηέζηε φηη γηα λα θνιπκπήζεηε γξήγνξα 50 ή 100κ. δελ ρξεηάδεηαη ε 

αεξφβηα ηθαλφηεηα. Απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα ην ρηίζηκν ηεο βάζεο απηήο 

είλαη ηα κεγάια ¨θνκκάηηα¨ ζε ππνκέγηζην ξπζκφ ή κηθξφηεξα ¨θνκκάηηα¨ κε 

κηθξφ ζηνπ. Μήπσο απηά είλαη βαξεηά γηα εζάο θαη ¨θιέβεηε¨? Μήπσο 

¨ράλεηε¨ ζπρλά απηέο ηηο πξνπνλήζεηο? Μήπσο θνιπκπάηε πην αξγά απφ φηη 

ρξεηάδεηαη? Μήπσο ζηακαηάηε πνιιέο θνξέο γηα λα ¨θηηάμεηε ηα γπαιάθηα 

ζαο¨? Αλ λαη ηφηε ρηίδεηε ζεκέιηα πνπ ζα ζαο πξνδψζνπλ. Αθφκα θαη αλ είζηε 

αζιεηήο-ηξηα ηαρπηήησλ!! 

13) ΡΤΘΜΟ – ΠΔΡΑΜΑΣΑ κπνξεί λα είζηε πνιχ δπλαηφο-ηε θαη 

γξήγνξνο-ξε κε πνιχ θαιή ηερληθή, λα είζηε πνιχ θαιά θνξκαξηζκέλνο-λε 

θαη πάξαπηα λα κελ κπνξέζεηε λα έρεηε ηελ θνχξζα πνπ ζα ζέιαηε επεηδή 

είραηε ιάζνο πεξάζκαηα! Δίζηε ζε ζέζε λα θαηαιαβαίλεηε ην ξπζκφ ζαο 

(πφζν γξήγνξα ή αξγά θνιπκπάηε) ? Αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνπνλεηή 

ζαο γηα ηα πεξάζκαηα ζαο?  Θπκάζηε ηα πεξάζκαηα πξνεγνχκελεο θνχξζαο 

ζαο ψζηε λα κελ μαλαθάλεηε ην ίδην ιάζνο θαη λα καζαίλεηε απφ ζαο? 

Δμαζθείηε ζσζηά ζηελ πξνπφλεζε ¨ηα ηειεπηαία κέηξα ελφο ζεη¨ έηζη ψζηε λα 

μέξεηε πσο ζα ληψζεηε ζηα ηειεπηαία κέηξα ελφο αγψλα? 

 

 14) ΦΟΡΜΑΡΗΜΑ 

 

    Σν θνξκάξηζκα είλαη κηα ηδηαίηεξε πεξίνδνο, ληψζεηε ζηγνπξηά? Αθνινπζείηε 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ηνπ πξνπνλεηή ζηελ πξνπφλεζε ή βαξηέζηε θαη 

ραιαξψλεηε επεηδή νη πξνπνλήζεηο είλαη πην εχθνιεο? Κνηκάζηε θαη 

μεθνπξάδεζηε αξθεηά ψζηε ην ζψκα ζαο λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο πνπ 

επέξρνληαη  απφ ην θνξκάξηζκα?  Μήπσο ηελ πεξίνδν ηνπ θνξκαξίζκαηνο 

αζρνιείζηε κε άιια ζπνξ πνπ ζαο θνπξάδνπλ θαη κπνξεί θαη λα ζαο 

ηξαπκαηίζνπλ? Αθνινπζείηε ην πξφγξακκα δηαηξνθή ζαο? 
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15) ΑΡΡΧΣΗΔ  

 

 Πφζεο πξνπνλήζεηο ράζαηε επεηδή ήζαζηαλ άξξσζηνη? Πφζε δχλακε 

ράζαηε? Πφζν ζα ρξεηαζηεί γηα λα επαλέιζεηε ζηελ θαηάζηαζε πνπ ήζαζηαλ 

πξηλ απφ έλα θξπνιφγεκα?  Οη αδηαζεζίεο κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ 

ησλ πξνπνλήζεσλ θαη ηελ θνιπκβεηηθή θαηάζηαζε ηνπ αζιεηή-ηξηαο. Μήπσο 

¨πξνθαιείηε¨ έλα θξπνιφγεκα φηαλ βγαίλνληαο απφ ηελ πξνπφλεζε δελ 

ληχλεζηε κε δεζηά ξνχρα θαη δελ θνξάηε ζθνχθν? Αηζζάλεζηε άξξσζηνη? 

Κάλαηε εμεηάζεηο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ? 

 

16) ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

Τπεξθηλεηηθφο-θε ή ηεκπέιεο-ια? Έρεηε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ζαο ή είζηε 

αλαζθαιήο? Ρηζθάξεηε ή πξνηηκάηε ¨εθ ηνπ αζθαινχο¨? Αλ έρεηε θάπνην 

πξνβιεκαηηζκφ ςάρλεηε λα βξείηε ιχζε ή φρη? 

Γελ ππάξρνπλ θαιέο ή θαθέο πξνζσπηθφηεηεο. Μέζα ζε κηα νκάδα θαλέλαο-

κηα δελ είλαη ίδηνο-ηα κε ηνλ ζπλαζιεηή-ηξηα ηνπ. Αλαξσηεζείηε φκσο πσο ε 

πξνζσπηθφηεηα ζαο επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαιπηεξεχζεηε φινπο ηνπο 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξνπκε. 

 

17) ΞΔΚΟΤΡΑΖ 

Φπρηθή θαη ζσκαηηθή! Σν πην ζεκαληηθφ είλαη έλαο θαιφο βξαδηλφο χπλνο θαζ 

φιε ηελ δηάξθεηα κηαο πξνπνλεηηθήο ζεδφλ θαη φρη κφλν πξηλ απφ κεγάινπο 

αγψλεο. Πξέπεη λα μεθνπξάδεζηε αξθεηά πξηλ απφ θάζε πξνπφλεζε γηα λα 

βγαίλεηε θεξδηζκέλνη. Πνιινί απφ ηνπο αζιεηέο θνηκνχληαη ιηγφηεξν απφ νθηψ 

ψξεο ηελ εκέξα,  εηδηθφηεξα ζηηο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ θαη ηνπ ιπθείνπ πνπ 

δηαβάδνπλ κέρξη αξγά ην βξάδπ. Αλαξσηεζείηε αλ θνηκεζείηε ιηγνζηά γηα δπν 

κέξεο ζα κπνξέζεηε λα ¨βγάιεηε¨ πξνπφλεζε έμη ρηιηνκέηξσλ? Αθφκα θαη αλ 

πξνζπαζήζεηε λα θνιπκπήζεηε κε φιεο ζαο ηηο δπλάκεηο ην ζψκα ζαο δελ ζα 

αλαθάκςεη πιήξσο θαη ζα σθειεζείηε ιηγφηεξν.  Σν πφζν ζα θνηκεζείηε  2-3 

κέξεο πξηλ απφ ηνπο αγψλεο είλαη πνιχ πην ζεκαληηθφ απφ ην πφζν ζα 

θνηκεζείηε ηελ πξνεγνχκελε κέξα! Καη αλ ηελ πξνεγνχκελε κέξα θνηκεζείηε 

παξαπάλσ απφ φηη θνηκάζηε ζπλήζσο ηφηε κπνξεί λα ληψζεηε άηνλνη θαη 
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πνιχ πηζαλφλ λα δπζθνιεπηείηε λα βάιεηε ην ζψκα ζαο ζε εηνηκφηεηα γηα λα 

αγσληζηείηε. 

 

18) ΔΤΛΤΓΗΗΑ- ΓΗΑΣΑΔΗ 

Δίζηε αξθεηά επιχγηζηνη ψζηε λα κπνξείηε λα εθηειείηαη ηελ ζσζηή ηερληθή 

ησλ ζηπι? Γλσξίδεηε ηηο αζθήζεηο επιπγηζίαο πνπ ζαο βνεζνχλ? Πεγαίλεηε 

λσξίηεξα ζηελ πξνπφλεζε ψζηε λα δνπιεχεηε ηελ επιπγηζία ζαο? Ζ 

επιπγηζία ζα βνεζήζεη ηελ ζπλνιηθή ζαο απφδνζε ζηελ πξνπφλεζε θάλνληάο 

ζαο πην ¨καιαθνχο¨ θαη αλζεθηηθνχο φηαλ θνπξάδεζηε! Όζν ρξεηάδεηαη λα είζηε 

επιχγηζηνη ζηα ρέξηα θαη ζηνλ θνξκφ γηα λα κπνξείηε λα έρεηε ζσζηή ηερληθή 

άιιν ηφζν ρξεηάδεηαη θαη ζηα πφδηα γηα λα κπνξείηε λα ηα δπλακψζεηε 

πεξηζζφηεξν. 

 

19) ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΑ Α 

Έρεηε εκπηζηνζχλε ζηελ νκάδα ζαο, φηη κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη γηα θάζε 

έλαλ απ’ απηνχο ηνπο παξάγνληεο? 

 

20) ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

Έρεηε επηηχρεη θάπνηνπο απφ ηνπο ζηφρνπο ζαο ψζηε λα  είζηε ¨πεηλαζκέλνη¨ 

λα επηηχρεηε αθφκα πεξηζζφηεξνπο? Ζ πξνζσπηθή επηηπρία θέξλεη φξεμε γηα 

αθφκα πεξηζζφηεξε. 

 

21) ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΠΟΝΖΖ 

Σν πεξηβάιινλ πνπ πξνπνλείζηε έρεη ζεηηθφ αληίθηππν? Οξηνζεηείηε ηνπο 

νκαδηθνχο ζαο ζηφρνπο? Πξνδηαζέηεηε ηνπο ζπλαζιεηέο ζαο γηα θαιή 

πξνπφλεζε, θαιή δνπιεηά, δπλαηή δνπιεηά ρσξίο ηεκπειηά? Έρεηε θαιφ 

εμνπιηζκφ θαη θαιέο εγθαηαζηάζεηο? 
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 22) ΖΛΗΚΗΑ 

 Οη κεγαιχηεξνη αζιεηέο ζε ειηθία είλαη γεληθφηεξα γξεγνξφηεξνη, ιφγν ηεο 

δχλακεο ηνπο αιιά θπξίσο ηεο θνιπκβεηηθήο ηνπο εκπεηξίαο. Απηφο βέβαηα 

είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ πνηθίιεη απφ αζιεηή ζε αζιεηή. Πφηε 

ελειηθησζήθαηε βηνινγηθά? Έρεηε παξαθνινπζήζεη ηελ βηνινγηθή ζαο ειηθία 

κε ηελ αλάινγε εμέηαζε? Ζ βηνινγηθή ζαο σξίκαλζε έρεη αξγφ ή γξήγνξν 

ξπζκφ ζε ζρέζε κε ηελ εκεξνινγηαθή ζαο ειηθία? Έρεηε ελειηθησζεί? Δίζηε 

πην ψξηκνη (ζσκαηηθά) απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ζαο? Θπκεζείηε φηη 

ν ρξφλνο είλαη ν κεγαιχηεξνο ηζνζηαζκηζηήο!! Π.ρ. κελ αλεζπρείηε αλ είζηε 12 

εηψλ θαη ζαο ληθάεη θάπνηνο-πνηα πνπ δείρλεη ζσκαηηθά πην ψξηκνο-ε. 

 23) ΑΓΧΝΔ 

 ιαβαίλεηε κέξνο ζε αγψλεο πνπ είλαη πάληα δχζθνινη ή εχθνινη? ε αγψλεο 

πνπ έρνπλ ςειφ δείθηε αγσληζηηθφηεηαο ή ρακειφ? Όινη νη ηχπνη ησλ 

αγψλσλ βνεζάλε ηελ απφδνζε καο!!  Οη ζρεηηθά ¨εχθνινη¨ καο δίλνπλ ηα 

θίλεηξα πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα λα πξνζπαζήζνπκε λα γίλνπκε θαιχηεξνη, θαη 

νη πην δχζθνινη λα πηζηνπνηήζνπκε ηελ θαιή αγσληζηηθή θαηάζηαζε αιιά θαη 

λα καο δψζνπλ αθφκε δπλαηφηεξα θίλεηξα. 

 

 

 

ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ 

Δίλαη πξάγκαηη αδχλαην λα σξηκάζνπλ νη αζιεηέο. Απφ ηε κηα είζαη παηδί, πνπ 

αθφκα παίδεηο παηρλίδηα. Αιιά, απφ ηελ άιιε, είζαη έλαο ππεξάλζξσπνο 

ήξσαο, πνπ φινη νλεηξεχνληαη λα γίλνπλ. Γελ είλαη, ινηπφλ, λα απνξεί θαλείο 

πνπ δπζθνιεπφκαζηε λα θαηαιάβνπκε πνηνη είκαζηε.  

ΟΡΗΜΟΗ  

• Ζ αζιεηηθή ςπρνινγία κειεηά ηνπο αλζξψπνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ηελ άζθεζε θαζψο θαη ηηο πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο, πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ.  

• Οη αζιεηηθνί ςπρνιφγνη επηδηψθνπλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα βνεζήζνπλ 

αζιεηέο πςεινχ επηπέδνπ, παηδηά, αλζξψπνπο κε ζσκαηηθέο κε 

λνεηηθέο πζηεξήζεηο, άηνκα ηξίηεο ειηθίαο θαη ην κέζν άηνκν, λα 
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πεηχρνπλ θνξπθαίεο επηδφζεηο, πξνζσπηθή επραξίζηεζε θαη 

αλάπηπμε, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ηελ άζθεζε. 

• *Σνλ εληνπηζκφ θαη αμηνιφγεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ αζιεηψλ θαη ησλ νκάδσλ (π.ρ. δηαρείξηζε 

άγρνπο). 

•  *Σελ επηινγή αζιεηψλ κε βάζε ηα επηζπκεηά γηα ην άζιεκα 

ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζιεηψλ (π.ρ. απηνπεπνίζεζε, 

επθπΐα, δηαλνεηηθή ζθιεξφηεηα).  

• *Σελ αμηνιφγεζε ησλ ςπρνινγηθψλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ απνθαηάζηαζε απφ ηξαπκαηηζκνχο (π.ρ. λνεξή απεηθφληζε).  

• *Σνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αζιεηψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζην άζιεκά ηνπο (π.ρ. θίλεηξα). 

«Όηαν ζηέκεζαι ζηο βάθρο, πρέπει να είζαι ζε θέζη να αναρωηηθείς: 

Ποιος κέρδιζε ασηό ηο μεηάλλιο;». 

Φπρνινγηθή πξνεηνηκαζία αζιεηώλ πςεινύ επηπέδνπ 

• *Σειηθφο ζηφρνο  

• O Έιεγρνο ζπλαηζζεκάησλ θαη πξνζνρήο  

• Αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ θαη πιάλσλ αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

Ο Ρόινο ηνπ πξνπνλεηή 

Πξέπεη 

•  Να απνδερζεί θαη λα θαιιηεξγεί ηηο βαζηθέο ςπρνινγηθέο δεμηφηεηεο 

ησλ αζιεηψλ.  

• Να ηνλίδεη θαη λα πξνσζεί ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ζπλεξγαζία κε 

αζιεηηθφ ςπρνιφγν.  

Φάζεηο Φπρνινγηθήο πξνεηνηκαζίαο αζιεηώλ 

• Μαθξνρξφληα (4-12 ρξφληα).  

• O ηφρνο: Τπνζηήξημε γηα λα παξακείλεη αθνζησκέλνο  

• Βξαρπρξφληα γηα ζπγθεθξηκέλν αγψλα (ιίγεο βδνκάδεο έσο ιίγα 

δεπηεξφιεπηα πξηλ ηνλ αγψλα).  
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• O ηφρνο: Δπίηεπμε ζηφρσλ ππφ πίεζε  

Αγσληζηηθή. 

•  O ηφρνο: πγθέληξσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα.  

• Μεηά-αγσληζηηθή. 

•  O ηφρνο: Υεηξηζκφο επηηπρίαο/ ή απνηπρίαο.  

• Υσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε γίλεηαη ε ελεκέξσζε 

θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ αζιεηή κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, ηε 

ιήςε ηζηνξηθνχ αιιά θαη ηε ρξήζε έγθπξσλ θαη ζηαζκηζκέλσλ 

ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ. ηε δεχηεξε θάζε μεθηλάεη ε παξέκβαζε θαη 

ε εθκάζεζε ηνπ αζιεηή ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ θαη ηξφπσλ ρεηξηζκνχ 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηνλ απαζρνινχλ (π.ρ. αγσληζηηθφ άγρνο, 

δηαρείξηζε θξίζεσλ ζηελ νκάδα, ρακειή απηνζπγθέληξσζε, ρακειή 

αγσληζηηθά απηνπεπνίζεζε θ.α.). ηελ ηξίηε θάζε ν αζιεηήο  θαιείηαη 

λα εθαξκφζεη ζηνλ αγψλα ή θαη ζηελ πξνπφλεζε απηά ζηα νπνία 

δνχιεςε ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο ηνπ. Σέινο ζηελ ηέηαξηε θαη 

ηειεπηαία θάζε γίλεηαη ε επαλαμηνιφγεζε θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο 

ησλ ζηφρσλ (π.ρ. κεηά απφ θάπνην ηξαπκαηηζκφ, κεηά απφ ην ηέινο 

κηαο ζεδφλ ή ελφο κεγάινπ αγψλα) πξνθεηκέλνπ λα δνχκε ηε βειηίσζε 

ή κε ηνπ αζιεηή αιιά θαη λα ζέζνπκε λέα δεδνκέλα ζηε ζπλεξγαζία 

καο. Δπηπιένλ ε ηέηαξηε θάζε κπνξεί λα αθνξά ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 

θαξηέξαο ελφο αζιεηή θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ γηα ηε κεηά ηνλ 

πξσηαζιεηηζκφ δσή. 

ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ 

Ζ Κνιχκβεζε είλαη απφ ηα βαζηθά αζιήκαηα θαη ππάξρεη ζην πξφγξακκα ησλ 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ απφ ηελ Α΄ Οιπκπηάδα ηνπ 1896 ζηελ Αζήλα. Μαδί κε 

ην ζηίβν είλαη ηα πην δεκνθηιή νιπκπηαθά αζιήκαηα. Ζ θνιχκβεζε ήηαλ απφ 

ηα πξψηα αζιήκαηα πνπ αγσλίζηεθαλ θαη γπλαίθεο ζε Οιπκπηάδεο, αθνχ ηα 

γπλαηθεία αγσλίζκαηα θνιχκβεζεο δηεμάγνληαη απφ ην 1912 ζηε ηνθρφικε. 

Αγψλεο θνιχκβεζεο δηεμήρζεζαλ θαη ζηνπο κεζννιπκπηαθνχο ηνπ 1906.Ζ 

Διιάδα έρεη επηά νιπκπηαθά κεηάιιηα (έλα ρξπζφ, ηξία αζεκέληα θαη ηξία 

ράιθηλα) ζηελ θνιχκβεζε, φια απφ ηελ Α΄ Οιπκπηάδα ηνπ 1896 ζηελ Αζήλα. 

Ζ Κνιύκβεζε είλαη άζιεκα θίλεζεο κέζα ζην λεξφ. Χο άζιεκα, ην 

θνιχκπη, είλαη απφ ηα πην παιηά θαη ζπλεζέζηεξα. Οη αξραίνη Έιιελεο ηνπ 

έδηλαλ πνιιή πξνζνρή θαη ζεσξνχζαλ άζρεκν πξάγκα ην λα κελ κπνξεί 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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θάπνηνο λα θνιπκπά. ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 1896 πεξηιήθζεθε 

σο ηδηαίηεξν άζιεκα θαη ην θνιχκπη θη απφ ηφηε έγηλε έλα απφ ηα πην 

αγαπεηά αγσλίζκαηα. 

Ηζρχνπλ, φπσο γηα φια ηα αζιήκαηα, δηαηάμεηο θαη θαλφλεο ηεο 

θνιχκβεζεο. Σα αγσλίζκαηα πνπ δηεμάγνληαη είλαη: Γηα ηνπο άλδξεο, 100 

κ., 200 κ., 400 κ., 1500 κ. ειεχζεξεο θνιχκβεζεο, 4Υ200 κ. νκαδηθφ θαη 

4Υ100 αηνκηθφ, 200 κ. πεηαινχδα θαη 100 κ. χπηην θ.ά. 

Γηα ηηο γπλαίθεο είλαη ηα ίδηα εθηφο απφ ηα 1500 κ. πνπ ηα έρνπλ 800 κ. 

Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί θαλείο λα θνιπκπά είλαη πνιινί. 

Σν πξφζζην θνιχκπη, ην πην απιφ, μεθνχξαζην θαη ζπλεζηζκέλν θνιχκπη. 

' απηή ηελ πεξίπησζε ν άλζξσπνο κέζα ζην λεξφ θηλείηαη έηζη αθξηβψο 

φπσο ν βάηξαρνο. 

Σν θξφνπι ή ην ειεχζεξν θνιχκπη. Σν ζψκα βξίζθεηαη ζ' επίπεδε ζρεδφλ 

ζέζε κε ην λεξφ, κπξνχκπηα δει., κε ην πξφζσπν πξνο ην λεξφ θαη ηα 

ρέξηα θηλνχληαη ειεχζεξα θάλνληαο θπθιηθέο θηλήζεηο, ε κηζή θακπχιε ηνπ 

θχθινπ γίλεηαη κέζα απφ ην λεξφ θη ε άιιε κηζή πάλσ απ' ηελ επηθάλεηά 

ηνπ, ζηνλ αέξα. 

Πξφζζην πεηαινχδαο. Ο θνιπκβεηήο θηλείηαη έηζη πνπ δίλεη ηελ εληχπσζε 

ηεο πεηαινχδαο, φπσο αλαπεδά πάλσ ζην λεξφ. 

Σν λαπηηθφ ή ην πιάγην. Γελ ζεσξείηαη επίζεκν είδνο θνιχκβεζεο. (γηα ηα 

επίζεκα βι. ζην ηέινο ηεο ζειίδαο) Ο θνιπκβεηήο θηλείηαη πιάγηα κέζα 

ζην λεξφ, πφηε απφ ηε κηα πιεπξά, πφηε απ' ηελ άιιε. 

Σν χπηην θνιχκπη, φηαλ ν θνιπκβεηήο βξίζθεηαη ζε ζέζε αλάζθειε κέζα 

ζην λεξφ, κε ηελ πιάηε ηνπ δει. ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. 

Καηάδπζε Θεσξείηαη είδνο ηεο ηερληθήο θνιχκβεζεο. Γηα λα θνιπκπήζεη 

θάπνηνο κ' απηφλ ηνλ ηξφπν, πξέπεη λα έρεη κάζεη λα ειέγρεη πνιχ θαιά 

ηελ αλαπλνή ηνπ, επεηδή ρξεηάδεηαη λα παξακείλεη γηα νξηζκέλν δηάζηεκα 

θάησ απφ ην λεξφ. Πξέπεη λα δηαηεξεί ηα κάηηα αλνηρηά, γηα λ' απνθχγεη 

πηζαλά θηππήκαηα. Δπίζεκα (Οιπκπηαθά) αγσλίζκαηα ηεο θνιχκβεζεο 

(κε ηε ζεηξά ηεο κηθηήο):πεηαινχδα, χπηην, πξφζζην θαη ειεχζεξν. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1896
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Σειεπηαίεο ηξεηο εβδνκάδεο πξηλ ηνλ αγώλα ζηόρν 

• Έρσ νινθιεξψζεη έλαλ ηειεπηαίν αηκαηνινγηθό έιεγρν, ηδηαίηεξα εάλ 

παξνπζηάδσ ζπρλά θάπνηα έιιεηςε ζηδήξνπ θά. 

• Γελ θξχβσ ηίπνηα απφ ηνλ πξνπνλεηή κνπ ελεκεξψλνληαο γηα 

θάζε αδηαζεζία ή αζζέλεηα θαη ζπκπιήξσκα ή θάξκαθν πνπ 

ρξεηάδεηαη λα πάξσ, πξνζέρνληαο ηδηαίηεξα ηνπο θαλφλεο ηνπ doping. 

• ηακαηψ νπνηαδήπνηε απζηεξή δίαηηα. ηαζεξνπνηψ ηα θηιά κνπ. 

• Πίλσ πνιιά πγξά θαη ειεθηξνιχηεο θαη παίξλσ ηηο βηηακίλεο πνπ ν 

ππεχζπλνο γηαηξφο κνπ έρεη ζπζηήζεη. 

• Αθνινπζψ έλα ζηαζεξφ ξπζκφ δσήο, κε ιίγν πεξηζζφηεξεο ώξεο 

ύπλνπ θαη εξεκίαο θαη ζσζηή δηαηξνθή. 

• Πξνζπαζψ λα θνιπκπψ ζε ζπλζήθεο παξφκνηεο κε απηέο ηνπ αγψλα. 

(ζεξκνθξαζία, ψξα, θιεηζηφ-αλνηρηφ θνιπκβεηήξην θιπ). 

• ηαζεξνπνηώ ηελ ηερληθή κνπ απνθεχγνληαο ζεκαληηθέο αιιαγέο, 

πξνζέρσ ηδηαίηεξα ζηξνθή-εθθίλεζε-ηεξκαηηζκφ. 

• Δπηκέλσ θαζεκεξηλά ζηελ πξνζέξκαλζε θαη ζηελ απνθαηάζηαζε. 

• Υξεζηκνπνηψ πνην κεζνδηθά θαη ζπζηεκαηηθά ηηο δηαηάζεηο. 

• Μεηψλσ ζηαδηαθά θάζε άιιε κνξθή άζθεζεο ή παηρληδηνχ εθηφο 

θνιπκβεηεξίνπ. 

• Κάλσ ζπζηεκαηηθά κάιαμε κε θπζηνζεξαπεπηή πνπ κε γλσξίδεη. Μφλν 

εάλ είκαη ηδηαίηεξα ζθηρηφο θαη εθφζνλ έρσ μαλαδνθηκάζεη κε επηηπρία. 

• Γελ αλεζπρψ εάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θνξκαξίζκαηνο αηζζαλζψ 

θάπνηα θνχξαζε ή έιιεηςε ξπζκνχ, απηή νθείιεηαη ζηελ κείσζε ησλ 

κέηξσλ θαη ζα πεξάζεη. 

Σειεπηαία εβδνκάδα 

• Πξηλ απφ θάζε πξνπφλεζε πξνζπαζψ γηα ιίγν λα ζπγθεληξσζψ ζηα 

ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζέμσ ζηνλ αγψλα. 

• πδεηψ θαη δνθηκάδσ κε ηνλ πξνπνλεηή κνπ ηνλ ξπζκό θαη ηελ 

ηαθηηθή πνπ ζα αθνινπζήζσ ζε θάζε αγψληζκα. Ζ ηαθηηθή ζα δηαθέξεη 
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αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε πνπ ζα βξίζθνκαη, ηνλ ζηφρν, ηνπο 

αληηπάινπο, εάλ είλαη πξνθξηκαηηθφο ή ηειηθφο θα. 

• Δάλ πξφθεηηαη λα αγσληζηψ πνιιέο εκέξεο θαη ζε πνιιά αγσλίζκαηα, 

ηδηαίηεξα κεζαίσλ-κεγάισλ απνζηάζεσλ, ρξεζηκνπνηψ ηελ 

ιεγφκελε πδαηαλζξαθηθή δίαηηα-ππεξθόξησζε. 

• Γνθηκάδσ έγθαηξα ζηελ πξνπφλεζε θάζε θαηλνχξγην καγηφ ή γπαιάθηα. 

• Κάπνηα εθδήισζε άγρνπο είλαη πηζαλή, ηελ αληηκεησπίδσ ήξεκα ρσξίο 

λα δίλσ κεγάιε ζεκαζία θαη ρσξίο λα ηελ κεγαινπνηψ. Αθνχσ 

κνπζηθή, δελ πνκνλψλνκαη. Καιή ιχζε είλαη ε παξέα ελφο θαινχ θίινπ 

ή ην λα κείλσ ηηο εκέξεο ησλ αγψλσλ καδί κε θάπνηνλ ζπλαζιεηή κνπ. 

• ην ζρνιείν ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ θαζεγεηή Φ.Α δελ ζπκκεηέρσ ζε 

αζθήζεηο θαη αζινπαηδηέο. Μπνξψ λα θάλσ κφλν πνιιέο δηαηάζεηο. 

• Γελ ζθέθηνκαη θαη δελ ζπδεηψ γηα αγψλεο κε θαλέλαλ έμσ απφ ηνλ 

ρψξν ηεο πξνπφλεζεο. 

Ηκέξεο αγώλσλ 

• Ξπξίδνκαη!! Όιεο νη κειέηεο δείρλνπλ φηη ην μχξηζκα βνεζάεη 

ζεκαληηθά ηνπο θνιπκβεηέο. Βαζηθή πξνυπφζεζε επηηπρίαο είλαη λα 

γίλεηαη κφλν ζηνλ αγψλα ζηφρν θαη φρη ηκεκαηηθά. Πξνζέρσ ηδηαίηεξα 

λα κελ κνιπλζψ, γη΄απηφ δελ θάζνκαη θάησ, δελ θνξάσ ζπλζεηηθά 

ξνχρα θαη πξνζέρσ πνιχ ηελ αηνκηθή κνπ θαζαξηφηεηα. 

• Ξππλάσ λσξίο ην πξσί, ελψ ην απφγεπκα απνθεχγσ λα θνηκεζψ, 

ηδηαίηεξα πνιχ θαη βαζεηά. 

• Πξνζπαζψ λα κάζσ ηνπο ρψξνπο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ θαη ηνπο 

ηξφπνπο κεηαθίλεζεο. Δπηιέγσ ην πνπ ζα θάηζσ, πξνζέρσ ηελ 

ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ, ηνλ αέξα θαη ηνλ ήιην πνπ κπνξνχλ λα κε 

επεξεάζνπλ ζηελ αλαπλνή θαη ζηελ νξαηφηεηα. Απνθεχγσ ην πάλσ-

θάησ ζηηο θεξθίδεο θαη ηα απνδπηήξηα. Ξεκνπδηάδσ ζπρλά κε 

πεξπάηεκα θαη δηαηάζεηο. 

• Πξνζέρσ αλ είκαη δεισκέλνο θαη κε ηη ρξφλν, ζε πνηα ζεηξά θαη 

δηαδξνκή θνιπκπάσ, ππνινγίδσ ηελ ψξα πνπ ζα θνιπκπήζσ, πνηνη 

είλαη νη αληίπαινί κνπ. 
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• Πξηλ λα αγσληζηψ αιιά θαη ακέζσο κεηά επηθνηλσλψ πξψηα κε ηνλ 

πξνπνλεηή . Μαζαίλσ θαιά ηα ζήκαηα-λνήκαηα ηνπ. 

• Σν πνιχσξν θαη θαπηφ ληνπο δελ βνεζάεη, ηδηαίηεξα ηνπο ραιαξνχο-

αδχλαηνπο-ππνηνληθνχο αζιεηέο. 

• Σα βξεγκέλα καθξηά καιιηά, ηα αθεκέλα ζηνπο ψκνπο, πξνθαινχλ 

ζχζπαζε ζηνλ απρέλα θαη ηνπο ψκνπο, φπσο θαη νη αλεβαζκέλεο γηα 

πνιχ ψξα ηηξάληεο ησλ νιφζσκσλ καγηφ. 

Πξνζέξκαλζε αγώλσλ 

• Ξέξσ θαη έρσ δνθηκάζεη απφ πξηλ ηη ζα θάλσ. 

• Σν ηδαληθφ είλαη ε πξνζέξκαλζε λα ηειεηώλεη πεξίπνπ 30΄πξηλ ην 

αγψληζκά κνπ. 

• Πνηέ δελ μεθηλάσ γξήγνξα θαη λεπξηθά. Γελ πξνζπαζψ λα 

αλαγλσξίζσ ζε ηη θαηάζηαζε είκαη. 

• Πξνζέρσ λα ζπγθεληξσζψ θαιά ζην "πηάζηκν" ηνπ λεξνχ, ηελ 

ηαρχηεηα θαη ηνλ ξπζκφ πνπ ζέισ. 

• Δάλ βνιεχεη κπαίλσ ζηε δηαδξνκή πνπ ζα θνιπκπήζσ ζηνλ αγψλα. 

Φξνληίδσ λα εληνπίδεη ν πξνπνλεηήο κνπ πνπ είκαη. Σνλ αθνχσ αιιά 

θαη ηνλ θνηηάσ γηα λα κελ κπεξδεπηψ κε παξάγγεικα άιινπ. Φνξάσ 

ην ζθνπθάθη ηεο νκάδαο κνπ, γηα λα εληνπίδνκαη εχθνια! 

• Πξνζέρσ πνιχ φηαλ θνιπκπάλε πνιινί ζηε δηαδξνκή θαη ηδηαίηεξα 

φηαλ θάλνπλ εθθηλήζεηο. Τπάξρεη ζνβαξή πηζαλφηεηα ηξαπκαηηζκνχ 

Πξφγξακκα αγψλσλ 

Τπάξρνπλ νη Υεηκεξηλνί αγψλεο (Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο) θαη νη ζεξηλνί αγψλεο 
(Ηνχληνο). Δπίζεο ππάξρεη ην Δπξσπατθφ πξσηάζιεκα θαη ην παλειιήλην 
πξσηάζιεκα (Ηνχιηνο) 

Αγσλίζκαηα 

Οη γίλνληαη ζε πηζίλεο 25 θαη 50 κέηξσλ. ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο 
ππάξρνπλ 26 αηνκηθά αγσλίζκαηα θαη 6 ζθπηαινδξνκίεο γηα άληξεο θαη 
γπλαίθεο ζε πηζίλα ησλ 50 κέηξσλ . Σν ειεχζεξν , ην χπηην ,ην πξφζζην ,ε 
πεηαινχδα θαη ε κεηθηή αηνκηθή θαη γηα ηηο ζθπηαινδξνκίεο ην ειεχζεξν θαη ε 
κεηθηή νκαδηθή είλαη νη επίζεκνη ησλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ. 
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Σν ειεχζεξν 

Δίλαη ην ηέιεην είδνο θνιχκβεζεο απ φια ηα ππφινηπα είδε. 800κ. ζηηο 
γπλαίθεο θαη 1200κ. ζηνπο άληξεο. Ο θνιπκβεηήο αθπξψλεηαη εάλ αγγίμεη ηελ 
δηαδξνκή ή ηνλ ζπλαζιεηή ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα. 

Σν χπηην 100κ. 200κ. 

Ο θνιπκβεηήο αθπξψλεηαη εάλ πεξάζεη ηελ γξακκή ησλ 15 κέηξσλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ γιηζηξήκαηνο κεηά ηελ εθθίλεζε ή ηελ ζηξνθήο. 

Σν πξφζζην 100κ. 200κ. 

Ο θνιπκβεηήο αθπξψλεηαη εάλ ρξεζηκνπνηήζεη αληηθαλνληθά ή αθνπκπήζεη 
ηνλ κε ην έλα ρέξη  θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζηξνθήο. 

Ζ πεηαινχδα100κ. 200κ. 

Ο θνιπκβεηήο αθπξψλεηαη εάλ ρξεζηκνπνηήζεη αληηθαλνληθά ή αθνπκπήζεη 
ηνλ κε ην έλα ρέξη  θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζηξνθήο. 

Μεηθηή αηνκηθή 200κ. 400κ. 

Οη θνιπκβεηέο ρξεζηκνπνηνχλ φια ηα ζηπι θνιχκβεζεο. 

θπηαινδξνκίεο 

Αγσλίζκαηα:4Υ 100κ. ειεχζεξν 4Υ100κ. κεηθηή νκαδηθή 

ηηο ζθπηαινδξνκίεο ην ζηπι αιιάδεη είλαη έγθπξεο φηαλ ν θνιπκβεηήο πνπ 
πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη, μεθνιιήζεη απ ηνλ βαηήξα ηε ζηηγκή πνπ ν 
θνιπκβεηήο πνπ αγσλίδεηαη, αθνπκπήζεη ηα ρέξηα ηνπ ζηνλ ηνίρν. ε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε νκάδα αθπξψλεηαη. 

Δμνπιηζκφο 

Οη αζιεηέο θνξνχλ καγηφ ζθνπθάθη θαη πξνζηαηεπηηθά γπαιηά γηα λα 

πξνζηαηεχνπλ ηα κάηηα ηνπο θαη λα έρνπλ θαιχηεξε φξαζε κέζα ζην λεξφ. 

Απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νηηδήπνηε κπνξεί λα απμήζεη ηελ 

ηαρχηεηα ηνπο, ηελ ηθαλφηεηα λα επηπιένπλ ή ηελ αληνρή ηνπο. Ξπξίδνπλ 

φιν ην ζψκα πξηλ ηηο κεγάιεο δηνξγαλψζεηο έηζη ψζηε λα ληψζνπλ ηηο 

θηλήζεηο ηνπο θαη λα θεξδίζνπλ πνιχηηκν ρξφλν. 

   ΜΠΑΚΔΣ 

Ζ ΓΔΝΝΖΖ ΣΟΤ ΜΠΑΚΔΣ 
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Ήηαλ έλα θξχν θαη βξνρεξφ ρεηκσληάηηθν απφγεπκα ηνπ 1891 φηαλ ν 

Καλαδφο Σδηκ Νέηζκηζ, ν λεαξφο γπκλαζηήο ηνπ Κνιεγίνπ πξίλθγθηιλη ηεο 

Μαζζαρνπζέηηεο, θαζφηαλ πξνβιεκαηηζκέλνο ζην γξαθείν ηνπ. θεθηφηαλ 

πψο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη έλα παηρλίδη γηα λα παίδνπλ νη καζεηέο 

ηνπ ζε θιεηζηφ ρψξν θαη ηαπηφρξνλα λα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζεακαηηθφ. Ζ 

ψξα πεξλνχζε θη άξρηζε λ' απνγνεηεχεηαη. "Άδηθα πνλνθεθαιηάδσ", είπε θαη 

εθλεπξηζκέλνο πέηαμε ζην θαιάζη ησλ ζθνππηδηψλ έλα ηζαιαθσκέλν ραξηί, 

πνπ φζε ψξα ζθεθηφηαλ, ην ηαιαηπσξνχζε ζηα ρέξηα ηνπ. 

Σν ράξηηλν κπαιάθη κπήθε ζην θαιάζη θαη ηφηε ν Νέηζκηζ, ζαλ λα ρηππήζεθε 

απφ ειεθηξηθφ ξεχκα. Πεηάρηεθε φξζηνο. Υηχπεζε ηα ρέξηα ηνπ θαη θψλαμε 

ζαλ λένο Αξρηκήδεο: "Δχξεθα". Ζ ελζηηθηψδεο θίλεζε πνπ έθαλε, ηνπ έδσζε 

ηελ ηδέα πάλσ ζηελ νπνία ζα ζηήξηδε ην παηρλίδη. 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΟ ΜΠΑΚΔΣ 

 Γεθέκβξηνο 1891: Σν κπάζθεη επηλνείηαη ζην Παλεπηζηήκην ηεο 
Μαζαρνπζέηεο, φηαλ ν θαζεγεηήο Σδ. Νέηζκηζ ξίρλεη κηα κπάια ζε έλα 
θαιάζη πνπ έβαδαλ ξνδάθηλα! 

 Σν 1893 έγηλε ν πξψηνο αγψλαο ζηελ Δπξψπε κεηαμχ ησλ νκάδσλ ηεο 
Δζληθήο Γαιιίαο θαη ηνπ Ακεξηθάληθνπ Παλεπηζηεκίνπ YUCA 

 18 Ινπλίνπ 1932: Ηδξχεηαη ε FIBA απφ ηηο Οκνζπνλδίεο ηεο 
Αξγεληηλήο, ηεο Σζερνζινβαθίαο, ηεο Διιάδαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο 
Λεηνλίαο, ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Διβεηίαο. Πξψηνο 
Πξφεδξνο ήηαλ ν Διβεηφο LeonBouflard θαη Γεληθφο Γξακκαηέαο 
ν WilliamJones 

 Σν 1935: Έγηλε ην πξψην Παλεπξσπατθφ Πξσηάζιεκα Αλδξψλ ζηελ  
Γελεχε θαη  Πξσηαζιήηξηα αλαθεξχρζεθε ε Ληζνπαλία. 

 01 Απγνύζηνπ 1936: Γηα πξψηε θνξά ην αλδξηθφ κπάζθεη 
πεξηιακβάλεηαη ζην πξφγξακκα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 
Βεξνιίλνπ 

 Σν 1949 δεκηνπξγήζεθε ζηελ Ακεξηθή ην ΝΒΑ 
 22 Οθησβξίνπ 1950: Αξρίδεη ην πξψην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα 

Αλδξψλ ζην Μπνπέλνο Ατξεο ηεο Αξγεληηλήο. 
 07 Μαξηίνπ 1953: Αξρίδεη ην πξψην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα 

Γπλαηθψλ ζην αληηάγθν ηεο Υηιήο. 
 Σν 1957: Έγηλε ην πξψην Παλεπξσπατθφ Πξσηάζιεκα Αλδξψλ ζε 

επίπεδν νκάδσλ-πιιφγσλ. Πξσηαζιήηξηα αλαθεξχρζεθε ε ASK 
RIGA. 

 Σν 1958: Έγηλε ην πξψην Παλεπξσπατθφ Πξσηάζιεκα Γπλαηθψλ  ζε 
επίπεδν νκάδσλ-πιιφγσλ. Πξσηαζιήηξηα αλαθεξχρζεθε ε  .Slavia 
Sofias. 
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 07 Μαξηίνπ 1953: Αξρίδεη ην πξψην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα 
Γπλαηθψλ ζην αληηάγθν ηεο Υηιήο. 

 08 Απξηιίνπ 1989: Σν παγθφζκην ζπλέδξην ηεο FIBA απνθαζίδεη λα 
απαιείςεη ηεο δηάθξηζε αλάκεζα ζε εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο, 
δίλνληαο ζε φινπο ηνπο παίθηεο ην δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζηηο 
δηνξγαλψζεηο ηεο. 

 1976: Γηα πξψηε θνξά ην Γπλαηθείν Μπάζθεη πεξηιακβάλεηαη ζην 
πξφγξακκα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ Μφληξεαι. 

 1991: Σα 100 ρξφληα ηνπ κπάζθεη ενξηάδνληαη απφ πεξίπνπ 
250.000.000 παίθηεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη εθδειψζεηο 
νινθιεξψλνληαη ζηε γελέηεηξα ηνπ κπάζθεη, ζην πξίλγθθηιλη ηεο 
Μαζαρνπζέηεο. 

 Ινύιηνο 1992: Γηα πξψηε θνξά επαγγεικαηίεο παίθηεο (ηνπ NBA) 
ζπκκεηέρνπλ ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, ζηε Βαξθειψλε. 

 Οθηώβξηνο 1997: Ζ FIBA αξηζκεί 206 νκνζπνλδίεο - κέιε 
 Σν 2001 ε FIBA δηαρσξίζηεθε ζε πέληε δψλεο: ζηελ FIBAEurope, 

FIBAAmericas, FIBAOceania, FIBAAsia& FIBAAfrica.Ζ Διιάδα αλήθεη 
ζηελ δψλε ηεο FIBAEurope 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΠΑΚΔΣ 

1919 Πξψηε επίζεκε εκθάληζε ηνπ κπάζθεη ζηελ Θεζζαινλίθε, κε θνξέα 

ηελ ΥΑΝΘ 

1928 Ο Ζξαθιήο θαηαθηά ην πξψην παλειιήλην πξσηάζιεκα Αλδξψλ. 

1932 Ζ Διιάδα γίλεηαη κέινο ηεο FIBA. 

1936 ηηο 25 Ηνπλίνπ ε Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ δίλεη ηνλ πξψην αγψλα ηεο 

ηζηνξίαο ηεο ζηελ Σνπξθία( Κσλζηαληηλνχπνιε) 

1949 Ζ Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ θαηαθηά ην ράιθηλν κεηάιιην ζην 

Παλεπξσπατθφ Πξσηάζιεκα(Αίγππηνο) 

1963-64 Ζ ΑΔΚ θαηαθηά ην πξψην πξσηάζιεκα Α' Δζληθήο Αλδξψλ 

1955 Ζ Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ θαηαθηά ηελ 3ε ζέζε ζηνπο Μεζνγεηαθνχο 

Αγψλεο (Ηζπαλία) 

1966 Ηδξχεηαη ε Διιεληθή Οκνζπνλδία Αζινπαηδηψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ην 

κπάζθεη θαη ην βφιετ. 

1968 Μπξνζηά ζε 80.000 ζεαηέο ζην Καιιηκάξκαξν ηάδην, ε ΑΔΚ θαηαθηά 

ην Κχπειιν Κππειινχρσλ Δπξψπεο, 

1968 Ο Γ ΖΡΑΚΛΖ θαηαθηά ην πξψην Πξσηάζιεκα ηεο Α Δζληθήο 

Καηεγνξίαο Γπλαηθψλ 

1970 Ηδξχεηαη ε Διιεληθή Οκνζπνλδία Καιαζνζθαίξηζεο. 

1970 Ζ Δζληθή Οκάδα Δθήβσλ θαηαθηά ηελ 2ε ζέζε ζην Παλεπξσπατθφ 

Πξσηάζιεκα (Διιάδα). 
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1971 Ζ Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ θαηαθηά ηελ 3ε ζέζε ζηνπο Μεζνγεηαθνχο 

Αγψλεο (Σνπξθία) 

1975 Ζ Δζληθή Οκάδα Παίδσλ θαηαθηά ηελ 2ε ζέζε ζην Παλεπξσπατθφ 

Πξσηάζιεκα (Διιάδα). 

1976 Ο Οιπκπηαθφο θαηαθηά ην πξψην θχπειιν Διιάδαο Αλδξψλ. 

1979 Ζ Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ θαηαθηά ηελ 1ε ζέζε ζηνπο Μεζνγεηαθνχο 

Αγψλεο (Γηνπγθνζιαβία) 

1983 Καζηεξψλεηαη ζε κφληκε βάζε ε απ' επζείαο κεηάδνζε αγψλσλ ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο κπάζθεη απφ ηελ ηειεφξαζε 

1986 Ζ Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ κεηέρεη γηα 1ε θνξά ζε Παγθφζκην 

Πξσηάζιεκα θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ 10ε ζέζε 

1987 Θεζπίδνληαη ηα πξσηαζιήκαηα ΑΗ θαη Α2 Δζληθήο θαηεγνξίαο ηα νπνία 

θαηαθηνχλ ν Α ΑΡΖ θαη ν Γ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ 

1987 Ζ Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ θαηαθηά ηελ 1ε ζέζε ζην Δπξσκπάζθεη ( 

Αζήλα) 

1987 Ζ Δζληθή Οκάδα θαηαθηά ηελ 3ε ζέζε ζηνπο Μεζνγεηαθνχο Αγψλεο 

(πξία) 

1988 Δπηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ελφο μέλνπ παίθηε ζε θάζε νκάδα ηεο ΑΗ  

1989 Ζ Δζληθή Οκάδα Παίδσλ θαηαθηά ηελ 1ε ζέζε ζην Παλεπξσπατθφ 

Πξσηάζιεκα (Ηζπαλία) 

1989 Ζ Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ θαηαθηά ηελ 2ε ζέζε ζην Δπξσκπάζθεη 

(Γηνπγθνζιαβία) 

1990 Ζ Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ θαηαηάζζεηαη 6ε ζην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα 

(Αξγεληηλή) 

1991 Ο ΠΑΟΚ θαηαθηά ην Δπξσπατθφ Κχπειιν Κππειινχρσλ (Γελεχε) 

1991 Ζ Δζληθή Οκάδα Παίδσλ θαηαθηά ηελ 2ε ζέζε ζην Παλεπξσπατθφ 

Πξσηάζιεκα (Θεζ/λίθε) 

1991 Ζ Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ θαηαθηά ηελ 2ε ζέζε ζηνπο Μεζνγεηαθνχο 

Αγψλεο (Θεζ/λίθε) 

1991 Ζ Δζληθή Οκάδα Γπλαηθψλ θαηαθηά ηελ 3ε ζέζε ζηνπο Μεζνγεηαθνχο 

Αγψλεο (Θεζ/λίθε) 

1992 Δπηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θαη δεχηεξνπ μέλνπ παίθηε ζηηο νκάδεο ηεο ΑΗ. 

1992 Σν πξσηάζιεκα ηεο ΑΗ κεηαθνκίδεη απφ ηελ ΔΟΚ ζηελ ΔΑΚΔ  

1992 Ζ Δζληθή Οκάδα Διπίδσλ θαηαθηά ηελ 2ε ζέζε ζην Παλεπξσπατθφ 

Πξσηάζιεκα (Διιάδα) 

1993 Ζ Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ θαηαηάζζεηαη 4ε ζην Δπξσκπάζθεη 

(Γεξκαλία) 
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1993 Ο Άξεο θαηαθηά ην Δπξσπατθφ Κχπειιν Κππειινχρσλ (Σνξίλν) 

1993 Ζ Δζληθή Οκάδα Παίδσλ θαηαθηά ηελ 1ε ζέζε ζην Παλεπξσπατθφ 

Πξσηάζιεκα (Σνπξθία) 

1994 Ο ΠΑΟΚ, θαηαθηά ην Κχπειιν Κφξαηο (Ηηαιία-Διιάδα)  

1994 Ζ Δζληθή Οκάδα Νέσλ θαηαθηά ηελ πξψηε ζέζε ζην Παλεπξσπατθφ 

Πξσηάζιεκα (Διιάδα) 

1994 Ζ Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ θαηαθηά ηελ ηέηαξηε ζέζε ζην Παγθφζκην 

Πξσηάζιεκα(Καλαδάο). 

1995 Ζ Δζληθή Οκάδα Δθήβσλ θαηαθηά ηελ πξψηε ζέζε ζην Παγθφζκην 

Πξσηάζιεκα (Αζήλα) 

1995 Ζ Δζληθή Οκάδα Παίδσλ θαηαθηά ηελ 3ε ζέζε ζην Παλεπξσπατθφ 

Πξσηάζιεκα (Πνξηνγαιία) 

1996 Ο Παλαζελατθφο αλαδεηθλχεηαη πξσηαζιεηήο Δπξψπεο (Παξίζη) 

1996 Ο Παλαζελατθφο θαηαθηά ην Γηεπεηξσηηθφ θχπειιν (Αξγεληηλή). 

1996 Ζ Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ κεηέρεη γηα πξψηε θνξά ζε Οιπκπηαθνχο 

Αγψλεο-θαηαθηά ηελ 5ε ζέζε (Αηιάληα) 

1996 Ο πφξηηγθ θαηαθηά ην πξψην Κχπειιν Διιάδνο Γπλαηθψλ 

1997 Ο Οιπκπηαθφο αλαδεηθλχεηαη Πξσηαζιεηήο Δπξψπεο (Ρψκε) 

1997 Ο  Άξεο θαηαθηά ην θχπειιν Κφξαηο (Διιάδα- Σνπξθία) 

1997 Ζ Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ θαηαηάζζεηαη 4ε ζην Δπξσκπάζθεη 

(Ηζπαλία).  

1998 Ζ Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ λα θαηαθηά ηελ 4ε ζέζε ζην 13ν Παγθφζκην 

Πξσηάζιεκα Αλδξψλ (Αζήλα) 

1998 Ζ Δζληθή Οκάδα Δθήβσλ θαηαθηά ηελ 3ε ζέζε ζην Παλεπξσπατθφ 

Πξσηάζιεκα (Βνπιγαξία). 

1989 Ζ Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ θαηαθηά ηελ 2ε Θέζε ζην Παλεπξσπατθφ 

Πξσηάζιεκα (Γηνπγθνζιαβία) 

1999 ην Παλεπξσπατθφ Πξσηάζιεκα Παίδσλ ε Δζληθή καο Οκάδα παίξλεη 

ηελ 2ε ζέζε ινβελία). 

2000 Ζ Δζληθή Οκάδα Δθήβσλ θαηαθηά ηελ 3ε ζέζε ζην Παλεπξσπατθφ 

Πξσηάζιεκα (Κξναηία). 

2000 Ο Παλαζελατθφο αλαδεηθλχεηαη πξσηαζιεηήο Δπξψπεο (Θεζζαινλίθε) 

2000 Ζ ΑΔΚ θαηαθηά ην θχπειιν απφξηα (Λνδάλε). 

2001 Ζ Δζληθή Οκάδα θαηαθηά ηελ 2ε ζέζε ζηνπο Μεζνγεηαθνχο Αγψλεο 

(Σπλεζία) 

2001 Σν Μαξνχζη θαηαθηά ην Κχπειιν απφξηα (Βαξζνβία) 

2002 Ζ Δζληθή Οκάδα Νέσλ Αλδξψλ θαηαθηά ηελ 1ε ζέζε ζην 
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Παλεπξσπατθφ Πξσηάζιεκα (Ληζνπαλία). 

2002 Ζ Δζληθή Οκάδα Δθήβσλ θαηαθηά ηελ 3ε ζέζε ζην Παλεπξσπατθφ 

Πξσηάζιεκα (Γεξκαλία). 

2002 Ο Παλαζελατθφο αλαδεηθλχεηαη Πξσηαζιεηήο Δπξψπεο (Μπνιφληα) 

2003 Ζ Δζληθή Οκάδα Δθήβσλ θαηαθηά ηελ 3ε ζέζε ζην Παγθφζκην 

Πξσηάζιεκα Δθήβσλ (Διιάδα) 

2003 Ο Άξεο θαηαθηά ην Champions Cup ηεο FIBA Europe (Θεζζαινλίθε) 

2004 Ζ Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ θαηαθηά ηελ 5ε Θέζε ζηνπο Οιπκπηαθνχο 

Αγψλεο (Αζήλα). 

2004 Ζ Δζληθή Οκάδα Γπλαηθψλ, κεηέρεη γηα πξψηε θνξά ζηνπο Οιπκπηαθνχο 

Αγψλεο-θαηαθηά ηελ 7ε Θέζε. 

2005 Ζ Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ θαηαθηά ηελ 2ε ζέζε ζηνπο Μεζνγεηαθνχο 

Αγψλεο (Ηζπαλία) 

2005 Ζ Δζληθή Οκάδα Νέσλ Αλδξψλ θαηαθηά ηελ 2ε ζέζε ζην Παγθφζκην 

Πξσηάζιεκα (Αξγεληηλή) 

2005 Ζ Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ θαηαθηά ηελ 1ε ζέζε ζην Δπξσκπάζθεη 

(εξβία) 

2006 Ζ Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ θαηαθηά ηελ 2ε ζέζε ζην Παγθφζκην 

Πξσηάζιεκα (Ηαπσλία) 

2007 Ο Παλαζελατθφο αλαδεηθλχεηαη Πξσηαζιεηήο Δπξψπεο (Αζήλα) 

2007 Ζ Δζληθή Οκάδα Δθήβσλ θαηαθηά ηελ 2ε ζέζε ζην Παλεπξσπατθφ 

Πξσηάζιεκα (Ηζπαλία) 

2008 Ζ Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ θαηαθηά ηελ 5ε Θέζε ζηνπο Οιπκπηαθνχο 

Αγψλεο (Πεθίλν) 

2008 Ζ Δζληθή Οκάδα Δθήβσλ θαηαθηά ηελ 1ε ζέζε ζην Παλεπξσπατθφ 

Πξσηάζιεκα (Διιάδα) 

2009 Ζ Δζληθή Οκάδα Δθήβσλ θαηαθηά ηελ 2ε ζέζε ζην Παγθφζκην 

Πξσηάζιεκα (Νέα Εειαλδία 

2009 Ζ Δζληθή Οκάδα Νέσλ Αλδξψλ θαηαθηά ηελ 1ε ζέζε ζην 

Παλεπξσπατθφ Πξσηάζιεκα (Διιάδα) 

2009 Ζ Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ θαηαθηά ηελ 2ε ζέζε ζηνπο Μεζνγεηαθνχο 

Αγψλεο (Ηηαιία) 

2009 Ζ Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ θαηαθηά ηελ 3ε ζέζε ζην Δπξσκπάζθεη 

(Πνισλία) 

2010 Ο Αζελατθφο θαηαθηά ην Δurocup Γπλαηθψλ ηεο FIBAEurope (Αζήλα) 

2010 Ζ Δζληθή Οκάδα Νέσλ Αλδξψλ θαηαθηά ηελ 2ε ζέζε ζην 

Παλεπξσπατθφ Πξσηάζιεκα Ν. Αλδξψλ. (Κξναηία) 

2011 Ο Παλαζελατθφο αλαδεηθλχεηαη Πξσηαζιεηήο Δπξψπεο (Βαξθειψλε) 
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2012 Ο Οιπκπηαθφο  αλαδεηθλχεηαη Πξσηαζιεηήο Δπξψπεο 

(Κσλζηαληηλνχπνιε) 

2013 Ο Οιπκπηαθφο  αλαδεηθλχεηαη Πξσηαζιεηήο Δπξψπεο (Λνλδίλν) 

2013 Ο Οιπκπηαθφο  θαηαθηά ην δηεπεηξσηηθφ θχπειιν(Βξαδηιία) 

2013 Ζ Δζληθή Οκάδα Παίδσλ θαηαθηά ηελ 3ε ζέζε ζην Παλεπξσπατθφ 

Πξσηάζιεκα. (Οπθξαλία) 

ήκεξα νη πην δπλαηέο νκάδεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ηνπ κπάζθεη είλαη νη: 

Οιπκπηαθφο, Παλαζελατθφο, Άξεο, Πάνθ !  

ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ 

Διιεληθφ πνδφζθαηξν 

Σν πνδφζθαηξν ζηελ Διιάδα εκθαλίζηεθε ιίγν πξηλ ην 1900 ζηα ιηκάληα ηνπ 

Πεηξαηά θαη ηεο Πάηξαο. Παξάιιεια ζε πφιεηο εθηφο ηφηε Διιεληθψλ ζπλφξσλ 

φπνπ ππήξραλ ειιεληθέο θνηλφηεηεο φπσο ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Κέξθπξαο 

αιιά θαη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηεο κχξλεο, λαπινρνχζαλ αγγιηθά 

πνιεκηθά πινία θαη έπαηδαλ νη λαχηεο κεηαμχ ηνπο πνδφζθαηξν. 

ην κεηαμχ αξρίδνπλ λα ηδξχνληαη θαη νη πξψηνη ζχιινγνη πνπ θαιιηεξγνχλ θαη 

ην πνδφζθαηξν ν Παλαζελατθφο, o Παλειιήληνο Γ.., ν Δζληθφο Γ.., ν 

Παλαρατθφο Γ.., ν Πεηξατθφο χλδεζκνο, ν Ήθαηζηνο. Ο ΔΓΑ 

ζπκπεξηιακβάλεη ην πνδφζθαηξν ζηελ δχλακή ηνπ θαη πξνθεξχζζεη θαη ην 

πξψην παλειιήλην πξσηάζιεκα, ην 1906, κε ληθεηή ηνλ Δζληθφ Γ, ελψ ζηελ 

κχξλε ην πξψην πξσηάζιεκα είρε δηνξγαλσζεί πνιχ λσξίηεξα ην 1898 κε 

ληθεηή ηνλ Απφιισλα. 

Έλα πνιχ κεγάιν βήκα γηα ηελ εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ πνδνζθαίξνπ είλαη ε 

θαηάθηεζε ηνπ EURO 2004 απφ ηελ Δζληθή Διιάδνο. Απηή ήηαλ θαη ε 

κεγαιχηεξε επηηπρία ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ πνδνζθαίξνπ. ε επίπεδν 

ζπιιφγσλ, σο κεγαιχηεξν επίηεπγκα παξακέλεη ε πξφθξηζε ηνπ 

Παλαζελατθνχ ζηνλ ηειηθφ ηνπ Κππέιινπ Πξσηαζιεηξηψλ Δπξψπεο ην 1971 

(εηηήζεθε απφ ηνλ Άγηαμ Οιιαλδίαο κε 2-0). 

Μέρξη ην 1912 δηνξγαλψλεηαη ζπλερψο πξσηάζιεκα κε ζπκκεηνρή πάληα 

απφ ηελ Αηηηθή. Μεηά ηελ ίδξπζε ηεο Διιεληθή πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία ην 

1926, πξνθεξχζζεηαη έλα λέν Παλειιήλην πξσηάζιεκα γηα ηελ επφκελε 

ρξνληά (πεξίνδνο 1927-28), κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πξσηαζιεηξηψλ νκάδσλ 

ησλ ηξηψλ ηδξπηηθψλ πνδνζθαηξηθψλ ελψζεσλ: Δ.Π.. Αζελψλ, Δ.Π.. 

Πεηξαηψο θαη Δ.Π.. Μαθεδνλίαο. 
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Σν 1959-60 δεκηνπξγείηαη κφληκε θαηεγνξία, ε Α' εζληθή κε ηε κνξθή πνπ 

δηαηεξεί σο ζήκεξα, ελψ ην 1979-80 ην Διιεληθφ πνδφζθαηξν γίλεηαη 

επαγγεικαηηθφ κε ηελ ΔΠΑΔ λα έρεη ηθν ευκφνθ τθσ διοργάνωςθσ του. 

Αδάμ Φωτιάδθσ Α'6 

ΣΟ ΓΗΠΔΓΟ ΚΑΙ ΣΑ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΑ ΣΑΓΙΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΗ 

Σν γήπεδν πνδνζθαίξνπ είλαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν παίδεηαη ην πνδφζθαηξν. 

Οη δηαζηάζεηο θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε FIFA. Σα 

παηρλίδηα κπνξνχλ λα παίδνληαη ζε θπζηθφ ρφξην ή ηερλεηφ ρφξην, ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο θάζε δηνξγάλσζε. 

-Ο αγσληζηηθφο ρψξνο δηεμαγσγήο ηνπ πνδνζθαίξνπ είλαη έλα γήπεδν ζε 

ζρήκα νξζνγψληνπ παξαιιειφγξακκνπ, ην νπνίν πξέπεη λα ραξάζζεηαη κε 

γξακκέο. Οη γξακκέο απηέο αλήθνπλ ζηηο πεξηνρέο ησλ νπνίσλ απνηεινχλ ηα 

φξηα. Όιεο νη γξακκέο πξέπεη λα έρνπλ ην ίδην πιάηνο, ην νπνίν δελ πξέπεη 

λα ππεξβαίλεη ηα 12 εθαηνζηά. Οη δχν κεγαιχηεξεο ζε κήθνο γξακκέο 

νλνκάδνληαη πιάγηεο γξακκέο. Οη δχν κηθξφηεξεο ζε κήθνο γξακκέο 

νλνκάδνληαη γξακκέο ηέξκαηνο. Γηα δηεζλείο πνδνζθαηξηθνχο αγψλεο 

ελειίθσλ ην κήθνο ηεο πιάγηαο γξακκήο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 100 κέρξη 

110 κέηξα θαη ε γξακκή ηέξκαηνο απφ 64 κέρξη 75 κέηξα. 

-Κάζεηα πξνο ηε γξακκή ηέξκαηνο ραξάζζνληαη δχν γξακκέο πνπ αξρίδνπλ 

απφ απφζηαζε 5,50 κέηξσλ απφ ην εζσηεξηθφ θάζεην δνθαξηνχ. Οη γξακκέο 

απηέο εθηείλνληαη κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ζε απφζηαζε 5,50 κέηξσλ θαη 

ελψλνληαη κε κία γξακκή παξάιιειε κε ηε γξακκή ηέξκαηνο. Ζ πεξηνρή πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηηο γξακκέο απηέο θαη ηελ γξακκή ηέξκαηνο απνηειεί ηελ 

«κηθξή πεξηνρή». 

-Σα δχν θάζεηα δνθάξηα ηεο εζηίαο ελψλνληαη απφ έλα νξηδφληην δνθάξη. Οη 

θάζεηεο θαη ε νξηδφληηα δνθφο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ μχιν, 

κέηαιιν ή άιιν εγθεθξηκέλν πιηθφ. Δπηηξέπεηαη λα έρνπλ ζρήκα ηεηξάγσλν, 

νξζνγψλην, θπθιηθφ ή ειιεηπηηθφ θαη δελ πξέπεη λα είλαη επηθίλδπλα γηα ηνπο 

παίρηεο. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ θάζεησλ δνθαξηψλ είλαη 7,32 κέηξα θαη ε 

απφζηαζε απφ ην ρακειφηεξν άθξν ηνπ νξηδφληηνπ δνθαξηνχ κέρξη ην έδαθνο 

είλαη 2,44 κέηξα. ην ηέξκα θαη ζην έδαθνο πίζσ απφ ην ηέξκα επηηξέπεηαη λα 

αλαξηεζνχλ δίρηπα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη θαιά ζηεξεσκέλα θαη δελ 

εκπνδίδνπλ ηνλ ηεξκαηνθχιαθα. Σν ρξψκα ησλ θάζεησλ θαη νξηδφληησλ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CF%87%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%8C_%CF%87%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF
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δνθαξηψλ πξέπεη λα είλαη ιεπθφ. Σα ηέξκαηα πξέπεη λα είλαη θαξθσκέλα  κε 

αζθάιεηα ζην έδαθνο. 

-Σα 10 γήπεδα κε ηελ κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα ζηελ Δπξψπε. 

1)Camp Nou(Barcelona) 98.787 

2)Santiago Bernabeu(Real Madrid) 85.454 

3)Signal Iduna Park(Borussia Dortmund) 80.645 

4)San Siro(AC Milan) 80.018  

5)Luzhniki Stadium(CSKA/Spartak Moscow) 78.360 

Καλόλεο Πνδόζθαηξνπ 
Οη Καλόλεο ηνπ Παηρληδηνύ  είλαη θσδηθνπνηεκέλνη θαλφλεο πνπ 
πξνζδηνξίδνπλ ην πνδφζθαηξν. Οη θαλφλεο απηνί απνθαζίδνληαη απφ ην 
Γηεζλέο Πνδνζθαηξηθφ πκβνχιην (IFAB) θαη δεκνζηεχνληαη απφ ην δηεζλψο 
αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ πνπ δηνηθεί ην πνδφζθαηξν, ηε ΦΗΦΑ. Οη θαλφλεο 
αλαθέξνπλ: ηνλ αξηζκφ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ πνπ πξέπεη λα έρεη κηα νκάδα, ε 
δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, ην κέγεζνο ηνπο αγσληζηηθνχ ρψξνπ θαη ηεο κπάιαο, 
ην είδνο θαη ηεο θχζεο ησλ παξαβάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ηηκσξεζνχλ απφ ην 
δηαηηεηή, ηνλ θαλφλα ηνπ νθζάηλη θαη πνιινχο άιινπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην 
άζιεκα. ήκεξα, νη αλσηέξσ 17 θαλφλεο είλαη γξακκέλνη ζε ιηγφηεξν απφ 50 
ζειίδεο ησλ 140 κε 215 mm. Σν 1997 έγηλε κηα ζεκαληηθή αλαζεψξεζε θαη 
δηαγξαθή νιφθιεξσλ παξαγξάθσλ. Γηεπθξηλίζηεθαλ πνιιά ζεκεία ψζηε λα 
απινπνηεζνχλ θαη λα εληζρπζνχλ νη αξρέο ηνπ πνδνζθαίξνπ. Οη θαλφλεο είλαη 
γξακκέλνη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα θαη απνηεινχλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νη 
νπνίεο ζηε ζπλέρεηα δηεπθξηλίδνληαη κέζα απφ ηελ πξάμε, ηελ παξάδνζε θαη 
ηελ επηβνιή ησλ δηαηηεηψλ. 
Σν πξαγκαηηθφ βηβιίν ησλ θαλφλσλ πεξηιάκβαλε πελήληα θαη πεξηζζφηεξεο 
ζειίδεο πιηθνχ, νξγαλσκέλν ζε πνιιά ηκήκαηα, ηα νπνία πεξηείραλ πνιιά 
δηαγξάκκαηα, αιιά δελ ηαίξηαδαλ κε ηνπο θχξηνπο 17 θαλφλεο. Σν 2007, 
πνιιέο απφ απηέο ηηο πξφζζεηεο ελφηεηεο καδί κε πνιιέο απφ ηηο 
εξσηαπαληήζεηο ηεο ΦΗΦΑ, αλαδηαξζξψζεθαλ θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε κηα 
θαηλνχξηα ελφηεηα κε ηελ νλνκαζία Πρόζθεηες Οδηγίες και Καηεσθσνηήριες 
Γραμμές για ηο Διαιηηηή (Additional Instructions and Guidelines for the 
Referee). Απηή ε ελφηεηα είλαη νξγαλσκέλε ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο 17 
Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ, κε ζπλνπηηθέο παξαγξάθνπο θαη θξάζεηο φπσο νη 
ίδηνη νη θαλφλεο, κε πξφζζεην πιηθφ απνζαθήληζεο πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ 
δηαζέζηκν κφλν απφ ηηο εζληθέο νκνζπνλδίεο θαη κέζσ ησλ πξνθνξηθψλ 
ζπδεηήζεσλ κεηαμχ ησλ δηαηηεηψλ. 
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Οη δηαηηεηέο αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θξίζε ηνπο θαη ηε θνηλή ινγηθή 
θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ. 
 

Δηδηθή βαζκνινγία Fair Play 

Ζ εηδηθή βαζκνινγία Fair Play (Δπ Αγσλίδεζζαη) είλαη βαζκνινγία πνπ 
θαηαξηίδεη ε UEFA κε ηελ νπνία αμηνινγνχληαη νη επηδφζεηο ησλ Δπξσπατθψλ 
ρσξψλ θαη νκάδσλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην Fair Play (Δπ Αγσλίδεζζαη). Ζ 
βαζκνινγία άξρηζε λα θαηαξηίδεηαη απφ ην 1995. Με βάζε ηελ βαζκνινγία 
απηή εμαζθαιίδνληαη ηξεηο επηπιένλ ζέζεηο νκάδσλ ζηελ δηνξγάλσζε ηνπ 
Γηνπξφπα Ληγθ. Γηα ηελ πεξίνδν 2011-12 ηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο εηδηθήο 
βαζκνινγίαο θαηέιαβαλ νη ρψξεο Ννξβεγία, Φηλιαλδία θαη Οιιαλδία, ελψ ε 
Διιάδα θαηέιαβε ηελ 45ε ζέζε θεξδίδνληαο δχν ζέζεηο απφ ηελ πξνεγνχκελε 
ρξνληά φπνπ είρε θαηειάβεη ηελ 47ε θαη ηειεπηαία ζέζε (εμαηξνπκέλσλ ησλ 
ρσξψλ κε αξηζκφ αγψλσλ ζηα εγρψξηα πξσηαζιήκαηα ρακειφηεξν απφ ην 
θαηψηαην φξην).  

 

 

ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ-ΚΟΡΤΦΑΙΟΙ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΣΕ 

  

Σν πνδόζθαηξν είλαη έλα νκαδηθφ άζιεκα πνπ παίδεηαη αλάκεζα ζε δχν 
νκάδεο ησλ έληεθα παηθηψλ κε κία ζθαηξηθή κπάια .Ο πνδνζθαηξηθφο 
αγψλαο δηεμάγεηαη ζε έλα νξζνγψλην γήπεδν κε θπζηθφ ή ηερλεηφ 
ριννηάπεηα πξάζηλνπ ρξψκαηνο θαη έλα «ηέξκα» ζην κέζν θάζε κηαο απφ ηηο 
ζηελέο πιεπξέο. θνπφο θάζε νκάδαο είλαη λα νδεγήζεη ηε κπάια ζην 
αληίπαιν ηέξκα, δειαδή «λα βάιεη γθνι». Σν πνδφζθαηξν είλαη ζήκεξα ην πην 
δεκνθηιέο άζιεκα ζηνλ θφζκν. ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα αζρνινχληαλ κε 
απηφ πεξηζζφηεξνη απφ 250 εθαηνκκχξηα αζιεηέο ζε πεξηζζφηεξα απφ 200 
θξάηε. Έλα παηρλίδη πνδνζθαίξνπ απνηειείηαη απφ δχν εκίρξνλα ησλ 45 
ιεπηψλ. Μεηαμχ ησλ δχν εκηρξφλσλ ππάξρεη έλα δηάιεηκκα, ην νπνίν 
ζπλήζσο έρεη δηάξθεηα 15 ιεπηά. Πξνο ην ηέινο θάζε εκηρξφλνπ ν δηαηηεηήο 
θάλεη ζχλζεκα ζηνλ ηέηαξην δηαηηεηή γηα ην πφζα ιεπηά θαζπζηεξήζεσλ 
πξνηίζεηαη λα πξνζζέζεη. Έπεηηα, ν ηέηαξηνο δηαηηεηήο ελεκεξψλεη ηνπο 
πνδνζθαηξηζηέο θαη ηνπο ζεαηέο, θξαηψληαο κηα πηλαθίδα πνπ δείρλεη ηνλ 
αξηζκφ ησλ ιεπηψλ ησλ θαζπζηεξήζεσλ. ηελ ηζηνξία ηνπ πνδνζθαίξνπ 
ππήξμαλ θαη ππάξρνπλ κεγάινη πνδνζθαηξηζηέο, νη νπνίνη θαηάθεξαλ λα 
δηαθξηζνχλ κέζα ζηα γήπεδα ηφζν γηα ηα αζιεηηθά θαη ηερληθά ηνπο πξνζφληα, 
αιιά θαη γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο.Ζ ζπκπεξίιεςε ελφο πνδνζθαηξηζηή 
ζηνπο θνξπθαίνπο ηνπ πιαλήηε κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ επίζεκσλ θνξέσλ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%BB
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ηνπ πνδνζθαίξνπ (π.ρ. ΦΗΦΑ) είηε κέζσ άιισλ θνξέσλ, φπσο έγθπξα 
πνδνζθαηξηθά πεξηνδηθά. Οη ζπνπδαηφηεξνη πνδνζθαηξηζηέο ηνπ 20νπ αηψλα 
είλαη νη Φξαληο Μπεθελκπάνπεξ, Γηφραλ Κξφηθ, Μηζέι Πιαηηλί, Νηηέγθν 
Μαξαληφλα, Πειέ,Νηέηβηλη Μπέθακ, Υνπάλ εκπαζηηάλ Βεξφλ, Αιθξέδν Νηη 
ηέθαλν, Σδνξηδ Μπεζη, Είθν, Ρηβάιλην, Ρνλάιλην, Ρνλαιληίλην, Σδηαλινπίηδη 
Μπνπθφλ. Όκσο θαη ζηελ επνρή καο ππάξρνπλ παζίγλσζηνη πνδνζθαηξηζηέο 
πνπ έρνπλ θεξδίζεη ηίηινπο σο νη θαιχηεξνη πνδνζθαηξηζηέο ζηνλ θφζκν, 
φπσο γηα παξάδεηγκα νη: Κξηζηηάλν Ρνλάιλην Ληνλέι Μέζζη θαη ν Κέβηλ Πξηλο 
Μπφαηελγθ. 

ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ 

Γηεζλείο δηνξγαλψζεηο 

Ζ ζεκαληηθφηεξε δηεζλήο πνδνζθαηξηθή δηνξγάλσζε είλαη ην Παγθφζκην 

Κχπειιν Πνδνζθαίξνπ (ή Μνπληηάι), ην νπνίν δηνξγαλψλεηαη απφ ηε ΦΗΦΑ. 

Ζ δηνξγάλσζε ιακβάλεη ρψξα θάζε ηέζζεξα ρξφληα. Πεξίπνπ 190-200 

εζληθέο νκάδεο δηαγσλίδνληαη ζηα πξνθξηκαηηθά ηεο δηνξγάλσζεο πνπ 

ηεινχληαη ππφ ηελ αηγίδα ησλ επεηξσηηθψλ ζπλνκνζπνλδηψλ, γηα κηα ζέζε 

ζηελ ηειηθή θάζε ηεο δηνξγάλσζεο. 

Δπηπξφζζεηα, έλα πνδνζθαηξηθφ νιπκπηαθφ ηνπξλνπά δηεμάγεηαη ζε θάζε 

ζεξηλή Οιπκπηάδα απφ ην 1900, εθηφο απφ ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 

1932 ζην Λνο Άληδειεο.[76] Πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ Παγθνζκίνπ 

Κππέιινπ, νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο (εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1920), είραλ ην ίδην θαζεζηψο κε ην Παγθφζκην Κχπειιν.  

Μεηά ην Παγθφζκην θχπειιν, νη ζεκαληηθφηεξεο δηεζλείο πνδνζθαηξηθέο 

δηνξγαλψζεηο είλαη ηα πξσηαζιήκαηα ησλ ζπλνκνζπνλδηψλ, ηα νπνία 

νξγαλψλνληαη απφ θάζε ζπλνκνζπνλδία θαη ζπκκεηέρνπλ νη εζληθέο νκάδεο 

ησλ κειψλ ηνπο. Οη δηνξγαλψζεηο απηέο είλαη ην Δπξσπατθφ πξσηάζιεκα 

πνδνζθαίξνπ ή Euro (ΟΤΔΦΑ), ην Κφπα Ακέξηθα (CONMEBOL), ην Κχπειιν 

Δζλψλ Αθξηθήο (CAF), ην Αζηαηηθφ Κχπειιν Δζλψλ Πνδνζθαίξνπ (AFC), ην 

Υξπζφ Κχπειιν CONCACAF (CONCACAF) θαη ην Κχπειιν Δζλψλ Χθεαλίαο 

(OFC). 

Οη πην δηάζεκεο δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο είλαη ηα αληίζηνηρα 

πξσηαζιήκαηα θάζε ζπλνκνζπνλδίαο, ζηα νπνία γεληθά ζπκκεηέρνπλ νη 

πξσηαζιεηέο θάζε θξάηνπο (γηα παξάδεηγκα ην ΟΤΔΦΑ Σζάκπηνλο Ληγθ ζηελ 

Δπξψπε θαη ην Κφπα Ληκπεξηαδφξεο ζηελ Νφηηα Ακεξηθή). 

Σνπηθέο δηνξγαλψζεηο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8C%CF%87%CE%B1%CE%BD_%CE%9A%CF%81%CF%8C%CE%B9%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%AD%CE%BB_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%B9%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%BF_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%B9%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%BF_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BD_%CE%A3%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%BD_%CE%92%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%86%CF%81%CE%AD%CE%B4%CE%BF_%CE%9D%CF%84%CE%B9_%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%86%CF%81%CE%AD%CE%B4%CE%BF_%CE%9D%CF%84%CE%B9_%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%83%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AF%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%AF%CF%84%CE%B6%CE%B9_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%86%CF%8C%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%AF%CF%84%CE%B6%CE%B9_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%86%CF%8C%CE%BD
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Οη νκνζπνλδίεο θάζε θξάηνπο δηνξγαλψλνπλ πξσηαζιήκαηα ζε κηα 

πνδνζθαηξηθή πεξίνδν. Ζ ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ ζηα πξσηαζιήκαηα απηά 

γίλεηαη θαηά θαηεγνξίεο (επαγγεικαηηθέο, εξαζηηερληθέο, εζληθέο, ηνπηθέο, 

αλψηεξεο, θαηψηεξεο θ.η.ι.). Οη νκάδεο θάζε θαηεγνξίαο θαηαηάζζνληαη ζε 

πίλαθεο βαζκνινγίαο αλάινγα κε ηνπο βαζκνχο πνπ θεξδίδνπλ απφ θάζε 

αγψλα θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. ηα πιαίζηα ελφο πξσηαζιήκαηνο, 

θάζε νκάδα ζπλήζσο αληηκεησπίδεη φιεο ηηο ππφινηπεο νκάδεο ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο ζε έλα αγψλα ζηελ έδξαο ηεο θαη ζε έλα ζηελ έδξα ηεο άιιεο 

νκάδαο. ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ε νκάδα πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ 

βαζκνινγηθνχ πίλαθα αλαθεξχζζεηαη πξσηαζιήηξηα ηεο θαηεγνξίαο.  

ΠΟΔΗΛΑΣΟ 

Η ιζηορία ηοσ ποδηλάηοσ 

 

Οη πξψηνη αγψλεο 

 

Ο πξψηνο αγψλαο πνδειαζίαο δηεμήρζε ην 1868 ζην Παξίζη θαη ην πξψην 

παγθφζκην πξσηάζιεκα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1895. 

 Σα πξψηα δπν αγσλίζκαηα πνδειαζίαο, ε πνδειαζία δξφκνπ θαη ε 

πνδειαζία πίζηαο εληαζήθαλ ζην πξφγξακκα ησλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ ην 

1896 ζηελ Αζήλα. Υξπζφο νιπκπηνλίθεο ζηνλ αγψλα δξφκνπ (αληνρήο) 

ζηέθηεθε ζηηο 31 Μαξηίνπ 1896 ν Αξηζηείδεο Κσλζηαληηλίδεο, ν νπνίνο 

ηεξκάηηζε πξψηνο κεηά απφ κηα δηαδξνκή 87 ρηιηφκεηξσλ πνπ μεθηλνχζε απφ 

ηελ Αζήλα, έθηαλε έσο ην Μαξαζψλα θαη θαηέιεγε ζην Φάιεξν. Οη πξψηνη 

αγψλεο πίζηαο ην 1896, δηεμήρζεζαλ ζην πνδειαηνδξφκην ηνπ Φαιήξνπ 

(ζεκεξηλφ ζηάδην Καξατζθάθε). 

Σέζζεξα ρξφληα κεηά ηε δηεμαγσγή ησλ πξψησλ ζχγρξνλσλ νιπκπηαθψλ 

αγψλσλ ηδξχζεθε ζηε Ρψκε ε δηεζλήο νκνζπνλδία πνδειαζίαο (union 

cycliste internationale - uci), απφ ηηο πνδειαηηθέο νκνζπνλδίεο ηνπ Βειγίνπ, 

ηεο Γαιιίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Διβεηίαο θαη ησλ ΖΠΑ. ήκεξα, ε uci αξηζκεί 

πάλσ απφ 170 εζληθέο νκνζπνλδίεο κειή, δηαρσξηζκέλεο ζε πέληε 

επεηξσηηθέο ελψζεηο. 
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Ζ πνδειαζία ζηελ Διιάδα 

 

Σν 1885 ήηαλ ε ρξνληά πνπ ην πνδήιαην έθαλε γηα πξψηε θνξά ηελ εκθάληζε 

ηνπ ζηελ Διιάδα, ελψ πέληε ρξνληά αξγφηεξα, ην 1890, δηνξγαλψλνληαη νη 

πξψηνη αγψλεο πνδειαζίαο ζηε ρψξα καο. Σν πξψην παλειιήλην 

πξσηάζιεκα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1929 θαη ην 1937 ηδξχζεθε ε πνδειαηηθή 

νκνζπνλδία Διιάδαο (ΠΟΔ). Μεηά ηνλ Β΄ παγθφζκην πφιεκν ελζσκαηψζεθε 

ζηνλ ζχλδεζκν ειιεληθψλ γπκλαζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ (ο.ε.γ.α.ο), 

έσο ην 1973 έηνο πνπ ηδξχζεθε ε ειιεληθή νκνζπνλδία πνδειαζίαο (ε.ν.π.). 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, πξσηνεκθαλίζηεθε ην αγψληζκα ηεο 

νξεηλήο πνδειαζίαο ζηελ Διιάδα, αληηθαζηζηψληαο ην αγψληζκα ηνπ cyclo-

cross θαη ην 1996 εληάζεθε σο επίζεκν αγψληζκα ηεο ε.ν.π. έθηαηε, ε νξεηλή 

πνδειαζία θαη φια ηα ππφινηπα αγσλίζκαηα πνδειαζίαο παξνπζηάδνπλ 

ξαγδαία αλάπηπμε, ελψ ε παξνπζία ειιήλσλ αζιεηψλ ζε αζιεηηθέο 

δηνξγαλψζεηο ζηέθεηαη κε επηηπρία. 

 

Βηβιηνγξαθία 

http://maria.dionyshs.tripod.com/istoria_podhlasias.htm 

 

Επιμέλεια :  

Κελόγλοσ πσρίδων 

          Αλαξηήζεηο Πνδειάησλ 
 

Αλαξηήζεηο εκπξφζζηεο θαη νπίζζηεο γηα απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ θαζψο 

θαη κηα νινθιεξσκέλε γθάκα απφ αληαιιαθηηθά θαη εμαξηήκαηα. Με 

δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο θαη ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο. Πηξνχληα γηα δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο ξφδαο απφ δηαθνξεηηθά πιηθά θαη κε δηαθνξεηηθέο πξνδηαγξαθέο 

ρξήζεο. Πξνζνρή, δελ θάλνπλ φια ηα πηξνχληα θαη αλαξηήζεηο γηα φια ηα 

πνδήιαηα θαη δελ ηαηξηάδνπλ φια ηα αληαιιαθηηθά ζε φιεο ηηο αλαξηήζεηο.  

http://maria.dionyshs.tripod.com/ISTORIA_PODHLASIAS.htm
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Οη αλαξηήζεηο ελφο πνδειάηνπ, ην θαζηζηνχλ πην άλεην, αθνχ απνξξνθνχλ 

ηνπο θξαδαζκνχο. Έλα πνδήιαην ρσξίο αλαξηήζεηο απνξξνθά ηνπο 

θξαδαζκνχο -ζε κηθξφηεξν βαζκφ- κέζσ ησλ ειαζηηθψλ, φκσο, γηα 

κεγαιχηεξε κείσζε ησλ θξαδαζκψλ θαη κηθξφηεξε επηβάξπλζε ηεο κέζεο 

ζαο, θαιφ είλαη λα έρεη θαη αλαξηήζεηο. Σα πνδήιαηα πνπ κε αλαξηήζεηο 

θηλνχληαη πην εχθνια ζηνπο αλψκαινπο δξφκνπο, ελψ ζαο πξνζηαηεχνπλ απφ 

ηηο ιαθθνχβεο ή ηηο θαθνηερλίεο ησλ δξφκσλ ηεο πφιεο. 

Δίδε θειεηώλ 
 

 

                • θειεηόο πνδειάηνπ – Αηζάιη 

 

Σν πην παξαδνζηαθφ πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή πνδειαηηθψλ ζθειεηψλ εδψ θαη 

100 πεξίπνπ ρξφληα είλαη ην αηζάιη. Πνιινί ηχπνη αηζάιηλσλ ζθειεηψλ είλαη 

ζήκεξα δηαζέζηκνη ζηελ αγνξά. Σν αηζάιη είλαη εχθνιν λα ιπγίζεη θαη λα 

ζρεκαηηζηεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. Δπίζεο, έρεη πνιχ θαιή ζπκπεξηθνξά 

ζην δξφκν, είλαη αλζεθηηθφ, επηζθεπάδεηαη εχθνια θαη είλαη νηθνλνκηθφ. 

 Παξ' φια απηά ππάξρνπλ δχν είδε αηζάιηλσλ πνδειάησλ. 

 Σα πνδήιαηα αξραξίσλ κε αηζάιηλν ζθειεηφ είλαη ζπλήζσο ιηγφηεξν 

εθιεπηπζκέλα απφ απηά πνπ πξνηηκνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ νη πην 

πξνρσξεκέλνη πνδειάηεο ή ιάηξεο ηνπ αηζαιηνχ. 

 Οη πςειφηεξεο πνηφηεηαο αηζάιηλνη ζθειεηνί ελζσκαηψλνπλ, πνιχ θαιφ 

ζρεδηαζκφ, πςειψλ πξνδηαγξαθψλ «δεζίκαηα», θαη πνιχ θαιχηεξα θξάκαηα 

ζηνπο ζσιήλεο. Έλα πνιχ δηαδνκέλν θαη πςειήο πνηφηεηαο αηζάιη γηα 

ζθειεηνχο πνδειάησλ είλαη ην ακεξηθάληθν αηζάιη SAE 4130, γλσζηφηεξν σο 
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«ρξσκνκφιπβδνο», ή «chromoly». Τπάξρνπλ βέβαηα θαη άιια θξάκαηα ηα 

νπνία πξνζθέξνπλ νη πξνκεζεπηέο ζσιήλσλ ζηελ αγνξά φπσο νη Columbus, 

Reynolds, θ.α. θειεηνί θηηαγκέλνη απφ απηά ηα πιηθά είλαη γλσζηνί γηα ηελ 

θαιή αληαπφθξηζε θαη ηελ άλεζή ηνπο θαηά ηελ νδήγεζε. 

 

                                              • θειεηόο πνδειάηνπ - Αινπκίλην 

 

Σν αινπκίλην ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ θαηαζθεπή πνδειαηηθνχ 

ζθειεηνχ ην 1895. Όκσο, δελ ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο κέρξη θαη ην 1980 

φηαλ άξρηζε λα δηαδίδεηε ε ηδέα γηα ηελ θαηαζθεπή ζθειεηψλ κε ζσιήλεο 

κεγάιεο δηακέηξνπ. ήκεξα ην αινπκίλην είλαη ην πην δηαδνκέλν πιηθφ 

ζθειεηψλ πνδειάηνπ. Καη φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ην αηζάιη, φζν πεξηζζφηεξα 

θαλείο δηαζέηεη, ηφζν θαιχηεξε ε πνηφηεηα θαη θαηαζθεπή ησλ ζσιήλσλ ηνπ 

ζθειεηνχ. 

 Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη ζθειεηψλ αινπκηλίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνπο θαηαζθεπαζηέο. Μεξηθνί απφ ηνπο πην γλσζηνχο είλαη νη 6061 θαη 7005, 

αξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηα θξάκαηα ηνπ αινπκηλίνπ φπσο ην καγλήζην, ηε 

ζηιηθφλε θαη ηνλ ςεπδάξγπξν (θαζαξφ αινπκίλην δελ είλαη αξθεηά δπλαηφ γηα 

ρξήζε πνδειάηνπ). 

 

                                                •θειεηόο πνδειάηνπ –Σηηάλην 
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Σν ηηηάλην είλαη έλα απφ ην πην αλζεθηηθά αιιά θαη πην αθξηβά πιηθά. Πνιινί 

πνδειάηεο θαη εηδηθνί πηζηεχνπλ φηη ην ηηηάλην ζπλδπάδεη ηα θαιχηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά φισλ ησλ άιισλ πιηθψλ. πλαγσλίδεηαη ην αινπκίλην ζην 

βάξνο θαη είλαη φζν «άλεην» ζηελ νδήγεζε φπσο ην αηζάιη. Καηά πνιινχο 

ρξήζηεο ηνπ ηηηαλίνπ, ν ζθειεηφο απφ ηηηάλην είλαη «δσληαλφο» θαη ζε 

«ζπξψρλεη», δίλνληαο πεξηζζφηεξε δχλακε, ζε θάζε πεηαιηά ζνπ. 

 Οη δχν πην γλσζηνί ηχπνη ηηηαλίνπ είλαη νη 3ΑΗ/2.5V θαη 6ΑΗ/4V. Οη ηχπνη απηνί 

αλαθέξνληαη ζην πνζνζηφ θξάκαηνο αινπκηλίνπ (ΑΗ) θαη βαλαδίνπ (V) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην ηηηάλην. Σν 6ΑΗ/4V είλαη πην αθξηβφ, ειαθξχηεξν, θαη 

ζθιεξφηεξν. Παξ' φια απηά, θαη ηα δχν απηά θξάκαηα ηηηαλίνπ είλαη πάξα 

πνιχ θαιά θαη κπνξνχλ κάιηζηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλδπαζηηθά ζε έλα 

ζθειεηφ αινπκηλίνπ. 

 

                                          

 

 

 

                                          •θειεηόο πνδειάηνπ – Αλζξαθνλήκαηα 
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Αλζξαθνλήκαηα (νλνκάδνληαη επίζεο θαη «άλζξαθαο» ή «γξαθίηεο») είλαη 

ζρεηηθά έλα λέν πιηθφ θαη πνιχ κνλαδηθφ κηα θαη δελ είλαη κέηαιιν. Δίλαη έλα 

πιηθφ ην νπνίν εκπνηίδεηαη κε κηα εηδηθή θφιια, ε νπνία επηηξέπεη ην 

ζρεκαηηζκφ θαη ηε ζπγθφιιεζε (έλσζε) ησλ αλζξαθνλεκάησλ. θειεηνί απφ 

αλζξαθνλήκαηα είλαη ππεξβνιηθά ειαθξείο, ζθιεξνί, θαη αλζεθηηθνί. Σν 

κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ησλ αλζξαθνλεκάησλ είλαη φηη κπνξνχλ λα 

επεμεξγαζηνχλ, ηξνπνπνηεζνχλ θαη λα ζρεκαηηζηνχλ κε ακέηξεηνπο ηξφπνπο, 

ην νπνίν ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο 

ηνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ. 

 Όπσο θαη ην ηηηάλην, ε θαηαζθεπή ηνπο είλαη ιίγν πεξίπινθε θαη επεηδή πιηθά 

ζαλ ηα αλζξαθνλήκαηα είλαη αθξηβά, νη ζθειεηνί απφ αλζξαθνλήκαηα είλαη 

απφ ηηο αθξηβέο επηινγέο ζην ρψξν ησλ ζθειεηψλ πνδειάηνπ. 

 

Βηβιηνγξαθία: 

http://podilato.wikidot.com/ylika-polis 

 

             Διαζηηθά Πνδειάησλ 
 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη ειαζηηθψλ φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηα απηνθίλεηα. 

Σα πνδήιαηα βνπλνχ έρνπλ πην ρνληξά ιάζηηρα ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη 

θαιχηεξα ζην ρψκα. Σα πνδήιαηα πφιεο πην ιεπηά ιάζηηρα γηα λα θηλνχληαη 

κε πεξηζζφηεξε άλεζε ζηνπο αζθάιηηλνπο δξφκνπο,. Σν πνδήιαηα δξφκνπ 

δηαζέηνπλ αθφκε πην ιεπηά ιάζηηρα πνπ έρνπλ ηε κηθξφηεξε δπλαηή ηξηβή κε 

ην δξφκν θαη λα είλαη πην γξήγνξα. Σα ιάζηηρα ζε έλα πνδήιαην πφιεο δελ 

http://podilato.wikidot.com/ylika-polis
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είλαη ζπλήζσο ηξαθηεξσηά, αιιά ζρεδφλ ιεία, ψζηε λα κεηψλνληαη νη 

αληηζηάζεηο. Χζηφζν πνιινί νδεγνχλ πξνηηκνχλ ηα ηξαθηεξσηά ιάζηηρα 

αθφκε θαη ζηελ πφιε. Ο ιφγνο είλαη φηη ζέινπλ λα κεγηζηνπνηνχλ ηε 

γπκλαζηηθή πνπ θάλνπλ κε ην πνδήιαηφ ηνπο, αθνχ κε ηα ηξαθηεξσηά 

ειαζηηθά απμάλεηαη ν βαζκφο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θίλεζε 

ηνπ πνδειάηνπ. Πξέπεη φκσο λα γλσξίδεηε φηη ηα ιάζηηρα απηά θάλνπλ 

πεξηζζφηεξν ζφξπβν θαη δελ θπιάλε νκαιά ζε ιείνπο δξφκνπο. Αλ αγνξάζεηε 

πνδήιαηφ απφ έλα εμεηδηθεπκέλν καγαδί κε πνδήιαηα, κπνξείηε λα δεηήζεηε 

(γλσξίδνληαο πιένλ ηα ζπλ θαη ηα πιελ ηνπ θάζε ιάζηηρνπ) λα ζαο 

ηνπνζεηήζνπλ ηα ιάζηηρα ηεο επηινγήο ζαο. Αλ, γηα παξάδεηγκα, αγνξάζηε 

πνδήιαην κάνπληελ κπνξνχλ λα ζαο αιιάμνπλ ηα ζηάληαξ ηξαθηεξσηά ηνπ 

ιάζηηρα κε θάπνηα πην νκαιά ή αλ αγνξάζεηε πνδήιαην πφιεο λα ζαο 

αιιάμνπλ ηα ζηάληαξ ιεία ιάζηηρά κε ηξαθηεξσηά.
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