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ΣΚΟΠΟΣ:Ο σκοπός είναι να ενημερώσουμε τους συμμαθητές μας για τον αθλητισμό και
για το πώς επηρεάζουν τα αναβολικά και η διατροφή τις επιδόσεις , την υγεία και την
ψυχολογία των αθλητών.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ:
1)
2)
3)
4)

Λόγοι που οδηγούν τους αθλητές στη χρήση αναβολικών.
Επιπτώσεις από τη χρήση των αναβολικών στην καριέρα και την υγεία.
Νομοθεσία για τη χρήση των αναβολικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Εξειδικευμένη διατροφή ανάλογα με το άθλημα και το επίπεδο του αθλητή.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ :ΕΝΝΟΙΑ
Ο ορισμός που μπορεί να δοθεί είναι ότι η διατροφή αποτελεί το σύνολο των
τροφών που καταναλώνει ο άνθρωπος για να διατηρηθεί στην ζωή. Η διατροφή
αποτελεί μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει την παραγωγή, συγκομιδή και
κατανάλωση του συνόλου των τροφών για διατήρηση στην ζωή.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο πως η διατροφή επηρεάζει άμεσα την απόδοση των
αθλητών σε όλα τα αγωνίσματα. Οι σωστές επιλογές τροφίμων και υγρών προετοιμάζουν
τον αθλητή ώστε να βρίσκεται στην ιδανική κατάσταση πριν από κάθε αγώνισμα και
επιτυγχάνουν την καλύτερη αθλητική του απόδοση.

Στόχοι διατροφής ενός αθλητή

Να καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες, καθώς και τις ανάγκες του σε όλα τα θρεπτικά
στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές είναι σημαντικά αυξημένες λόγω της έντονης
άσκησης.
Να οδηγήσει στην επίτευξη του κατάλληλου σωματικού βάρους και αναλογίας μυϊκού
ιστού για το συγκεκριμένο αθλητή.
Να βοηθήσει τον αθλητή να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της προπόνησής του
Φυσικά, ο κάθε αθλητής θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή περίπτωση, εφόσον οι
ανάγκες του καθορίζονται από πολλούς παράγοντες
Γενικότερα οι αθλητές έχουν μεγαλύτερες ανάγκες από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αυτό
οφείλεται στο ότι οι ενεργειακές ανάγκες ενός αθλητή είναι υψηλότερες από αυτές ατόμων
των ίδιων χαρακτηριστικών που κάνουν καθιστική ζωή, για δύο λόγους:
Το ενεργειακό κόστος του αθλήματος
Τον αυξημένο βασικό μεταβολισμό που προέρχεται από το μεγαλύτερο ποσοστό μυϊκού
ιστού (που είναι και ο μεταβολικά ενεργός ιστός).
κάποιες φορές, η ενεργειακή κατανάλωση ενός αθλητή είναι τόσο υψηλή που είναι
αδύνατον να καλυφθεί μέσω της διατροφής.. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούνται
διαλύματα γλυκόζης (ζάχαρη σε νερό) που ταυτόχρονα καλύπτουν και τις ανάγκες σε υγρά.

Η σωστή διατροφή των αθλητών
Στην ιδανική δίαιτα για τα περισσότερα αθλήματα, οι υδατάνθρακες θα πρέπει να
συνεισφέρουν στο 60‐70% της ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης, οι πρωτεΐνες στο 15‐
20% και το λίπος στο υπόλοιπο 20‐25%.

Yδατάνθρακες
αποτελούν το βασικότερο στοιχείο στην αθλητική διατροφή, εφόσον είναι η βασική πηγή
ενέργειας κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Kαι αυτό γιατί η παραγωγή ενέργειας κατά τη
διάρκεια της έντονης μυϊκής προσπάθειας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα μυϊκού
γλυκογόνου, το οποίο αποτελεί τη μορφή με την οποία αποθηκεύονται στους μυς οι
υδατάνθρακες.
Η κατανάλωση υδατανθράκων έχει μεγάλη σημασία:
Πριν από την προπόνηση, για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποθήκευση γλυκογόνου
στους μυς.
Mετά την προπόνηση, για την ταχύτερη δυνατή αναπλήρωσή του.
Συχνά και κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή ενός αγωνίσματος αντοχής, για να μην
εξαντληθούν γρήγορα οι αποθήκες του γλυκογόνου και να μην επέλθει ο μυϊκός κάματος –
κόπωση

Η σημασία των υδατανθράκων
Το είδος των υδατανθράκων έχει μεγάλη σημασία στην αθλητική διατροφή. Eνώ στο γενικό
πληθυσμό συστήνεται η πρόσληψη υδατανθράκων βραδείας απορρόφησης δηλ. Σύνθετοι
υδατάνθρακες, ολικής άλεσης (δημητριακά, όσπρια, μαύρο ψωμί, φρούτα), στους αθλητές
έμφαση πρέπει να δίνεται σε υδατάνθρακες ταχείας απορρόφησης (ζάχαρη, χυμοί,
γλυκόζη, ρύζι, άσπρο ψωμί) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα ως πηγή ενέργειας
αλλά και αναπληρώνουν ταχύτερα το μυϊκό γλυκογόνο, όταν εκείνο έχει εξαντληθεί.

Η κατανάλωση υδατανθράκων ταχείας απορρόφησης θα πρέπει να αποφεύγεται 15‐45
λεπτά πριν από την έναρξη της άσκησης, αφού σε κάποιους αθλητές η έντονη έκκριση
ινσουλίνης που προκαλείται στα πρώτα λεπτά της άσκησης προκαλεί και υπογλυκαιμία,
μειώνοντας έτσι σημαντικά την απόδοση. Το φαινόμενο αυτό όμως δεν παρατηρείται όταν
αυτοί οι υδατάνθρακες καταναλωθούν κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Πρωτεΐνες
Οι πρωτεΐνες αποτελούν τα δομικά συστατικά των περισσότερων ιστών του σώματος. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο είναι πολύ διαδεδομένη η αντίληψη ότι η αυξημένη πρόσληψη
πρωτεΐνης έχει ως αποτέλεσμα την ανάλογη αύξηση του μυϊκού ιστού.

Σε ποια τρόφιμα υπάρχουν πρωτεΐνες;

Τα ακόλουθα τρόφιμα περιέχουν άφθονες πρωτεΐνες:
Κρέας βοδινό, χοιρινό, αρνίσιο
Πουλερικά
Ψάρια
Αυγά (το άσπρο του αυγού)
Όσπρια (φασόλια, ρεβίθι, φακή, λουβί, κουκιά, μπιζέλι)
Σόγια και τα παράγωγα της
Ξηροί καρποί και σπόρια
Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα
Δημητριακά, μερικά λαχανικά και φρούτα (αυτά δίνουν μόνο λίγες ποσότητες πρωτεϊνών
σε σύγκριση με άλλα τρόφιμα)
Οι ακριβείς ανάγκες ενός αθλητή σε πρωτεΐνες επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες,
όπως το είδος του αθλήματος, η διάρκεια και η ένταση της προπόνησης.

Σε γενικές γραμμές, ένας αθλητής χρειάζεται περίπου 1,7γρ. πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού
βάρους ημερησίως. Να είναι υψηλής βιολογικής αξίας, δηλ, να περιέχει όλα τα απαραίτητα
αμινοξέα που δεν μπορούν να παραχθούν στον οργανισμό. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι η
υπερβολική κατανάλωση πρωτεϊνών, που ξεπερνά τις ανάγκες του αθλητή, δεν οδηγεί σε
περαιτέρω αύξηση του μυϊκού ιστού

Λίπη
Η υπερβολική κατανάλωση λίπους από τον αθλητή πρέπει να αποφεύγεται, για έναν
επιπλέον λόγο (εκτός από τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του στην υγεία): το λίπος
καθυστερεί τη χώνεψη και μπορεί να προκαλέσει δυσφορία κατά τη διάρκεια της άσκησης
ή λόγω κορεσμού να αποτρέψει την επαρκή κατανάλωση υδατανθράκων που είναι η
καλύτερη πηγή ενέργειας.

Βιταμίνες
Οι αθλητές δεν χρειάζονται συμπληρώματα βιταμινών και ανόργανων συστατικών
εφόσον καταναλώνουν επαρκή ενέργεια για τη διατήρηση του σωματικού βάρους και
ποικιλία τροφίμων.
Έχει ιδιαίτερη σημασία να καταναλώνει επαρκείς ποσότητες αντιοξειδωτικών (βιταμίνες A,
E και C).
Η βιταμίνη Α βρίσκεται στα εξής τρόφιμα : γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, πράσινα
φυλλώδη λαχανικά και εντόσθια
Η βιταμίνη Ε βρίσκεται στα εξής τρόφιμα:ελαιόλαδο, σπορέλαιο, ξηροί καρποί κυρίως
φιστίκια Αιγίνης και αμύγδαλα, φύτρα σιτηρών και καλαμπόκι
Η βιταμίνη C βρίσκεται στα εξής τρόφιμα :πιπεριές , ακτινίδιο και εσπεριδοειδή

Μέταλλα και ιχνοστοιχεία

Έχει παρατηρηθεί ότι οι αθλητές παρουσιάζουν συχνά ελλείψεις σε κάποια μεταλλικά
άλατα και ιχνοστοιχεία. Αυτό οφείλεται σε κακή διατροφή και σε αύξηση των αναγκών
μέσω της άσκησης σε κάποιες περιπτώσεις
Μερικά από αυτά είναι:
Μαγνήσιο:
Το Μαγνήσιο είναι ένα ακόμα βασικό στοιχείο για την ομαλή λειτουργία της καρδιάς, των
νεύρων, των μυών και των οστών.
Φώσφορος:
Ακόμη ο φώσφορος είναι απαραίτητο στοιχείο για τη μυϊκή ανάπτυξη και παίρνει μέρος σε
ορισμένες διεργασίες του μεταβολισμού, όπως τη μεταφορά της γλυκόζης, το σχηματισμό
φωσφολιπιδίων και το μεταβολισμό των αμινοξέων.

Κάλιο
Προστατεύει την καρδιά από τις αρρυθμίες και μαζί με το νάτριο διατηρεί την ισορροπία
του ύδατος στον οργανισμό.

Νάτριο
Το νάτριο σχετίζεται με τη μυϊκή σύσπαση και τη λειτουργία του μυϊκού συστήματος.
Εξασφαλίζει την ισορροπία του οργανισμού σε νερό, καθιστά δυνατές τις μυϊκές συσπάσεις
και τις νευρικές αντιδράσεις, διατηρεί την ισορροπία ιόντων στο αίμα.

ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ…ΟΡΙΣΜΟΣ

Τα αναβολικά ανδρογόνα στεροειδή είναι φυσικές ή τεχνητές ενώσεις που δρουν με τρόπο
παρόμοιο με την ορμόνη τεστοστερόνη. Η τεστοστερόνη προκαλεί την ανάπτυξη των
ανδρικών χαρακτηριστικών του φύλου (ανδρογόνος δράση) και τη σταδιακή αύξηση του
μυϊκού ιστού (αναβολική δράση).

Λόγοι
χρησιμοποίησης
Αναβολικών
Στεροειδών από τους αθλητές:

Ανδρογόνων

Οι αθλητές χρησιμοποιούν τα αναβολικά ανδρογόνα στεροειδή για να βελτιώσουν την
αθλητική τους επίδοση και συγκεκριμένα για να:
Αυξήσουν το μέγεθος, και την ισχύ των μυών τους.
αυξήσουν την αντοχή τους και να μειώσουν την προκαλούμενη κόπωση.
Αυξήσουν την επιθετικότητα και την ανταγωνιστικότητα τους.
Προκαλέσουν ήπιου βαθμού ευφορία.

. Αθλητές που προπονούνται σκληρά και κάνουν ταυτόχρονα λήψη αναβολικών
στεροειδών, 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.
Μερικές από τις πιο καταφανείς ομάδες αθλητών που εμπλέκονται στην χρήση τους είναι,
οι bodybuilders, οι «αναρριχώμενοι» (φιλόδοξοι) αθλητές και οι φανατικοί της διατήρησης
της φόρμας τους. Τα αναβολικά στεροειδή όλο και περισσότερο λαμβάνονται από αυτούς
που επιθυμούν μια πιο μυώδη σωματική ανάπτυξη για καθαρά αισθητικούς λόγους ή
αυξημένη επιθετικότητα. Οι πλειονότητα αυτών των αθλητών ασχολούνται με προπόνηση
με βάρη.
Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά.

ΦΥΣΙΚΑ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ
Από τις ουσίες που φυσιολογικά υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό, ισχυρή αναβολική
δράση διαπιστώθηκε ότι έχουν τα ανδρογόνα, δηλαδή οι ανδρικές γεννητικές ορμόνες, που
παράγονται κυρίως από τους όρχεις και δευτερευόντως από τα επινεφρίδια και χημικά
ανήκουν στα στεροειδή.
Το σημαντικότερο από τα φυσικά ανδρογόνα είναι η τεστοστερόνη και μικρότερης
σημασίας είναι η Δ4‐ανδροστενδιόνη και η δεϋδροεπιανδροστερόνη.

Η τεστοστερόνη χρησιμοποιείται ως ανδρογόνο στον άνδρα. Η τεστοστερόνη χορηγείται σε
κακή λειτουργία των όρχεων, στην καθυστέρηση ανάπτυξης των αντρικών χαρακτηριστικών
και σε νεαρά άτομα για την καταπολέμηση της πρόωρης γήρανσης.
Στην γυναίκα δρουν σαν αντιοιστρογόνα χρησιμοποιούνται σε ανωμαλίες της κλιμακτηρίου,
σε καρκίνο του μαστού για αναστολή του γαλακτισμού, σε συμφορητική διόγκωση του
μαστού μετά τον τοκετό.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ
Τα συνθετικά αναβολικά είναι παράγωγα της τεστοστερόνης και από αυτά συνηθέστερα
χρησιμοποιούνται η νανδρολόνη, η μεθενολόνη και η οξυμεθολόνη.
Δυστυχώς όλα διατηρούν, αν και εξασθενημένη, την ανδρογόνο δράση τους.
Η ενίσχυση του μυϊκού συστήματος αναμφίβολα βοηθά στη βελτίωση των αθλητικών
επιδόσεων. Αυτό οδήγησε στην ευρεία χρήση αναβολικών από αθλητές που κάνουν
πρωταθλητισμό, παρά τις επίσημες απαγορεύσεις που ισχύουν διεθνώς. Η χρήση όμως
αυτή δημιουργεί πολλά δυσάρεστα επακόλουθα για τους αθλητές, ενώ παράλληλα τους
εκθέτει σε σοβαρούς μελλοντικούς κινδύνους.
Χρησιμοποιούνται όπως και η τεστοστερόνη, με τη διαφορά ότι έχουν λιγότερες απ΄ αυτήν
αρμοδιότητες. Επίσης ένα αναβολικό διακρίνεται σε δύο μορφές:

1. Ενέσιμη

2. Χάπια

Από περιοδικά, έρευνες και εμπειρικές γνώμες έχει διαπιστωθεί ότι η ενέσιμη μορφή είναι
πιο αποδοτική απ΄αυτή των χαπιών.

Α) Winstrol‐Depot(ενέσιμο)

Xορηγείται τακτικά και σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Αυτό το κάνει να διαφέρει
από τα άλλα στεροειδή, τα οποία χορηγούνται ως επί το πλείστον εβδομαδιαία. Η
φαρμακοδυναμική του είναι μικρής διάρκειας και εδώ εξηγείται η συχνή ένεσή του. Δεν
έχει την ικανότητα να αποθηκεύει ύδωρ στο εσωτερικό του κυττάρου, δηλαδή ένα άλλο
χαρακτηριστικό στο οποίο οφείλουν ¨αυτοί¨ οι αθλητές την καλή γράμμωση των μυών
τους.
Δεν είναι φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται για μικρή προετοιμασία πριν τη αγωνιστική),
αλλά πολύ περισσότερο για μακροχρόνια (έως και 10 εβδομάδες). Οι περισσότεροι αθλητές
ομολογούν ότι η χορήγηση πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με καλή διατροφή.

Β) Winstrol‐ORAL (χάπι)

Η ουσία αυτή δεν φέρνει σε αυτή τη μορφή καλά αποτελέσματα. Έρευνες έδειξαν ότι η
ουσία είναι αρκετά τοξική και μπορεί να φέρει βλάβες όχι μόνο στο ήπαρ, αλλά και σε όλο
το πεπτικό σύστημα.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ

Η δράση τους επιτελείται μέσω συνδέσεως με κυτταροπλασματικό πρωτεϊνικό υποδοχέα. Η
ικανότητα σύνδεσης είναι μεγάλη για την τεστοστερόνη (και ακόμη μεγαλύτερη για το
βιολογικά δραστικό παραγωγό της, τη διυδροτεστοστερόνη) και μικρή για τα υπόλοιπα
φυσικά ανδρογόνα.
Το σύμπλεγμα ορμόνης‐φορέα έρχεται στη συνέχεια στον πυρήνα του κυττάρου, όπου
διεγείρει την RNA‐πολυμεράση και προάγει τη σύνθεση m‐RNA και τελικά πρωτεΐνης.
Οι βασικές βιολογικές δράσεις των ανδρογόνων είναι ότι:

Προκαλούν ωρίμανση των έξω γεννητικών οργάνων του άρρενος. Αυτό φυσιολογικά
συμβαίνει κατά την ήβη, οπότε και αρχίζουν να εκκρίνονται τα ανδρογόνα σε
μεγάλες ποσότητες.
Κατά την εμβρυϊκή ζωή προάγουν τη διαφοροποίηση του γεννητικού κόλπου και των
γεννητικών πόρων προς την κατεύθυνση του άρρενος. Χορήγηση ανδρογόνων σε γυναίκα
που κυοφορεί θήλυ έμβρυο οδηγεί σε αλλοίωση της μορφολογίας των γεννητικών του
οργάνων (ψευδερμαφροδιτισμός).

Προάγουν την τριχοφυία, προκαλούν πάχυνση του δέρματος και μεταβάλλουν τη
μορφολογία του λάρυγγα, ώστε η φωνή να παίρνει ανδρική χροιά.
Αυξάνουν σημαντικά τη μάζα και την ισχύ του μυϊκού συστήματος, ενώ παράλληλα
ελαττώνουν το υποδόριο λίπος και το κατανέμουν ομοιόμορφα σε όλο το σώμα.

Σε άτομα που βρίσκονται στη φάση της οστικής ανάπτυξης, προάγουν την αύξηση του
συζευκτικού χόνδρου των μακρών οστών αλλά και την οστεοποίηση του. Έτσι το αγόρι που
μπαίνει στην εφηβεία ψηλώνει απότομα, αλλά με το τέλος της ήβης το ύψος του
σταθεροποιείται, αφού όλος ο συζευκτικός χόνδρος του έχει πια οστεοποιηθεί.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ

Ορισμένες από αυτές τις βιολογικές ιδιότητες των αναβολικών έγινε προσπάθεια να
αξιοποιηθούν θεραπευτικά σε περιπτώσεις που είναι επιθυμητή η αύξηση του
αναβολισμού των πρωτεϊνών (π.χ. διέγερση της σύνθεσης του οργανικού μέρους του οστού
σε οστεοπόρωση), η "τόνωση" εξασθενημένων οργανισμών, η επίταση της αιμοποιητικής
λειτουργίας του μυελού των οστών (π.χ. σε αναιμίες), η μεγέθυνση και ενδυνάμωση του
μυϊκού συστήματος (π.χ. σε αθλητές) κ.ά.
Η χρήση τους όμως στην πράξη προσέκρουσε στην ισχυρή τους επίδραση πάνω στο
γεννητικό σύστημα, που ήταν ιδιαίτερα ενοχλητική στις γυναίκες (αρρενοποίηση), αλλά
δημιουργούσε προβλήματα και στους άντρες.

Παρενέργειες Αναβολικών:
Στους άνδρες: Ακμή, αυξημένη επιθετικότητα και σεξουαλική διάθεση. Χρήση για
μεγάλο διάστημα μπορεί να προκαλέσει στειρότητα και ανικανότητα, αναστολή της
σπερματογένεσης, συρρίκνωση και σκλήρυνση των όρχεων, νεφρική βλάβη, γυναικομαστία,
αλωπεκία, υπερτροφία προστάτη, μειωμένη παραγωγή ενδογενούς τεστοστερόνης και
γοναδοτροπινών.

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, αλωπεκία ανδρικού τύπου, 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, υπερινσουλιναιμία.
Ενδοκρινικές βιοχημικές διαταραχές: Μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη, αλλαγές στο
λιποπρωτεϊνικό προφίλ (αλλαγές στο ισοζύγιο HDL / LDL), αυξημένα επίπεδα
τριγλυκεριδίων.
Ηπατικές βλάβες: Ηπατίτιδα, καρκίνος, ίκτερος, ηπαροκυτταρικό αδένωμα.

Άλλες βλάβες: Νανισμός (πολύ μικρό ύψος).
Ψυχολογικές παρενέργειες: Κατάθλιψη, ερεθιστικότητα,
επιθετικότητα, βιαιότητα, παράνοια, υπερδιέγερση.

αδυναμία

συγκέντρωσης,

Η εξέλιξη της χρήσης των αναβολικών στους Aγώνες
H πρώτη φορά που πραγματοπoιήθηκαν έλεγχοι για τη χρήση αναβολικών στους αθλητές
στη διάρκεια των Oλυμπιακών Aγώνων, έστω και σε περιορισμένη κλίμακα, ήταν στη
διοργάνωση του 1968 στο Mεξικό. Έγιναν τότε 667 έλεγχοι και μόνο ένας αθλητής (στο
μοντέρνο πένταθλο) βρέθηκε να έχει κάνει χρήση απαγορευμένης ουσίας.
Tέσσερα χρόνια αργότερα, στο Mόναχο (1972), οι έλεγχοι σχεδόν τριπλασιάστηκαν στη
διάρκεια των Αγώνων και ανιχνεύτηκαν επτά περιπτώσεις παράνομης χρήσης αναβολικών.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε η χρήση αμφεταμίνης ή εφεδρίνης σε αθλητές της άρσης
βαρών, του τζούντο, της κολύμβησης, της καλαθοσφαίρισης και της ποδηλασίας. Έκτοτε,
και με μοναδική εξαίρεση τους Αγώνες της Μόσχας (1980), όταν κανείς αθλητής δε βρέθηκε
"θετικός" στον έλεγχο για τη χρήση αναβολικών, σε κάθε ολυμπιακή διοργάνωση
προστίθενται νέα περιστατικά χρήσης.
Συγκεκριμένα, το 1976 ανιχνεύτηκαν απαγορευμένες ουσίες σε έντεκα αθλητές, εννιά
αρσιβαρίστες, έναν αθλητή σκοποβολής και έναν αθλητή στίβου. Το 1984 ο αριθμός των
ντοπαρισμένων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες ανήλθε στους δώδεκα: πέντε
αρσιβαρίστες, τρεις αθλητές στίβου, δύο αθλητές βόλεϊ, ένας σκοπευτής και ένας
ιστιοπλόος. Τέσσερα χρόνια αργότερα, στη Σεούλ (1988), ο τελικός των 100 μ. στίβου

οδήγησε στο πλέον εντυπωσιακό περιστατικό χρήσης αναβολικών στην ιστορία των
Ολυμπιακών Αγώνων. Εκτός του Ben Johnson, στους ίδιους Αγώνες ανιχνεύτηκαν άλλες
εννιά περιπτώσεις παράνομης χρήσης ουσιών.
Συνολικά βρέθηκαν να έχουν κάνει χρήση αναβολικών δέκα αθλητές, τέσσερις από τους
οποίους είχαν αναδειχτεί ολυμπιονίκες και, συνεπώς, έχασαν τα μετάλλιά τους. Πρόκειται
για τον Καναδό Ben Johnson, που τερμάτισε πρώτος στα 100 μ. στίβου, τους Βούλγαρους
Mitko Grubler και Angel Bul‐Guenchev, οι οποίοι πρώτευσαν στην άρση βαρών, και το
Βρετανό Kerrith Brown, τρίτο ολυμπιονίκη στο άθλημα του τζούντο. Οι υπόλοιποι έξι
αθλητές που εντοπίστηκαν προέρχονταν από την άρση βαρών, την πάλη, το μοντέρνο
πένταθλο και το βόλεϊ.
Στη Βαρκελώνη το 1992 πραγματοποιήθηκαν περίπου 1.900 έλεγχοι για χρήση αναβολικών
στη διάρκεια των Αγώνων και εντοπίστηκαν πέντε περιστατικά χρήσης απαγορευμένων
ουσιών και συγκεκριμένα τέσσερις αθλητές στίβου και ένας βολεϊμπολίστας. Στην Ατλάντα
το 1996 έγιναν σχεδόν 2.000 έλεγχοι και βρέθηκαν μόνο δύο περιστατικά χρήσης
αναβολικών, ενώ επτά ακόμη περιστατικά διαπιστώθηκαν στους Αγώνες του 2000, από τα
οποία τα πέντε αφορούσαν αθλητές που είχαν κατακτήσει ολυμπιακό μετάλλιο.
Συγκεκριμένα, αφαιρέθηκε το χρυσό μετάλλιο στο σύνθετο ομαδικό της γυμναστικής από
τη Ρουμάνα αθλήτρια Andreea Raducan και από τη Βουλγάρα αθλήτρια της άρσης βαρών
Izabela Dragneva, το αργυρό μετάλλιο από τους Βούλγαρους αρσιβαρίστες Ivan Ivanov και
Sevdalin Minchev και το χάλκινο μετάλλιο από τον Αρμένιο αρσιβαρίστα Ashot Danielyan.
Ωστόσο, το πλέον πολύκροτο περιστατικό χρήσης απαγορευμένων ουσιών στο Σίδνεϊ
αφορούσε τον Αμερικανό σφαιροβόλο C.J. Hunter, παγκόσμιο πρωταθλητή στο αγώνισμα
το 1999 και σύζυγο της Marion Jones, της πλέον δημοφιλούς αθλήτριας στίβου των ΗΠΑ. O
Hunter ταξίδεψε στην Αυστραλία, όμως η αποκάλυψη των αποτελεσμάτων από τους
ελέγχους στους οποίους είχε υποβληθεί τους μήνες που προηγήθηκαν των Αγώνων δεν του
επέτρεψαν να συμμετάσχει σε αυτούς. Η περίπτωση του Hunter δεν ήταν η μοναδική,
καθώς πολλοί άλλοι αθλητές, ιδίως Ρουμάνοι και Βούλγαροι αρσιβαρίστες, εμποδίστηκαν
να λάβουν μέρος. Μάλιστα, τα αποτελέσματα των ελέγχων που είχαν πραγματοποιηθεί
στους αθλητές των ομάδων αυτών τη χρονιά των αγώνων έθεσαν ζήτημα συνολικού
αποκλεισμού των χωρών τους από το άθλημα της άρσης βαρών.
Συνολικά, οι χιλιάδες έλεγχοι για τη χρήση αναβολικών που πραγματοποιήθηκαν το
δωδεκάμηνο πριν την έναρξη των αγώνων είχαν ως αποτέλεσμα την απαγόρευση
συμμετοχής στους αγώνες αρκετών δεκάδων αθλητών από όλα τα αθλήματα. Ιδιαίτερα
εντυπωσιακή υπήρξε η περίπτωση των 33 Κινέζων αθλητών στίβου, κολύμβησης και
κωπηλατικών αγωνισμάτων, οι οποίοι αρχικά είχαν συμπεριληφθεί στην ολυμπιακή ομάδα
της χώρας τους, αλλά υποχρεώθηκαν είτε να μην ταξιδέψουν είτε να εγκαταλείψουν την
Αυστραλία πριν την έναρξη των αγώνων.
Όσον αφορά τις ουσίες που η χρήση τους χαρακτηρίζεται παράνομη για τους αθλητές, σε
γενικές γραμμές διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
‐ Διεγερτικά, όπως η αμφεταμίνη, η κοκαΐνη και η εφεδρίνη. Επιδρούν στο κεντρικό νευρικό
σύστημα και αυξάνουν περιστασιακά την ανταγωνιστικότητα του χρήστη. Είναι αρκετά

διαδεδομένη η χρήση τους σε όλα τα αθλήματα και ιδίως σε εκείνα που απαιτείται διαρκής
ετοιμότητα, όπως η ξιφασκία και τα ομαδικά αθλήματα με μπάλα.
‐ Ναρκωτικά αναλγητικά, όπως η κοδεΐνη, η μορφίνη, η ηρωίνη. Παρ' ότι δεν έχει
διακριβωθεί το είδος της "ευεργητικής" τους επίδρασης σε κάποιο άθλημα, θεωρείται ότι
χρησιμοποιούνται από τους αθλητές για να ξεπεράσουν τους πόνους που προκαλούν οι
τραυματισμοί.
‐ Διουρητικά. Οι ουσίες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή βοηθούν στην αποβολή
μεγαλύτερης ποσότητας υγρών και αλάτων από τον οργανισμό. Για το λόγο αυτό είναι
ιδιαίτερα "δημοφιλή" σε αθλήματα που οι διαγωνιζόμενοι ταξινομούνται ανά αγώνισμα με
βάση το σωματικό τους βάρος (π.χ. άρση βαρών, πυγμαχία, πάλη, τζούντο).
‐ Β‐Αναστολείς. Η δράση τους επικεντρώνεται στη μείωση της πίεσης του αίματος, των
σφυγμών της καρδιάς και, συνακόλουθα, στη μεταβολή της αδρεναλίνης στον οργανισμό.
Έτσι, οι ουσίες αυτές προτιμώνται από αθλητές που επιδιώκουν την ευστάθεια και την
αυτοσυγκέντρωση, όπως για παράδειγμα απαιτείται στις καταδύσεις και στα σκοπευτικά
αθλήματα.
‐ Στεροειδή αναβολικά και τεστοστερόνη. Αυξάνουν τη μυική μάζα των αθλητών και
συνεπώς τη δύναμή τους. Ως αποτέλεσμα, αυτή η κατηγορία αναβολικών εντοπίζεται ιδίως
μεταξύ των αθλητών εκείνων που εξειδικεύονται σε αγώνες ταχύτητας, δύναμης και
αντοχής, όπως για παράδειγμα πολλά από τα αγωνίσματα του στίβου, η κωπηλασία, η
κολύμβηση, η άρση βαρών.
‐ Ερυθροποιητίνη. Πρόκειται για ουσία που αυξάνει τις ποσότητες του οξυγόνου στο αίμα,
βελτιώνοντας έτσι τις επιδόσεις έως και 15%, ιδίως σε αθλήματα όπως η ποδηλασία, η
κολύμβηση, η κωπηλασία και οι δρόμοι μεγάλων αποστάσεων στο στίβο.
‐ Ανθρώπινη αυξητική ορμόνη. Βοηθά στην αύξηση της μάζας και στην ενίσχυση των μυών,
των συνδέσμων και των οστών και είναι ιδιαίτερα "δημοφιλής" στους αθλητές του στίβου
και της κολύμβησης.

ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΙ <3
Μέλη Ομάδας:
 Βουκουβάλας Χρυσόστομος
 Γκαϊντές Ορέστης
 Γκέλης Θεοφάνης
 Γούσης Γρηγόριος
 Δήμος Αλέξανδρος
 Ζιάβρας Νικόλαος
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σκοπός της εργασίας μας είναι να ενημερώσουμε τους συμμαθητές μας σχετικά με τα
οφέλη του αθλητισμού στην υγεία (σωματική και ψυχική), να τους ενημερώσουμε
όσο αναφορά καταστάσεις σχετικές με τον αθλητισμό που μπορούν να
δημιουργήσουν προβλήματα υγείας , και μέσω αυτής της ενημέρωσης να
παροτρύνουμε τους αναγνώστες μας να ενδιαφερθούν για την ενασχόληση με τον
αθλητισμό.

Ερωτήματα που μας απασχολούν:
1. Η ωφέλεια του αθλητισμό στον οργανισμό (φυσική κατάσταση, μακροζωία,
σωματική καλλιέργεια, αποφυγή νοσημάτων κλπ), συνοπτική περιγραφή των
5 δημοφιλέστερων αερόβιων ασκήσεων.
2. Οι συνέπειες αποχής από τον αθλητισμό και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να
αποβεί βλαπτικός για τον άνθρωπο (προβλήματα υγείας, παθήσεις κλπ).
3. Οι σωματικές και ψυχολογικές πιέσεις του πρωταθλητισμού και οι συνέπειες
αυτών.
4. Τα έμμεσα ψυχικά οφέλη της υγιούς άμιλλας.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Υγεία (σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας) είναι η πλήρης
σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία του ατόμου και όχι απλώς η έλλειψη κάποιας
νόσου ή αναπηρίας.
Αυτή εξασφαλίζεται με διάφορους τρόπους, εκ των οποίων ένας είναι και ο
αθλητισμός, ο τομέας τον οποίο εξετάζουμε στην παρούσα εργασία. Είναι παραδεκτό
ότι ο τελευταίος συμβάλλει στην υγεία και τη φυσική ικανότητα, και έχει παγκόσμια
ενσωματωθεί με τον προγραμματισμό για την υγεία και την ψυχαγωγία.

Αθλητισμός
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» (Ι. Ζέρβας (1993) Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, σελ.15).
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. Επίσης πρέπει να προστεθεί και η έννοια της κίνησης.
Όσον αφορά την προέλευσή του, τρεις είναι οι κυριότερες επιστημονικές θεωρήσεις:
•

Όλες οι αθλητικές ασκήσεις έχουν λατρευτικές ρίζες (Carl Diem)

•

Οι σωματικές ασκήσεις είναι φυσική συνέπεια των διαδικασιών της
εργασίας και της παραγωγής (Μαρξιστική άποψη, Wolfgang, Eichel,
Gerhard Lukas)

•

Η άσκηση είναι μια εκδήλωση ενστικτωδών κινήσεων ή
παρορμήσεων (Ηθολογία, Konrad Lorenz, David Sanson, Friedrich
Eppensteiner)

Ο αθλητισμός μπορεί να πάρει πέντε μορφές:
1)
2)
3)
4)
5)

ερασιτεχνικός
επαγγελματικός
μαζικός
φυσικές δραστηριότητες
ως παιχνίδι

Αθλητισμός και υγεία
Ο θεσμός του αθλητισμού έχει ήδη από πολύ παλιά θεωρηθεί ως ένα από τα
ωφελιμότερα μέσα για τη διατήρηση μιας καλής υγείας και φυσικής ικανότητας , και
πάντα αλλά ιδίως σήμερα κατέχει μια ιδιάζουσα θέση τόσο στη δομή της κοινωνίας
όσο και στις καρδιές των ανθρώπων.

Αθλητισμός και υγεία στην αρχαία Ελλάδα
Η ωφέλεια που ο αθλητισμός προσφέρει στον άνθρωπο έγινε ήδη αντιληπτή
από αρχαιοτάτων χρόνων στους διάφορους πολιτισμούς και ιδιαίτερα στην αρχαία
Ελλάδα, όπου ο αθλητισμός αποτελούσε σημαντικό μέρος της κοινωνικής ζωής και
της
αγωγής
των
νέων.
Από
την
ιστοσελίδα
http://xletsosbasilhs.blogspot.gr/2011/01/blog-post.html πληροφορούμαστε ότι αυτό
συνέβαινε «διότι οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η υγειά του σώματος πρέπει να
συμβαδίζει με την πνευματική υγεία. «Νους υγιής εν σώματι υγιεί», 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.
Είναι ιστορικά βεβαιωμένο ότι η πρώτη μορφή ζωής, η κίνηση, εξελίχτηκε σε
άσκηση-παιχνίδι και ύστερα σε αγωνιστική γυμναστική, για πρώτη φορά στον
ελλαδικό χώρο, από τους Έλληνες, που συνέδεσαν το αγωνιστικό πνεύμα με τους
ήρωες και τους θεούς.
Ο αρχαίος Έλληνας συναρπάζεται από την αγωνιστική σκέψη, σε τέτοιο
βαθμό, που δεν υπάρχει μύθος χωρίς άθλους και αγώνες ηρώων με άλλους ήρωες,
εξυμνεί δε τη φυσική δύναμη, το μυαλό, την πολεμική τέχνη και την ανδρεία. Όλα
αυτά φανερώνουν τη σπουδαία θέση που είχαν στη ζωή των Ελλήνων η άθληση και
ο άθλος.
Η γυμναστική και η αγωνιστική εξασφαλίζουν στον άνθρωπο την αρμονία
ανάμεσα στο σώμα και στην ψυχή και επιτρέπουν την άσκηση αρετής. Έτσι έχουμε
συνδυασμό γυμναστικής και μουσικής, στην ευρύτερη σημασία της λέξης, καθώς,
όπως πίστευαν οι μεγάλοι δάσκαλοι της εποχής, οι δύο αυτές αρετές μαζί είναι
υπηρέτες της ψυχής».

Αθλητισμός και υγεία στη σημερινή εποχή
Παρότι έχουν περάσει περισσότερα από 2500 χρόνια, η θέση του αθλητισμού
στη ζωή μας έχει αποδειχθεί να είναι εξίσου σημαντική, τόσο για τη συμβολή του στη
σωματική, όσο και την ψυχική ευεξία, αποδεικνύοντας τις θέσεις των αρχαίων
Ελλήνων εξαιρετικά εύστοχες.
Είναι πια επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι ο αθλητισμός ωφελεί σημαντικά τον
οργανισμό, ώστε να επιτελεί καλύτερα τις διάφορες λειτουργίες του. Συγκεκριμένα,
έχει διαπιστωθεί πως, εξαιτίας αυτού, σε συνδυασμό με μια σωστή και ισορροπημένη
διατροφή, επωφελούνται, τόσο το μυοσκελετικό και το καρδιοαγγειακό σύστημα και ο
ανοσολογικός μηχανισμός, όσο και η ψυχοσυναισθηματική ισορροπία . Το δίπτυχο
«άσκηση-διατροφή», πρώτος εισήγαγε ο Ιπποκράτης, ο οποίος θεωρούσε την
άσκηση
και
τη
σωστή
διατροφή
ακρογωνιαίους λίθους της υγείας του
ανθρώπου. Η άποψη αυτή, που εκφράστηκε
αιώνες πριν, καταξιώνεται συνεχώς και
ισχύει μέχρι σήμερα.
Ξεκινώντας από την απαράμιλλη ευεξία την
οποία προκαλεί η άσκηση, έχει διαπιστωθεί
ότι κατά τη διάρκειά της, εκκρίνονται από τον
εγκέφαλο κάποιες φυσικές ουσίες, οι
λεγόμενες «ενδορφίνες», οι οποίες είναι
υπεύθυνες γι’ αυτό το συναίσθημα.
Συγκεκριμένα, αυτές είναι οι: εγκεφαλίνη και
β΄ ενδορφίνη.

Ο αθλητισμός επίσης συμβάλλει και στη διατήρηση μιας σωστής σωματικής
γραμμής, στη διαμόρφωση μιας καλής φυσικής κατάστασης, καθώς και στην
πρόληψη διαφόρων ασθενειών και παθήσεων.
Οι επιστημονικές έρευνες έδειξαν ότι τα άτομα που γυμνάζονται έχουν
καλύτερη διάθεση και ενεργητικότητα για αρκετές ώρες ύστερα από την άσκηση.
Αισθάνονται το σώμα τους ελκυστικό, νιώθουν σιγουριά για τις φυσικές τους
ικανότητες, αισθάνονται δύναμη, αυτοπεποίθηση και αυξημένη αυτοεκτίμηση σε
σχέση με τους μη ασκούμενους. Η άσκηση συμβάλει σε ένα νεανικό τρόπο ζωής που
χαρακτηρίζεται από υψηλή ενεργητικότητα, σθεναρότητα και ικανοποίηση από τη
συμμετοχή σε ευχάριστες δραστηριότητες. Η κατάλληλη άσκηση ελαττώνει την
ένταση, το θυμό και την επιθετικότητα.
Αξιοσημείωτη είναι και η συμβολή του αθλητισμού στη ρύθμιση του στρες, τη
συγκέντρωση και την ψυχική ηρεμία. Τα άτομα που γυμνάζονται αισθάνονται
φυσιολογικά και ψυχολογικά πιο ισχυρά και έχουν περισσότερη ενέργεια να
αντιμετωπίσουν στρεσογόνους παράγοντες. Η αυξημένη
φυσική δύναμη και αντοχή τους καθιστά ικανούς να εκτελούν
πολλές δραστηριότητες χωρίς να δυσφορούν ή να
κουράζονται, και να ρυθμίζουν καλύτερα τη μυϊκή ένταση,
τον καρδιακό παλμό, το σφυγμό της ηρεμίας και την πίεση
του αίματος, σε σχέση με άτομα που κάνουν καθιστική ζωή.
Τα άτομα που έχουν καλή φυσική κατάσταση, αντιδρούν
καλύτερα και έχουν γρηγορότερη αποκατάσταση της καρδιακής συχνότητας μετά
από στρεσογόνα γεγονότα. Επιπλέον η άσκηση λειτουργεί ως μηχανισμός
απόσπασης της προσοχής από δυσάρεστες σκέψεις της καθημερινής ζωής. Έτσι η
ώρα της άσκησης, είναι η ώρα που το άτομο θα διακόψει τη ροή της σκέψης του,
όταν αυτή στροβιλίζεται στα ατελείωτα, καθημερινά προβλήματα που δεν βρίσκουν
εύκολα λύσεις.

Αερόβια άσκηση
Συνδυασμό των προαναφερθέντων πλεονεκτημάτων για την ψυχική και
σωματική ευεξία περικλείει η αερόβια ή καρδιαγγειακή άσκηση, λόγω των
πολλαπλών οφελών που προσφέρει στη λειτουργία της καρδιάς και το κυκλοφορικό
σύστημα.
Αερόβιες ασκήσεις λέγονται εκείνες που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και
περιλαμβάνουν τη συμμετοχή μεγάλων μυών. Η αερόβια άσκηση ενισχύει κυρίως το
καρδιοαναπνευστικό σύστημα και είναι αποτελεσματική στην απώλεια θερμίδων. Σε
συνδυασμό μάλιστα με μια ισορροπημένη διατροφή, συντελεί σημαντικά στον έλεγχο
του βάρους.
Αυτή η περιβόητη κατηγορία ασκήσεων περιέχει μια μεγάλη πληθώρα
δραστηριοτήτων, εκ των οποίων οι πέντε πιο δημοφιλείς είναι το περπάτημα, το
τρέξιμο, η κολύμβηση, η ποδηλασία και το σχοινάκι. Λόγω αυτής της μεγάλης γκάμας
που περιέχει, μπορεί άνετα να προσαρμοστεί στα γούστα του καθενός,
προχωρημένου ή αρχάριου.

Στη συνέχεια ακολουθεί μια μικρή, μα περιεκτική παρουσίαση των πέντε
αυτών κυριότερων δραστηριοτήτων (σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.clickatlife.gr).

«Περπάτημα

Είναι η πιο απλή και διαδεδομένη αεροβική άσκηση και μπορεί να πραγματοποιηθεί
με διαφορετική ένταση. Για καλύτερα αποτελέσματα, περπατάτε με γοργό ρυθμό.
Υπάρχουν δυο βασικές «ταχύτητες»: το γρήγορο βάδισμα και το αγωνιστικό
βάδισμα. Αυτές οι δυο τεχνικές χρησιμοποιούνται από τους αθλητές. Το βάδισμα
αγώνων διαφέρει στο ότι τα δάχτυλα του πίσω ποδιού δεν πρέπει να σηκωθούν από
το έδαφος μέχρι η φτέρνα του μπροστινού ποδιού να έρθει σε επαφή με το έδαφος.
Επίσης υπάρχει και το περπάτημα που κάνουμε καθημερινά για διάφορες
δραστηριότητες, όπως το να πάμε το σκύλο βόλτα ή να ψωνίσουμε. Κάθε τύπος
βαδίσματος έχει τα προτερήματά του και το σημαντικότερο είναι ότι μπορούν να το
επιλέξουν όλες οι ηλικίες, ενώ οι κίνδυνοι τραυματισμού είναι ελάχιστοι.

Τρέξιμο

Αυτή η άσκηση μπαίνει στην κατηγορία της έντονης αεροβικής. Σύμφωνα με το
American College of Sports
Medicine,
μπορούμε
να
αποκομίσουμε μεγάλα οφέλη
εάν εντάξουμε λίγη έστω
άσκηση, σε μια κατά τα άλλα
καθιστική ζωή. Εντείνοντας το
ρυθμό και την ένταση της
άσκησης,
τα
οφέλη
πολλαπλασιάζονται, όπως η
μείωση του λίπους και της
αρτηριακής πίεσης καθώς και
η
αύξηση της καλής χοληστερόλης. Το τρέξιμο βελτιώνει την υγεία μας μέσω της
αυξημένης δραστηριότητας των ενζύμων και ορμονών που τονώνουν τους μυς και
την καρδιά ώστε να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Αλλάζοντας κλίση του
εδάφους, μπορούμε να αυξήσουμε ή να μειώσουμε ανάλογα την ένταση της
δραστηριότητας.

Κολύμβηση
Η κολύμβηση είναι μια από τις πιο δημοφιλείς και
ολοκληρωμένες ασκήσεις, αφού γυμνάζει όλο το σώμα. Λόγω

της μικρότερης επιρροής της βαρύτητας όταν βρισκόμαστε στο νερό, η άσκηση δεν
είναι επίπονη για τις αρθρώσεις, γι’ αυτό είναι ιδανική ακόμη και για άτομα με κινητικά
προβλήματα. Η κολύμβηση είναι αποτελεσματική στον έλεγχο του βάρους, καθώς
αυξάνει το μεταβολισμό και ενισχύει τη μυϊκή δομή. Η αντίσταση του νερού έχει
επίσης ευεργετικές επιδράσεις στη στάση του σώματος.

Ποδηλασία

Στα παλαιότερα χρόνια, το ποδήλατο ήταν
κύριο μέσο μεταφοράς, αλλά στις μέρες μας
είναι συνυφασμένο περισσότερο με την
ήπια και αποδοτική αεροβική άσκηση. Στα
προτερήματά του συγκαταλέγεται το
γεγονός ότι όταν εκτελείται σωστά η τεχνική
του, δεν επηρεάζει την πλάτη ή άλλες
αρθρώσεις. Η ποδηλασία είναι χρήσιμη και
για την αποκατάσταση από τραυματισμούς
και μπορεί να γίνει σε εσωτερικούς ή
εξωτερικούς χώρους. Μπορείτε επίσης να εναλλάσσετε το ρυθμό και την ένταση της
άσκησης.

Σχοινάκι

Πρόκειται για άλλη μια σημαντική άσκηση, η οποία δε χρειάζεται πολύπλοκο ή
ακριβό εξοπλισμό, παρά μόνο ένα σχοινί. Αποτελεί ήπια
δραστηριότητα σε σχέση με το τρέξιμο και εμπεριέχει ελάχιστους
κινδύνους τραυματισμού (εκτός εάν μπλέξετε τα πόδια σας και
πέσετε). Το σκοινάκι εστιάζει κυρίως στους μηρούς, τους ώμους
και τους γοφούς. Ανάλογα με το πού και πώς κρατάμε το σχοινί,
εστιάζουμε σε διαφορετικές μυϊκές ομάδες: κρατώντας το σχοινί η
άσκηση εστιάζει στους ώμους, ενώ εάν πιάσουμε τις λαβές του
σχοινιού, η ένταση μεταφέρεται στα χέρια. Πηδώντας πλάγια
εστιάζουμε στο εσωτερικό των μηρών, ενώ με άλματα εμπρός και
πίσω, εστιάζουμε στο πρόσθιο τμήμα των μηρών. Για να
εστιάσουμε στο στομάχι, κάνουμε άλματα ενώ τρέχουμε. Πέραν της αεροβικής
άσκησης, το σχοινάκι μας βοηθάει να είμαστε πιο συντονισμένοι.»
Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι το τι θα επιλέξει κανείς εξαρτάται κυρίως από
την ένταση και τις επιπτώσεις των ασκήσεων στο σώμα. Επιπλέον, το επίπεδο
φυσικής κατάστασης του ατόμου, η κατάσταση της υγείας του και οι προσωπικές
προτιμήσεις του, θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη.

Συνέπειες αποχής από τον αθλητισμό και υπό ποιες
συνθήκες μπορεί να αποβεί βλαπτικός για τον άνθρωπο
Ό,τι πριν αναφέρθηκε ως πλεονέκτημα που μπορεί ο αθλητισμός να προσφέρει στο
άτομο αυτόματα γυρνάει μπούμερανγκ αν υπάρξει αποχή από αυτόν. Κύρια αιτία των
πιθανών προβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν για αυτό το λόγο κυρίως είναι η
μεταβολή του τρόπου ζωής που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και έχει ριζικά αλλάξει
τις συνήθειες και τις προτεραιότητές μας. Εικόνες αυτής, στην καθημερινότητα του
καθενός είναι:

1) Η εξομάλυνση της καθημερινότητας όσον αφορά την ανάγκη για άσκηση. Με
τα μέσα που προσφέρονται στις μέρες μας, η κάλυψη των καθημερινών
αναγκών έχει, όσον αφορά την κόπωση, καταστεί πολύ ευκολότερη (π.χ.
στην ύδρευση, την καλλιέργεια, τις μεταφορές κ.ά.). Αν και το παράδειγμα
αυτό δεν αναφέρεται στην έννοια του αγωνίσματος, είναι χαρακτηριστικός
εκφραστής της φυσιολογικής μαλθακότητας που χαρακτηρίζει την κάλυψη
των αναγκών στις μοντέρνες κοινωνίες.
2) Οι προτιμήσεις των ανθρώπων για αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.
Εδώ βαρύνοντα ρόλο κατέχουν τα Μ.Μ.Ε., και ιδίως, σχεδόν εξ ολοκλήρου η
τηλεόραση, η οποία, μέσα από τα φαντασμαγορικά θεάματα τα οποία δύναται
να παράξει, δραστικά μπορεί να μεταβάλλει τα ενδιαφέροντα αξιοποίησης του
ελεύθερου χρόνου. Ενώ παλιότερα, όταν και δεν προσφέρονταν αυτά τα
μέσα, οι άνθρωποι, και περισσότερο οι νέοι και τα παιδιά, θα αξιοποιούσαν
την άσκηση με τη μορφή παιχνιδιού για να ψυχαγωγηθούν, σήμερα αυτό στη
σκάλα των προτιμήσεών τους δε βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο.
Παρόλ’ αυτά, οι προαναφερθείσες μεταβολές, που πραγματικά διευκολύνουν
τη ζωή μας δεν είναι τόσο αθώες όσο φαίνονται. Η συστηματική καθιστική ζωή, σε
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μπορούν να αποβούν ολέθριες, τόσο για τη σωματική, όσο και για την ψυχική υγεία
του ατόμου. Έτσι, συμβατικά τα προβλήματα υγείας που μπορούν να προκαλέσουν
οι παραπάνω παράγοντες αποκαλούνται «νόσοι του πολιτισμού». Ο αθλητισμός δε,
συμβάλλει στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη αυτών των νοσημάτων, και
όχι μόνο.

Η άθληση σίγουρα είναι ένα ιδανικό μέσο, λοιπόν, για την πρόληψη ή και
θεραπεία κάποιων παθήσεων. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνά κανείς πως, κάτω από
ορισμένες συνθήκες καθίσταται και επικίνδυνος, ως και μοιραίος. Αυτή η περίπτωση
κυρίως εξετάζει τις πιθανότητες κάποιας πάθησης που αφορά την καρδιά.
Όταν κάποιος άνθρωπος αθλείται, η καρδιά του υφίσταται κάποιες μεταβολές,
ώστε να μπορέσει να προσαρμοστεί στην επιβάρυνση στην οποία υπόκειται ο
οργανισμός. Συγκεκριμένα, προκαλούνται αιμοδυναμικές μεταβολές, δηλαδή αύξηση
της καρδιακής συχνότητας και του όγκου παλμού (το ποσό αίματος που σε κάθε
καρδιακή συστολή αποστέλλεται από την καρδιά στην περιφέρεια). Η αριστερή κοιλία
της καρδιάς "προσαρμόζεται" στις αιμοδυναμικές αυτές μεταβολές, με αποτέλεσμα
την πάχυνση του τοιχώματος της. Με τα χρόνια, κάποιος που αθλείται τακτικά θα έχει
μια καρδιά μεγαλύτερη σε μέγεθος από το κανονικό, και μειωμένη καρδιακή
συχνότητα.
Όμως, αυτό δεν παγιώνει το γεγονός πως κάποιο άτομο με παρόμοιες
καρδιακές προσαρμογές δεν πάσχει από κάποια ασθένεια. Οι προσαρμογές αυτές
εκδηλώνονται με κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που διαφοροποιούνται από τα
γνωστά φυσιολογικά δεδομένα και πρέπει να διευκρινιστεί σαφώς από τους ειδικούς
πότε είναι αποτέλεσμα προσαρμογής και πότε είναι παθολογικά.
Στη δεύτερη περίπτωση, κάποιες από τις παθήσεις που μπορεί να
προκύψουν, απαιτούν την αποχή από τον αθλητισμό. Οι καρδιολόγοι δεν επιτρέπουν
την άθληση στις ακόλουθες παθολογικές καταστάσεις: υπερτροφική καρδιοπάθεια
αποφρακτικού τύπου, συγγενή ανωμαλία των στεφανιαίων, στεφανιαία νόσο,
αρρυθμιογόνο δεξιά κοιλία, σύνδρομο Marfan, συγγενή στένωση της αορτής,
σύνδρομο μακρού QT, σύνδρομο βραχέος QT, σύνδρομο προδιεγέρσεως, σύνδρομο
Brugada και σύνδρομο ή κατεχολαμινεργική πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία. Πολλά
από τα σύνδρομα αυτά έχουν γενετική βάση και οφείλονται σε μεταλλάξεις
συγκεκριμένων γονιδίων. Άξονες της εκτίμησης σχετικά με την ικανότητα προς
άθληση ενός ατόμου αποτελούν η κλινική εξέταση και η ειλικρίνεια του εξεταζομένου
στις ερωτήσεις που τίθενται. Από την ιατρική πλευρά απαραίτητα πλέον θεωρούνται:
η λεπτομερής λήψη του ιστορικού, η πλήρης κλινική εξέταση, το
ηλεκτροκαρδιογράφημα, το triplex καρδιάς και οποιαδήποτε άλλη εργαστηριακή
εξέταση κρίνει απαραίτητη ο γιατρός.
Εάν το αποτέλεσμα όλων αυτών δεν δημιουργεί βάσιμες υπόνοιες για
παθολογικό υπόστρωμα, δίνεται η έγκριση για άθληση, με την προϋπόθεση ότι με
την εμφάνιση οποιουδήποτε συμπτώματος πρέπει απαραιτήτως να γίνεται
επανεκτίμηση. Ορισμένες παθολογικές καταστάσεις μπορεί να μην είναι
απαγορευτικές για άθληση που δεν προκαλεί αξιόλογες επιβαρύνσεις, όπως π.χ. η
σκοποβολή.
Συνοψίζοντας, χρειάζεται να γίνει συνειδητά αποδεκτό απ’ όλους ότι η άθληση
οφείλει να αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της ζωής μας, ώστε να αναστραφεί η
αυξανόμενη εμφάνιση νοσημάτων που στιγματίζουν αρνητικά το σύγχρονο άνθρωπο
και έχουν υψηλό κόστος σε ποιότητα ζωής, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο.

Τα οφέλη ενός προγράμματος εξάσκησης
Έχει αποδειχθεί από μελέτες ότι τα άτομα που συμμετέχουν ενεργά σε
κάποιας μορφής εξάσκηση ζουν περισσότερο και πιο υγιεινά. Ακόμη, η συχνή
εξάσκηση βοηθάει στην σωστή διατήρηση του σωματικού βάρους, και προσφέρει
στον αθλούμενο περισσότερη ενέργεια και ευεξία. Άτομα με αυξημένο ρίσκο για
υπέρταση και διαβήτη μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη εάν εντάξουν στην
καθημερινή τους ζωή ένα πρόγραμμα εξάσκησης.

Το πρώτο βήμα
Πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα εκγύμνασης πρέπει να απαντήσετε στις
παρακάτω ερωτήσεις ώστε να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της σωματικής άσκησης
στην υγεία σας.

Έχετε ποτέ αντιμετωπίσει καρδιακό πρόβλημα;
Έχετε ποτέ νοιώσει πόνο στο στήθος κατά την διάρκεια έντονης σωματικής
δραστηριότητας;
Τον τελευταίο μήνα έχετε νοιώσει πόνο στο στήθος γενικά χωρίς ιδιαίτερο λόγο;
Έχετε χάσει την ισορροπία σας λόγω ζάλης ή είχατε συμπτώματα απώλειας
συνείδησης;
Έχετε κάποιο πρόβλημα αρθρώσεως που μπορεί να χειροτερέψει με την εξάσκηση;
Λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή για καρδιακό πρόβλημα ή για υπέρταση;
Ξέρετε κάποιον λόγο για τον οποίο δεν μπορείτε να συμμετάσχετε σε ένα
πρόγραμμα εξάσκησης;

Εάν απαντήσατε ναι σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω ερωτήσεις (ή
εάν είστε πάνω από 40 ετών) πρέπει να λάβετε την έγκριση του γιατρού σας
πριν συμμετάσχετε σε ένα πρόγραμμα εξάσκησης.
Πάντως, αυτό δε θα έπρεπε να είναι μια διαδικασία που να συνοδεύεται από
ενδοιασμούς. Πρέπει να ξεκαθαριστεί πως ο αθλητισμός δεν είναι ιδιότητα
εξειδικευμένων ανθρώπων, παρά είναι κτήμα όλης της ανθρωπότητας και δικαίωμα
του καθενός, να τον ασκεί.

Ο πρωταθλητισμός
Ενώ για μερικούς ο αθλητισμός ενέχεται στα όρια της ερασιτεχνικής δραστηριότητας,
όπως υποδηλώνουν και αρκετές από τις κατηγορίες που τον διαχωρίσαμε, παρόλ’
αυτά μπορεί να αποδειχθεί σε μία πολύ καλή επαγγελματική διέξοδο για αρκετούς
άλλους. Σαφώς η άσκηση που οι τελευταίοι ακολουθούν δεν περιορίζεται στα
συνηθισμένα προγράμματα εξάσκησης, παρά μέσω της συστηματικής και σκληρής
δουλειάς, καθώς και της εστίασης στη λεπτομέρεια, αγωνίζονται ώστε να
αποκτήσουν την ικανότητα για συναγωνισμό με άλλους ανθρώπους που ασκούν το
ίδιο άθλημα και να διακριθούν στον τομέα αυτό. Αυτή, συνοπτικά, είναι η έννοια του
πρωταθλητισμού.
Είναι σημαντικό, σ’ αυτό το σημείο, 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.
Η προσέγγιση, γιατί όχι και η υπέρβαση των φυσικών ορίων του αθλητή δε, αποτελεί
αντικείμενο του πρωταθλητισμού και εκεί βασίζεται, ώστε να μπορεί να είναι
αποτελεσματικός. Για να φτάσει ο αθλητής σε αυτό το επίπεδο, έχει περάσει πρώτα
από διάφορα στάδια εξέλιξης της καριέρας του, μέσα από τα οποία έχει αποκτήσει
ανοχή και αντοχή, ψυχική και σωματική ισορροπία, όπως επίσης και συναισθηματική
ωριμότητα για να αντέξει την πίεση και τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού.
Όμως, αν αυτή η διαδικασία δεν πραγματοποιηθεί σταδιακά και υπό
προϋποθέσεις, δύναται να προξενήσει σημαντικά προβλήματα, και σωματικά, μα
κατά κύριο λόγο ψυχικά.
Όταν ο αθλούμενος επιδιώκει τον πρωταθλητισμό σε μία ώριμη σχετικά
ηλικία, όπου έχει κατασταλάξει για τους στόχους που κυνηγά και έχει επίγνωση του
εαυτού του και των δυνατοτήτων του, τότε οι κίνδυνοι για την εμφάνιση των
παραπάνω προβλημάτων μειώνονται σημαντικά. Το πρόβλημα συνηθέστερα
παρουσιάζεται όταν τέτοιου τύπου επιδιώξεις ξεκινούν από την παιδική ηλικία.

Οι επιπτώσεις του παιδικού πρωταθλητισμού
Σημαντικά στοιχεία γι’ αυτό το υποκεφάλαιο
αποκομίσαμε
από
την
ιστοσελίδα
www.sportpsychologist.gr, από σχετικό άρθρο
του Ζαρωτή Ιωάννη, ψυχολόγου και αθλητικού
ψυχολόγου:
ΟΙ έρευνες δείχνουν πως, «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˙ και αυτά 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.»

Η σκοτεινή πλευρά του πρωταθλητισμού στους επαγγελματίες αθλητές
Παρά την εξαιρετική αρνητική επήρεια του πρωταθλητισμού στις μικρότερες ηλικίες,
ακόμα και στους επαγγελματίες αθλητές η συνέπεια που προκαλεί, ώστε να
θεωρείται τελικά στόχος του αγώνα η κατάκτηση της πρώτης θέσης και όχι η υγιής
συμμετοχή στην προσπάθεια, δεν είναι καθόλου αμελητέος παράγοντας προσβολής
της ψυχικής, κυρίως, υγείας του αθλητή.
Οι οικονομικές επενδύσεις και η αγορά που έχει στηθεί γύρω από τον
αθλητισμό απαιτούν συνεχείς αθλητικές υποχρεώσεις για τους πρωταθλητές.
Ο αθλητής διαρκώς προπονείται, αγωνίζεται και προσανατολίζεται στο στόχο
του. Ειδικότερα ο πρωταθλητής γίνεται μια μονόπλευρη προσωπικότητα που
δεν αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις στον κοινωνικό χώρο. Αυτό συμβαίνει ίσως σε
όλους τους επαγγελματίες, αλλά ο πρωταθλητής ως πρότυπο ασκεί τεράστια
κοινωνική επιρροή με τις πράξεις και τα λόγια του. Ο συνδυασμός του
μονοδιάστατου ανθρώπου με την τεράστια κοινωνική επιρροή επιδρά
αρνητικότατα στο σύνολο.
Το νέο αυτό πρότυπο του πρωταθλητή διαστρεβλώνει το αθλητικό
ιδεώδες. Επιβάλλει τη νίκη έναντι της συμμετοχής. Μια νίκη που είναι
αναγκαία, για να συντηρηθεί η αγορά και το κέρδος περνώντας το μήνυμα ότι
ο πρώτος κερδίζει τα πάντα και ο δεύτερος απλώς δεν αξίζει να υπάρχει.
∆ημιουργούνται ψυχολογικές πιέσεις και στους ίδιους τους αθλητές, οι οποίοι
στρέφονται και σε άνομους τρόπους προκειμένου να νικήσουν. Παγιώνεται ως
πρότυπο ο ανταγωνισμός, διαστρεβλώνεται η τάση του ανθρώπου να παίζει.
Κάθε προσπάθεια πρέπει να οδηγεί στη νίκη, στην επικράτηση, ενώ η

εκτονωτική συμμετοχή περνάει στο περιθώριο.

Η ευγενής άμιλλα
Η απάντηση για αυτό το ολοένα αυξανόμενο, σήμερα, κοινωνικό πρόβλημα, έχει ήδη
δοθεί πριν από 2500 χρόνια περίπου. Και πάλι οι αρχαίοι Έλληνες εμφανίζονται ως
πιο ιδεαλιστές και ανθρωπιστές παρά ποτέ. Εισήχθη από τότε, και λεκτικά και
έμπρακτα, ένας όρος περιβόητος, μα παρεξηγημένος στις μέρες μας: η «ευγενής
άμιλλα».

Προσέγγιση της ευγενούς άμιλλας
Άμιλλα σημαίνει η προσπάθεια για υπεροχή, ο ανταγωνισμός για τα πρωτεία. Το
επίθετο «ευγενής»προσδιορίζει τον άδολο, ανυστερόβουλο χαρακτήρα αυτής της
προσπάθειας. Η άμιλλα, λοιπόν, προϋποθέτει τη συλλογική δραστηριότητα μέσα
στην οποία μπορεί να υπάρξει ανταγωνισμός.
Οι υψηλές επιδόσεις δεν είναι μία ατομική υπόθεση μέσα από την οποία
ξεχωρίζουν οι καλύτεροι, αλλά ένα σημαντικό στοιχείο της εξέλιξης, που απορρέει
από τη συλλογικότητα της κάθε δραστηριότητας.
Αιτία της παραγκώνισης της πράξης που δηλώνει αυτή η φράση, είναι η
αλλαγή που υπέστη η κοινωνία μας όσον αφορά τα ιδεώδη. Η ταχύτητα του ρυθμού
της σύγχρονης ζωής αποσπά από τον άνθρωπο ζωτικής σημασίας χρόνο να
αφιερώσει στο συλλογισμό για τις αξίες που στηρίζουν το είναι του και καθορίζουν ως
συνέπεια τις πράξεις του, με τελική συνέπεια τη λήθη αυτών, την υποσυνείδητη
υπακοή στο καλώς σφυρηλατημένο γλυπτό του συστήματος που βιώνει καθημερινά,
και την αντικατάστασή τους από ευτελισμένες άλλες αξίες, αντανακλάσεις του
πολιτιστικού επιπέδου των σύγχρονων κοινωνιών, όπως η δόξα και το χρήμα (αν και
αυτά τα δύο, στο σημερινό κοινωνικό μοντέλο συνδέονται άμεσα). Αυτό, με τη σειρά
του οδηγεί στην αδιαφορία προς την ουσία μιας προσπάθειας, το ήθος, την
ειλικρίνεια, την εντιμότητα, και θέτει ως μόνη επιδίωξη, ασχέτως με τα μέσα που θα
οδηγήσουν εκεί, το θετικό αποτέλεσμα.
Η στόχευση ετούτη είναι εξαιρετικά διαβρωτική για την ψυχική υγεία του
ατόμου, καθώς καταλήγει στο να μην αγαπά πια τη δραστηριότητα που
πραγματοποιεί, και, βλέποντάς την ως μέσο ανάδειξης του εαυτού του να εκδηλώνει
αρνητικότητα στην αποδοχή των αντιπάλων του στον τομέα όπου δρα, ίσως και
επιθυμία του για αποχώρηση, θεμιτή ή αθέμιτη, αυτών, από το επαγγελματικό του
περιβάλλον.
Ακολουθώντας ένα τέτοιο σκεπτικό, ο αθλητής εξοβελίζει τελείως το νόημα
του όρου «ευγενής άμιλλα». Παράδειγμα κατά της προαναφερθείσας περίπτωσης
είναι ο θεσμός που επιβλήθηκε στην αρχαία Ελλάδα κατά τη διάρκεια των
Ολυμπιακών αγώνων, και καλούνταν «Ολυμπιακή Εκεχειρία» ή αλλιώς «Ιερή
Εκεχειρία».

Η καθιέρωση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και οι στόχοι της στο σήμερα
Ο θεσμός της Ιερής Εκεχειρίας καθιερώθηκε τον 8ο αιώνα π.χ. Οι δημιουργοί
της, οι αρχαίοι Έλληνες Βασιλιάδες Ήφητος, Κλεισθένης και Λυκούργος, υπέγραψαν
τη μεγαλύτερη σε διάρκεια συμφωνία ειρήνης στην Ιστορία, την Ολυμπιακή
Εκεχειρία, η οποία αργότερα επικυρώθηκε ως συνθήκη και από τις υπόλοιπες
ελληνικές πόλεις-κράτη. Σύμφωνα με αυτή τη διεθνή συμφωνία, όλες οι
εχθροπραξίες αναβάλλονταν κατά τη διάρκεια της Εκεχειρίας, η οποία άρχιζε εφτά
μέρες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και έληγε την έβδομη μέρα μετά τη
λήξη των Αγώνων. Η Εκεχειρία εξασφάλιζε ότι οι αθλητές, οι υπόλοιποι
συμμετέχοντες και οι θεατές των Αγώνων μπορούσαν να ταξιδέψουν με ασφάλεια
στην αρχαία Ολυμπία και να γυρίσουνε μετά στις πατρίδες τους. Η Ολυμπιακή
Εκεχειρία, που αποτελούσε το θεμέλιο λίθο των Ολυμπιακών Αγώνων για δώδεκα
αιώνες, εφαρμοζόταν πιστά ως επί των πλείστων.
Η Ολυμπιακή Εκεχειρία θα μπορούσε να γίνει ένα μοναδικό εργαλείο για την
προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης. Θα μπορούσε να βοηθήσει στην προώθηση του
διαλόγου και της ειρήνης. Καλεί την ανθρωπότητα να χαμηλώσει τα όπλα και να
εργαστεί για την ειρήνη, τον αμοιβαίο σεβασμό, την κατανόηση και τη συμφιλίωση.
Καλεί να πάψουν οι εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά
και μετά, και κινητοποιεί τους νέους του κόσμου προς τον σκοπό της ειρήνης. Αν και
είναι περιορισμένη σε διάρκεια και έκταση, η Ολυμπιακή Εκεχειρία μπορεί να
προσφέρει ένα ουδέτερο σημείο για μια κοινή συναίνεση, ένα παράθυρο χρόνου για
να αρχίσει ο διάλογος, μια παύση για την παροχή ανακούφισης στον πληθυσμό που
υποφέρει.

Ένα παράδειγμα αλληλεγγύης και ευγενούς άμιλλας του σήμερα
Η προσέγγιση στο στόχο της σημερινής Ολυμπιακής Εκεχειρίας, με άξονα το
κοινωνικό γίγνεσθαι που βιώνει ο
καθένας μας, μάλλον μοιάζει
ουτοπική. Παρόλ’ αυτά όμως,
αξιόλογα
παραδείγματα
αλληλεγγύης στο χώρο του
αθλητισμού
μπορούν
να
παρατηρηθούν και στις μέρες μας,
και αποτελούν παράδειγμα προς
μίμηση, όχι μόνο από τους
αθλητές, αλλά και από το σύνολο
των ανθρώπων:
Οι 17χρονες M.Vogel και
A.McMath έτρεχαν στον τελικό αγώνα αντοχής 3.200 μέτρων στο Οχάιο. Στο τέλος
της κούρσας η McMath ένιωσε εξάντληση και άρχισε να καταρρέει. Τότε η M.Vogel
,χωρίς να σκεφτεί λεπτό να τρέξει πιο γρήγορα, παίρνει αγκαλιά την συναθλήτρια της
και την βοηθά να τερματίσει. Κάνοντας μια κοινή πορεία 30 μέτρων οι δύο κοπέλες

τερματίζουν μαζί αποσπώντας το δυνατό χειροκρότημα και τις επευφημίες των
θεατών…

Επίλογος
Κατόπιν έντονης διερεύνησης και προβληματισμού σχετικά με τους τομείς που μας
απασχόλησαν στην παρούσα εργασία, καταλήξαμε στη μορφή που μόλις εξετάσατε.
Όπως αρχικά αναφέραμε, κύριος στόχος μας ήταν και είναι η παραγωγική
δημιουργία ερεθισμάτων, ώστε νέοι και νέες, αλλά και μεγαλύτεροι σε ηλικία
άνθρωποι, να αποκτήσουν μια πιο σαφή εικόνα για τις επιδράσεις του αθλητισμού
στην υγεία τους, και το ενδιαφέρον για την ενασχόληση με αυτόν. Είναι πραγματικά
μια δραστηριότητα-θεσμός, που υπηρέτησε τους ανθρώπους μέσα σε ένα μεγάλο
χρονικό φάσμα, ως εξασφαλιστής μιας υγιούς σωματικής δραστηριότητας, καθώς και
ως υπηρέτης της ψυχικής ευεξίας και γαλήνης. Στη διαδρομή μας αυτή αποκομίσαμε
πολλές γνώσεις, τις οποίες μοιραστήκαμε με τους αναγνώστες μας. Ελπίζουμε οι
στόχοι μας να εισακουστούν, και να είμαστε όλοι παρόντες σε ένα αύριο, όπου θα
κυριαρχεί η αδελφότητα στο ανθρώπινο γένος, καθώς επίσης και μία, αν μη τι άλλο
υγιής αθλητική δραστηριότητα.
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ASICS
Μέλη Ομάδας: Βασάκου Ιωάννα
Βεζύρη Κατερίνα
Γάτσιου Άννα
Γότση Μαρία
Δασκάλου Σταματία

Σκοπός Ομάδας
Ο σκοπός μας σαν ομάδα είναι να ενημερώσουμε τους συμμαθητές μας με ποιόν
τρόπο συμβάλλει ο αθλητισμός στην επαγγελματική αποκατάσταση του ατόμου και
πως μπορεί να τον επιτύχει. Επίσης ο αθλητισμός προωθεί την ψυχοσωματική
ανάπλαση του ατόμου και βοηθά στην εύρεση εργασίας.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
1).Ποια είναι τα απαιτούμενα αθλήματα για την εισαγωγή σε κάποιες συγκεκριμένες σχολές ( π.χ. αστυνομία
στρατιωτικές σχολές ).
2) Γιατί οι αθλητές με μεγαλύτερη διάκριση εντάσσονται κατευθείαν σε σχολή ΑΕΙ , ΤΕΙ .
3) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη σε τμήματα Φυσικής Αγωγής σύμφωνα με τη βαθμολογία μαθητ
αθλητών.
4) Επιβραβεύονται οι μικρότεροι των 30 ετών αθλητές .
5) Συμβάλλει στη διαμόρφωση ηθικού και δίκαιου χαρακτήρα η ενασχόληση με τον αθλητισμό.

ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αποκατάσταση είναι η διαδικασία που ακολουθείται ώστε το άτομο να βοηθηθεί να αναπτύξει
το μέγιστο επαγγελματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό προκειμένου να εξασφαλισθεί
οικονομικά στο μέλλον.

Αρκετοί νέοι στην προσπάθειά τους για την επαγγελματική αποκατάσταση έχουν
πριμοδοτηθεί .

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΑ TMHMATA ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(ΤΕΦΑΑ)(σε ποσοστό θέσεων 25%
επιπλέον του αριθμού εισακτέων)
Στην περίπτωση αυτή υπάγονται οι αθλητές που έχουν επιτύχει μια από τις
παρακάτω διακρίσεις:
Α)1η θέση σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων
Β)1η θέση σε ατoμικό ή ομαδικό άθλημα σε Πανελλήνιους σχολικούς αγώνες
Οι αθλητές που υπάγονται στην περίπτωση αυτή επιλέγονται για τα ΤΕΦΑΑ για
το ανωτέρω ποσοστό θέσεων, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης τους στο
μηχανογραφικό δελτίο κατά φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας που πέτυχαν στις
γενικές εξετάσεις.
Αν ο αθλητής έχει επιτύχει κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων σχολικών
ετών δύο (2) πρώτες νίκες σε διαφορετικό σχολικό έτος ή τρεις πρώτες νίκες, ανά
μία (1) σε κάθε σχολικό έτος, για την επιλογή λαμβάνεται υπόψη η ανωτέρω
βαθμολογία προσαυξημένη κατά 10% ή 20% κατά περίπτωση.
Σε κάθε περίπτωση η βαθμολογία που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή πρέπει
να είναι ίση με το μισό τουλάχιστον της μέγιστης συνολικής βαθμολογίας των
μαθημάτων της δέσμης στις γενικές εξετάσεις (δηλαδή 3.200 μόρια σε κλίμακα 1
- 6.400). Στη συνολική αυτή βαθμολογία δεν περιλαμβάνονται τα αγωνίσματα,
στα οποία δεν υποχρεούνται να εξεταστούν.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ σε ποσοστό θέσεων 10%
επιπλέον του αριθμού εισακτέων .
Στην περίπτωση αυτή υπάγονται οι αθλητές που πέτυχαν μια από τις παρακάτω
διακρίσεις:
Α)2η - 3η θέση σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε Μεσογειακούς αγώνες ανδρών
- γυναικών
Β)1η θέση σε ομαδικό άθλημα ή 2η-3η θέση σε ατομικό άθλημα σε Βαλκανικούς
αγώνες ανδρών - γυναικών.
Γ)2η - 3η θέση σε ατομικό άθλημα σε Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, εφήβων - νεανίδων.
Δ)1η θέση σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων κορασίδων.
Ε)2η - 3η θέση σε ατομικό άθλημα σε πανελλήνιους σχολικούς αγώνες
Οι αναφερόμενες νίκες στους Μεσογειακούς ή Βαλκανικούς Αγώνες πρέπει να
έχουν επιτευχθεί με την εθνική ομάδα.
Οι αθλητές που υπάγονται στη περίπτωση αυτή επιλέγονται για τα ΤΕΦΑΑ
σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης τους στο μηχανογραφικό δελτίο κατά φθίνουσα
σειρά της βαθμολογίας που πέτυχαν στις γενικές εξετάσεις και με την προϋπόθεση
ότι η συνολική τους βαθμολογία χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αγωνίσματα
είναι ίση τουλάχιστον με το μισό της μέγιστης βαθμολογία των μαθημάτων της
δέσμης (δηλαδή 3.200 μόρια σε κλίμακα 1 – 6.400)

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ (ΠΛΗΝ
ΤΕΦΑΑ) ΚΑΙ ΤΕΙ ΜΕ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Οι αθλητές που πήραν μέρος στις γενικές εξετάσεις και έχουν επιτύχει διάκριση
από τις αναφερόμενες στη παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Β' και στο Κεφάλαιο Γ
της εγκυκλίου αυτής εισάγονται σε ποσοστό 1% επί πλέον του αριθμού εισακτέων
σε τμήμα ή σχολή ΑΕΙ (πλην ΤΕΦΑΑ) και ΤΕΙ σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης
στο μηχανογραφικό τους δελτίο και εφόσον μετά την προσαύξηση κατά 10% της
συνολικής τους βαθμολογίας συγκεντρώνουν τουλάχιστον τη συνολική
βαθμολογία του τελευταίου εισαγόμενου στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα με το
σύστημα των γενικών εξετάσεων. Προκειμένου για τους δεύτερους και τρίτους σε
ατομικά αθλήματα νικητές Βαλκανικών αγώνων ανδρών - γυναικών,
πανελληνίων αγώνων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων και πανελληνίων
σχολικών αγώνων, το ποσοστό προσαύξησης είναι 5%

Μαθητές – Αθλητές
Πρωταθλητές σε πανελλήνιους, πανευρωπαϊκούς, παγκόσμιους και ολυμπιακούς αγώνες,
κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, γίνονται δεκτοί ή πριμοδοτείται η βαθμολογία τους στα
ΑΕΙ-ΤΕΙ και στα Τμήματα Φυσικής Αγωγής, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις:
Για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού απαιτείται
υγειονομική εξέταση και τα κριτήρια εισαγωγής των ειδικών κατηγοριών των
αποφοίτων της περσινής και της φετινής σχολικής χρονιάς στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

τα κριτήρια εισαγωγής των ειδικών κατηγοριών των αποφοίτων της περσινής και
της φετινής σχολικής χρονιάς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Μεταβάλλεται και εξορθολογίζεται στο πλαίσιο της αρχής της ίσης μεταχείρισης,
το καθεστώς των ειδικών κατηγοριών εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβράβευση των αθλητών στους ολυμπιακούς
αγώνες είναι να έχουν ηλικία έως τριάντα ετών και τίτλο σπουδών που επιτρέπει
την συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και περαιτέρω να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς
διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, μέχρι τη στιγμή της άσκησης του
σχετικού δικαιώματος.
Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 4η ως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς
Ολυμπιακούς αγώνες, 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών-γυναικών,
νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων, 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα
παίδων-κορασίδων ή επιταχύνει ή ισοφαρίζει παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή
επίδοση νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων, εισάγεται στα ΤΕΦΑΑ
και εγγράφεται σε αυτά, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Η προσαύξηση στα μόρια εισαγωγής
Το υπουργείο Παιδείας παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων αθλητών
σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά
φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον
ίσο με το 90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντων στη
συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Η προσαύξηση για τα μόρια
εισαγωγής γίνεται ως εξής:

1)Για 4η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες παρέχεται
30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
2)Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών παρέχεται
30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
• Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων-κορασίδων ή για την
επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων-κορασίδων, παρέχεται 25%
προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
•Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα νέων ανδρών-νέων γυναικών,
εφήβων-νεανίδων, παρέχεται προσαύξηση 30% για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα
ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
•Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων-κορασίδων, παρέχεται
προσαύξηση 35% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 15% προσαύξηση για εισαγωγή
σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
3)Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών –γυναικών,
παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
•Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων-κορασίδων ή για
την επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων-κορασίδων παρέχεται
προσαύξηση 40% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% προσαύξηση για εισαγωγή
σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
•Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα νέων ανδρών-νέων
γυναικών, έφηβων-νεανίδων ,παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα
ΤΕΦΑΑ και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ .

4)Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες παρέχεται 30% προσαύξηση για
εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή
τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
5)Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας παρέχεται 30%
προσαύξηση στα ΤΕΦΑΑ και 15% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή
ΤΕΙ.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012‐2013

ΟΜΑΔΑ 2η
ΟΝΟΜΑ: hooligans
ΟΝΟΜΑΤΑ:
Δήμου Φωτεινή
Εφαπλωματά Μερόπη‐Μαρία
Ζαβέρδα Κατερίνα
Ζησιάδη Σοφία
Ζιάκκα Αντιγόνη

ΒΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ

Θέμα: « Βία και φανατισμός στα γήπεδα ».
Σκοπός: Μέσω της εργασίας μας θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε και να
ενημερωθούμε για την κατάσταση που επικρατεί στα γήπεδα. Πιο συγκεκριμένα, θα
ασχοληθούμε με τη φύση και τα αίτια των βίαιων επεισοδίων εντός αλλά και εκτός του
αγωνιστικού χώρου. Θα συλλέξουμε επίσης πληροφορίες για διάφορα περιστατικά αλλά
και για την ψυχολογία των οπαδών που συντελεί στη δημιουργία του φαινομένου. Τέλος,
θα αναφερθούμε σε εξωτερικούς παράγοντες που επιδεινώνουν την κατάσταση.

Ερωτήματα που μας απασχόλησαν:
•
•
•
•
•
•
•

Τί είναι ο χουλιγκανισμός;
Πώς εξελίχθηκε το φαινόμενο;
Υπάρχει βία στα ελληνικά γήπεδα;
Πού οφείλεται η βία στα γήπεδα;
Ποια η ψυχολογία των οπαδών;
Τί επιπτώσεις έχει ο χουλιγκανισμός;
Πώς θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της βίας και του φανατισμού;

Χουλιγκανισμός
Ως χουλιγκανισμός αναφέρεται η ανάρμοστη και βίαιη συμπεριφορά οπαδών
αθλητικών ομάδων που οδηγεί στη διατάραξη της τάξης. Εκφάνσεις χουλιγκανισμού
συνήθως θεωρούνται πράξεις όπως η υβριστική συμπεριφορά σε γήπεδα κατά τη
διάρκεια αγώνων πολλές φορές με ρατσιστική διάθεση, η επιθετική συμπεριφορά σε

αυτούς τους χώρους, οι εισβολές οπαδών στον αγωνιστικό χώρο πολλές φορές με
βίαιες διαθέσεις, οι ομαδικές συγκρούσεις οπαδών εντός και εκτός γηπέδων καθώς
και δολοφονίες που γίνονται μεταξύ οπαδών που τάσσονται υπέρ διαφορετικών
ομάδων. Ο χουλιγκανισμός είναι όρος συνώνυμος με τη βία στα γήπεδα και
χρησιμοποιείται για να διακρίνει άτομα, συνήθως νεαρά, που οι ενέργειες τους
ξεφεύγουν από τα πλαίσια της νομιμότητας. Τα άτομα αυτά διακατέχονται από τάση
για καταστροφή, επιθετικότητα και ανεπίτρεπτη συμπεριφορά.

Ιστορική εξέλιξη
Το ποδόσφαιρο ξεκίνησε στην Αγγλία και προήλθε από παραδοσιακές εκδηλώσεις που
περιλάμβαναν παιχνίδι με μια μπάλα που είχαν συνήθως μαζική συμμετοχή από τους
κατοίκους της περιοχής όπου λάμβανε χώρα. Γενικά σκοπός ήταν συνήθως η μεταφορά της
μπάλας από ένα σημείο της πόλης σε ένα άλλο ή η κατοχή της μπάλας από έναν
συμμετέχοντα μέχρι κάποια προκαθορισμένη διάρκεια. Η μαζική συμμετοχή υποδηλώνει
τις βίαιες συγκρούσεις που ξεσπούσαν πολλές φορές σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Από το
1314 ακόμη, ο Εδουάρδος Β' της Αγγλίας, απαγόρευσε τέτοιου είδους εκδηλώσεις διότι
όπως αναφέρει μπορεί να προκαλούσαν κοινωνικές αναταραχές ή και προδοσία. Στην ίδια
χώρα και αφού οι πρώτοι κανόνες του σύγχρονου ποδοσφαίρου είχαν εδραιωθεί,
σημειώθηκαν μεγάλες αναταραχές μετά τον αγώνα της Πρέστον Νορθ Εντ με την Άστον
Βίλα. Οι δύο ομάδες λιθοβολήθηκαν και χτυπήθηκαν άσχημα με ξύλα και αναφέρεται ότι
ένας παίκτης της Πρέστον έμεινε αναίσθητος. Τον επόμενο χρόνο καταγράφηκαν
συμπλοκές μεταξύ οπαδών της Πρέστον με οπαδούς της Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς καθώς το
1905 κάποιοι υποστηρικτές της Πρέστον δικάστηκαν για χουλιγκανισμό μετά τον αγώνα της
ομάδας με την Μπλάκμπερν. Μεταξύ τους ήταν και μια "μεθυσμένη και εκτός τάξης"
70χρονη γυναίκα. Στο διάστημα του μεσοπολέμου δεν καταγράφηκαν αντίστοιχα
φαινόμενα, αλλά κατά τη δεκαετία του 1950 εμφανίστηκε η μόδα των Μοντς και αυτή των
Ρόκερς που όπως αναφέρεται ομάδες κάθε παράταξης είχαν συγκρούσεις μεταξύ τους, με
αφορμή διαφορές στην ιδεολογία και στον τρόπο εμφάνισης. Τέτοιου είδους αντιθέσεις
όξυναν το κλίμα μεταξύ των οπαδών αντιπάλων ομάδων και εμφανίστηκε ένα νέο κύμα
χουλιγκανισμού. Το 1956, οπαδοί της Λίβερπουλ και της Έβερτον, έλαβαν μέρος σε

διάφορα περιστατικά καταστροφής τρένων. Από το 1965 αναφέρονται κάθε χρόνο κατά
μέσο όρο περίπου 25 περιστατικά χουλιγκανισμού στην Αγγλία.
Στην ήπειρο της Αμερικής έχουν καταγραφεί φαινόμενα χουλιγκανισμού από το 1964.
Εκείνη τη χρονιά στο Περού σκοτώθηκαν περισσότεροι από 300 και τραυματίστηκαν 500 σε
έναν αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Περού, προκριματικό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκιο. Στην Αργεντινή σκοτώθηκαν περίπου 70 άτομα σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο
Μπουένος Άιρες, αφού κάποιοι πετούσαν καιγόμενα κομμάτια χαρτιού στις κερκίδες.
Αναφέρεται ότι έχουν σκοτωθεί στην Αργεντινή 40 άτομα από το 1992 ως το 2002 σε
συγκρούσεις που σχετίζονται με χουλιγκανιστική συμπεριφορά. Το 1969, μεταξύ Ελ
Σαλβαδόρ και Ονδούρα εξεγέρσεις μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των εθνικών
ομάδων των δύο χωρών δυναμίτισαν τις πολιτικές διαφορές τους και ένας πενθήμερος
πόλεμος ξέσπασε που ονομάστηκε από την αφορμή του Πολέμου του ποδοσφαίρου. To
1971 στη Βραζιλία σκοτώθηκαν τέσσερις και τραυματίστηκαν πάνω από 1500 μετά από
συγκρούσεις που ακολούθησαν ποδοσφαιρικό αγώνα στο Σαλβαδόρ.

Στη δεκαετία του 1970 καταγράφονται φαινόμενα χουλιγκανισμού και στην
υπόλοιπη Ευρώπη πέραν της Αγγλίας. Στην Ιταλία τότε πρωτοεμφανίστηκαν
βίαιες πράξεις από οπαδούς σε γήπεδα ποδοσφαίρου, όπως οι ρίψεις επικίνδυνων
αντικειμένων προς παίκτες και διαιτητές. Το φαινόμενο οξύνεται από τις
οργανώσεις των ultras που εμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και
πολλές φορές σχετίζονται με νεοναζιστική ιδεολογία. Σκοπός των οργανώσεων
αυτών πέρα από την υποστήριξη των ομάδων είναι οι συγκρούσεις με οπαδών
αντίπαλων ομάδων. Στην Ολλανδία, το 1974, ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ
οπαδών της Φέγιενορντ και της Αγγλικής Τότεναμ στον τελικό του κυπέλλου
ΟΥΕΦΑ. Από εκείνη την περίοδο και μετά ολοένα και περισσότερες Ευρωπαϊκές
χώρες εμφανίζουν έντονα φαινόμενα χουλιγκανισμού. Μεταξύ τους η Ισπανία, η
Τουρκία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Κροατία, η Ρωσία και η Ελλάδα.

Φανατισμός στην Ελλάδα
Στην χώρα μας από τη δεκαετία του ’70, όπου οι σύνδεσμοι άρχισαν να
αποκτούν αληθινή αυτονομία στα ελληνικά γήπεδα, η κατάσταση έχει
εκτροχιαστεί.
Δεκέμβριος 1997: Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί χτυπούν αλύπητα ο ένας
τον άλλον στο ΟΑΚΑ. Βάζουν φωτιές, καίνε 1.776 καθίσματα και αρκετοί
διακομίζονται με τραύματα σε νοσοκομείο.

Απρίλιος 1994/Απρίλιος 1995: Η βία δεν γνωρίζει τόπους και σύνορα. Το Τελ Αβίβ
(1994) και η Σαραγόσα (1995), στο φάιναλ φορ του μπάσκετ, έγιναν πεδίο άγριων
μαχών και συγκρούσεων, μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
Σεπτέμβριος 2001: ΠΑΟΚ ‐ Παρί Σεν Ζερμέν για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ, οπαδοί του ΠΑΟΚ
έκαψαν την Τούμπα, το ματς διακόπηκε στο 45' (στο 0‐3) και η καμπάνα της ΟΥΕΦΑ ήταν
διετής αποκλεισμός από όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Σεζόν 2004‐05: Στο Άρης ‐ Πανιώνιος εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο οπαδοί των
γηπεδούχων από τα επίσημα για να πανηγυρίσουν γκολ της ομάδας τους και χτύπησαν τον
τερματοφύλακα του Πανιωνίου, Ντρόμπνι..
Υπάρχουν φυσικά και πολλά άλλα τραγικά περιστατικά βίας. Αυτό που προέχει τώρα είναι η
αποκρυστάλλωση των αιτίων του χουλιγκανισμού αλλά και η αναφορά των σοβαρότατων
συνεπειών της.

Αίτια
Παράγοντες που συμβάλουν στα επεισόδια

Αν και το αθλητικό ιδεώδες είναι παγκόσμια αποδεκτό, τις τελευταίες δεκαετίες
παρατηρούνται φαινόμενα φανατισμού και βίας στους αθλητικούς χώρους.
•

Ο κύριος παράγοντας που συμβάλλει στα επεισόδια είναι η εμπορευματοποίηση
του αθλητισμού, η οποία καλλιεργεί την επιδίωξη της νίκης με κάθε μέσο, οξύνει
τον ανταγωνισμό και δυναμιτίζει το κλίμα των αθλητικών συναντήσεων.
• Η ανοχή και υπόθαλψη του φανατισμού από τους παράγοντες που διοικούν τα
σωματεία, ενθαρρύνουν την «οπαδοποίηση» των φιλάθλων και την εκδήλωση
βίαιων συμπεριφορών στους αθλητικούς χώρους.
• Οι συνεχείς αναπόδεικτες καταγγελίες για ευνοϊκές διαιτησίες έχουν δηλητηριάσει
πλέον κάθε Έλληνα φίλαθλο που πηγαίνει στο γήπεδο πρώτα για να αποδοκιμάσει
τον διαιτητή και μετά να υποστηρίξει την ομάδα του.
• Οι πιεστικές συνθήκες ζωής, κυρίως στις μεγαλουπόλεις, η ανεργία και τα
γενικότερα προβλήματα, που συνιστούν τη σκληρή σημερινή πραγματικότητα και
προκαλούν τη δυσαρέσκεια και την αντίδραση των νέων, η οποία συχνά
διοχετεύεται σε αντικοινωνικές πράξεις, καθώς επίσης και η έλλειψη ισχυρής
πολιτικής βούλησης και η ελαστικότητα στην εφαρμογή των νόμων που
ενθαρρύνουν την παραβατική και αξιόποινη συμπεριφορά.
• Ο χουλιγκανισμός πλέον έχει γίνει τρόπος ζωής για πολλούς νέους στη χώρα μας.
• Άλλος ένας παράγοντας που συμβάλλει στα επεισόδια είναι η μερίδα του
αθλητικού τύπου, που πολλές φορές εξάπτει τον φανατισμό ‐ άμεσα ή έμμεσα – με
προκλητικά πρωτοσέλιδα. Αλλά και η αναμετάδοση των περιστατικών βίας από την
τηλεόραση, λειτουργεί επίσης ως πιθανός πολλαπλασιαστής της βίας.
• Επιπλέον το σχολείο δεν προσφέρει, όπως θα έπρεπε, αθλητική παιδεία η οποία
θα είναι ικανή αργότερα να τους οδηγήσει στο να γίνουν φίλαθλοι και όχι
φανατικοί οπαδοί. Ακόμα, τα παιδιά βλέποντας από την τηλεόραση διάφορα
αθλητικά γεγονότα στα οποία οι αθλητές δίνουν ‘’το κακό παράδειγμα’’, υιοθετούν
αυτές τις συμπεριφορές, διότι από τη μία δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν
τέτοιες καταστάσεις και από την άλλη θεωρούν τους αθλητές ως τα ιδανικά
πρότυπα.
• Ένας ακόμη βασικός παράγοντας που υποθάλπει την ύπαρξη βίαιων επεισοδίων
είναι η κακή ανατροφή των παιδιών μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Γονείς
ανίκανοι να μεταδώσουν το αθλητικό πνεύμα και ιδεώδες στα παιδιά τους τα
οδηγούν στην αποδοχή του αθλητισμού ως μέσο βίαιης εκτόνωσης
Τα παραπάνω αίτια έχουν ως αποτέλεσμα την οπισθοδρόμηση του
ποδοσφαίρου, την αύξηση των φανατικών οπαδών με αποτέλεσμα να μειώνεται ο
αριθμός των φιλάθλων του ποδοσφαίρου. Ακόμη οδηγούν τους νέους στην
απομάκρυνση τους από τον αθλητισμό. Το σκηνικό τρόμου που στήνεται δεν συνδυάζεται
με τον αθλητισμό. Η όποια κοινωνική έκρηξη πρέπει να έχει στόχο, όραμα, ελπίδα, αγώνα.
Αυτά που οι Αρχές συντρίβουν μέσα κι έξω απ' τους χώρους αθλητικών συναντήσεων. Εκεί
όπου εχθρός παρουσιάζεται ο οπαδός, ο προπονητής, ο ποδοσφαιριστής, ο παράγοντας της
αντίπαλης ομάδας. Ζούμε την απόλυτη παρακμή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το Στοίχημα,
τις κασέτες, τα παιχνίδια των μάνατζερ, των ανθρώπων του υποκόσμου που εισέβαλαν στο
ποδόσφαιρο για να γεμίσουν τις τσέπες τους. Το σκηνικό τρόμου που στήνεται δεν
συνδυάζεται με τον αθλητισμό.

Ψυχολογία του οπαδού

Ας δούμε, λοιπόν, πώς αρχίζουν να εκδηλώνονται παρόμοια φαινόμενα στο πλαίσιο
ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Εκεί, η ψυχαγωγία από το αθλητικό θέαμα μπαίνει σε
δεύτερη μοίρα, γιατί υπερτερεί η υποστήριξη της ομάδας προκειμένου να φτάσει στη
νίκη με οποιοδήποτε μέσο. Ο θρίαμβος, δηλαδή, της ομάδας γίνεται αυτοσκοπός, κι
έτσι τα άτομα «ξεπερνούν» τις όποιες αναστολές τους και αναπτύσσουν ως ομάδα
(φανατικών φιλάθλων) συγκεκριμένες βίαιες συμπεριφορές. Από τις φωνές, τα
τραγούδια και τα συνθήματα, που στοχεύουν στην καταπτόηση του αντιπάλου και σε
πρώτη φάση δεν ξεπερνούν πολύ τα όρια της ευπρέπειας, η απόσταση για την
εκδήλωση βιαίας συμπεριφοράς δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ένα φάλτσο σφύριγμα
του διαιτητή, μια αντιαθλητική ενέργεια αντίπαλου ποδοσφαιριστή είναι συνήθως το
έναυσμα και τα κέρματα ή τα πλαστικά μπουκάλια «πέφτουν βροχή» στον
αγωνιστικό χώρο. Το πρόβλημα αρχίζει να παίρνει διαστάσεις από τη στιγμή που η
εχθρική διάθεση εκδηλώνεται επιθετικά σε βάρος άλλων προσώπων (των οπαδών της
αντίπαλης ομάδας ή πιο συχνά εναντίον των αστυνομικών) και γίνεται άκρως
επικίνδυνο όταν τα άδεια πλαστικά μπουκάλια αντικαθίστανται από φωτοβολίδες,
μολότοφ κι άλλο «εκρηκτικό» υλικό.
Τις επιθετικές συμπεριφορές πολλαπλασιάζει η δυναμική που έχουν οι οργανωμένες
ομάδες και φυσικά η ανωνυμία που εξασφαλίζει το πλήθος. Έτσι, η ποινική καταστολή

γίνεται πιο δυσχερής και ο παραδοσιακός αποτρεπτικός της ρόλος περισσότερο ανεπιτυχής.
Το γεγονός ότι η βία στα γήπεδα δεν μπορεί να είναι, ως γενικότερο κοινωνικό φαινόμενο,
ανεξάρτητο από τη γενικότερη παθογένεια της κοινωνίας καθώς και την επένδυση ισχυρών
οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων σ’ αυτό το χώρο, το επιβεβαιώνουν παράλληλες
συμπεριφορές που εκδηλώνονται σχεδόν πανομοιότυπα, όταν για παράδειγμα μετά από
μια ειρηνική διαδήλωση, ομάδα νεαρών ξεφεύγει από την πορεία και προβαίνει σε
ανεξέλεγκτες καταστροφές.

Θύτες

Η βία σε όλες τις μορφές της (σωματική, λεκτική, ψυχολογική κ.λπ.), απ' όπου κι
αν προέρχεται, εξυπηρετεί πάντα κάποιο σκοπό και χρησιμοποιείται για πολλούς
λόγους, ομοίως και η βία στα γήπεδα είναι εκμεταλλεύσιμη και μπορεί να
αποδειχθεί χρήσιμη και ευνοϊκή για κάποιους, κάτω από ορισμένες συγκυρίες.
Xιλιάδες θεατές παρακολουθούν κυρίως το ποδόσφαιρο. Η μονάδα που
κρύβεται πίσω από το σύνολο. Πολλές φορές σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα με
χιλιάδες κόσμο στις κερκίδες παρατηρούμαι ανθρώπους να «εκμεταλλεύονται» την
ανωνυμία του πλήθους και να προβαίνουν σε ενέργειες τις οποίες ούτε κατά διάνοια
τολμούν να πράξουν εκτός γηπέδων.
Το ζήτημα δεν είναι «προνόμιο» των αθλητικών χώρων αλλά αγγίζει όλο το
φάσμα της κοινωνίας μας και ως εκ τούτου να σκύψουμε αποφασιστικά πάνω στις
πραγματικές αιτίες που δημιουργούν και ανακυκλώνουν τη βία.
Παράγοντες που σπρώχνουν τους νέους να εκδηλώνουν τον εθισμό τους στο
γήπεδο:





Εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς
Εκτόνωση της συσσωρευμένης κοινωνικής καταπίεσης.
Έκφραση της αγωνίας, των κοινωνικών αδιεξόδων και της κοινωνικής
απογοήτευσης.
Ακόμη σημαντικό είναι και το γεγονός πως ο υπερβολικά φανατισμένος με την
ομάδα του οπαδός, μόλις έρθει αντιμέτωπος με τον αγωνιστικό χώρο, το αθλητικό

θέαμα έρχεται σε δεύτερη μοίρα γιατί υπερισχύει η υποστήριξη της ομάδας να
φτάσει στην νίκη του αγώνα. Μόλις έρθει η νίκη οι φίλαθλοι ξεπερνούν τον εαυτό
τους και βγάζουν χαρακτηριστικά που για λόγους σεβασμού δεν εξέφραζαν ποτέ,
κάποια από αυτά είναι:
• Αλαζονεία
• Εγωισμός
• Ψυχολογικά προβλήματα
• Ζήλια
Η βία στα γήπεδα είναι ένα φάσμα καταστροφικό για τον χαρακτήρα και
εκδηλώνεται με λόγια και πράξεις. Κατευθύνεται συνειδητά η ασυνείδητα εναντίον
ανθρώπων ή ακόμη και πραγμάτων. Θύτες που έχουν δημιουργήσει βίαια επεισόδια
δηλώνουν: «πως όταν έχεις να κάνεις με ντέρμπι η θέληση για την υπεράσπιση της ομάδας
σου παίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο»

Θύματα

Σε ένα αγωνιστικό χώρο εκτός από τους θύτες οι οποίοι είναι εκατομμύρια,
υπάρχουν και πολλά θύματα. Άτομα με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, με πιο
διακριτική εμφάνιση, χωρίς να τραβούν την προσοχή των υπολοίπων με υβριστικά
λόγια. Αυτά είναι άτομα που δέχονται την εκτόνωση των θυτών όταν η ομάδα
έρχεται σε ήττα. Το πιο σημαντικό από όλα είναι η βία που δέχονται οι παίχτες της
ομάδας, είτε αυτή είναι η αντίπαλη ή η ομάδα που στηρίζουν! Επίσης θύμα είναι και
η ευρύτερη περιοχή όπου καίγονται και καταστρέφονται προσωπικά αντικείμενα
των οπαδών αλλά και όλος ο αγωνιστικός χώρος. Το μεγαλύτερο θύμα είναι η ομάδα
που χάνει πόρους και τιμωρείται. Στην πραγματικότητα θύμα είναι και όλη η
ελληνική οικογένεια που θέλει να πάει στο γήπεδο και φοβάται. Πρόσφατα απειλήθηκαν
οικογένειες (παικτών, διαιτητών κ.α.). Στο τέλος βέβαια της ιστορίας
“θύμα” θα καταστεί και ο ίδιος ο δράστης διότι το μέλλον του είναι καταδικασμένο.

Συνέπειες
1. Στην κοινωνία και στην οικονομία
Με τη γηπεδική βία καταστρέφονται ιδιοκτησίες (π.χ. γήπεδα, προπονητικά
κέντρα, γραφεία κτλ.) Έτσι, οι σύλλογοι και οι ομοσπονδίες αναγκάζονται να
διαθέσουν μεγάλα ποσά για την επιδιόρθωση των ζημιών. Οι οπαδοί των ομάδων
πολύ συχνά τιμωρούνται από τις ομοσπονδίες και δεν μπορούν να παρευρεθούν στο
γήπεδο για να δουν την ομάδα τους σε ορισμένους αγώνες. Έτσι, ακόμα και οπαδοί
που δεν προκαλούν εντάσεις και ζημιές, δεν μπορούν να δουν την ομάδα τους, όταν
δεν φταίνε αυτοί, αλλά οι ανεγκέφαλοι οπαδοί που υπάρχουν. Με σοβαρά
επεισόδια, μπορούν να προκληθούν διάφοροι τραυματισμοί, ακόμα και θάνατοι,
παικτών, προπονητών, φιλάθλων κτλ. Όλα αυτά τα γεγονότα αποτρέπουν πολλούς
φιλάθλους απ’ το να πηγαίνουν στα γήπεδα με αποτέλεσμα να βλέπουμε γήπεδα με
λίγο κόσμο, το οποίο γεγονός είναι κακό θέαμα και δυσφημίζει το ποδόσφαιρο.
Επίσης είναι επικίνδυνο να πηγαίνουν παιδιά στα γήπεδα. Όλα αυτά είναι συνέπειες
της βίας στα γήπεδα, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.
2. Συνέπειες στο άτομο
Ο χουλιγκανισμός έχει ολέθριες επιπτώσεις στο άτομο της κάθε κοινωνίας.
Αρχικά διακυβεύεται η προσωπική ασφάλεια των πολιτών καθώς συχνά πυκνά
παρατηρούμε θύματα μετά από συγκρούσεις φανατισμένων οπαδών. Επιπλέον
καταρρακώνεται η αξιοπρέπεια των θυμάτων και όλοι ανεξαιρέτως πάσχουν από
ψυχολογικά προβλήματα. Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, επιτείνονται οι
ανασφάλειες και οι καθημερινοί φόβοι των πολιτών. Υπονομεύονται οι σχέσεις,
επιτείνεται η καχυποψία με φυσικό επακόλουθο την κοινωνική απομόνωση
ορισμένων ανεγκέφαλων οπαδών. Αναμφίβολα, η σοβαρότερη συνέπεια του
κοινωνικού αυτού προβλήματος αποδίδεται στην αλλοίωση της ελεύθερης έκθεσης.

Διοικητικά μέτρα κατά της βίας στα γήπεδα
Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό υπουργός και ο υπουργός προστασίας του πολίτη για
λόγους δημόσιας τάξης η δημοσίου συμφέροντος μπορούν να αποφασίζουν σε
εξαιρετικές περιπτώσεις:
1.
Tην απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων για οποιονδήποτε αγώνα ή την χρονική
μετάθεση οποιουδήποτε αγώνα.
2.
Tην απαγόρευση μετακίνησης οπαδών στην έδρα αντίπαλης ομάδας.
3.
Tην αλλαγή του τόπου διεξαγωγής μιας αθλητικής συνάντησης
4.
Tην λήψη κάθε πρόσφορου προληπτικού μέτρου, αν αυτό απαιτείται για την
αποτροπή των επεισοδίων.

Προτάσεις για την άμβλυνση του φαινομένου
Αρχικά, η στάση της πολιτείας οφείλει να είναι ασυμβίβαστη και αυστηρή έναντι
των διοικήσεων και των παραγόντων που καλλιεργούν το φανατισμό. Οι ποινές, τα
πρόστιμα, οι επιτηρήσεις κρίσιμων σημείων, η σωματική έρευνα, η χρησιμοποίηση
ειδικά εκπαιδευμένων αστυνομικών και σκύλων, οι εκκλήσεις διάσημων
ποδοσφαιριστών για αυτοσυγκράτηση, είναι βέβαια μερικά μέτρα για την απώθηση
των ταραχοποιών από τους αθλητικούς χώρους, αλλά για να γίνουν αποτελεσματικά
δεν αρκεί μόνο η θέσπιση και η πιστή εφαρμογή μέτρων καταστολής. Πρέπει να
προηγούνται λύσεις που θα δίνουν θετική προοπτική στις δραστηριότητες των νέων.
Η δημιουργία αθλητικών και πολιτισμικών κέντρων σε συνδυασμό με την αθλητική
παιδεία είναι μια διέξοδος που μπορεί να περιορίζει τις εκδηλώσεις βίας.
Σίγουρα, όμως, για την αντιμετώπιση παρόμοιων προβλημάτων, ειδικά όταν η
έκταση και η συχνότητά τους, έχει ξεφύγει από τον έλεγχο, δεν αρκεί η καταστολή. Η
διαχείριση των προβλημάτων που δημιουργεί η παραβατική συμπεριφορά των
φανατικών φιλάθλων πρέπει να στοχεύει στην πρόληψη. Και η πρόληψη είναι σχεδόν
αδύνατη αν δεν χτυπηθεί το «κακό» στη ρίζα του. Και η ρίζα δεν είναι άλλη από τις
κρίσιμες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που βρίσκονται στη βάση αυτών των
βίαιων συγκρούσεων. Αυτή η πρόταση είναι η πολυτιμότερη αλλά και η δυσκολότερη
στην εφαρμογή της. Γιατί συνεπάγεται ένα τεράστιο πρόγραμμα κοινωνικής
αναμόρφωσης που εκτείνεται πέρα από τα όρια του ποδοσφαίρου.
Επιπλέον η ελεύθερη οικονομία δεν μπορεί να ταυτίζεται με την υποδούλωση της αγοράς
στους λίγους οικονομικά ισχυρούς παράγοντες και στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό. Είναι
απαραίτητος ο κοινωνικός έλεγχος και η θέσπιση κανόνων με τους οποίους θα επιτευχθεί ο
υγιής ανταγωνισμός. Είναι αναγκαία η ανάπτυξη νέων θεσμών διεύρυνσης της δημοκρατίας
με τους οποίους θα διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των πολιτών στην πολιτικοοικονομική
εξουσία ώστε να υπάρχει δίκαιη διανομή του πλούτου που παράγει η κοινωνία για να μην
καταντάει η ελευθερία φενάκη.

Παράλληλα η ανθρωπιστική παιδεία και όχι μόνο η εκπαίδευση με παροχή εξειδικευμένων
γνώσεων, θα δώσουν το υπόβαθρο στον πολίτη να κρίνει και να ενεργεί ελεύθερος από
δεσμεύσεις και πάθη, με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον. Η καλλιέργεια της αγάπης προς
τον πλησίον, της αλληλεγγύης, της αυτοθυσίας, του αλτρουισμού, των αξιών του
χριστιανισμού χωρίς υποκρισία, που θα αποδεικνύεται καθημερινά από τη δική μας
υποδειγματική συμπεριφορά θα οδηγήσει σε μια καλύτερη κοινωνία. Το σχολείο, η
οικογένεια, το κράτος, το φιλικό και εργασιακό περιβάλλον θα πρέπει να γίνουν
θερμοκήπια καλλιέργειας των αξιών που προκαλούν τον σεβασμό στην ανθρώπινη
προσωπικότητα.
Δεν μπορούμε να αποποιηθούμε τις προσωπικές μας ευθύνες ως πολίτες και πρέπει να
απαιτούμε από την πολιτεία και τους φορείς που διαπαιδαγωγούν και διαμορφώνουν
συνειδήσεις να λειτουργούν υπεύθυνα σεβόμενοι τους νόμους, το σύνταγμα, το ανθρώπινο
πρόσωπο και την ανάγκη όλων των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση.
Ιδιαίτερα μεγάλη ευθύνη έχουν οι πολιτικοί ιθύνοντες, τα κόμματα και τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης τα οποία διαμορφώνουν την κοινή γνώμη με τα πρότυπα και τις αξίες που
προβάλουν και την πολιτική που ασκούν. Τα ΜΜΕ εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λίγων
ισχυρών επιχειρηματιών όταν δεν ελέγχονται από την πολιτεία. Τα συμφέροντα αυτά
καθοδηγούν την κοινή γνώμη ανάλογα με τις οικονομικές τους επιδιώξεις διαμορφώνοντας
την κυρίαρχη ιδεολογία.
Τα κρατικά κανάλια από την άλλη πλευρά δεν αποφεύγουν τον στενό εναγκαλισμό τους με
την εκάστοτε κυβέρνηση η οποία τα ελέγχει για να διατηρηθεί στην εξουσία.

Η καλή παιδεία, η αλλαγή των κοινωνικών δομών και η έγκυρη ενημέρωση είναι το
ζητούμενο αν θέλουμε έναν ενεργό πολίτη που θα δραστηριοποιηθεί για την επίλυση
των προβλημάτων που τον αφορούν και για τη διαμόρφωση του κοινωνικοπολιτικού
γίγνεσθαι. Σε αυτό το πλαίσιο θα ευελπιστούμε για μια κοινωνία με λιγότερη βία, με
καλύτερη παιδεία, με ελεύθερο και φίλαθλο πνεύμα, δηλαδή διψασμένο για άθλους,
στους πνευματικούς και αθλητικούς στίβους.

Συμπεράσματα
Η βία στα πρωταθλήματα έχει στοιχίσει ανθρώπινες ζωές, σοβαρούς τραυματισμούς αλλά
και την περιουσία, τόσο των πολιτών, όσο και της χώρας μας. Το θέμα αυτό είναι η βία στα
γήπεδα, κυρίως ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης, αφού συχνά μετατρέπονται σε ρινγκ,

όπου οπαδοί, αθλητές και διαιτητές χάνουν τον έλεγχο βιαιοπραγώντας με μίσος
αδικαιολόγητο. Η συμπεριφορά αυτή δεν λαμβάνει χώρα μόνο σε μεγάλες διοργανώσεις.
Είναι φαινόμενο που παρατηρείται από μερικά τοπικά
πρωταθλήματα μέχρι το Κύπελλο και το πρωτάθλημα Ελλάδας. Οι παράγοντες που
προκαλούν και εξάπτουν αυτή τη συμπεριφορά είναι πολλοί. Οι λέσχες των
οργανωμένων οπαδών με την σημερινή λειτουργία τους, οι εκστατικοί τίτλοι στις
αθλητικές εφημερίδες, η ανάγκη για ξέσπασμα ακόμη και λόγω ψυχολογικών
προβλημάτων ορισμένων ατόμων, αποτελούν ένα επικίνδυνο συνονθύλευμα που
μόνο αρνητικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Ας μην ξεχνάμε ότι η ψυχολογική βία
που προκαλούν οι θερμοκέφαλοι οπαδοί με ακατονόμαστες εκφράσεις στους
αθλητές ή στους διαιτητές αποτελεί την πιο συχνή αιτία για να ξεσπάσει μια
διαμάχη.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1) Πιστεύετε στη φράση «νους υγιής εν σώματι υγιή»;
ΝΑΙ
97%
ΟΧΙ 3%
Δ.Γ.Δ.Α. 0%

2) Ασκείτε κάποιο άθλημα τακτικά;
ΝΑΙ
58%
ΟΧΙ
42%
Δ.Γ.Δ.Α. 0%

3) Πόσες ώρες ασκείστε την εβδομάδα;
0‐2
2‐5
>5

4) Ρωτήσατε ποτέ κάποιον ειδικό όσον αφορά τις σωστές μεθόδους άσκησης;
ΝΑΙ 52%
ΟΧΙ 48%
Δ.Γ.Δ.Α. 0%

5) Θεωρείτε σωστή την πρόταση πως άτομα που αθλούνται τείνουν να είναι και
ψυχολογικά υγιή;
ΝΑΙ 83%
ΟΧΙ 14%
Δ.Γ.Δ.Α. 3%

6) Θεωρείτε την ευγενή άμιλλα θεμελιώδη αξία του αθλητισμού;
ΝΑΙ
80%
ΟΧΙ
3%
Δ.Γ.Δ.Α. 17%

7) Πιστεύετε πως ο πρωταθλητισμός, ήδη και από τις νεανικές ηλικίες έχει θετικά
αποτελέσματα στον αθλητή;
ΝΑΙ 78%
ΟΧΙ
19% Δ.Γ.Δ.Α. 3%

8) Γνωρίζετε τι είναι ο Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) και πώς υπολογίζεται;
ΝΑΙ
47%
ΟΧΙ 36%
Δ.Γ.Δ.Α. 17%

9) Πιστέυετε πως η διατροφή ενός αθλητή επηρεάζει άμεσα τις αγωνιστικές του
επιδόσεις;
ΝΑΙ
91%
ΟΧΙ
9%
Δ.Γ.Δ.Α.
0%

10) Νομίζετε ότι αναλόγως με το άθλημα απαιτείται και ειδική διατροφή; ΝΑΙ
72% ΟΧΙ 22%
Δ.Γ.Δ.Α.
6%

11) Πιστεύετε πως το ποσοστό των αθλητών που καταναλώνει αναβολικά έχει
αυξηθεί στις μέρες μας;
ΝΑΙ
86%
ΟΧΙ
8%
Δ.Γ.Δ.Α. 6%

12) Αξίζει ένας αθλητής να παίρνει αναβολικά για μια διάκριση;
ΝΑΙ 3%
ΟΧΙ 94%
Δ.Γ.Δ.Α. 3%

13) Νομίζετε πως είναι δίκαιη η νίκη ενός αθλητή‐χρήστη αναβολικών;
ΝΑΙ
3%
ΟΧΙ
94%
Δ.Γ.Δ.Α.
3%

14) Συμφωνείτε με τις ποινές των αθλητών που χρησιμοποιούν αναβολικά για να
διακριθούν;
ΝΑΙ 89%
ΟΧΙ
8%
Δ.Γ.Δ.Α. 3%

15) Αποτελεί ο φανατισμός ένα σημαντικό πρόβλημα για τον αθλητισμό;
ΝΑΙ 80%
ΟΧΙ 14%
Δ.Γ.Δ.Α. 6%

16) Υπήρξατε ποτέ θύματα βίαιων επεισοδίων στα γήπεδα;
ΝΑΙ 11%
ΟΧΙ 83%
Δ.Γ.Δ.Α. 6%

17) Είστε σύμφωνοι με την παρακάτω πρόταση: «Η βία αποτελεί μέσο εκτόνωσης»;
ΝΑΙ
14%
ΟΧΙ
78%
Δ.Γ.Δ.Α. 8%

18) Η οικονομική κρίση συμβάλλει στην όξυνση του φανατισμού στα γήπεδα;
ΝΑΙ
69%
ΟΧΙ
14%
Δ.Γ.Δ.Α. 17%

19) Η πολιτεία είναι κινητοποιημένη για την αντιμετώπιση του προβλήματος;
ΝΑΙ
14%
ΟΧΙ
75% Δ.Γ.Δ.Α. 11%

20) Παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό;

ΝΑΙ

12%

ΟΧΙ

80%

Δ.Γ.Δ.Α.

8%

21) Η έλλειψη παιδείας οδηγεί στο φανατισμό και συνεπώς στην εκδήλωση βίαιων
επεισοδίων στα γήπεδα;
ΝΑΙ
89%
ΟΧΙ
0%
Δ.Γ.Δ.Α. 11%

22) Συμβάλλει ο αθλητισμός στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του ανθρώπου;
ΝΑΙ
86%
ΟΧΙ
6%
Δ.Γ.Δ.Α. 8%

23) Πιστεύετε ότι ο αθλητισμός βοηθάει στην επαγγελματική αποκατάσταση του
ατόμου;
ΝΑΙ
47%
ΟΧΙ
33%
Δ.Γ.Δ.Α. 20%

24) Νομίζετε ότι η μοριοδότηση βάσει των αθλητικών επιδόσεων πρέπει να ισχύει
για την είσοδο σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.;
ΝΑΙ
47%
ΟΧΙ
22%
Δ.Γ.Δ.Α. 31%

25) Πιστεύετε ότι οι αθλητές με μεγάλη διάκριση πρέπει να έχουν υψηλότερη
μοριοδότηση για την είσοδο σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.;
ΝΑΙ
33%
ΟΧΙ
33%
Δ.Γ.Δ.Α. 33%

26) Θεωρείτε ότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό ενισχύει την απόδοση σε
χειρωνακτικές εργασίες, όπως π.χ. οικοδομικές;
ΝΑΙ
72%
ΟΧΙ
20% Δ.Γ.Δ.Α.
8%

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες πιστεύουν στην φράση << νούς υγιής εν
σώματι υγιή>> καθώς κάποιο άθλημα ασκείται από τους περισσότερους στον
ελεύθερό τους χρόνο και ακόμα για επαγγελματικούς λόγους .΄Οσον αφορά το
φανατισμό ένα μεγάλο ποσοστό πιστεύει ότι ευθύνεται η έλλειψη παιδείας, καθώς
ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει ακόμη ,είναι η οικονομική κρίση.
Επίσης πολλοί πιστεύουν ότι ο αθλητισμός επιδρά θετικά στην ψυχολογία τους καθώς
κατακρίνουν το ντόπινγκ και πιστεύουν ότι άδικη είναι η νίκη ενός αθλητή-χρήστη ,γι
’αυτό και εποφθαλμιούν τη τιμωρία τους. Επιπλέον, θεωρείται από πολλούς ότι
σημαντικές είναι οι θετικές επιδράσεις του πρωταθλητισμού, ακόμα και από νεανική
ηλικία

Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι το μικρότερο ποσοστό αθλείται λίγες ώρες
τη βδομάδα που είναι το αναγκαίο διάστημα για έναν υγιή τρόπο ζωής αγνοώντας
όμως τον Δ.Μ.Σ.(δείκτης μάζας σώματος) .Επίσης λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν
για τον Δ.Μ.Σ. ,όπου σε κάθε άθλημα είναι συγκεκριμένη η ποσότητα τροφής που
πρέπει να καταναλώνει ένας αθλητής ανάλογα με τις ανάγκες του αθλήματος. Βέβαια
πληθαίνουν οι ντοπαρισμένοι αθλητές εφόσον αυξάνονται και οι απαιτήσεις του
αθλήματος .

Ωστόσο, παρ’ όλα τα καθημερινά σοβαρά επεισόδια βίας που
συναντάμε η πολιτεία είναι απούσα εφόσον δε κινητοποιείται
δραστικά για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων. Τέλος από τα
παραπάνω αντιλαμβανόμαστε ότι η αθλητική ενασχόληση, βοηθά στη
διαμόρφωση του χαρακτήρα καθώς και την επαγγελματική
αποκατάσταση του ατόμου.
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