
3ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων  

ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ  
 

Έτος:2016-2017 

Τμήμα:Α4 

Ερευνητική εργασία 
 
 
 

ΘΕΜΑ:         Αθλητισμός 
 
 

Υποθέματα:   Ολυμπιακοί Αγώνες 

                      Αναβολικά 

                Ποδόσφαιρο  

                      Πρωταθλητισμός 

                      Body-building  

                      Extreme sports 
 
 
 



                                        
                   

                    
 
 

Ολυμπιακοί Αγώνες 
 
 
 
 

Τι είναι Ολυμπιακοί Αγώνες; 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες (αγγλικά Olympic Games) είναι αθλητική 
διοργάνωση πολλών αγωνισμάτων που γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια. Η 
καταγωγή των αγώνων είναι η Αρχαία Ελλάδα, και έχουν αναβιωθεί από 
τον Γάλλο βαρώνο Πιέρ ντε Κουμπερτέν και τον Δημήτριο Βικέλα στα τέλη του 
19ου αιώνα. Οι Αγώνες της Ολυμπιάδας, γνωστοί και ως Θερινοί 
Ολυμπιακοί, τελούνται κάθε τέσσερα χρόνια από το 1896 και μετά, με 
εξαίρεση τις χρονιές κατά τη διάρκεια των Παγκόσμιων πολέμων. Το 1924 
άρχισαν οι ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες και οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί, για 
χειμερινά αθλήματα. Από το 1994 οι χειμερινοί αγώνες δεν γίνονται πια την 
ίδια χρονιά με τους Θερινούς Ολυμπιακούς. 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%AD%CF%81_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%AD%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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
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
https://el.wikipedia.org/wiki/1896
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1924
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%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
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1994


 

Αθλήματα που υπήρξαν Ολυμπιακά καποια 
στιγμή 

 
• Βασκική πελότα: 1900 (ως άθλημα επίδείξης: 1924, 1968 και 1992)  
• Γκολφ: 1900 και 1904.  
• Διελκυστίνδα: 1900 ως 1920.  
• Καλλιτεχνικό πατινάζ: 1908 και 1920, στη συνέχεια μεταφέρθηκε 
στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.  

• Κρίκετ: 1900.  
• Κροκέ: 1900.  
• Λακρός: 1904 και 1908 (ως άθλημα επίδείξης: 1928, 1932και 

1948).  
• Μηχανοκίνητα σκάφη: 1908 (ως άθλημα επίδείξης: 1900).  
• Πόλο: 1900, 1908, 1920, 1924, 1936.  
• Ράγκμπι: 1900, 1908, 1920, 1924 (ως άθλημα επίδείξης: 2000). ς 
• Ρακέτες: 1908.  
• Ροκέ: 1904.  
• Χειρόσφαιρα σάλας: 1908 (ως άθλημα επίδείξης: 1900).  
• Χόκεϊ επί πάγου: 1920, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στους 

Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.  
      

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1992
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%86_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%BB%CE%BA%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%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
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%84_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AD_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BC%CF%80%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%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
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BA%CE%AD_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1_%CF%83%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CF%8A_%CE%B5%CF%80%CE%AF_%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%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


 
                                                        

Αθλήματα των Ολυμπιακών αγώνων(σήμερα): 

 
• Άρση Βαρών  
• Αντιπτέριση 
• Γυμναστική  
• Επιτραπέζια Αντισφαίριση 
• Ιππασία 
• Ιστιοπλοΐας 
• Κάνοε / καγιάκ σπρίντ 
• Κάνοε / καγιάκ σλάλομ 
• Καλαθοσφαίριση 
• Κωπηλασία 
• Μοντέρνο Πένταθλο 
• Μπέιζμπολ 
• ξιφασκία 
• πάλη 
• Πετοσφαίριση και το Μπιτς βόλεϊμπολ 
• Ποδηλασία 
• Ποδόσφαιρο 
• Πυγμαχία 
• Σκοποβολή 
• Στίβος 
• Ταεκβοντό  
• Τζούντο 
• Τοξοβολία 
• τρίαθλο περιλαμβάνει κολύμβηση,ποδηλασία και τρέξιμο 
• Υγρός Στίβος 
• Χειροσφαίριση 
• Χόκεϊ 

 
 
 
 

 
 



Αναβολικά: 
Το ντοπάρισμα των αθλητών και η δωροδοκία με σκοπό τη νίκη 
εμφανίστηκαν στους στίβους της αρχαιότητας μετά τον Πελοποννησιακό 
πόλεμο (έληξε το 404 π.Χ.), την «αυτοκτονία της Ελλάδας», όπως τον 
χαρακτήρισε διάσημος ιστορικός. Ως τότε κι από τα βάθη των αιώνων, από 
κανενός το μυαλό δεν μπορούσε να περάσει η σκέψη να παραπλανήσει τους 
κριτές (Ελλανοδίκες). Όμως, μετά το τέλος του σχεδόν 30χρονου αιματηρού 
εμφύλιου πολέμου, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αναζητούσαν την κοινωνική 
καταξίωση με μια νίκη σε κάποιον από τους πανελλήνιους αγώνες, τους 
Ολυμπιακούς κατά προτίμηση. Περίπου τον ίδιο καιρό εμφανίστηκαν και οι 
επαγγελματίες αθλητές. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Ουσιες που η χρήση τους θεωρείται παράνομη 
κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. 

 

• Nαρκωτικά αναλγητικά, όπως η κοδεΐνη, η μορφίνη, η 
ηρωίνη.  

• Διεγερτικά, όπως η αμφεταμίνη, η κοκαΐνη και η εφεδρίνη 
• Διουρητικά. 
• Β-Αναστολείς. 
• Στεροειδή αναβολικά και τεστοστερόνη. 
• Ερυθροποιητίνη 
• Ανθρώπινη αυξητική ορμόνη 

 

 
 

                                        Εργασία των μαθητριών: 

Αμαλία Τζελέπη  
Άρτεμις Φαρμάκη 

Δήμητρα Τσέλιου  
Μαρία Παππά 

Μαρίνα Πολύζου 



Ποδόσφαιρο 
 

Το ποδόσφαιρο (αγγλικά: association football) είναι ομαδικό άθλημα που 
παίζεται ανάμεσα σε δύο ομάδες των έντεκα παικτών με μία σφαιρική μπάλα. Ο 

ποδοσφαιρικός αγώνας διεξάγεται σε ένα ορθογώνιο γήπεδο με φυσικό ή 
τεχνητό χλοοτάπητα πράσινου χρώματος και ένα «τέρμα» στο μέσο κάθε μιας 
από τις στενές πλευρές. Σκοπός κάθε ομάδας είναι να οδηγήσει τη μπάλα στο 
αντίπαλο τέρμα, δηλαδή «να βάλει γκολ» (από την αγγλική λέξη goalπου 

σημαίνει σκοπός) ή «να σκοράρει», όπως λέγεται στην ειδική ποδοσφαιρική 
γλώσσα. Οι παίκτες χειρίζονται τη μπάλα κυρίως με τα πόδια, αλλά και με τον 
κορμό ή το κεφάλι. Η ομάδα που θα επιτύχει τα περισσότερα γκολ ως το τέλος 

του παιχνιδιού κερδίζει. 
 

 
 

Εργασία των μαθήτων: 
Σωτήρης Παππάς 

Διονύσης Ρόφτσιας 

Χρήστος Τζώρτζης 

Βασίλης Τασιούλας 

Γιώργος Τσούρης 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%BB_(%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1


Πρωταθλητισμός 
 
Αν θέλαμε να ορίσουμε τον πρωταθλητισμό θα λέγαμε ότι δεν είναι 
τίποτε άλλο παρά αθλητισμός με αγωνιστικούς στόχους. Αυτός 
που κάνει απλά αθλητισμό έχει σκοπό να βελτιωθεί ο ίδιος (π.χ. να 
μάθει να κολυμπάει, να φτιάξει ωραίο σώμα, να βελτιώσει τη 
φυσική του κατάσταση). Αυτός που κάνει πρωταθλητισμό έχει 
στόχο να βελτιωθεί ο ίδιος έτσι ώστε να ανταγωνιστεί άλλους και 
να διακριθεί. Ένας υποψήφιος για ολυμπιακό μετάλλιο κάνει 
πρωταθλητισμό. Όμως κι ένας πιτσιρικάς που έχει βάλει στόχο την 
κατάκτηση μεταλλίου στο παιδικό ή στο περιφερειακό 
πρωτάθλημα κάνει επίσης πρωταθλητισμό. Σε διαφορετική 
κλίμακα αλλά οι βασικές αρχές είναι οι ίδιες. 

Πώς γίνεται αυτή η μετάβαση από τον αθλητισμό στον 
πρωταθλητισμό; Όχι πάντως κατά δήλωση από τη μια στιγμή στην 
άλλη. Γίνεται σταδιακά και υπό προϋποθέσεις. Για τα παιδιά που 
ξεχωρίζουν μετά τα πρώτα στάδια, αρχίζει από τους προπονητές 
μια ολοένα και πιο συστηματική προπόνηση. Στα παιδιά αυτό 
αρέσει γιατί όταν είναι καλοί σε κάτι αυτό το κάτι αυτόματα τους 
ελκύει, έχουν κίνητρο να το κάνουν. Το ίδιο ισχύει και για τους 
γονείς. Μέχρι εδώ ουδέν μεμπτόν. Το μεμπτόν κατά τη γνώμη μου 
αρχίζει όταν οι προπονητές ( καμιά φορά και οι γονείς) αρχίζουν 
να θεωρούν ότι οι νεαροί αθλητές είναι μόνο αθλητές. Όταν δεν 
λαμβάνουν υπόψη τους τις άλλες δραστηριότητες των παιδιών 
που είναι και πιο σημαντικές (σχολείο, ξένες γλώσσες κλπ). Επίσης 
η πρώ

. 
ιμη, υπερβολική πίεση για επιτυχίες σε παιδιά, έχει ως 

αποτέλεσμα να τα «καίει» και σωματικά αλλά και συναισθηματικά
Η διαχείριση λοιπόν της κατάστασης αυτής και η εύρεση της 

ισορροπίας είναι το κλειδί για να απολαύσουν τα παιδιά τις 
ευεργετικές επιδράσεις του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού. 
Μεταξύ των πολλών αυτών ευεργετημάτων θα ξεχώριζα τις εξής: 
• Για τα σημερινά παιδιά που στον ελεύθερο (;) χρόνο τους δεν 
μπορούν πλέον να παίξουν μπάλα ή κυνηγητό στη γειτονιά, αλλά 
μόνο να παίξουν στο computer και στο playstation, ο αθλητισμός 



είναι το καλύτερο αντίδοτο στην αρρώστια της εποχής, την 
παιδική παχυσαρκία. 

• Ίσως πουθενά αλλού ένα παιδί δεν μαθαίνει καλύτερα το 
«Τα αγαθά κόποις κτώνται». Μπορεί να ξεγελάσει τον μπαμπά ή τη 
μαμά ή το δάσκαλο στο σχολείο, αλλά όχι την μεζούρα και το 
χρονόμετρο που δεν λένε ποτέ ψέματα. Η επιτυχία δεν μπορεί να 
είναι αποτέλεσμα γνωριμίας, «μαγκιάς», διορισμού ή κληρονομιάς 
(όπως συμβαίνει πολλές φορές στην κοινωνία μας), αλλά μόνο 
ιδρώτα. 
• Το παιδί μαθαίνει ότι και η ήττα και η αποτυχία είναι μέσα στο 
παιχνίδι. Αυτό που δεν είναι στο παιχνίδι είναι η παραίτηση. 

• Η διαχείριση του άγχους είναι ένα άλλο σημαντικό μάθημα. 
Πριν τους αγώνες ή κατά τη διάρκεια τους, το άγχος είναι πάντα 
παρόν και σιγά‐σιγά το παιδί μαθαίνει να το διαχειρίζεται. 

υ • Μαθαίνει στην αυτοπειθαρχία που είναι προίκα για όλη το
τη ζωή 

• Όταν πρέπει να χωρέσει αρκετά πράγματα στο χρόνο του 
ήδη από την μικρή ηλικία, το παιδί μαθαίνει να μην αφήνει το 
χρόνο του να πηγαίνει χαμένος. Κάθε ώρα τηλεόρασης που 
υποκαθιστά ο αθλητισμός είναι χρυσάφι. 

• Αν επικεντρωνόμασταν στα ομαδικά αθλήματα θα 
κατέγραφα κι άλλες ευεργετικές επιδράσεις (π.χ. η έννοια της 
κοινής επιτυχίας, το «εγώ» που υποτάσσεται στο «εμείς», η 
αλληλ . εγγύη κ.ά. ) αλλά αυτό θέλει ένα ολόκληρο άρθρο μόνο του
  

Ο πρωταθλητισμός λοιπόν είναι μια παρεξηγημένη έννοια. 
Κάνω πρωταθλητισμό δεν σημαίνει βγαίνω πρώτος, αλλά δίνω τον 
καλύτερο εαυτό μου για να βγω πρώτος. Πρωταθλητισμός δεν 
σημαίνει « νίκη με κάθε τίμημα» και δεν σημαίνει σώνει και καλά 
«αποκλειστική απασχόληση», όπως πιθανώς πιστεύουν πολλοί. 
Μην φοβόσαστε λοιπόν όταν ακούτε τη λέξη «πρωταθλητισμός». 
Μην αφήνετε τα λίγα αρνητικά να υπερκαλύπτουν τα πολλά 
θετικά. Απλώς, μπροστά στη λέξη να βάζετε πάντα το επίθετο 
«ισορροπημένος». 



Η ζωή είναι γλιστερός δρόμος. Ο άκριτος πρωταθλητισμός 
είναι σαν ένα γρήγορο, ελαφρύ αυτοκίνητο, χωρίς καλά φρένα που 
ταξιδεύει σ’ αυτόν. Πάει γρήγορα, αλλά όχι με ασφάλεια. Αντίθετα, 
ο ισορροπημένος πρωταθλητισμός είναι σαν ένα στιβαρό 
αυτοκίνητο με ABS, γεμάτο αερόσακους. Μπορεί να μην κόβει 
συχνά πρώτο το νήμα, αλλά πάντα τερματίζει. 
 

                         

 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 
Όπως συμβαίνει σε όλες τις θεωρητικές ειδικότητες και στις 

καλές τέχνες, έτσι και στον αθλητισμό υπάρχουν ορισμένα άτομα 
που είναι πολύ προικισμένα όπως επίσης υπάρχουν και άλλα που 
είναι λιγότερο ή υστερούν. 

Στον αθλητισμό έχουν δικαίωμα όλοι, προικίσμενοι και μη. 
Καθένας είναι ελεύθερος να επιτύχει ανάλογα προς τις ικανότητές 
του. Οι περισσότεροι προικισμένοι θα γίνουν αργότερα, με ειδική 
προπόνηση, οι πρωταθλητές. Η διάρκεια της καριέρας στον 



πρωταθλητισμό είναι περιορισμένη (από το 17ο    μέχρι το 35ο 
έτος της ηλικίας, το πολύ, ανάλογα με το άθλημα). Από αυτό 
ακριβώς και από το γεγονός ότι η μέγιστη αθλητική απόδοση 
συμπίπτει με τη δημιουργικότερη περίοδο της ζωής του ατόμου, 
δημιουργούνται πολλά προβλήματα για τους πρωταθλητές στο 
χώρο της εργασίας, μετά την αθλητική περίοδο. 

Το σχολείο οφείλει να μην αγνοεί αυτή την πραγματικότητα. 
Δεν οφείλει μόνο να προσανατολίσει και να ενθαρρύνει κατάλληλα 
τους προικισμένους να πραγματοποιήσουν όσο το δυνατό 
πληρέστερα τις τάσεις τους και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές 
τους στον τομέα του αθλητισμού, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να τους 
καταστήσει ικανούς να γίνουν εργαζόμενοι, άξιοι και ωφέλιμοι 
πολίτες, ενσωματωμένοι στην κοινωνία του μέλλοντος. 

Ο σχολικός αθλητισμός αποτελεί τη βάση της ωραίας 
αθλητικής πυραμίδας. Η σχολική μάζα που καταλαμβάνει όλα τα 
επίπεδα της πυραμίδας αυτής, πρέπει να γίνεται σεβαστή με την 
εφαρμογή κατάλληλων μέσων, για να δίνεται η ευκαιρία στον κάθε 
μαθητή, ατομικά και ομαδικά, να εκμεταλλεύεται απο τα ποικίλα 
πλεονεκτήματα της πρακτικής του αθλητισμού και να προοδεύει 
αθλητικά μέχρι εκεί που μπορεί και επιθυμεί.  

Για το μαθητή, είτε αθλείται στο σχολείο, είτε στον αθλητικό 
σύλλογο, δεν πρέπει να υπάρχει άλλη μορφή αθλητισμού, εκτός 
από μία και μοναδική, αυτή δηλαδή κατά την οποία ο αθλητισμός 
είναι θεωρημένος σωστά, οργανωμένος και εφαρμοσμένος 
κατάλληλα άπο α ό τον τυχόντα 
ανεύθυνο, άσχετο ικίνδυνο. 

ληθινούς παιδαγωγούς και όχι απ
 και ενδεχομένως, ύποπτο και επ

Εργασία των μαθητριών: 
 

Ελένη Τόλη 

Χαρά Χαραλάμπου 

Άννα Τσουκανέλη 

Γκρέτα Τσουλούφε 
 
 
 



 

Body-building 

12 πιο διάσημοι bodybuilders 
 

• Ρόνι Κόλμαν 

• Ντένις Τζέιμς 

• Άρνολτ Ζβατζενέικερ 

• Κάι Γκρίν 

• Φίλιπ Χέθ 

• Φλέξ Γουίλερ 

• Τζόνι Τζάκσον 

• Λι Χάνι 

• Μουσταφά Ισμαήλ 

• Ντένις Γούλφ 

• Λου Φερίγκο 

• Κέβιν Λεβρόνε 
 
 
 
 
 



 
 
 

Εργασία των μαθητριών: 
Στάθης Στεργιούλης 

Ναπολέων Σήτας 

Κατερίνα Σωτήρη 

Κωνσταντίνα Τσέ 
 



 
Extreme sports 

 

 
 

 
 
 



• Επιθετικός σελιδοδείκτης                

• Αυτοκίνητα αγωνιστικά 

• Μοτοσικλέτα αγωνιστικά 

• Αγωνιστικά φορτηγά 

• BMX 

• BASE jumping 

• Μπάντζι τζάμπινγκ 

• Καταδύσεις σπηλαίων [24] 

• Ελεύθερη κατάδυση 

• Ελεύθερη πτήση 

• Ελεύθερη σκούτερ 

• Freeskiing 

• Ελεύθερο τρέξιμο 

• Ροδεύοντας 

• Ανεμοπλοία 

• Κρατήστε την ολίσθηση 

• Hardcourt Bike Polo 

• Αναρρίχηση σε πάγο 

• Κανόε πάγο 

• Πάλη πάγου 

• Kitesurfing 

• Γήπεδο windsurfing 

• Μικτές πολεμικές τέχνες 

• Μοτοκρός 

• Ορειβασία 

• Mountainboarding 
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• ποδηλασία βουνού 

• Αλεξίπτωτο πλαγιάς 

• Powerbocking 

• Συγκέντρωση 

• Ράφτινγκ 

• Αναρρίχηση 

• Sandboarding 

• Κατάδυση 

• Skateboarding 

• Αλεξιπτωτισμό ελευθέρας πτώσεως 

• Skimboarding 

• Χαλάρωση 

• Χιονοσανίδα 

• Snowmobile 

• Χιονοπτώσεις 

• Street Luge 

• Σέρφινγκ 

• Wakeboarding 

• Waveski 

• Καγιάκ στο Whitewater 

• Ιστιοσανίδα 

• Πτυσσόμενη πτέρυγα 

• Zorbing 
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 Εργασία των μαθητών:  
Ορφέας Δαλδογιάννης Χαρίσης 

Κωνσταντίνος Συντώσης 

Αθηνά Χαρίση 

Μάνθα Μαρία Φαρμάκη 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 
 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ 
 

1. Ασχολείσαι με τον αθλητισμό; 
 

ΝΑΙ                        ΟΧΙ 
 

Αν ναι: 
  

ΠΟΛΥ       ΑΡΚΕΤΑ    ΣΧΕΔΟΝ       ΚΑΘΟΛΟΥ 
 

2. Τι άθλημα κάνεις; 
 

ΧΟΡΟ 
 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 
 

ΒΟΛΕΙ 
 

Άλλο… 
 

3.Σας αρέσουν τα extreme‐sports; 
 



ΝΑΙ                       ΟΧΙ 
 

Αν ναι ποια; 
 

RAFTING 
 

DOWNHILL 
 

BUNGEE JUMPING 
 

ΑΛΛΟ… 
 

4. Πιστεύετε ότι τα extreme‐sports είναι ασφαλή; 
 

ΝΑΙ                         ΟΧΙ 
 

5. Παρακολουθείτε ποδόσφαιρο; Αν ναι ποιους 
θεωρείτε 

 
καλύτερους; 

 
Α) Messi Γ)Ronaldo 

 
Β) Neymar Δ) Άλλους… 

 
6. Παρακολουθείτε ολυμπιακούς αγώνες; 



 
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ         ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ        ΠΟΛΥ      ΛΙΓΟ 

 
7. Ποιά αθλήματα παρακολουθείτε στους 

ολυμπιακούς 
 

αγώνες; 
 

ΣΤΙΒΟ 
 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 
 

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 
 

ΒΟΛΕΙ 
 

ΑΛΛΟ… 
 

8. Πιστεύετε ότι γίνεται χρήση αναβολικών σε 
μεγάλο 

 
ποσοστό; 

 
ΝΑΙ                    ΟΧΙ              ΔΕΝ ΞΕΡΩ 

 
1. Πιστεύετε οτι ο αθλητισμός είναι το κλειδί για το 



μέλλον; 
 

ΝΑΙ                   ΟΧΙ              ΔΕΝ ΞΕΡΩ 
 

10.Κάνεις πρωταθλητισμό; 
 

ΝΑΙ                    ΟΧΙ 
 

11. Επηρεάστηκες από κάποιον για το συγκεκριμένο 
άθλημα; 

 
ΝΑΙ                    ΟΧΙ 

 
Αν ναι από ποιόν; 

 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 
ΦΙΛΟΥΣ 

 
12. Ποιος είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στο 

 
ποδόσφαιρο; 

 
NEUER DEHEA ΔΕΜ ΞΕΡΩ 

 
BUFFON O BLAK 



 
13. Πιστεύετε ότι υπάρχουν extreme‐sports που θα 

έπρεπε 
 

να απαγορευτούν; 
 

ΝΑΙ                    ΟΧΙ 
 

Αν ναι ποια; 
 

BUNGEE  JUMPING          ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ 
 

RAFTING ΑΛΛΟ… 
 

DOWNHILL 
 

14. Ποιο είναι το καλύτερο σύστημα; 
 

Α)4‐2‐ 3‐1 Β)4‐3‐ 3 ΔΕΝ ΞΕΡΩ 
 

Γ)4‐2‐ 2 Δ)3‐5‐ 2 
 

15. Ασχολείστε με το body‐building; 
 

ΝΑΙ                    ΟΧΙ 
 



16. Είσαι υπέρ ή κατά του body‐building; 
 

ΝΑΙ                    ΟΧΙ 
 

17. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα 
χωρίς την 

 
χρήση αναβολικών ουσιών; 

 
ΝΑΙ                    ΟΧΙ             ΔΕΝ ΞΕΡΩ 

 
18. Σας αρέσουν τα water‐sports; 

 
ΝΑΙ                    ΟΧΙ 

 
Αν ναι ποια; 

 
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ 

 
ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 

 
ΑΛΛΟ… 

 
19. Πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζει η διατροφή στον 

 
αθλητισμό; 



 
ΠΟΛΥ          ΑΡΚΕΤΑ        ΛΙΓΟ         ΚΑΘΟΛΟΥ 

 
20. Μέχρι ποιά ηλικία πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί 

να 
αθλείται; 

 
20         40       ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ 

 
30         45        ΑΛΛΟ… 

 
35         50 

 





















 
 
 

                 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


