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Εννοιολογική προσέγγιση του
αθλητισμού:

Αθλητισμός, είναι ο αγώνας που καταβάλλει ο άνθρωπος με
σκοπό την εξάσκηση του σώματος, την αξιοποίηση και

ανάδειξη των ικανοτήτων, την επίτευξη ψυχικής και
πνευματικής υγείας καθώς και ισορροπίας, αλλά και την

δημιουργική συνύπαρξη ατόμων και λαών πάντα στα
πλαίσια της ευγενούς άμιλλας.

Η ψυχολογία του αθλητή:
Η Ψυχολογία του αθλητισμού είναι ένας σχετικά καινούργιος κλάδος
της αθλητικής επιστήμης που μελετά τα ψυχολογικά θεμέλια της

φυσικής δραστηριότητας και αναλύει τη συμπεριφορά των ατόμων που
ασχολούνται με τον αθλητισμό.Η απόδοση στον αθλητισμό δεν

εξαρτάται μόνο από την σωματική άσκηση αλλά και από την άσκηση
της ψυχής και του μυαλού..!



Στρες του αθλητή:

Υπάρχει η φυσιολογική βάση του στρες!! Ξεχωρίζουμε τρεις μορφές αντιδράσεων (άγχους) στο
στρες, τη συναισθηματική, τη συμπεριφοριστική και τη φυσιολογική (βιολογική). Οι φυσιολογικές
μεταβολές που προκαλούνται σε ένα οργανισμό κατά το στρες, οφείλονται στην ενεργοποίηση
του αυτόνομου νευρικού συστήματος και φυσικά επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου.

1.Αποφεύγουμε την πηγή του στρες ή μειώνουμε το ίδιο το στρες
2.Γίνεται επανεκτίμηση του στρεσογόνου ερεθίσματος σαν λιγότερο απειλητικό

3.Γίνεται απ' ευθείας μείωση του ίδιου του άγχους

Μα πώς μπορεί ένας αθλητής να ρυθμίσει το στρες του;

Στον αθλητισμό χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές μεταξύ των οποίων
είναι οι παρακάτω:

Η ρύθμιση της ενέργειας, τεχνικές χαλάρωσης, αυτογενής εξάσκηση,
προοδευτική χαλάρωση, νοερή εξάσκηση, απευαισθητοποίηση, ύπνωση,

στιγμιαία χαλάρωση, θετική σκέψη, αναπνοές..κ.α.



Η προσπάθεια να γίνει κανείς γρηγορότερος, δυνατότερος, καλύτερος, υπήρχε στον αθλητισμό από
την αρχαιότητα. Μόνο που τότε ακόμη δεν χρησιμοποιούνταν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα αλλά
κάπως πιο "παραδοσιακές" μεθόδους (όπως η λήψη συγκεκριμένων τροφών που υποτίθεται είχαν

ευεργετική δράση στο σώμα. Το γιατί ο άνθρωπος σήμερα διακινδυνεύει ακόμη και την ζωή του για να
πάρει την επίδοση του στα ύψη και να "προσπεράσει" τους άλλους είναι άγνωστο αλλά μάλλον πάντα

θα υπάρχει.

Ντόπινγκ



Το Ντόπινγκ στα σύγχρονα αθλήματα

• Η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση εμφανίστηκε το 1865 στην κολύμβηση σε αγώνα στο
κανάλι του Άμστερνταμ. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε πρόσληψη μιας ανώνυμης ουσίας που
βελτιώνει την απόδοση.

• Το 1896 αναφέρεται ο πρώτος θάνατος που προκλήθηκε από το ντόπινγκ. Ο Άγγλος ποδηλάτης
A. Linton πέθανε λόγω λήψης εφεδρίνης στον αγώνα Παρίσι-Μπορντό.

• Ο James Jeffrie(1910) ισχυρίστηκε, αφού ηττήθηκε από τον Jack Johnson, ότι το τσάι του

ντοπαρίστηκε προκειμένου να τον νικήσει.

• Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ(1976), ο Πολωνός Z. Kaczmarek και ο Βούλγαρος V
Khristov (αθλητές άρσης βαρών), αναγκάστηκαν να επιστρέψουν τα χρυσά τους μετάλλια, όταν

βρέθηκαν θετικοί σε Ντόπινγκ.



Αθλητές και ντόπινγκ



Tom Hicks

(1904)



Tom Simpson

(1967)



Jupp Elze

(1967)



Δημήτρης Χονδροκούκης

2012



Κώστας Φιλιππίδης

2007



Φανή Χαλκιά



Κώστας Κεντέρης και Κατερίνα Θάνου

2004



Η διατροφή του αθλητή



Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνουμε:

• Στην απότομη αυξομείωση του σωματικού βάρους. Απότομη
μείωση βάρους σημαίνει μεγάλη απώλεια μυϊκού ιστού. Ενώ
απότομη αύξηση βάρους σημαίνει αύξηση του λιπώδους ιστού.

• Στην κατανάλωση καφέ. Έχει παρατηρηθεί ότι 8 στους 10 αθλητές
έχουν αύξηση της απόδοσης με την πρόσληψη καφέ 1 ώρα πριν τον
αγώνα. Ενώ 2 στους 10 δεν επηρεάζονται καθόλου ή έχουν μείωση
της απόδοσης τους λόγω εκνευρισμού.

• Στην κατανάλωση αλκοόλ. Αυξημένη πρόσληψη αλκοόλ μέχρι
και ένα 24ωρο πριν τον αγώνα έχει σαν αποτέλεσμα την έντονη
αφυδάτωση του οργανισμού. Ένας αφυδατωμένος οργανισμός δεν
μπορεί να αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του.



Φόρτιση υδατανθράκων

Η σημασία των υδατανθράκων στην αθλητική
διατροφή και η αξία τους ως πηγή ενέργειας
κατά τη διάρκεια της άσκησης είναι κοινώς
παραδεκτή. Μελέτες που διεξήχθησαν στη
δεκαετία του 1920 και επιβεβαιώθηκαν από
νέες μελέτες είχαν δείξει ότι η μείωση της
πρόσληψης υδατανθράκων οδηγούσε σε
αίσθημα κόπωσης και αδυναμία εκτέλεσης
παρατεταμένης άσκησης. Και τούτο γιατί η
ικανότητα αποθήκευσης υδατανθράκων στον
ανθρώπινο οργανισμό είναι εξαιρετικά
περιορισμένη.





Πρακτικές συμβουλές για την
διατροφή των αθλητών

• Η βάση της διατροφής σας θα πρέπει να είναι το ψωμί, τα
ζυμαρικά, το ρύζι και κάποια λαχανικά που περιέχουν άμυλο, όπως
οι πατάτες, ο αρακάς και το καλαμπόκι.

• Μην παραμελείτε άλλες βασικές ομάδες τροφίμων, όπως το κρέας
και τα λαχανικά. Καλό θα ήταν ωστόσο να αποφύγετε την
κατανάλωση κρεάτων υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος τα οποία
ενδεχομένως θα αυξήσουν την πρόσληψη θερμίδων σε βάρος των
υδατανθράκων.

• Καταναλώστε άφθονα φρούτα και φυσικούς χυμούς μεταξύ των
κύριων γευμάτων.

• Δώστε ιδιαίτερη σημασία σε ένα γεύμα πλούσιο σε υδατάνθρακες
αμέσως μετά από κάθε προπόνηση.

• Τα γλυκά δεν είναι απαγορευμένο τρόφιμο! Αντίθετα, μπορεί να
σας βοηθήσουν να αυξήσετε την πρόσληψη υδατανθράκων, αρκεί
να είναι συμπληρωματικό στοιχείο και όχι υποκατάστατο της
διατροφής σας.



Το κρέας στη δίαιτα ενός αθλητή και οι επιπτώσεις των
χορτοφάγων :

• Σε μία τυπική δίαιτα δυτικού τύπου κρέατα όπως το βοδινό, το αρνίσιο, το χοιρινό, το μοσχαρίσιο,
τα πουλερικά και τα ψάρια αποτελούν βασικές πηγές πρωτεϊνών, βιταμινών Β, σιδήρου και
ψευδαργύρου.

• Ο σίδηρος και ο ψευδάργυρος είναι δύο συστατικά συχνά ανεπαρκή σε μία χορτοφαγική δίαιτα.
Επίσης, τα δύο αυτά συστατικά παρουσιάζουν την υψηλότερη πιθανότητα να είναι ανεπαρκή στη
δίαιτα ενός αθλητή.

• Οι αθλητές που επιλέγουν να αποκλείσουν το κρέας από τη διατροφή τους πρέπει να προσέχουν
τη δίαιτά τους, ώστε να ευνοείται η διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών, κυρίως όσον
αφορά το σίδηρο και τον ψευδάργυρο.



Κάλιο και Μαγνήσιο
Το κάλιο και το μαγνήσιο είναι δυο απαραίτητα θρεπτικά

συστατικά όχι μόνο για την διατήρηση της καλής υγείας και
της - υψηλού επιπέδου - αθλητικής απόδοσης, αλλά και για
την ίδια τη ζωή. Ας δούμε λοιπόν ποιος είναι ο ρόλος τους.

Το κάλιο είναι απαραίτητο για τη
φυσιολογική λειτουργία του
οργανισμού. Η βασική λειτουργία
του καλίου είναι η ρύθμιση της
κυτταρικής λειτουργίας, διατηρώντας
σταθερό το ηλεκτρικό φορτίο των
κυτταρικών μεμβρανών. Επίσης το
κάλιο είναι απαραίτητο συστατικό σε
πολλές αντιδράσεις των ένζυμων
των κυττάρων, στη διατήρηση των
επιπέδων των ηλεκτρολυτών στο
αίμα.

Το μαγνήσιο είναι το δεύτερο
σε περιεκτικότητα κατιόν που
βρίσκεται μέσα στα
ανθρώπινα κύτταρα μετά το
κάλιο. Συμμετέχει σε
περισσότερες από 300
αντιδράσεις των ένζυμων και
είναι απολύτως απαραίτητο
για τη ζωή. Το μαγνήσιο είναι
απαραίτητο για τη σωστή
διατήρηση της ομοιόστασης
του ασβεστίου στον άνθρωπο.



Τα αθλητικά ποτά. Αλήθεια ή μύθος;

Γεννήθηκε η ιδέα και η ανάγκη
αναπλήρωσης των υγρών, των
υδατανθράκων και των ηλεκτρολυτών
που χάνονται κατά την άσκηση. Αυτά
λοιπόν είναι και τα κύρια συστατικά των
αθλητικών ποτών, γνωστών και ως “sport
drinks”. Τα ερωτήματα που τίθενται
συχνά είναι τα ακόλουθα: Είναι
πραγματικά ωφέλιμη η χρήση των
αθλητικών ποτών και αν ναι, ποιο είναι το
ιδανικό αθλητικό ποτό;

Η απάντηση στην ερώτηση είναι εξαρτάται.




