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Ειςαγωγή 
  

Οξηζκόο ηνπ αζιεηηζκνύ: Ο αθληηιζμός είλαη ε ζπζηεκαηηθή ζσκαηηθή θαιιηέξγεηα 

θαη δξάζε κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν, κε ζθνπό ηελ ύςηζηε ζσκαηηθή απόδνζε, σο 

επίδνζε ζε αζιεηηθνύο αγώλεο, ζην αζιεηηθό θαη θνηλσληθό γίγλεζζαη . Παξάιιεια ν 

αζιεηηζκόο είλαη έλαο θνηλσληθόο ζεζκόο ν νπνίνο αληηθαηνπηξίδεη ηε δεδνκέλε 

θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο 
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Αθληηική διαθθορά 

ηελ αζιεηηθή δηαθζνξά ζπκπεξηιακβάλνληαη: ηελ αζιεηηθή δηαθζνξά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη: Τπάξρνπλ δύν επίπεδα γηα λα ζηεζεί έλαο αγώλαο. Σν πξώην 

είλαη πξνθαλέο, δσξνδνθείο ηνπο αζιεηέο ή ηνλ δηαηηεηή πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ 

κεησκέλε απόδνζε. Σν δεύηεξν επίπεδν είλαη λα ζηήζεηο ηελ ζηνηρεκαηηθή αγνξά 

έηζη ώζηε θαλείο λα κελ γλσξίδεη ηη θάλεηο. Απηό απαηηεί πξαγκαηηθέο ηθαλόηεηεο θαη 

ππάξρνπλ νιόθιεξεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί γηα λα βνεζνύλ όζνπο ζηήλνπλ 

παηρλίδηα αιιά θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ηδνγαδόξνπο πξνθεηκέλνπ λα θξύβνπλ ηα 

πνληαξίζκαηα ηνπο. Παξάλνκν ζηνίρεκα / Ξέπιπκα βξόκηθνπ ρξήκαηνο Ο αξρεγόο, 

ηα ζηειέρε ηνπ, ηα γθξνππ «εξγαζίαο» πνπ αλαιακβάλνπλ λα θέξνπλ εηο πέξαο κηα 

πνιύπινθε αιιά εμαηξεηηθά θεξδνθόξα απνζηνιή. Σν ζηήζηκν ησλ αγώλσλ, ην 

παξάλνκν ηδνγάξηζκα (ζηνίρεκα) ζε απηνύο, δελ είλαη κηα δνπιεηά γηα εξαζηηέρλεο 

αιιά κηα «επαγγεικαηηθή» δξαζηεξηόηεηα κε εθαηνκκύξηα θέξδε. Σαπηόρξνλα κηα 

επηρείξεζε πνιππιόθακε πνπ πεξηιακβάλεη από θαθνπνηνύο κε βεβαξεκέλν πνηληθό 

κεηξών σο «επηιήζκνλεο» πνδνζθαηξηζηέο θαη δηαηηεηέο πξόζπκνπο λα αληαιιάμνπλ 

ηελ ελαζρόιεζή ηνπο κε ην πνδόζθαηξν κε εμαζθάιηζε παξάλνκνπ ρξήκαηνο, ηελ 

ίδηα ώξα πνπ ηα αθεληηθά ηεο θνκπίλαο μεπιέλνπλ κέζσ ηνπ ζηνηρήκαηνο βξώκηθν 

ρξήκα πνπ έρνπλ θεξδίζεη από άιιεο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Όρη έλαο, νύηε 

δύν αιιά είθνζη ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί πξνέδξσλ  

νκάδσλ ζα αλνίμνπλ αθνύ θέξνληαη λα έρνπλ αλάκημε ζηελ ππόζεζε ζηεκέλσλ 

παηρληδηώλ. Σελ ίδηα ώξα έρεη ζρεκαηηζηεί ιίζηα κε 1000 νλόκαηα πνπ έρνπλ 

ζηνηρεκαηίζεη παξάλνκα ζε «πεξηέξγνπο» αγώλεο. Γίρηπα ζηηο κηθξέο θαηεγνξίεο Η 

πην «ιεπηή» θαη... ληειηθάηε δνπιεηά γίλεηαη από ηνπο «δηαθζνξείο». Απηνύο πνπ ζα 

εληνπίζνπλ ηνπο επεπίθνξνπο ζην εύθνιν ρξήκα πνδνζθαηξηζηέο, πξνπνλεηέο, 

δηαηηεηέο θαη παξάγνληεο. Οη πξνβνιείο ησλ «δηαθζνξέσλ» ζηξέθνληαη ζπλήζσο πξνο 

ηηο κηθξόηεξεο θαηεγνξίεο, από ηε Β΄ Δζληθή θαη θάησ, όπνπ νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο 

είλαη δύζθνιεο, νη ακνηβέο κηθξέο θαη ζπρλά επηζθαιείο, ελώ ε ηύρε ησλ παηθηώλ 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από παξάγνληεο ζπλεζηζκέλνπο από ηα (πνδνζθαηξηθά) 

γελνθάζθηα ηνπο ζε πεξίεξγεο ζπλαιιαγέο. ηηο θαηεγνξίεο απηέο βξίζθνληαη πην 

εύθνια νη παίθηεο ησλ νπνίσλ ην πνδνζθαηξηθό παξόλ θαη κέιινλ είλαη αβέβαην θαη 

κπνξνύλ πην άλεηα λα γίλνπλ ππνρείξηα ησλ αθεληηθώλ αιιά θαη δηεθζαξκέλσλ 

κάλαηδεξ. Η πξόζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζε έλα ζηεκέλν παηρλίδη, εθηόο από ην ρξήκα, 

κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη θαη από ηελ ππόζρεζε γηα κηα θαιή κεηαγξαθή ή γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο παξακνλήο ηνπ παίθηε ζηελ νκάδα ηνπ δηεθζαξκέλνπ παξάγνληα. Η 

άξλεζε ηνπ παίθηε λα... ππαθνύζεη ζηηο εληνιέο ηνπ «δηαθζνξέα» ή ηνπ παξάγνληα 

κπνξεί λα ηνπ θνζηίζεη ηελ απνκάθξπλζή ηνπ από ηελ νκάδα ή αθόκε θαη ηελ 

θαηαζηξνθή ηεο επαγγεικαηηθήο θαξηέξαο ηνπ από ην θύθισκα, ην νπνίν κπνξεί λα 

ειέγρεη νκάδεο, παξάγνληεο θαη κάλαηδεξ. Οη «δηαθζνξείο» πξνζπαζνύλ λα 

πιεζηάζνπλ παίθηεο κε επηξξνή ζηνπο ζπκπαίθηεο ηνπο θαη όρη πηηζηξηθάδεο θαη 

ληόθεξηνπο ζηελ νκάδα. 
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ 

 

Σν αζιεηηθό marketing ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ηνκείο δηαθόξσλ πξντόλησλ. Σν ηξίην είλαη 

ε πξνώζεζε ηνπ αζιεηηζκνύ Η δεύηεξε αθνξά ηε ρξήζε ησλ αζιεηηθώλ 

δηνξγαλώζεσλ, αζιεηηθέο νκάδεο θαη κεκνλσκέλνπο αζιεηέο γηα ηελ πξνώζεζε νύ 

γηα ην θνηλό, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή. Σν αζιεηηθό marketing ζήκεξα 

βξίζθεηαη ζε ζηάδην αλάπηπμεο κε καθξνπξόζεζκε πξννπηηθή. Ο αζιεηηζκόο 

αλακθηζβήηεηα απνηειεί ζήκεξα έλα ηζρπξόηαην εξγαιείν marketing, ην νπνίν δίλεη 

ηε δπλαηόηεηα ζε εηαηξείεο θαη πξντόληα λα ελδπλακώζνπλ ηα brand names ηνπο. Η 

ζηξνθή ησλ δηαθεκηδόκελσλ πξνο νηηδήπνηε αζιεηηθό, είλαη πιένλ παζηθαλήο θαη 

δελ κπνξεί παξά λα απνηειεί ζεκαληηθό όπιν γηα ηε ζπλέρεηα. Η παγθόζκηα 

αζιεηηθή βηνκεραλία απαζρνιεί ζήκεξα πεξηζζόηεξα από 4,5 εθαη. ζηειέρε, κε 

εύξνο δξαζηεξηνηήησλ ηέηνην πνπ λα θαηαηάζζεηαη ζηελ 25ε ζέζε αλάκεζα ζηηο 

ππόινηπεο βηνκεραλίεο θαη ην αζιεηηθό πξντόλ απνηειεί ην 2,6% ηνπ δηεζλνύο 

εκπνξίνπ. Τπάξρεη κηα ζεηξά από άιινπο παξάγνληεο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ην επίπεδν 

ηεο αλάπηπμεο πνπ απηή ηε ζηηγκή εμειίζζεηαη γηα ην αζιεηηθό marketing. Καη απηνί 

είλαη ε εμεηδίθεπζε, ην επίπεδν παξνρήο ππεξεζηώλ, ε δπλαηόηεηα ζρεδηαζκνύ λέσλ 

δξάζεσλ, νη θξέζθηεο ηδέεο θαη ε δπλαηόηεηα πινπνίεζεο, ην πειαηνιόγην, νη 

δεκόζηεο ζρέζεηο θαη ε νξγαλσηηθή δνκή. Έλα από ηα ζέκαηα πνπ έρεη λα 

αληηκεησπίζεη ε ρνξεγία ζηε ζύγρξνλε επνρή είλαη ην ambush (ελέδξα) marketing. 

Υξεζηκνπνηώληαο ην, νη εηαηξείεο πξνζπαζνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ αληίιεςε όηη 

ζπζρεηίδνληαη κε έλα γεγνλόο ρσξίο λα είλαη ρνξεγνί ηνπ. Μεηά από έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο Υεηκεξηλνύο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ζην Ναγθάλν ην 1998 

δηαπηζηώζεθε όηη νη θαηαλαισηέο ζπκήζεθαλ πεξηζζόηεξν ηα πξντόληα ηνπ 

„παγηδεπηηθνύ‟ κάξθεηηλγθ παξά ησλ επίζεκσλ ρνξεγώλ. Σν ambush marketing 

κπνξεί λα έρεη ηηο εμήο κνξθέο: 

1. Υνξεγία ηεο αλακεηάδνζεο ηνπ γεγνλόηνο.  

2. Υνξεγία ππνθαηεγνξίαο κέζα ζην γεγνλόο (π.ρ. ρνξεγία κηαο κεγάιεο νκάδαο ζε 

ζρέζε κε ηε ρνξεγία όινπ ηνπ πξσηαζιήκαηνο ή ρνξεγία ελόο αζιεηή ζε ζρέζε κε 

όιν ην άζιεκα). 

3. Γεκηνπξγία ζεκαληηθνύ πξνσζεηηθνύ γεγνλόηνο, ρξνληθά θαη ηνπηθά παξάιιειν 

κε ην κεγάιν γεγνλόο. 

 

Ο ξόινο ηεο αζιεηηθήο ρνξεγίαο ηνλ αζιεηηζκό ζε παγθόζκηα θιίκαθα θπξηαξρεί ε 

ηάζε ηνπ απμαλόκελνπ αληαγσληζκνύ, ηεο εληνλόηεξεο ελαζρόιεζεο κε ηνλ ηνκέα 

απηό, θαζώο θαη ηεο αλαδήηεζεο πςειόηεξεο θαη θαιύηεξεο επίδνζεο. Η ηάζε απηή 

επηθέξεη ηε βαζκηαία δηάβξσζε ησλ ζηάζεσλ, αμηώλ θαη δνκώλ ηνπ αζιεηηθνύ 

ηδεώδνπο, ηνπ "εξαζηηερληζκνύ", θαη ηελ ππνθαηάζηαζή ηνπο από αμίεο θαη δνκέο 

απνθαινύκελεο "επαγγεικαηηθέο". Αθόκε, ζε όιεο ηηο ρώξεο ηνπ θόζκνπ ν 

αζιεηηζκόο κεηαηξέπεηαη από πεξηζσξηαθό θαη όρη ηδηαίηεξα „αμηαθό‟, ζε βαζηθό θαη 

έληνλα αμηνδνηεκέλν ζεζκό, απνθηά γηα πνιινύο αλζξώπνπο ζξεζθεπηηθό ζρεδόλ 

λόεκα, αθνύ γηα πνιινύο απνηειεί ηελ θπξηόηεξε δξαζηεξηόηεηα πνπ δίλεη λόεκα 6 

ζηε δσή ηνπο, από ηελ νπνία αληινύλ επραξίζηεζε θαη βάζεη ηεο νπνίαο ζπγθξνηνύλ 

ηελ ηαπηόηεηά ηνπο. Μέζα ζε απηό ινηπόλ ην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη 

επηρεηξεκαηηθήο / εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο θαη δηαζύλδεζεο ηνπ αζιεηηζκνύ κε κεγάιν 



ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΗΝ  ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 
 

5 
 

θάζκα νηθνλνκηθώλ θαη όρη κόλν ζπκθεξόλησλ, ήηαλ αλαπόθεπθην λα αλαπηπρζεί 

θαη λα εμειηρζεί ην αζιεηηθό κάξθεηηλγθ. Δμέρνπζα ζέζε θαη ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αζιεηηθνύ κάξθεηηλγθ θαηαιακβάλεη ε αζιεηηθή ρνξεγία. 

Οη ρνξεγίεο αλά ηνλ θόζκν έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά θαη πξνβιέπεηαη πσο ε 

αλάπηπμε ησλ ζρεηηθώλ θνλδπιίσλ ζα απμάλεηαη ζπλερώο θαζώο ε λέα ηερλνινγία 

θάλεη ηε ρνξεγία αθόκα πην απνηειεζκαηηθή. Δπηπιένλ ε ηθαλόηεηα ηεο ρνξεγίαο λα 

αγγίδεη ηνπο θαηαλαισηέο ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο δελ κπνξεί λα αληαγσληζηεί ηνλ 

παξαδνζηαθό ηξόπν δηαθήκηζεο θαη απηό ζα νδεγήζεη ζε αθόκα κεγαιύηεξε 

αλάπηπμε ηεο ρνξεγηθήο εμάξηεζεο. πκπέξαζκα: ηηο κέξεο καο όινο ν αζιεηηζκόο 

θηλείηαη ππό ηελ επήξεηα ηεο αζιεηηθήο βηνκεραλίαο αθνύ όια ηα αζιεηηθά ζσκαηεία 

θαη νη αζιεηέο ππνζηεξίδνληαη από ρνξεγνύο πνπ έρνπλ σο ζηόρν ηελ πξνβνιή ησλ 

πξντόλησλ ηνπο ζην επξύηεξν θνηλό 

εθθπιηζκόο ζηνλ αζιεηηζκό. Ση είλαη ν εθθπιηζκόο ζηνλ αζιεηηζκό; Δθθπιηζκόο 

νλνκάδεηαη ε δηαθζνξά πνπ πξνθαιείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ αζιεηηζκνύ. ηηο κέξεο καο 

επηθξαηνύλ πνιιά θαηλόκελα εθθπιηζκνύ ηα νπνία ζπλερώο απμάλνληαη κε 

απνηέιεζκα ηελ αιινίσζε ηνπ αζιεηηθνύ ηδεώδνπο θαζώο θαη ηελ ππνβίβαζε ηνπ 

αζιεηηθήο αμίαο ηεο θάζε ρώξαο. Βαζηθέο πεξηπηώζεηο εθθπιηζκνύ είλαη ε εμήο: 

1. Γσξνδνθίεο – Γσξνιεςίεο 

2. Παξαζπνλδίεο δηαηηεηώλ 

3. Αλαβνιηθά – Νηνπάξηζκα 

4. ηεκέλνη αγώλεο 

5. Οηθνλνκηθά παηρλίδηα 

6. Βία, Φαλαηηζκόο, Πάζνο Αίηηα θαη αθνξκέο  
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ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ 

„Οπσο αλαθεξζήθακε πξνεγνπκέλσο, ζηηο κέξεο καο ζην αζιεηηθό πεξηβάιινλ 

ππάξρνπλ πνιιά θαηλόκελα εθθπιηζκνύ. Βαζηθό αίηην ε απνπζία αζιεηηθήο παηδείαο, 

δειαδή ε αληθαλόηεηα δηαρείξηζεο ησλ αζιεηηθώλ δεηεκάησλ, νη δνινπινθίεο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηα γήπεδα θαη δελ δηώθνληαη πνηληθά, θαη ηέινο ε παξνπζίαζε ηνπ 

αζιεηηζκνύ σο θάηη ην ππεξθπζηθό θαη αληαγσληζηηθό. Άιιν έλα αίηην εθθπιηζκνύ 

είλαη θαη ε αδπλακία κόξθσζεο ήζνπο θαη ραξαθηήξα από ηελ πιεπξά ησλ αζιεηώλ, 

όπνπ νδεγεί ζηελ θαηάρξεζε παξάλνκσλ αλαβνιηθώλ νπζηώλ. Δπηπξνζζέησο, ε 

παξνπζίαζε ςεπδν- ηδαληθώλ αγαζώλ απνηειεί αθνξκή γηα ηελ δεκηνπξγία ίληξηγθσλ 

θαη νηθνλνκηθώλ εμαπαηήζεσλ. 

Απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ εζθαικέλε πξνβνιή ησλ αζιεηηθώλ αμηώλ από ηα ΜΜΔ 

θαη ηηο παξάλνκεο ελέξγεηεο πνπ εθηεινύληαη από κεγάια πξόζσπα ηεο αζιεηηθήο 

εγεζίαο. Σξόπνη αληηκεηώπηζεο: Ωο άλζξσπνη πξέπεη λα επαηζζεηνπνηεζνύκε, 

ζπκβάιινληαο ζηε πξαγκαηνπνίεζε θαιύηεξσλ αζιεηηθώλ ζπλζεθώλ. πλεπώο, 

πξέπεη λα ελεκεξσζνύκε ώζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ αμία ηνπ αζιεηηζκνύ. 

Απηό ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα ηεξνύληαη απζηεξά νη θαλόλεο θάζε αζιήκαηνο θαη 

λα εθηηκήζνπκε πξαγκαηηθά ηελ αζιεηηθή καο ηζηνξία. Δπίζεο θξίλεηαη απαξαίηεην 

λα δνζεί έκθαζε ζηνλ εξαζηηερληθό αζιεηηζκό αθνύ πνιιέο πξνθαηαιήςεηο 

δεκηνπξγνύληαη αλάκεζα ζε αζιεηέο νη νπνίνη δελ βιέπνπλ επαγγεικαηηθά ην άζιεκα 

πνπ αθνινπζνύλ. Η ηζόηηκε πξνβνιή όισλ ησλ αζιεκάησλ από ηα ΜΜΔ θαη ε 

ζσζηή αζιεηηθή παηδεία ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ απνθπγή ηνπ εθθπιηζκνύ.  
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Νηόπινγκ 

«Νηόπηλγθ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε απαγνξεπκέλσλ θαξκάθσλ ή κεζόδσλ ζηνλ 

αζιεηηζκό γηα ηελ αύμεζε ηεο αζιεηηθήο απόδνζεο. Σν ληόπηλγθ πεξηιακβάλεη ηε 

ρξήζε ή παξνπζία ζε ζσκαηηθό δείγκα ελόο αζιεηή, νπνηαζδήπνηε απαγνξεπκέλεο 

νπζίαο ή απαγνξεπκέλεο κεζόδνπ» 

Σν ληόπηλγθ θαίλεηαη λα είλαη πιαηηά δηαδεδνκέλν ζηνλ αγσληζηηθό αζιεηηζκό, ηόζν 

παγθνζκίσο, όζν θαη ζηελ Διιάδα. Δίλαη θπζηθό γηα κηα ηέηνηα δξαζηεξηόηεηα λα 

κελ ππάξρνπλ αθξηβή ζηνηρεία. Ο αξηζκόο ησλ ζεηηθώλ δεηγκάησλ πνπ 

δηαπηζηώλνληαη από ηα αλά ηνλ θόζκν αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα ειέγρνπ ληόπηλγθ 

(1.000-2.000 ην ρξόλν) ππνηηκά ζαθώο ηνπο αζιεηέο πνπ πξαγκαηηθά ρξεζηκνπνηνύλ 

απαγνξεπκέλεο νπζίεο ή κεζόδνπο, αθνύ ππάξρνπλ πνιινί ηξόπνη απνθπγήο ηεο 

αλίρλεπζήο ηνπο.  

Παξά ηε θαηλνκεληθή έληαζε ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ γίλνληαη ζε παγθόζκην θαη 

εζληθό επίπεδν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ληόπηλγθ, ε θνηλή γλώκε θαη ε 

επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ηηο αληηκεησπίδνπλ κε όιν θαη κεγαιύηεξε δπζπηζηία, ιόγσ 

ησλ ελδείμεσλ όηη νη αξκόδηεο αξρέο (ηόζν θπβεξλεηηθέο, όζν θαη κε θπβεξλεηηθέο) 

«θάλνπλ ηα ζηξαβά κάηηα» ζηηο ζρεηηθέο παξαβηάζεηο. 

Να δύν απνδείμεηο ηεο απόζηαζεο ιόγσλ θαη έξγσλ ζην ζέκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

ληόπηλγθ: 

1.Η Δπξσπατθή Έλσζε αλέζηεηιε ηελ παξαπέξα ρξεκαηνδόηεζε όισλ ησλ 

πξνγξακκάησλ θαηά ηνπ ληόπηλγθ επηθαινύκελε λνκηθά πξνβιήκαηα. Σα 

πξνγξάκκαηα απηά πεξηιάκβαλαλ έξεπλα γηα ην πώο ν έιεγρνο ληόπηλγθ ζα γίλεη 

απνηειεζκαηηθόηεξνο θαη εθπαηδεπηηθέο θακπάληεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ λέσλ 

αλζξώπσλ γύξσ από ηηο παξελέξγεηεο ηνπ ληόπηλγθ, θάηη πνπ ζεσξώ έλα από ηα ιίγα 

όπια πνπ δηαζέηνπκε ζηνλ πόιεκν απηό. 

2. Ο αηθληδηαζηηθόο έιεγρνο, έλα άιιν όπιν θαηά ηνπ ληόπηλγθ (θη έλα από ηα 

απνηειεζκαηηθόηεξα), ππνιεηηνπξγεί Αλαθέξνκαη ζηνλ απξνεηδνπνίεην έιεγρν ησλ 

αζιεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο, ν νπνίνο ηνπο ζηεξεί ηελ επθαηξία λα 

πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηελ απνθπγή ηεο απνθάιπςεο ηνπ ληόπηλγθ κε ηε ρξήζε νπζηώλ 

θαη κέζσλ ζπγθάιπςεο. 

Όηαλ ν λένο άλζξσπνο βάδεη πάλσ απ' όια ηελ πξνζσπηθή επηηπρία κε νπνηνδήπνηε 

θόζηνο θαη από θάησ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ πγεία ηνπ, είλαη ινγηθό λα ελδώζεη θαη 

ζηνλ πεηξαζκό ηνπ ληόπηλγθ. Απηό καο θέξλεη ζην δήηεκα ηεο πξνζσπηθήο επζύλεο 

ηνπ θαζέλα, πνπ πάληα ππάξρεη πέξα από ηε ζπιινγηθή. 

 

Γεκνθηιέζηεξα αζιήκαηα αλά νπαδνύο:  

1. Πνδόζθαηξν 2. Κξίθεη 3. Υόθετ επί ρόξηνπ 4. Σέληο 5. Βόιετ 6. Πηλγθ Πνλγθ 

(επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε) 7. Μπέηδκπνι 8. Γθνιθ 9. Μπάζθεη (θαιαζνζθαίξηζε) 

10.Ακεξηθάληθν πνδόζθαηξν 

 

Γεκνθηιέζηεξα αζιήκαηα:  
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Πνδόζθαηξν 3,5 δηο. Δπξώπε, Αθξηθή, Ακεξηθή, Αζία  

2. Κξίθεη 2.5 δηο. Αζία, Απζηξαιία, Δπξώπε (θπξίσο Ηλ. Βαζίιεην)  

3. Υόθετ επί ρόξηνπ 2 δηο. Δπξώπε, Αθξηθή, Απζηξαιία, Αζία  

4. Σέληο 1 δηο. Δπξώπε, Αθξηθή, Αζία  

5. Βόιετ 900 εθ. Δπξώπε, Ακεξηθή, Απζηξαιία, Αζία  

6. Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε (πηλγθ-πνλγθ) 850 εθ. Δπξώπε, Αθξηθή, Ακεξηθή, Αζία  

7. Μπέηδκπνι 500 εθ. Ακεξηθή, Αζία (κόλν Ιαπσλία)  

8. Γθνιθ 450 εθ. Δπξώπε, Ακεξηθή, Αζία  

9. Μπάζθεη 400 εθ. Ακεξηθή, Δπξώπε  

10. Ακεξηθάληθν Πνδόζθαηξν 400 εθ. Ακεξηθή 

 

 

 

 

 

Νοοηροπία και ζσμπεριθορά αθληηή:  
1. Να έβεηαη ηνλ Πξνπνλεηή ηνπ, λα ηνλ Εκπηζηεύεηαη θαη λα Τπαθνύεη ζηηο Οδεγίεο 

θαη ηηο πκβνπιέο ηνπ.  

 

2. Να έβεηαη θαη λα Αγαπάεη πξαγκαηηθά ηνλ ρώξν πνπ αζιείηαη, δηαηεξώληαο ηνλ 

πάληα θαζαξό.  

 

3. Να είλαη Εηιηθξηλήο πξνο ηνλ Πξνπνλεηή ηνπ, όπσο θαη λα ζπδεηάεη καδί ηνπ ηπρόλ 

απνξίεο ή πξνβιήκαηα πνπ ηνλ  

 απαζρνινύλ θαη ηα νπνία απνηεινύλ αηηία κείσζεο ηεο αζιεηηθήο ηνπ 

απόδνζεο.  

 

4. Μα αλαιακβάλεη ηηο Επζύλεο ηνπ, αθόκε θαη γηα ηπρόλ άζρεκε απόδνζε ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξνπόλεζεο.  

 

5. Να κάζεη λα ζέηεη ζηόρνπο δύζθνινπο, όρη όκσο αθαηόξζσηνπο.  

 

6. Να πξνζπαζεί ζπλερώο γηα ηα θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα, ρσξίο απηό " λα 

ζεκαίλεη όηη Θα είλαη πάληα ε λίθε. εκαζία δελ  έρεη ηόζν ην απνηέιεζκα, όζν ε ίδηα ε 

δηαδηθαζία εθκάζεζεο θη ελεξγνπνίεζεο λα θαηαιήμνπκε ζε απηό. Αθόκε θαη κέζα από 

κηα ήηηα παίξλνπκε ζεηηθά ζηνηρεία.  

 

7. Να δεηάεη από ηνλ Πξνπνλεηή ηελ επεμήγεζε ή ηελ επαλάιεςε κηαο άζθεζεο, εάλ 

δελ ηελ έρεη πιήξσο θαηαλνήζεη.  

 

8. Να έβεηαη πέξα από ηνπο πξνπνλεηέο ηνπ, θάζε πλαζιεηή ή Αληίπαιν ηελ ώξα ηεο 

πξνπόλεζεο  ή ηνπ αγώλα.  

 

9 Να παίδεη Δίθαηα θαη λα έβεηαη ηνπο Καλνληζκνύο ηνπ πνδνζθαίξνπ, αιιά θαη ηεο 

Αθαδεκίαο γεληθόηεξα.  

 

ΙΟ. Να κελ  θάλεη αξλεηηθή θξηηηθή, θνξντδεπηηθά ζρόιηα θαη λα κελ ρξεζηκνπνηεί 

άζρεκν ιεμηιόγην θαη βία πξνο ηνπο 
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  πλαζιεηέο ή ηνπο Αληηπάινπο ηνπ.  

 

11 Μόιηο ηειεηώζεη ε πξνπόλεζε ή ν αγώλαο λα επραξηζηήζεη θαη λα απνραηξεηίζεη 

Φηιηθά ηνπο ζπκπαίθηεο θαη ηνπο Αληηπάινπο ηνπ.  

 

12. Να κελ ζπκπεξηθέξεηαη κε εγσηζκό θαη λα κελ λνηάδεηαη κόλν γηα ηηο αηνκηθέο ηνπ 

αλάγθεο.  

 

13 Να ζθέθηεηαη πιινγηθά θαη λα ελδηαθέξεηαη γηα ην θαιό Όισλ ησλ πκπαηθηώλ 

ηνπ. Η αηνκηθή επηηπρία ζε έλα νκαδηθό 

 άζιεκα κόλν κέζα από ηε ζπιινγηθή επηηπρία κπνξεί λα πξνέιζεη.  

 

14. Να πξνζπαζεί πάληα, λα είλαη ζπλεπήο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε όιεο ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο Αθαδεκίαο, πξνπνλήζεηο θαη 

  αγώλεο θαη άιιεο εθδειώζεηο.  

 

15 Να έβεηαη θαη λα κελ αληηδξά ζηηο απνθάζεηο ησλ Δηαηηεηώλ.  

 

1.ΤΠΝΟ. Σνπιάρηζηνλ νθηώ (8) ώξεο ύπλνπ. Ο επαξθήο λπρηεξηλόο ύπλνο είλαη 

ζπνπδαηόηεξνο από ηελ παξαθνινύζεζε 

  ηειεόξαζεο.  

 

2. ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΑ. σζηή  έλαξμε ηεο εκέξαο θαη αηνκηθή πγηεηλή .Πιύζηκν 

δνληηώλ ,γξήγνξν ληύζηκν, θξνληίδα ηνπ 

    ζώκαηνο καο.  

 

3. ΤΓΕΙΝΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ. Σαθηηθή δηαηξνθή κε θξέζθα θξνύηα, σκέο ζαιάηεο, καύξν 

ςσκί, γάια, θαη ρπκνύο θξνύησλ. Οη ώξεο ηνπ θαγεηνύ Θα πξέπεη λα είλαη ηαθηηθέο θαη 

ρσξίο παξελνριήζεηο ή δηαθνπέο. Να ηξώλε ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) ώξεο πξηλ ηελ 

πξνπόλεζε   

 

 

 

 

 

 

 ωματικά οφέλη 
 Καιή θπζηθή θαηάζηαζε. 

 Δθηόλσζε ηνπ άγρνπο. Δίλαη αλαγλσξηζκέλν από ηνπο πεξηζζόηεξνπο 

γηαηξνύο θαη θαζεγεηέο όηη ε άζθεζε ελόο αζιήκαηνο βνεζά ζηελ απνβνιή 

θαη ζηελ «ιεζκνληά» θάπνηνπ πξνβιήκαηνο. Σν παλεπηζηήκην Duke γηα 

παξάδεηγκα αλνίγεη ηηο πόξηεο ησλ γπκλαζηεξίσλ ηνπ όιν ην 24σξν ηελ 

πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ. 

 Γεμηόηεηα. Σα παηδηά αλαγθάδνληαη λα κάζνπλ ηερληθέο (πρ ληξίκπια ζην 

κπάζθεη) θαη κε ηελ επαλάιεςε εμαζθνύλ ηελ ππνκνλή, ηελ επηκνλή θαη 

ηελ θαληαζία ηνπο σο πξνο ην πώο ζα θαηαθέξνπλ ηνλ ζηόρν ηνπο… Σα 

αζιήκαηα είλαη έλαο επράξηζηνο ηξόπνο λα πάξεη ην παηδί επραξίζηεζε θαη 

λα απνθνκίζεη ζεκαληηθά εξγαιεία θαη κηα αίζζεζε ειέγρνπ, θάηη 
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ππέξκεηξα ζεκαληηθό ζηε δσή ηνπο. Οη κέζνδνη «νξακαηηζκνύ» πνπ 

πξνηείλνπλ δηάθνξνη πξνπνλεηέο εμαζθνύλ ηελ πίζηε θαη ηελ θαληαζία 

ηνπο. 

 Τγηείο ζπλήζεηεο. Σα αζιήκαηα καο θέξλνπλ ζε επαθή κε ην ζώκα καο θαη ην 

πξνζέρνπκε πην πνιύ, απνθεύγνπκε ην θάπληζκα, ηα λαξθσηηθά, ηα κε 

απαξαίηεηα ξίζθα. Σν παηδί πνπ αζιείηαη έρεη πεξηζζόηεξνπο ιόγνπο λα πεη 

όρη όηαλ ν θίινο ηνπ ηνύ πξνηείλεη έλα «ηζηγαξηιίθη», έρεη ζπλαίζζεζε ηνπ 

πόζα  πην πνιιά έρεη λα ράζεη. Δπίζεο ην παηδί πνπ αζιείηαη καζαίλεη κέζσ 

ησλ κηθξό-ηξαπκαηηζκώλ ηνπ λα αθνύεη ην ζώκα ηνπ θαη λα ην πξνζέρεη, 

κεξηθέο θνξέο θαη λα ην γηαηξεύεη  (όηαλ ρξεηάδεηαη θαζεκεξηλή άζθεζε 

θπζηθνζεξαπείαο).   

Προςωπικά οφέλη 
 Δθηηκάηαη ε πξνεηνηκαζία. Σν παηδί αζιεηήο καζαίλεη ηελ δηαθνξά κεηαμύ 

πξνζπάζεηαο θαη ηθαλόηεηαο. Αλαπηύζζεηαη ε απηνπεηζαξρία θαη ε 

επίγλσζε ηεο ζεκαζίαο ηεο θαιή πξνεηνηκαζίαο, δηόηη βιέπνπλ ηελ 

δηαθνξά ζηελ απόδνζή ηνπο. Μαζαίλνπλ από ηα ιάζε ηνπο θαη δέρνληαη πην 

εύθνια επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή, σο εξγαιείν πξνόδνπ. Αλαπηύζζνπλ κηα 

αίζζεζε δηθαίνπ θαη κηα απηνπεπνίζεζε πνπ δελ βαζίδεηαη ζην δεθαλίθη 

ηνπ εγσηζκνύ. 

 Απνδνρή. Δίλαη ό,ηη θαιύηεξν γηα λα κάζεη ν κειινληηθόο ελήιηθαο λα 

αληηκεησπίδεη ηηο θαθνηπρίεο θαη ηηο απνγνεηεύζεηο, είηε απηέο έξρνληαη ζε 

κνξθή κηθξνηξαπκαηηζκνύ, ήηηαο από άζηνρε κπαιηά. «Τπάξρεη πάληα ν 

επόκελνο αγώλαο.». Μαζαίλνπλ επίζεο λα αληηκεησπίδνπλ ηελ 

απνγνήηεπζε ελόο ηξαπκαηηζκνύ αιιά θαη ηνλ πόλν ηνπο. Όζν πεξλάεη ν 

θαηξόο ηεο απνζεξαπείαο, ηόζν έλα πξάγκα γίλεηαη μεθάζαξν. Βαζίδεζαη 

ζηνλ εαπηό ζνπ. 

υμπεριφορά  
 Δπθαηξία εγεζίαο. Μεξηθέο θνξέο ην παηδί καο γίλεηαη αξρεγόο νκάδαο θαη 

ηνπ δίλεηαη ε κνλαδηθή επθαηξία λα δνθηκάζεη ηνλ εαπηό ηνπ, λα κεηξήζεη 

ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ησλ παηθηώλ ηνπ αιιά θπξίσο ηηο δηθέο 

ηνπ δπλάκεηο θαη αδπλακίεο  (αλ κεζύζεη από εμνπζία) .Η θαζνδήγεζή ζαο 

θαη ηα καζήκαηα δσήο ζ‟απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη αλεθηίκεηα. Η εγεζία 

ζα ην βνεζήζεη λα αληηκεησπίζεη ηα ζεηηθά ή αξλεηηθά ζρόιηα, λα πάξεη 

επζύλεο πάλσ ηνπ, λα νξγαλώζεη παηρλίδηα θαη εμόδνπο θαη λα αλαπηύμεη 

κηα αίζζεζε ηνπ δηθαίνπ. (Δηδάιισο, δελ ζα θξαηήζεη ηε ζέζε γηα πνιύ) 

 Σαπηόηεηα θαη ηζνξξνπίεο. Σν λα είζαη κέξνο ηνπ ζπλόινπ είλαη πνιύ 

ζεκαληηθό γηα ηα παηδηά, ην λα αλήθεηο. Σν λα ιεο «„Δίκαη θνιπκβεηήο» 

έρεη κεγαιύηεξε βαξύηεηα ζηελ ηαπηόηεηα θαη ηελ εηθόλα ηνπ εαπηνύ καο 

από ην λα ιέκε απιά «θνιπκπώ» 

 Γηαρείξηζε ρξόλνπ. Οη λεαξνί αζιεηέο μέξνπλ όηη έρνπλ λα θάλνπλ ηα 

καζήκαηά ηνπο, λα θνηκεζνύλ θαιά θαη λα δηαζθεδάζνπλ, νπόηε δελ ράλνπλ 

άζθνπα ηνλ θαηξό ηνπο. Πξνγξακκαηίδνπλ 

 Μαζαίλνπλ ηε ζεκαζία ηνπ «ζπζηάδσ ηώξα» γηα  λα απνθνκίζσ αύξην. Δίλαη 

ε βάζε ηεο πξνζσπηθήο επηηπρίαο ζηελ θνηλσλία καο θαη από ηα 

κεγαιύηεξα καζήκαηα δσήο. 
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Ο ρόλοσ του αθλητιςμού:  

      Ο ξόινο ηνπ αζιεηηζκνύ ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία ζπκβάιιεη ζηελ 

θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο, εληζρύεη ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα, πξνιακβάλεη ηελ 

παρπζαξθία, ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, θαηαπνιεκά ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε 

ζηελ ελήιηθε δσή. Δπίζεο επηδξά ζεηηθά ζηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ παηδηνύ, αθνύ ηνπ 

δηδάζθεη ηελ απηνπεηζαξρία, ηελ νκαδηθόηεηα, ηνλ ζεκηηό αληαγσληζκό θαη 

αιηξνπηζκό, ηνπ εληζρύεη ην αίζζεκα ηεο άκηιιαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Βνεζά ην 

παηδί λα αληηκεησπίδεη κε ηνλ ίδην ηξόπν ηελ ήηηα θαη ηε λίθε, λα αλαγλσξίζεη ην 

πξνζσπηθό ηνπ ιάζνο, λα δεκηνπξγήζεη ζεηηθή εηθόλα εαπηνύ. Έλα άιιν ζεκαληηθό 

όθεινο πνπ πξνζθέξεη ή άζιεζε ζηε δσή ηνπ παηδηνύ είλαη όηη ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία 

λα εθηνλώζεη ηελ ελεξγεηηθόηεηά ηνπ από ην επηβαξεκέλν ζρνιηθό πξόγξακκα. 

Απηέο ειάρηζηεο ώξεο νη εβδνκαδηαίσο απνηεινύλ ζηηγκέο ραιάξσζεο, ραξάο θαη 

δηαζθέδαζεο γηα ην παηδί. Σαπηόρξνλα, ν αζιεηηζκόο εκπλέεη ζηα παηδηά θαη ζηνπο 

εθήβνπο πγηή πξόηππα ζπκπεξηθνξάο Πξόηππα πνπ αγαπνύλ θαη ζέβνληαη ηελ 

πξνζσπηθόηεηά ηνπο θαη ην ζώκα ηνπο ρσξίο ππεξβνιέο. Απηνύ ηνπ είδνπο ηα 

πξόηππα απνκαθξύλνπλ ηα παηδηά από ηηο δηάθνξεο θαηαρξήζεηο πνπ καζηίδνπλ ηελ 

θνηλσλία καο, όπσο ε θαηαλάισζε αιθνόι θαη θαπλνύ θαζώο θαη άιισλ νπζηώλ, 

θαζώο θαη από ηελ ππεξβνιηθή θαη άζθνπε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη 

ηνπ Internet. 

   

ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΙΜΟ(ΠΑΙΔΙΚΟ)- 
ΑΘΛΗΣΙΜΟ 

Αλ ζέιακε λα νξίζνπκε ηνλ πξσηαζιεηηζκό ζα ιέγακε όηη δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά 

αζιεηηζκόο κε αγσληζηηθνύο ζηόρνπο. (ΟΡΙΜΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΙΜΟΤ). 

Απηόο πνπ θάλεη πξσηαζιεηηζκό έρεη ζηόρν λα βειηησζεί ν ίδηνο έηζη ώζηε λα 

αληαγσληζηεί άιινπο θαη λα δηαθξηζεί. 

Γηα ηα ζεκεξηλά παηδηά πνπ ζηνλ ειεύζεξν (;) ρξόλν ηνπο δελ κπνξνύλ πιένλ λα 

παίμνπλ κπάια ή θπλεγεηό ζηε γεηηνληά, αιιά κόλν λα παίμνπλ ζην computer θαη ζην 

playstation, ν αζιεηηζκόο είλαη ην θαιύηεξν αληίδνην ζηελ αξξώζηηα ηεο επνρήο, ηελ 

παηδηθή παρπζαξθία. 

Εσεργεηικές Επιδράζεις: 

• Ίζσο πνπζελά αιινύ έλα παηδί δελ καζαίλεη θαιύηεξα ην «Σα αγαζά θόπνηο 

θηώληαη». Μπνξεί λα μεγειάζεη ηνλ κπακπά ή ηε κακά ή ην δάζθαιν ζην ζρνιείν, 

αιιά όρη ηελ κεδνύξα θαη ην ρξνλόκεηξν πνπ δελ ιέλε πνηέ ςέκαηα. Η επηηπρία δελ 
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κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα γλσξηκίαο, «καγθηάο», δηνξηζκνύ ή θιεξνλνκηάο (όπσο 

ζπκβαίλεη πνιιέο θνξέο ζηελ θνηλσλία καο), αιιά κόλν ηδξώηα. 

• Σν παηδί καζαίλεη όηη θαη ε ήηηα θαη ε απνηπρία είλαη κέζα ζην παηρλίδη. Απηό πνπ 

δελ είλαη ζην παηρλίδη είλαη ε παξαίηεζε. 

• Η δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο είλαη έλα άιιν ζεκαληηθό κάζεκα. Πξηλ ηνπο αγώλεο ή 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπο, ην άγρνο είλαη πάληα παξόλ θαη ζηγά-ζηγά ην παηδί καζαίλεη λα 

ην δηαρεηξίδεηαη. 

• Μαζαίλεη ζηελ απηνπεηζαξρία πνπ είλαη πξνίθα γηα όιε ηνπ ηε δσή 

• Όηαλ πξέπεη λα ρσξέζεη αξθεηά πξάγκαηα ζην ρξόλν ηνπ ήδε από ηελ κηθξή ειηθία, 

ην παηδί καζαίλεη λα κελ αθήλεη ην ρξόλν ηνπ λα πεγαίλεη ρακέλνο. Κάζε ώξα 

ηειεόξαζεο πνπ ππνθαζηζηά ν αζιεηηζκόο είλαη ρξπζάθη. 

Διαθορές αθληηιζμού από Πρωηαθληηιζμό: 

1.       Ο πξώηνο ζθνπόο (ε βειηίσζε) επηηπγράλεηαη κόλν κε έλα ηξόπν: ηελ πξνζπάζεηα. 

Ο δεύηεξνο ζθνπόο (ε λίθε) επηηπγράλεηαη κε πνιινύο ηξόπνπο, από ηνπο νπνίνπο ν 

κόλνο ζεκηηόο είλαη ε πξνζπάζεηα. Όινη νη άιινη (βξώκηθν παηρλίδη, εμαγνξά 

δηαηηεηή, ληνπάξηζκα, θιπ.) είλαη αζέκηηνη. 

2.       Σν πξώην, ινηπόλ, ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη είλαη όηη έλαο θαιόο αζιεηήο κπνξεί 

λα είλαη θαη πξσηαζιεηήο (αλ έρεη θαη ην αλάινγν ηαιέλην), αιιά έλαο πξσηαζιεηήο 

δελ είλαη απαξαίηεηα θαη θαιόο αζιεηήο. 

Αρνηηικές Επιδράζεις: 

1)      Έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ 

(δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα,  θαζπζηεξεκέλε ήβε, ηξηάδα αζιήηξηαο) 

2)      Δπεξεάδεη αξλεηηθά ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

3)      Αζθεί ζηα παηδηά ςπρνινγηθή πίεζε θαη άγρνο γηα δηαθξίζεηο 

4)      Πξνθαιεί θαθώζεηο ιόγσ επαλαιακβαλόκελεο θαη έληνλεο 

δξαζηεξηόηεηαο (ζύλδξνκα ππέξρξεζεο – θιεγκνλέο θαη ξήμεηο 

ηελόλησλ, θαηάγκαηα) 

5)      Απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα ππεξζεξκίαο (έθζεζε ζηνλ ήιην θαη θησρή 

πξόζιεςε ύδαηνο) 

6)      Γελ εγγπάηαη επηηπρεκέλε αζιεηηθή θαξηέξα ζην κέιινλ 

7)      Ιθαλνπνηεί θαη εληζρύεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

πξνπνλεηώλ θαη όρη ησλ παηδηώλ 
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8)      Απνκνλώλεη θνηλσληθά ηα παηδηά εμαηηίαο ησλ πνιύσξσλ 

πξνπνλήζεσλ 

9)      Απμάλεη ηελ πηαζαλόηεηα γηα κειινληηθή απνζηξνθή ηνπ παηδηνύ 

από ην ζπγθεθξηκέλν αγώληζκα ή θαη ηνλ αζιεηηζκό γεληθόηεξα 

εμαηηίαο ςπρνινγηθήο εμνπζέλσζεο. 

Οδηγίεσ για έντονη άςκηςη των παιδιών από μικρή 
ηλικία: 

1.       Διεύζεξε ζπκκεηνρή: Σν παηδί λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

“πξνπόλεζε” αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ηηο 

δπλαηόηεηέο ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα. 

2.       Δθπαηδεπκέλνη πξνπνλεηέο: Δίλαη ηθαλνί λα θαηαζηξώζνπλ 

κηα “πξνπόλεζε” γηα παηδηά θαη λα αλαπηύμνπλ ζηαδηαθά ηα 

απαξαίηεηα ζσκαηηθά, πλεπκαηηθά θαη ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ελόο ελήιηθα αζιεηή. 

3.       Ιαηξηθή παξαθνινύζεζε: Σαθηηθόο έιεγρνο από παηδίαηξν 

(ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε, δηαηηνιόγην, επεηζόδηα ππεξζεξκίαο) 

θαη νξζνπαηδηθό (αζιεηηθέο θαθώζεηο, ζύλδξνκα ππέξρξεζεο). 
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