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ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Πρωταθλητισμός είναι η εξέλιξη χρονικά και ποιοτικά της έννοιας του 

αθλητισμού. Η διαφορά του από τον αθλητισμό είναι ότι απαιτούνται 

περισσότερες ώρες πρπόνησης, αναζητώντας την παραμικρή 

λεπτομέρειακαι βελτίωση της, σε σχέση με τον καθημερινό αθλητισμό. 

Ο αθλητής για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο έχει περάσει από 

διάφορα στάδια εξέλιξης της καριέρας του, μέσα από τα οποία έχει 

αποκτήσει ανοχή και αντοχή, ψυχική και σωματική ισορροπία, 

συναισθηματική ωριμότητα για να αντέξει την πίεση και τις απαιτήσεις 

του πρωταθλητισμού. 



Είναι σημαντικό 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 βρίσκονται τους δίνει και 

τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η προσωπική εξέλιξ του αθλητή είναι εκείνη που τον 

θέτει σε επίπεδοπρωταθλητισμού, ‘ωστε να επιδιώκει και τις πρώτες θέσεις. 

Τέλος αξίζει να τονιστεί ότι 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.  



ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Α.Μ.Ε.Α 



Τα άτομα με ειδικές ανάγκες μετά από πολλούς αγώνες για την 

κατοχύρωσητου δικαιώματοςνα συμμετέχουν ισάξια σε αθλητικούς 

αγώνες, έχουν διαπρέψει στο χώρο του αθλητισμού. Βασικό θεσμός 

πυ στηρίζει τους αθλητές με αναπηρίες είναι οι Παρολυμπιακοί 

αγώνες. 

Οι Παρολυμπιακοί αγώνες αποτελούν την κορυφαία διοργάνωση  γαι 

αθλητέ υψηλών επιδόσεων με αναπηρία. Η δύναμη ψυχής των 

αθλητών που συμμετέχουν στους Παρολυμπιακούς αγώνες 

αποδεικνύουν για ακόμη μια φορά το μεγαλείο του αθλητισμού. 





ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 



ΓΚΟΛΜΠΟΛ 



ΣΤΙΒΟΣ 



ΜΠΟΤΣΙΑ 



• ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΕ  

               ΑΜΑΞΙΔΙΟ 



ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΜΕ  

                    ΑΜΑΞΙΔΙΟ 



ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 



ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ 



ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 



Η καλή διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή ενός 

αθλητή. Πιο συγκεκριμένα η αθλητική απόδοση επηρεάζεται 

από την ποιότητα της διατροφής, καθώς και από τη ποσότητα 

και τη χρονική στιγμη που καταναλώνονται τα γεύματα. Για να 

τηρήσουν οι αθλητλες την καλή φυσική τους κατάσταση και 

την ενεργητικότητα τους, σπεύδουν στην κατανάλωση τροφών 

με υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικές ουσίες όπως πρωτείνες 

και υδατάνθρακες. Συνεπάφεται το αντίστροφο αποτέλεσμα σε 

περίπτωση που ο αθλούμενος δεν ακολουθήσει την ανάλογη 

διατροφή. 





ΝΤΟΠΙΝΓΚ 



Ντόπινγκ στον αθλητισμό ορίζεται ως η χορήγηση ή η χρήση 

από ένα άτομο αποιουδήποτε παράγοντα ή ουσιας που 

φυσιολογικά δεν εντοπίζεται στο σώμα  και χορηγείται σε 

αντικανονικές επιπρόσθετες επιπτώσεις, με σκοπό την 

τεχνητή αύξηση της απόδοσης του αθλητή κατά την διάρκεια 

του ατόμου. 



ΟΙ ΠΙΟ ΔΙΑΒΟΗΤΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΝΤΟΠΙΝΓΚ….. 

1972, Μόναχο:Ρικ Ντεμόντ (Κολύμβηση) 

1984, Λος Άντζελες: Άννα Βερούλη (Στίβος) 

2004, Αθήνα: Κώστας Κεντέρης, Κατερίνα Θάνου ( Στίβος) 

2008, Πεκίνο: Φανή Χαλκιά ( Στίβος) 



ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ 

Διεργετικές ουσίες: Αμφεταμίνη, Εφεδρίνη 

Αναβολικές ουσίες: Τετοστερόνη 

Διουρητικές ουσίες 

Ναρκωτικές ουσίες: Μορφίνη, Μεθαδόνη 



ΑΣΚΗΣΚΗ ΜΟΔΑ Ή ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ; 



ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ … ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ! 

10 λόγοι για τους οποίους πρέπει η γυμναστική να συμπεριλφθει στη ζωή μας: 

Βοηθάει στη μακροζωία 

Βοηθλαει στη πρόληψη και θεραπεία πολλών νοσημάτων 

Μειώνει την κυτταρίτιδα, τη χοληστερίνη και τον διαβήτη 

Ενδυναμώνει το μυικό και καρδιοαναπνευστικο σύστημα 

Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και την ψυχολογία 

καταπολεμά την παχυσαρκία 

Προσφέρει ενετγητικότητα, πνευματική διαύγεια και καλή διάθεση 

Αποβάλλει το άγχος και την κατάθλιψη 

Έχει χαλαρωτικό και ηρεμιστικό αποτέλεσμα 

Η πνευματική επίδοση είναι μεγαλύτερη σταάτομα με καλή φυσική κατάσταση από ότι στα άτομαμε χαμηλή φυσική κατάσταση 

ΑΣΚΗΣΗ=ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ=ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ=ΥΓΕΙΑ 



ΑΣΚΗΣΗ…ΚΑΙ…ΜΟΔΑ 

Crossfit 



ViPR 



FLOWIN 



Προπόνηση με ιμάντες! 



ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: 

Μαργέτης Ανδρέας                                Νικολάου Λευτέρης                    Πομώνης Ζαχαρίας 

Μαυρονάσιος Αναστάσης                    Νούρτσε Αλέξανδρος                 Πρωτόπαπας Ευθύμης 

Μητρόπουλος Δημήτρης                     Νταλίπι Θεολόγος                          Παρασκευάς Γρηγόρης 

Μπεναρδής Γιώργος                             Παλαιτσάκη Αφροδίτη 

Μπακογιώργη Βάσια                             Πάνου Χριστίνα 

Μητσού Βάσω                                        Πανταζής Παύλος 

Μπιρλούδης Φραγκούλης                 Παπαγιάννη Παρασκευή 

Μπογιατζή Ιωάννα                               Παπαθανσίου Ζωή 

Μωραίτης Θάκης                                 Παπαμιχάλη Ελένη 

Νικολοπούλου Βασιλεία                     Παπασίδερη Ευτυχία 

Νικολάου Ιωάννα                                  Προίσκου Σοφία-Γεωργία                                                                                        σχολ. έτος:2013-2014 



Σας ευχαριστούμε!! 


