


      O αθλητισμός είλαη ε ζπζηεκαηηθή ζσκαηηθή 

θαιιηέξγεηα θαη δξάζε κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν, εηδηθή 

κεζνδνινγία θαη παηδαγσγηθή κε ζθνπό ηελ ύςηζηε 

ζσκαηηθή απόδνζε. Χζηόζν, πξέπεη λα δηαρσξηζηεί ε 

έλλνηα ηεο άζιεζεο από ηελ έλλνηα ηεο άζθεζεο. Η 

άζθεζε γίλεηαη άζιεζε όηαλ απνθηά αληαγσληζηηθό 

ραξαθηήξα.  

 

 



 Φπρνινγηθόο ηνκέαο. 

 Ηζηθόο ηνκέαο. 

 Πλεπκαηηθόο - Βηνινγηθόο ηνκέαο. 

 Κνηλσληθνπνιηηηθόο ηνκέαο. 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 Ο αζιεηηζκόο έρεη γίλεη πην επηθεξδείο.  

 Dopping. 

 Η βία  ζηα γήπεδα. 



       Σα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο είλαη εηδηθά πξντόληα ηα 

νπνία πεξηέρνπλ κεκνλσκέλα ή ζπλδπαδόκελα 

ζπζηαηηθά θαη νπζίεο, πνπ ζηε "θπζηθή ηνπο κνξθή", 

εκπεξηέρνληαη ζε δηάθνξεο ηξνθέο ή θπηά.  

 



       Σα βαζηθόηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπκπιεξσκάησλ 
δηαηξνθήο είλαη όηη καο δίλνπλ ζε πνιύ κεγαιύηεξε 
πνζόηεηα θάπνηα ζπζηαηηθά, ηα νπνία γηα λα ηα 
πξνζιάβνπκε κέζσ ηεο δηαηξνθήο ζα έπξεπε λα 
θαηαλαιώζνπκε πνιύ κεγάιε πνζόηεηα από θάπνηα 
ζπγθεθξηκέλε ηξνθή. Οη γηαηξνί πιένλ ζπζηήλνπλ 
θάπνηα είδε ζπκπιεξσκάησλ σο απαξαίηεην 
ζπζηαηηθό ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο, ελώ θάπνηα άηνκα 
έρνπλ ηδηαίηεξε αλάγθε θάπνηνπ πξόζζεηνπ ζηνηρείνπ.      
Δπηπιένλ, γηα ηνπο αζιεηέο κε ηηο εληαηηθέο 
πξνπνλήζεηο ηνπο είλαη επηηαθηηθό λα ιακβάλνπλ 
θάπνηα πξόζζεηα, όπσο ακηλνμέα, γηα λα κπνξέζεη ην 
ζώκα ηνπο λα αληαπεμέιζεη ζηηο εμαληιεηηθέο 
ζπλζήθεο, ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη.  



 Βηηακίλε Β12 γηα ηνπο απζηεξά θπηνθάγνπο. 

 ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ ην ρξόλν λα θαηαλαιώλνπλ 

πιήξε θαη επαξθή γεύκαηα. 

 ηα άηνκα πνπ θάλνπλ δίαηηεο αδπλαηίζκαηνο θαη 

ιηπνβαξή άηνκα.  

 ε εθείλνπο πνπ ζέινπλ λα βειηηώζνπλ ηε ζπλνιηθή 

ηνπο πγεία. 

 ε γπλαίθεο, ζε πεξηόδνπο εγθπκνζύλεο θαη ζειαζκνύ. 

 ε θαπληζηέο, αιθννιηθνύο, εζηζκέλνπο ζηα λαξθσηηθά. 



   Τδαηάλζξαθεο. 

   Πξσηεΐλεο – Ακηλνμέα. 

   Βηηακίλεο.                               

   Αλόξγαλα ζηνηρεία.  

   Έλδπκα. 

   Μέηαιια. 

   Βαζηιηθόο πνιηόο. 

   Bόηαλα. 

   Γύξε. 

 

 



       Oη νπζίεο ησλ ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο 

κεηώλνπλ ηελ ηθαλόηεηα ησλ ελδύκσλ λα 

απνβάινπλ από ηνλ νξγαληζκό καο ηα θάξκαθα 

κεηά ην πέξαο ηεο απνζηνιήο ηνπο θαη κεηαβάινπλ 

ην ζώκα καο ζε ρσκαηεξή ηνμηθώλ απνβιήησλ. 

      Σα ζπκπιεξώκαηα ζηδήξνπ δηαθεκίδνληαη σο 

ηδαληθά γηα λα δηώρλνπλ ηελ θνύξαζε θαη λα δίλνπλ 

ελέξγεηα, όκσο κπνξνύλ λα βιάςνπλ ην ζπθώηη, γη’ 

απηό πξέπεη λα ιακβάλνληαη κόλν έπεηηα από 

ηαηξηθή ζπκβνπιή. 

 



         Νηόπηλγθ ζηνλ αζιεηηζκό νξίδεηαη  ε ρνξήγεζε ζε αζιεηέο ή 

αζιήηξηεο, ή ε ρξήζε από απηνύο, θαξκαθνινγηθώλ θαηεγνξηώλ 

παξαγόλησλ ή κεζόδσλ ληόπηλγθ . 

         Αλαθεξόκαζηε ζε έλα θαηλόκελν κε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο, νη ζπνπδαηόηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη νη παξαθάησ : 

  Ιαηξηθή 

 Ηζηθή 

 Ννκηθή 

 Παηδαγσγηθή 

 



       Κοινωνική διάσταση του dopping 

   Μεγαιύηεξνο «ηδίξνο» από ηνλ αληίζηνηρν ησλ  

Ναξθσηηθώλ Οπζηώλ.  

   Μεγαιύηεξνο «ηδίξνο» από ηνλ αληίζηνηρν ησλ 

Ναξθσηηθώλ Οπζηώλ.  

   Οηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη ρώξεο, ην ζηεξίδνπλ 

(Παξαγσγή, Δκπόξην, Γηαθίλεζε). 

   Γεκηνπξγία Δζληθήο Ννκνζεζίαο. 

 



       Η ρξήζε αλαβνιηθώλ ζηεξνεηδώλ είλαη πνιιαπιά 

επηθίλδπλε, αθνύ είλαη δπλαηόλ λα πξνθαιέζεη νμεία 

επαηηθή βιάβε αιιά θαη καθξνρξόληεο ζνβαξέο 

αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζε άλδξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά, 

όπσο ζπξξίθλσζε ησλ όξρεσλ, αύμεζε ησλ καζηώλ 

θαη ζηεηξόηεηα ζηνπο άλδξεο, αξξελνπνίεζε ζηηο 

γπλαίθεο θαη κεησκέλν ύςνο ζηα παηδηά. 

 



   Οηθνλνκηθά νθέιε. 

   Μειινληηθή επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. 

   Πξνζσπηθή ακθηζβήηεζε ησλ αζιεηηθώλ ηνπο     

δπλαηνηήησλ.  

   Ο θόβνο απνηπρίαο. 

   Πίεζε Υνξεγώλ. 

   Πίεζε από πξνπνλεηέο.  

   Πην «αζιεηηθό» ζώκα. 

   Δζσηεξηθή επηζπκία γηα δηάθξηζε θαη πξσηηά.  



1. Δηζαγσγή ζε ΑΔΙ/ ΣΔΙ.  

2. Οηθνλνκηθά θίλεηξα. 

3. πλαηζζεκαηηθή αλαγλώξηζε θαη δεκόζηα 

αλαγλσξηζεκόηεηα.  

4. Πξνβιήκαηα ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή.  

5. Υαιαξή απόδνζε ζηα καζήκαηα. 

6. Να κνηάζνπλ ζηα είδσιά ηνπο.  

7. Διιηπή γλώζε θαη ζπλαίζζεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο ησλ 

νπζηώλ. 

8. Απόιπηε εκπηζηνζύλε ζηνλ πξνπνλεηή. 

 



       ε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Ακεξηθή, ζε λεαξνύο 
αζιεηέο πνπ δελ έθαλαλ ρξήζε απαγνξεπκέλσλ 
νπζηώλ, γηαηί δελ ρξεζηκνπνηνύλ νπζίεο απηνί 
απάληεζαλ: 
1.    Δίλαη θαθό γηα ηελ πγεία. 
2.    Δίλαη ελάληηα ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπο. 
3.    Γελ επηζπκνύλ λα δνθηκάζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο 
νπζίαο. 
4.    Γελ ζεσξνύλ όηη ππάξρεη ιόγνο ρξήζεο 
απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ. 

   



      Γηα κεξηθέο νκάδεο πιεζπζκνύ ζπζηήλεηαη ε ιήςε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπιεξσκάησλ. Σν γεληθό 

κήλπκα όκσο είλαη: αθνινπζείζηε κηα πγηεηλή, 

ηζνξξνπεκέλε δίαηηα, δηαβάδεηε πξνζεθηηθά ηηο 

εηηθέηεο ζηα ζπκπιεξώκαηα θαη ηα εκπινπηηζκέλα 

ηξόθηκα θαη απνθεύγεηε ηε ιήςε πνιιαπιώλ 

δόζεσλ πνπ μεπεξλνύλ ηε πληζηώκελεο 

Γηαηηεηηθέο Παξνρέο (RDAs). ε πεξηπηώζεηο 

ακθηβνιίαο, αλαδεηείζηε ηε ζπκβνπιή ελόο 

δηαηηνιόγνπ ή ηαηξνύ πξηλ δηαιέμεηε θάπνην 

ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο. 



Α ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ 


