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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ  
 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
 
ΑΚΡΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (extreme sports) 
 
ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 



Χημικές ουσίες  

Χρήσιμες  Βλαβερές ή 

Ο λόγος χρήσης τους; 

Βελτίωση επιδόσεων και αντοχής 

Η χημεία στον αθλητισμό 
είναι πολύ συνηθισμένη 



Τι είναι η φαρμακοδιέγερση (doping); 

1 Χρήση ουσιών  

Βλαβερές 

2 

Έχουν όμως την 
ικανότητα να αυξήσει 
τις επιδόσεις και την 
αντοχή 

Μέσω ελέγχου 



Καθίνη 5μg/ml 

Εφεδρίνη 10μg/ml 

Μεθυλοεφεδρίνη 10μg/ml 

Σαλβουταμόλη 100ng/ml 

Τεστοστερόνη 4μg/ml 

Ουσίες που χρησιμοποιούνται για φαρμακοδιέγερση 
Σε μg/ml 



Το dopping μπορεί να «σκοτώσει» τον αθλητή! 

Βλαβερό για την  
υγεία 

Και έχει μόνο 
προσωρινά 
αποτελέσματα 

Σίγουρα σκοτώνει τον αθλητισμό! 



Καρδιολογικά προβλήματα Ορμονικές διαταραχές – 
μυοσκελετικές βλάβες 

Ψυχολογικές διαταραχές Ηπατικές διαταραχές 



Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί 
να προκαλέσει ακόμα και 
καρκίνο 

Προξενεί αδυναμία στις γυναίκες να γεννήσουν και αν το καταφέρουν 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το παιδί να είναι προβληματικό, πάσχοντας από 
πολλές ασθένειες. 

«Δεν μιλάμε για απλά παράπονα και ενοχλήσεις που μπορούν να 
θεραπευτούν με μια εγχείριση. Μιλάμε για καρκίνο, 
καρδιοπάθειες και κίρρωση του ήπατος», λέει ο Μπίργκιτ Μπέσε, 
πρώην αθλητής της σφαιροβολίας ο οποίος έκανε χρήση 
αναβολικών από την ηλικία των 11 ετών! 



Η κακή παρεχόμενη παιδεία  

 
Η αδυναμία μόρφωσης ήθους , χαρακτήρα 
 

Η εισχώρηση της πολιτικής στον αθλητισμό  

 
Η υπερβολική εμπορευματοποίηση στον χώρο του αθλητισμού 

 
Η πίεση που δέχονται οι αθλητές από τον περίγυρό τους  
 

Η προβολή ψευδό-ιδανικών: χρήμα, δύναμη   
 

Η προβολή κενών ειδώλων  

 
ΟΙ διάφοροι οικονομικοί παράγοντες   
 

Τα συμβόλαια των χορηγών που πριμοδοτούν ανάλογα με τα αποτελέσματα ή τα 
μετάλλια που θα κατακτήσουν οι αθλητές σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις 
 



Από την αρχαία Αίγυπτο Χρησιμοποιούσαν ουσίες 

από τις οπλές 
γαϊδάρων 

ο κόρακας που επιβίωνε 
από κοκορομαχίες 

μείγμα στρυxvivns 
και κρασιού 

Στρυχνίνη 

C21H22N2O2 

Σε μικρές ποσότητες λειτουργεί ως διεγερτικό 

Σε μεγάλες ποσότητες σκοτώνει  



Περιέχονται στο ανθρώπινο 
σώμα 

Έχουν ηλεκτρικό φορτίο 



Η Σημασία τους 



Tα βασικότερα συστατικά 

2+ 

2+ 

+ 

+ 

Ιόν Μαγνησίου 

Ιόν Ασβεστίου 

Ιόν Νατρίου 

Ιόν Καλίου 



Καθώς χρησιμοποιούν 
απαγορευμένα φάρμακα 

Καταναλώνουν άλλα φάρμακα, τα 
οποία απομακρύνουν υγρά του 
σώματος μέσω του ουροποιητικού 
συστήματος 

Έτσι καταφέρνουν και περνούν την 
εξέταση και συμμετέχουν στους 
αγώνες 

Συνέπειες της απώλειας 
αυτής είναι  

Ευαισθησία 

Πολλές κράμπες 



Γι' αυτόν λοιπόν το λόγο, οι ηλεκτρολύτες είναι πολύ σημαντικοί στόν αθλητισμό. 
Οι αθλητές τους καταναλώνουν για να αποκαταστήσουν τις απώλειες αυτές των 
ιόντων του καλίου του μαγνησίου, του νατρίου και του ασβεστίου.  
 

Απαραίτητοι Η υπερκατανάλωση τους 
δεν επηρεάζει τον 
οργανισμό 



  

Τι «προσφέρουν» στους αθλητές: 

ανάκαμψη 

 την απώλεια λίπους 

 την προσαρμογή στην έντονη 

προπόνηση  

για να ενισχύσουν τον όγκο 

των μυών και τη μυϊκή δύναμη 

Ζωικά τρόφιμα 

Φυτικά τρόφιμα 



Η πρωτεΐνη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας, ειδικά όταν οι 
αποθήκες υδατανθράκων είναι χαμηλές. 

Οργανισμός 



Λίγες πρωτεΐνες 

απώλεια μυϊκής μάζας 

κίνδυνο στην άμυνα του οργανισμού 

χαμηλή απόδοση 

Πολλές πρωτεΐνες 

απώλεια ασβεστίου από το σώμα 

ανθυγιεινή πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών οξέων 

μη σωστή απορρόφηση θρεπτικών συστατικών 
από τη διατροφή 



BRAZUCA 

GOAL LINE TECHNOLOGY 

VANISHING SPRAY 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 



FIFA-approved standard Brazuca measurements 

Circumference 68.5–69.5 cm 69.0 ± 0.2 cm 

Water absorption ≤ 10% weight increase ~ 0.2% weight increase 

Weight 420–445 g 437 ± 0.2 g 

Rebound test 135–155 cm ~ 141 cm 

Loss of pressure ≤ 20% ≤ 7% 

69 cm 



Τεχνολογία γραμμής είναι σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου, 
το οποίο χρησιμοποιείται στο ποδόσφαιρο για την άμεση 
διακρίβωση της επίτευξης ή όχι τέρματος.  





Χρησιμοποιείται για να μην μπορούν οι παίκτες που σχηματίζουν το τείχος σε 
ένα ελεύθερο λάκτισμα να μειώσουν τη απόστασή τους από τον παίκτη που 
τοποθετεί την μπάλα και ετοιμάζεται να το εκτελέσει και αντίστροφα.  



17% 

80% 

1% 2% 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Βουτάνιο Νερό Επιφανειοδραστική ουσία Φυτικά έλαια 



Φανέλες-Αξεσουάρ 



Λειτουργίες 3D, κάμερες 360 ͦ και Slow motion 







Η αναρρίχηση βράχου 
(Rock climbing)  

  Η αναρρίχηση βράχου είναι η πάνω στο βράχο χρησιμοποιώντας μόνο 

το σχήμα του, ανάβαση δηλαδή τις τυχαίες εσοχές και προεξοχές του.  

 



 H «ζώνη μέσης 

 Κράνος 

 Ειδικά Σχοινιά 

 Ειδικά αναρριχητικά παπούτσια 

 Ειδικοί κρίκοι ασφαλείας (καραμπίνερ) 

 Σετάκια ασφάλισης στις πλακέτες του βράχου ή στα καρυδάκια 

 Οχτάρι (ή καταβατήρας) 

 Κουβαδάκι 

 Ιμάντες  

 Γρι Γρι  

 Σκόνη για να μην γλιστράνε τα χέρια  

 Καρυδάκια (ειδικά στηρίγματα για την ασφάλιση) 

 Εξοπλισμός ενός αναρριχητή: 
 



Αναρρίχηση σε πάγο(Ice climbing) 

Η γωνία κλίσης φθάνει και ξεπερνά μερικές 
φορές τις 90 μοίρες  
 

Αναρρίχησης σε πεδία πάγου όπως παγωμένοι καταρράκτες και 
βραχοπλαγιές καλυμμένες με πάγο 
 



Το παγωμένο πεδίο διαιρείται σε δύο κατηγορίες: 

Αλπικού πάγου 
1. Η επιφάνεια είναι 

καλυμμένη κυρίως από 
χιόνι.  

2. Είναι διαδρομή 
μεγαλύτερης έκτασης με 
λιγότερες τεχνικές 
απαιτήσεις.  

Πάγου νερού 
1. Αναφέρεται σε 

διαδρομές που οι 
αναρριχητές στηρίζονται 
στον πάγο. 

2. Επιλέγεται κυρίως ως 
τεχνική πρόκληση.  



Εξοπλισμός: 
άκαμπτες αρβύλες  
κραμπόν  
πιολέ 
παγόβιδες  
κατάλληλα ρούχα 
 



  Είναι το άθλημα στο οποίο ο αναβάτης οδηγεί 

ένα ποδήλατο σε εκτός δρόμου διαδρομές, 
συχνά πάνω σε ανώμαλο έδαφος. 

 

ενισχύει την ανθεκτικότητα 

αυξάνει την απόδοση του σε 
ανώμαλο έδαφος. 
 

και 



    Το Canyoning είναι η διάσχιση των φαραγγιών 

ακολουθώντας την πορεία των υδάτων και 

προσπερνώντας κάθε εμπόδιο με τεχνικά μέσα.  

Περιέχει ορειβασία, αναρρίχηση, 
 σπηλαιολογία, κολύμβηση.  



 Tουριστικό canyoning είναι αυτό που 
διοργανώνει ένας έμπειρος οδηγός 
φαραγγιών, με σκοπό την ψυχαγωγία του 
κόσμου και την γνωριμία με το σπορ.  

 Αθλητικό canyoning είναι αυτό που 
γίνεται από μια εκπαιδευμένη ομάδα που 
κινείται αυτόνομα μέσα σε ένα φαράγγι με 
επικεφαλή έναν έμπειρο οδηγό. 



Bungee jumping 

   Το bungee jumping είναι άλμα από μια 
ψηλή κατασκευή με τον αθλητή 
δεμένο με ελαστικό σκοινί.  



     Η ελεύθερη πτώση (Parachuting or skydiving) είναι ένα άθλημα κατά το 
οποίο ένας άνθρωπος ( ή σκύλος με την συνοδία ενηλίκου) που βρίσκεται 
σε υψόμετρο αφήνεται ελεύθερος και πέφτει μέχρι ένα σημείο.  

 



     Το Σκι (Ski) είναι ένα ατομικό,  χειμερινό άθλημα. Απαιτεί 

ειδικό εξοπλισμό και ο κάθε αθλητής χρησιμοποιεί ειδική 

προστατευτική ενδυμασία, παπούτσια και κατάλληλα πέδιλα. 

Τα χαρακτηριστικά του είναι οι ακραίες καιρικές συνθήκες σε 

ορεινό έδαφος.  



   To άλμα βάσης είναι η πτήση με wingsuit από ένα καθορισμένο σημείο, 
όπως ένα κτίριο ή ένα βράχος που χρησιμοποιείται ως βάση για την 
εκτέλεση του άλματος. 

 



     Γνωστό και ως Τέχνη της Φυγής, είναι μια 
πνευματική τέχνη που έχει ως στόχο την 
ταχύτατη και βέλτιστη δυνατή μετακίνηση με 
τους λιγότερους τραυματισμούς από το σημείο 
Α σε διαφορετικό σημείο Β, χρησιμοποιώντας 
μόνο τις ανθρώπινες σωματικές ικανότητες.  



https://www.youtube.com/watch?v=oh_UrFYbfyo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XuKQe3b7RvM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oh_UrFYbfyo
https://www.youtube.com/watch?v=XuKQe3b7RvM


Το Freerunning είναι η τέχνη της ελεύθερης 

σωματικής έκφρασης, χωρίς περιορισμούς και 

όρια. Αποσκοπεί στην ομορφιά, τη χάρη, και 

την ομαλότητα της κίνησης.  

  

  



Sebastien Foucan  David Belle 



 

    Πρόκειται για ένα άθλημα το οποίο συνδυάζει 
το βόλεϊ, το ποδόσφαιρο και τη γυμναστική. 

  

 



 

Πως παίζεται: Υπάρχουν δύο ομάδες οι οποίες αποτελούνται με 3-5 παίκτες. 
Κάθε ομάδα μπορεί να δώσει μέχρι έξι πάσες πριν περάσει την μπάλα στο 

αντίπαλο γήπεδο. Για να κερδίσει μια ομάδα πρέπει να πάρει τρία σετ με τα σετ 
να τελειώνουν στους 25.  

 



 
Τρόποι 

σκοραρίσματος:  
 

1. Με τα χέρια 
εάν η μπάλα 
πέσει 

 Στο τραμπολίνο, 

   η ομάδα κερδίζει 

   3 πόντους   

 

 Σε οποιοδήποτε 
άλλο μέρος του 
γηπέδου παίρνει 1 
πόντο 

2. Με τα πόδια ή 
οποιοδήποτε άλλο 
μέρος τους 
σώματος εάν η 
μπάλα πέσει 

 Στο τραμπολίνο η 
ομάδα κερδίζει  

      5 βαθμούς  

 

 

 Οπουδήποτε αλλού 
κερδίζει  

     3 πόντους 

 



https://www.youtube.com/watch?v=nwI8REP_fZ0 

https://www.youtube.com/watch?v=pm2ZKk8EMyQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nwI8REP_fZ0
https://www.youtube.com/watch?v=pm2ZKk8EMyQ


     Το Fightball Είναι η υλοποίηση της 
φιλοσοφίας του one-on-one σε δύο 
καλάθια, το μπάσκετ στην πιο σκληρή του 
μορφή, το πάντρεμα του μπάσκετ, με το 
κλαμπ, φώτα, μουσική, μια μπάλα να 
χτυπάει στο παρκέ.   

 

 

"all highlights, all the time" 



Tο Fightball είναι πολύ απαιτητικό σωματικά. 
Χρειάζεται μεγάλη αντοχή. 



 Τα καλάθια μετρούν για 1 πόντο 

 Τα σουτ πίσω και πάνω από τη 

γραμμή μετρούν για 2 πόντους 

 Τα καρφώματα μετρούν για 3 πόντους 

 

Γήπεδο Fightball 



• https://www.youtube.com/watch?v=4WRTbifn4P4 

• https://www.youtube.com/watch?v=2X5Iau-x_Xw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4WRTbifn4P4
https://www.youtube.com/watch?v=2X5Iau-x_Xw
https://www.youtube.com/watch?v=2X5Iau-x_Xw
https://www.youtube.com/watch?v=2X5Iau-x_Xw



