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• Η τεχνολογία στην Πρέμιερ Λιγκ

To σύστημα που θα...προστατεύει τους διαιτητές και θα δίνει τη δυνατότητα 
μέσω της τεχνολογίας να αποσαφηνιστεί αν η μπάλα έχει περάσει την 
γραμμή του τέρματος, θα δοκιμαστεί στην Πρέμιερ Λιγκ. 
Ο Πολ Χόκινς που επένδυσε σε ένα σύστημα ώστε να λαμβάνονται 
αποφάσεις στο κρίκετ και το τέννις, με δηλώσεις του στο BBC, επιβέβαιωσε 
το γεγονός λέγοντας: 

"Έχουμε επαφή με την Πρέμιερ Λιγκ για να βελτιώσουμε το σύστημα. 
Ουσιαστικά είναι για να λύσουμε αν η μπάλα έχει περάσει την γραμμή ή όχι 
και είναι για τους διαιτητές, όχι για την τηλεόραση. 

Πρώτα θα εκτιμηθεί από την Πρέμιερ Λιγκ και μετά από την FIFA. An 
ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια , τότε θα μία ήσυχη δοκιμή στους αγώνες και 
ελπίζουμε ότι στο τέλος θα εφαρμοστεί σε όλα τα γήπεδα της Πρέμιερ Λιγκ". 





Τεχνολογίες αθλητικών παπουτσιών Nike. 

Η Nike έχει μακρά ιστορία στο να δημιουργεί πρωτοποριακά 
και χρηστικά παπούτσια. Ξεκινώντας από το κλασσικό Waffle 
Trainer μέχρι τη τεχνολογία Shox με τους πυλώνες που 
καθιερώθηκε στις αρχές του 2001 η Nike συνεχίζει να 
εντυπωσιάζει και να δημιουργεί τα καλύτερα ίσως παπούτσια 
που κυκλοφορούν. Η Nike τοποθετεί διάφορες τεχνολογίες 
στα παπούτσια της επιδιώκοντας κάθε φορά ένα μοναδικό 
συνδυασμό που θα ανταποκρίνεται και σε διαφορετικού τύπου 
απαιτήσεις. Οι βασικοί στόχοι κάθε τεχνολογίας είναι να 
απορροφά τους κραδασμούς που δημιουργούνται στο πόδι 
όταν αυτό πατά στο έδαφος, να διανέμει αυτή τη πίεση 
ομοιόμορφα στο πόδι ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί, 
να επιστρέφει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό αυτή τη πίεση 
στο έδαφος, χωρίς να χρειάζεται να την υποστεί το πόδι, και 
τέλος να προσφέρει ένα άνετο περπάτημα - τρέξιμο σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής του.



Περιγραφή
Το PANTHERA BT είναι ένα αθλητικό 

αμαξίδιο απόλυτα προσαρμοσμένο στις 
ανάγκες του αθλητή. Μπορεί ο αθλητής να 
ρυθμίσει συγχρόνως στο κάθισμα και στη 

πλάτη, το ύψος και τη κλίση.
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•Περιγραφή

•Αναπηρικό αμαξίδιο από 
ελαφρύ κράμα 
κατασκευασμένο για 
μπασκετμπολίστες . Ο 
άξονας της οπίσθιας ρόδας 
μπορεί να ρυθμιστεί ώστε 
να βρεθεί η κατάλληλη 
ισορροπία για τον αθλητή. 
Είναι εξαιρετικά ευκίνητο 
και ανταποκρίνεται πολύ 
εύκολα κατά την κίνηση.
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Το TOPSPIN κατασκευάστηκε αποκλειστικά για 
αθλητές του τένις

• Όλα τα μοντέλα είναι διαθέσιμα με 24, 26 και 
28 ιντσών ρόδες και με 16, 18και 20 μοιρών 
υπολογισμένη γωνία στις οπίσθιες ρόδες . 



Ντοπινγκ!
• Στα παλιά χρόνια η ζωή πρέπει να ήταν πολύ πιο ωραία: Κανείς δεν 

τιμωρόταν γιατί πάρκαρε το αυτοκίνητο του σε απαγορευμένο χώρο 
(επειδή πολύ απλά δεν υπήρχαν αυτοκίνητα) κανείς δεν έπρεπε να 
ακούσει κήρυγμα από τους γονείς του για τον "πικάντικο" 
λογαριασμό τηλεφώνου (επειδή ούτε και τηλέφωνα υπήρχαν), και 
τέλος οι αθλητές και οι φίλαθλοι μπορούσαν να απολαύσουν τον 
αθλητισμό χωρίς να ενοχλούνται συνεχώς από δηλώσεις και 
υποψίες για ντόπινγκ!

• Το ντόπινγκ εδώ και κάποια χρόνια είναι "τακτικός πελάτης" των 
αθλητικών εφημερίδων. Υποψίες, δηλώσεις και αποκλεισμοί των 
αθλητών από τους αγώνες ίσως να ξύπνησαν και σ' εσάς την 
περιέργεια να μάθετε τι ακριβώς είναι το ντόπινγκ και γιατί είναι τόσο 
σημαντικό που να αναστατώνει τους πάντες. Αν ναι, απλά συνεχίστε 
να διαβάζετε και ίσως σας λυθεί η απορία.



• Τι είναι το ντόπινγκ;
• Η λέξη "ντόπινγκ" προέρχεται από την αγγλική γλώσσα 

("doping") και το ρήμα "to dope" που σημαίνει την χρήση 
ναρκωτικών και άλλων παρόμοιων ουσιών. Η λέξη αυτή 
χρησιμοποιείται από τον κόσμο του αθλητισμού σαν 
περιγραφή της χρήσης συγκεκριμένων απαγορευμένων 
(από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή) ουσιών και 
μεθόδων από τους αθλητές για να αυξήσουν τεχνητά την 
επίδοση τους.



• Με ποιες μεθόδους και με ποιες ουσίες μπορεί ένας 
αθλητής να αυξήσει τεχνητά την επίδοση του;

• Υπάρχουν πολλές ουσίες και ορμόνες που έχουν στο 
σώμα μια δράση η οποία "σπρώχνει" ένα αθλητή σε 
καλύτερες επιδόσεις, ενώ παράλληλα υπάρχουν και 
κάποιες μεθόδοι οι οποίες έχουν τέτοια "επιθυμητά" 
αποτελέσματα για τον αθλητή.



• Ας δούμε πρώτα κάποιες από τις απαγορευμένες 
ομάδες ουσιών, οι οποίες επηρεάζουν με διάφορους 
τρόπους το ανθρώπινο σώμα.

• Τέτοιες ομάδες ουσιών είναι οι ομάδες των ναρκωτικών, 
των αναβολικών, των διεγερτικών και των διουρητικών 
ουσιών. 



• Ουσίες όπως οι αμφεταμίνες και η εφεδρίνη (που ανήκουν στην 
ομάδα των διεγερτικών ουσιών) έχουν στο σώμα μια δράση 
παρόμοια με αυτή της αδρεναλίνης, την οποία παράγει το ίδιο το 
σώμα μας. Δρουν δηλαδή στο κεντρικό νευρικό σύστημα και 
"ενεργοποιούν" το σώμα σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλες 
ποσότητες όμως, τέτοιες ουσίες απενεργοποιούν τα συστήματα 
του σώματος μας που μας προειδοποιούν όταν είμαστε για 
παράδειγμα πολύ κουρασμένοι και πρέπει να σταματήσουμε να 
τρέχουμε. Ένας αθλητής που παίρνει μεγάλες ποσότητες 
τέτοιων ουσιών δεν καταλαβαίνει πλέον πότε φτάνει στα όρια 
του, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε υπερκόπωση, 
λιποθυμία ή ακόμη και τον θάνατο!



• Η Kate Williams, φοιτήτρια του 
πανεπιστήμιου του Brunel στο Δυτικό 
Λονδίνο, κατασκεύασε κατά τη διάρκεια της 
πτυχιακής της εργασίας γυαλιά κολύμβησης, 
που παρέχουν πληροφορίες στους 
κολυμβητές που τα φορούν. Πιο συγκεκριμένα, 
τα γυαλιά είναι σε θέση να παρέχουν στον 
κολυμβητή πληροφορίες για τη συνολική 
διάρκεια παραμονής του στο νερό, 
χρόνους ανά γύρους που έχει κάνει μέσα 
στην πισίνα, καθώς και αντιστροφή 
μέτρηση.



• Η Kate Williams που κατασκεύασε αυτά τα γυαλιά, θέλησε να δώσει 
λύση στο πρόβλημα των κολυμβητών που είναι αναγκασμένοι να 
κοιτούν το ρολόι που φορούν στο χέρι τους, για να μπορέσουν να 
χρονομετρηθούν, χάνοντας έτσι τη ρευστοδυναμική τους θέση μέσα 
στο νερό.

Οι δυνατότητες της συσκευής όμως δε σταματούν εδώ. Όπως 
δήλωσε η φοιτήτρια, στόχος της είναι να ενσωματώσει το ίδιο 
κύκλωμα και σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, τα οποία θα μπορούν 
να παρέχουν ποικίλης μορφής πληροφορίες σε αυτούς που τα 
φορούν. Συνδυασμένα επίσης με έναν πομποδέκτη Wi-Fi θα 
μπορούν να λαμβάνουν και να προβάλλουν μπροστά στα μάτια του 
χρήστη τους πληροφορίες όπως η κίνηση στους δρόμους, μηνύματα 
τύπου SMS, πληροφορίες για τον καιρό κ.ά.





Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου ο Γερμανός 
αθλητής Vojtek Czyz χρησιμοποίησε την διαστημική 
τεχνολογία, που προορίζεται για χρήση στα διαστημόπλοια για 
να βελτιώσει την υπάρχουσα προσθετική εφαρμογή στο σώμα 
του. Μετά από ένα ατύχημα πριν τρία χρόνια αφαιρέθηκε ένα 
τμήμα από το πόδι του και με όργανα, που θα τοπoθετηθούν 
στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό-ISS-αλλά και υλικά, που 
χρησιμοποιούνται στο διάστημα, κατάφερε αυτός ο αθλήτης 
νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος κατά 27 εκατοστά, ενώ στην 
Αθήνα είχε πάρει χρυσά μετάλια στους δρόμους 100 και 200 
μέτρων. Τα προηγούμενα όμως υλικά στην Αθήνα δεν είχαν 
μεγάλη αντοχή για άλματα και είχαν ακόμη και μεγαλύτερο 
βάρος. Τελικά, η διαστημική τεχνολογία προορίζεται στο 
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για όλους τους πολίτες. 



Στο μεγάλο ταξίδι που διανύει η ολυμπιακή φλόγα κάθε τέσσερα χρόνια 
μέχρι τον εκάστοτε τελικό προορισμό της, η τεχνολογία κατασκευής της 

δάδας των λαμπαδηδρόμων και άλλες καινοτομίες εξασφαλίζουν τη 
διατήρηση της, ανεξάρτητα από τα φυσικά ή τεχνητά εμπόδια 

παρουσιαστούν.
Εκτός από τη φλόγα που καίει στη δάδα κάθε λαμπαδηδρόμου, δύο 

ακόμη φλόγες, ακολουθούν την πομπή σε όλο το ταξίδι. Η φλόγα που θα 
καταλήξει στο Πεκίνο καίει σε φιλικές προς το περιβάλλον δάδες, οι 

οποίες τη συντηρούν για διάρκεια 15 λεπτών η κάθε μία. Κάθε 
λαμπαδηδρόμος έχει τη δίκη του δάδα την οποία μάλιστα μπορεί να 

αγοράσει σαν σουβενίρ στο τέλος της διαδρομής του.



Η φλόγα μπορεί να σβήσει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της 
λαμπαδηδρομίας, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών ή κάποιου 
προβλήματος με το αέριο της δάδας, οπότε και ξανανάβει από 
τη φλόγα που βρίσκεται σε όχημα που ακολουθεί την πομπή 

των λαμπαδηδρόμων.
Ακόμη μία φλόγα εξάλλου βρίσκεται σε σταθερό σημείο καθ' όλη 

τη διάρκεια της λαμπαδηδρομίας. Επιπλέον, οι φρουροί που 
τρέχουν μαζί με τους λαμπαδηδρόμους σβήνουν τη δάδα του 
τελευταίου στο τέλος κάθε ημέρας, ενώ την ανάβουν και πάλι 

στην πρώτη δάδα το επόμενο πρωί.





Το Ολυμπιακό Πάρκο (Olympic 

Green) είναι το σύμπλεγμα με τις περισσότερες (από τις 
συνολικά 37!) εγκαταστάσεις, που θα φιλοξενήσουν τα 
αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου. Στο 
τεράστιο συγκρότημα της κινεζικής πρωτεύουσας, 
βρίσκεται και το μεγαλοπρεπές Εθνικό Στάδιο, που ήδη 
έχει γίνει γνωστό ως «Φωλιά του Πουλιού», 
χαρακτηρισμός που αναφέρεται στο σχήμα του. Εκεί θα 
γίνουν οι τελετές έναρξης και λήξης και -παραδοσιακά- ο 
τελικός του ποδοσφαιρικού τουρνουά. 



Στο Olympic Green βρίσκονται ακόμα οι 
εγκαταστάσεις για το τένις, την τοξοβολία, το 
χόκεϊ επί χόρτου, την υδατοσφαίριση, την 
ξιφασκία, την ενόργανη γυμναστική, το 
χάντμπολ, τον «υγρό στίβο» και το μοντέρνο 
πένταθλο. Λίγα χιλιόμετρα δυτικότερα, και πολύ 
κοντά μεταξύ τους, βρίσκονται οι έδρες της 
Αρσης Βαρών, του Τζούντο, του Τάεκβοντο και 
της πάλης. Και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις, 
όμως, δεν έχουν μεγάλη απόσταση κι αυτό είναι 
ένα από τα «ατού» της Οργανωτικής Επιτροπής 
«Πεκίνο 2008», σε συνδυασμό βέβαια με τις δύο 
ολυμπιακές λωρίδες κυκλοφορίας, που 
εγγυώνται την γρήγορη πρόσβαση. 



Το Βασικό Κέντρο Τύπου (MPC) είναι το μεγαλύτερο 
στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, 
καλύπτοντας συνολική έκταση 62.000 τετραγωνικών 
μέτρων. Βρίσκεται στο Olympic Green ανάμεσα στη 
«Φωλιά του Πουλιού» και τον «Υδάτινο Κύβο», ενώ 
άνοιξε επίσημα τις πύλες του στις 8 Ιουλίου. Ακριβώς 
δίπλα, στέκει μεγαλόπρεπο το Διεθνές Κέντρο 
Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων (IBC), έτοιμο να 
φιλοξενήσει περίπου 10.000 εκπροσώπους του 
Τύπου. Το Ολυμπιακό Χωριό σχεδόν «εφάπτεται» 
στο βόρειο άκρο του συμπλέγματος Olympic Green. 
Καλύπτει έκταση 370.000 τετραγωνικών και θα 
φιλοξενήσει 16.800 αθλητές. Εκτός από τις 22 
πολυκατοικίες στις οποίες θα στεγαστούν και τους 
προπονητικούς χώρους, οι προσωρινοι κάτοικοί του 
θα έχουν στη διάθεσή τους νοσοκομείο, εστιατόριο, 
βιβλιοθήκη, κέντρο ψυχαγωγίας. 



Τα κρεβάτια έχουν μήκος 2 μετρα και 20 
εκατοστά, ενώ σ΄αυτό που θα αναπάυεται ο 
γίγαντας των 2.26 Γιάο Μινγκ, τοποθετήθηκε 
ειδική προέκταση! Μετά το τέλος των Αγώνων, 
τα διαμερίσματα του Ολυμπιακού Χωριού θα 
πωληθούν και οι πρώτες... φήμες αναφέρουν 
πως η τιμή τους θα φτάσει το 1.000.000 δολάρια, 
ποσόν απλησίαστο για τη συντριπτική 
πλειοψηφία των Κινέζων. Συνολικά οι 
διοργανωτές κατασκεύσαν 20 νέες εγκατασάσεις, 
από τις οποίες οι οκτώ είναι προσωρινές και θα 
κατεδαφιστούν μετά τους Αγώνες. 

Επίσης, προχώρησαν στην ανακαίνιση 11 
κλειστών και ανοιχτών σταδίων, ενώ υπάρχουν 
και έξι εγκαταστάσεις εκτός Πεκίνου, που θα 
στεγάσουν την ιστιοπλοϊα, την ιππασία και 
μέρος του ποδοσφαιρικού τουρνουά. Αναλυτικά: 



ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ("Η ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥΛΙΟΥ") Τοποθεσία: Olympic 
Green Εναρξη Κατασκευής: Δεκέμβριος 2003 Χωρητικότητα: 80.000 
θεατές (+11.000 σε λυώμενες εξέδρες) Αθλήματα: Τελετές 
Εναρξης/Λήξης, Στίβος, Ποδόσφαιρο Μετα-ολυμπιακή χρήση: 
Κορυφαία αθλητικά γεγονότα, συνέδρια, συναυλίες 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ ("ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΚΥΒΟΣ") Τοποθεσία: 
Olympic Green Εναρξη Κατασκευής: Δεκέμβριος 2003 Χωρητικότητα: 
17.000 Αθλήματα: Κολύμβηση, καταδύσεις, συγχρονισμένη κολύμβηση 
Μετα-ολυμπιακή χρήση: Πολυχώρος για μαζικό αθλητισμό και 
αναψυχή



ΕΘΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ Τοποθεσία: 
Olympic Green Εναρξη Κατασκευής: Μάιος 
2005 Χωρητικότητα: 20.000 Αθλήματα: 
Ενόργανη γυμναστική, τραμπολίνο, χάντμπολ 
Μετα-ολυμπιακή χρήση: Αθλητικές 
διοργανώσεις, εκθέσεις, συναυλίες

ΣΑΛΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Τοποθεσία: Σιγινγκσάν 
Εναρξη Κατασκευής: Ιούλιος 2004 
Χωρητικότητα: 9.000 Αθλήματα: Σκοποβολή 
Μετα-ολυμπιακή χρήση: Αγώνες σκοποβολής. 
Τόπος εκπαίδευσης σωμάτων ασφαλείας 



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
Τοποθεσία: Βούκεσονγκ Εναρξη Κατασκευής: 
Μάρτιος 2005 Χωρητικότητα: 18.000 Αθλήματα: 
Μπάσκετ Μετα-ολυμπιακή χρήση: Ολο το 
συγκρότημα του Βούκεσονγκ θα εξυπηρετεί τις 
ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, που βρίσκεται 
στο δυτικό Πεκίνο ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΟΣΑΝ 
Τοποθεσία: Λάοσαν Εναρξη Κατασκευής: 
Οκτώβριος 2004 Χωρητικότητα: 6.000 Αθλήματα: 
Ποδηλασία πίστας Μετα-ολυμπιακή χρήση: (Δεν 
έχει αποφασισθεί) 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ
Τοποθεσία: Σουνγί Εναρξη Κατασκευής: Μάιος 
2005 Χωρητικότητα: 1.200 (+25.000 σε 
προσωρινές και λυώμενες εξέδρες) Αθλήματα: 
Κωπηλασία, Κάνοε Καγιάκ, Κολύμβηση ανοιχτής 
θάλασσας Μετα-ολυμπιακή χρήση: Χώρος για 
κολύμβηση και αναψυχή 
κτλ…..
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