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Αθλητική Ειδησεογραφία

Δημοσιογραφία

Δημοσιογραφία
Δημοσιογραφίαi είναι η συγκέντρωση ειδήσεων και πληροφοριών, και η διάδοση τους μέσω των
μέσων μαζικής ενημέρωσης με στόχο την πληροφόρηση των πολιτών. Υπάρχει επίσης και
παραπληροφόρηση στην δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία εμπεριέχει την υποκειμενική άποψη αυτού
που την ασκεί, από τον τρόπο διαμόρφωσης ή παρουσίασης των συγκεντρωμένων πληροφοριών, μέχρι
τον άμεσο σχολιασμό αυτών. Όποιος ασκεί τη δημοσιογραφία ως επάγγελμα υπόκειται στον κώδικα
δημοσιογραφικής δεοντολογίας της ένωσης συντακτών στην οποία ανήκει.
Οι τομείς με τους οποίους ασχολείται η δημοσιογραφία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της
πραγματικότητας: από πολιτικά, οικονομικά, νομικά, ιστορικά, κοινωνικά θέματα μέχρι αθλητισμό,
πολιτισμό, τεχνολογία, περιβάλλον, μόδα, υγεία κ.λ.π. Το επάγγελμα του δημοσιογράφου θεωρείται
από κάποιους λειτούργημα από την άποψη ότι ο δημοσιογράφος επιτελεί κοινωνικό έργο, εργάζεται
προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας και συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της (π.χ. με την
αποκάλυψη σκανδάλων).

Τι είναι το άρθρο;
Άρθρο ονομάζεται ένα γραπτό κείμενο, συνήθως ορισμένης έκτασης, που αναφέρεται σε ένα
συγκεκριμένο επίκαιρο ή ειδικό θέμα και έχει ειδησεογραφικό χαρακτήρα . Αποτελεί ανεξάρτητο
κείμενο με το δικό του τίτλο και δεν χαρακτηρίζεται από μυθοπλαστικά στοιχεία. Πραγματεύεται
θέματα της πρώτης γραμμής της επικαιρότητας, αλλά και ζητήματα ευρύτερου επιστημονικού,
εγκυκλοπαιδικού καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, που σε κάποια στιγμή αποτέλεσαν θέμα επικαιρότητας
και εξακολουθούν να απασχολούν την κοινή γνώμη.

Δομή άρθρου
Η τυπική δομή άρθρου έχει ως εξής:
Πρόλογος
► Εκτίθεται το θέμα ή η προβληματική του.
Κύριο μέρος ► Παράθεση επαρκούς αποδεικτικού υλικού για:
διασαφήνιση της κυρίαρχης ιδέας
τεκμηρίωση της θέση-ισχυρισμού που διατυπώθηκε στην εισαγωγική παράγραφο
ανασκευή θέσης
Επίλογος
► Συμπυκνωμένη θεώρηση των θέσεων του κύριου θέματος

Παράδειγμα 1
Ας δούμε ένα παράδειγμα άρθρου αθλητικού περιεχομένου,που απασχόλησε και απασχολεί ακόμα τον
αθλητικό περίγυρο στο Καρπενήσι.
«Από την παλιά ομάδα βόλει,στη σημερινή»
Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, η Ευρυτανία είναι «ορφανή» όσον αφορά τις αθλητικές της
δραστηριότητες, σε αντίθεση με άλλες πόλεις της Ελλάδας. Πολλά άτομα προσπάθησαν να
αναδείξουν αθλητικά ταλέντα του τόπου. Έτσι, στις αρχές της δεκαετίας του '90, έγινε
προσπάθεια για τη δημιουργία ομάδας πετοσφαίρισης στο Καρπενήσι. Ας δούμε πως πήρε
μορφή αυτό το αθλητικό γεγονός...
Τον Οκτώβρη του '86, ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Βασίλης Πανώλης, πλησίασε τον τότε
πρόεδρο του Α.Σ. Αίολος, Παύλο Τσιγαρίδα και του ζήτησε να προχωρήσει στην ίδρυση ενός
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Παράδειγμα 1

τμήματος πετοσφαίρισης στο Καρπενήσι. Μη λέγοντας όχι ο κ.Τσιγαρίδας συμφωνεί με το
υπόλοιπο Δ.Σ, να προχωρήσουν στην ίδρυση ενός τμήματος πετοσφαίρισης.
Το πρώτο τμήμα της ομάδας αποτελούσαν οι:
1) Αντωνοπούλου Κατερίνα
2) Αντωνοπούλου Ζωή
3) Βουτσέλη Δήμητρα
4) Γαλανού Κατερίνη
5) Καρφή Ροδοθέα
6) Λώλου Σοφία
7) Κλειτσάκη Παναγιώτα
8) Μπάτζιου Γιάννα
9) Παναγιωτοπούλου Κατερίνα
10) Παπαροιδάμη Άννα
11) Πέτρου Ράνια
12) Πιστιόλη Ρίτσα
13) Σαξώνη Δήμητρα
14) Σαξώνη Τζένη
15) Σαξώνη Ματίνα
16) Στεροπούλου Τζίνα
17) Τσολάκη Μαρία
18) Τσούκα Κατερίνα
19) Τσούκα Πολυξένη
20) Χατζοπούλου Κατερίνα

Η ομάδα του 86'

Έτσι, έτοιμη η τότε ομάδα του Αιόλου, παίρνει μέρος στο πρωτάθλημα του 1986-1987 και
στον πρώτο της αγώνα χάνει 3-0 στα σετ με νικήτρια την ομάδα της Φθιώτιδας. Σιγά-σιγά, η
ομάδα έμπαινε στον δρόμο της και το 1993, με τον καθηγητή φυσικής αγωγής Ηλία
Σκαμπαρδώνη η Καρπενησιώτικη ομάδα βρίσκεται στα ύψη της. Μέχρι το 1997 η ομάδα του
Αιόλου φτάνει στις τελικές φάσεις των πρωταθλημάτων όπου αγωνίζεται με Κορασίδες
Νεανίδες Γυναίκες και καταφέρνει το 1995 να κατακτήσει τα πρωταθλήματα Γυναικών και
Κορασίδων Κεντρικής Ελλάδος,ενώ το 1997 κατακτά το πρωτάθλημα Νεανίδων Ελλάδας.
Η κατάκτηση του πρωταθλήματος γυναικών το 1995 έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα να
διεκδικήσει την άνοδο της στην Β' Εθνική Κατηγορία κάτι που δεν έγινε για ένα βήμα,αφού
στην Λάρισα ο Αίολος χάνει 3-0 στα σετ. Τα κορίτσια που παραλίγο να οδηγάσουν την ομαδα
στα σαλόνια της Β' Εθνικής ηταν: Χατζοπούλου Χρυσάνθη, Τσιώνη Ελένη, Καρακώστα
Κατερίνα, Χατζοπούλου Μαρία, Κλειτσάκη Γεωργία, Λάππα Δήμητρα (σημερινή
προπονήτρια στην τωρινή ομάδα βόλει) Καντλή Γεωργία, Χατζοπούλου Ιωάννα, Τσιάρα
Ελένη, Μπακόλα Αστρινή, Πατρώνη Φωτεινή, Τσιώνη Παναγιώτα, Χατζοπούλου Ελένη.
Επίσης, η ιδια ομάδα κοριτσιών κατόρθωσε και έφερε την Καρπενησιώτικη ομάδα στην
Τέταρτη θέση στην Ελλάδα, στον τελικό των λυκείων της χώρας στην Πάτρα. Ένα γεγονός
που σημειώθηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αθλητισμού στην Ευρυτανία. Μετά από
όλες αυτές τις επιτυχίες στο κομμάτι της πετοσφαίρισης, άρχιζε και νέκρωνε αυτό το άθλημα
στο Καρπενήσι. Η προσπάθεια της ομάδας 'Εύρυτος' από τις προπονήτριες Καντλή Γεωργία
και Λάππα Δήμητρα δεν έφερε επιθυμητά αποτελέσματα και οδήγησε την ομάδα στην
οριστική λήξη της.
Φέτος όμως η ΠΑΚ, με ένα παράρτημα της πετοσφαίρισης, κάνει το αθλητικό αυτό όνειρο
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Παράδειγμα 1

πραγματικότητα! Οι προπονητές: Λάππα Δήμητρα, Μπαλωμένου Κατερίνα, Ζαχαρόπουλος
Ξενοφών και Χαλκιάς Ιωάννης, δίνουν την ευκαιρία στη σημερινή νεολαία να ξεδιπλώσει το
ταλέντο της στον κόσμο της πετοσφαίρισης! καλή επιτυχία....
Για τη δημιουργία του συγκεκριμένου άρθρου αντλήσαμε πληροφορίες από παλιές εφημερίδες εκείνης
της εποχής, όταν χρονολογήθηκε το γεγονός αυτό τότε. Συνεντεύξεις από τους τότε προέδρους των
αθλητικών συλλόγων, αλλά και από τις ίδιες τις αθλήτριες της τότε ομάδας, ήταν τα μέσα που μας
βοήθησαν να βρούμε τις απαραίτητες πληροφορίες για το συγκεκριμένο άρθρο. Μαθαίνοντας πολλά
από το κείμενο αυτό και παίρνοντας κι ένα καλό μάθημα για το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο
αθλητισμός για όλα τα άτομα ακόμα και στις μικρές πόλεις όπως το Καρπενήσι, καταλαβαίνουμε πόσο
χρήσιμα είναι τα άρθρα για τη ζωή του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά και πόσο πληροφορούμαστε από
αυτά.

Παράδειγμα 2
«Αγώνες Αυτοκινήτων»
Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου και πήρε μέρος στο Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου ο
φιλανθρωπικός αγώνας της ΑΛΑΚ. Στον αγώνα συμμετείχαν συνολικά 35 οδηγοί από
διάφορα μέρη της Ελλάδος αλλά κυρίως από το Καρπενήσι. Δικαίωμα συμμετοχής είχαν οι
οδηγοί που είχαν δίπλωμα οδήγησης και το αυτοκίνητο είχε άδεια κυκλοφορίας. Οι
κατηγορίες χωρίστηκαν σύμφωνα με το μεταξόνιο (δηλαδή απόσταση κέντρο μπροστινού
τροχού με το κέντρο του πίσω τροχού) και
όχι από τα κυβικά και τα άλογα σύμφωνα
με τον πρόεδρο της ΑΛΑΚ. Στο τέλος του
αγώνα δύο αμάξια από την Λάρισα και
συγκεκριμένα από την Green team που οι
οδηγοί από τα αυτοκίνητα είναι και
πρωταθλητές στο drift. Αυτοί οι οδηγοί
έδωσαν ένα μικρό show με συνοδηγούς
από το κοινό. Γιατί τα εισιτήρια που
έδιναν στην είσοδο είχαν κάποιο αριθμό
που στο τέλος έγινε κλήρωση και δέκα από
τους θεατές θα πήγαιναν μία βόλτα με ένα
από
τα
αυτοκίνητα.
Οι
θεατές
ανταποκρίθηκαν στην είσοδο και κάποιοι
από αυτούς αγόραζαν διπλά και τριπλά Αγώνας φιλανθρωπίας
εισιτήρια. Αυτά τα χρήματα θα πήγαιναν
σε δύο οικογένειες που υπήρχαν σοβαρά
προβλήματα υγείας,
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'

1ος Σπύρος Τσιώνης Subaru Vivio
2oς Κώστας Καραγίαννης Yugo
3ος Δημήτρης Κεφαλάς Toyota Yaris
1ος Ιορδάνης Κωνσταντινίδης Skoda Fabia
2ος Γιώργος Ξαγάρας Fiat Punto
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'

Παράδειγμα 2
3ος Δημήτρης Νάσιος Toyota Corolla
1ος Χρήστος Γαλάνης Honda Civic
2ος Στάθης Φέγγος Honda Civic
3ος Θεοδορογιάννης Δημήτρης Nissan Almera

Τι πρέπει να ξέρει ένας αρθρογράφοςii
1. Πάντα θα πρέπει να αντιμετωπίζεις με αρκετές γνώσεις, σεβασμό, αλήθεια και
αντικειμενικότητα ό,τι κι αν είναι το “αντικείμενο” που θα ασχοληθείς να αρθρογραφήσεις.
(Όλοι εκτιμούμε την αλήθεια, την αντικειμενικότητα και το σεβασμό κι ας μην μας αρέσει
κάποιες φορές).
2. Ποτέ δεν θα πρέπει να εκθέτεις γραπτώς την δική σου προσωπική άποψη για το θέμα. (Να
θυμάσαι πάντα, ότι δεν προβάλλεσαι εσύ μέσα από το άρθρο “σου” αλλά με γνώσεις και με
ιδιαίτερη προσοχή, όσο γίνεται με λιγότερες λέξεις, θα προβάλεις την ουσία του “αντικείμενου”
στο άρθρο και όπου θα πρέπει να γίνεται κατανοητή στους περισσότερους γνώστες.)
3. Η συνεχής ευρύ εγκυκλοπαιδική μελέτη και η καθημερινή ενημέρωση, αποδεικνύονται πιστοί
σύμμαχοι, σύμβουλοι του αρθρογράφου.
4. Συνήθως ο αρθρογράφος ασχολείται με δυο ή, τρεις κοινωνικούς τομείς, ώστε η εμπειρία του
να είναι συγκεκριμένη και για να ξέρει ο κάθε εκδότης/προϊστάμενος τι να ζητήσει απ’ τον
αρθρογράφο.
5. Μυστικά του αρθρογράφου είναι: η πολυμάθεια, η αλήθεια, η αντικειμενικότητα και η
βιβλιογραφία που θα του δώσουν τη δύναμη να υπερασπιστεί το άρθρο σε όποιες “διενέξεις” ή,
“αντιξοότητες” κι αν βρεθεί.

Οι διαφορές του δημοσιογράφου με τον αρθρογράφο
•

•

Ο δημοσιογράφος ανακαλύπτει τη χρονική στιγμή που γίνονται τα γεγονότα και τα εκθέτει
αμέσως, ενώ ο αρθρογράφος έχει τη διαχρονική “άνεση” να αναπτύξει το αντικείμενο του
θέματός του σε οποιοδήποτε χρόνο.
Ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι παρόν στην εστία του γεγονότος, ενώ ο αρθρογράφος δεν
είναι απαραίτητο.

Η δημοσιογραφία στο διαδίκτυο
Η δημοσιογραφία στον Ιστό, η δημοσιογραφία δηλαδή που υπάρχει μόνο στο Internet αναπτύχθηκε
ραγδαία από την δεκαετία του '90 μέχρι σήμερα. Η δημοσιογραφία στο διαδίκτυο ενώ μοιράζεται τους
ίδιους στόχους με την παραδοσιακή δημοσιογραφία (π.χ. ενημέρωση του πολίτη), διαφέρει από αυτήν
σε ορισμένα καίρια σημεία. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω των χαρακτηριστικών του νέου μέσου:
τη διαδραστικότητα, την πολυμεσικότητα και την υπερκειμενικότητα.
Συγκεκριμένα, το διαδραστικό περιεχόμενο των δημοσιογραφικών ιστοτόπων μετακινεί τους πολίτες
από την θέση του καταναλωτή στη θέση του υψηλού τελικού χρήστη, αυτό εξαρτάται βέβαια και από
άλλους τέσσερις παράγοντες: περιπλοκότητα της διαθέσιμης επιλογής, ανταπόκριση στον χρήστη,
διευκόλυνση διαπροσωπικής επικοινωνίας και ευκολία προσθήκης πληροφοριών. Ταυτόχρονα, με την
πολυμεσικότητα δίνεται η δυνατότητα στους on-line δημοσιογράφους να χρησιμοποιήσουν διαφόρων
μορφών υλικό πέρα από κείμενο, όπως ψηφιακές φωτογραφίες, video και ήχο. Όσον αφορά στην
υπερκειμενικότητα, συνδέει το δημοσιογραφικό υλικό με υλικό που βρίσκεται εσωτερικά η εξωτερικά
του συγκεκριμένου ιστοτόπου , π.χ. με κείμενα άλλων συντακτών, με παλαιότερες καταχωρίσεις για
ένα θέμα, με σκοπό να προσφέρει πληθώρα πληροφοριών και διαφορετικών πηγών πάνω σε ένα θέμα.
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Ηθικά θέματα στο διαδίκτυο

Ηθικά θέματα στο διαδίκτυο
Ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από τη δημοσιογραφία στον ιστό, αλλά και γενικότερα σε πολλούς
χώρους του internet, σχετίζονται με την ιδιωτικότητα, την ανωνυμία και τη διαχείριση της ταυτότητας.
Το ζήτημα της ιδιωτικότητας χρήζει ιδιαίτερης εξέτασης κυρίως λόγω των ιστοσελίδων κοινωνικών
δικτύων (τύπου facebook, myspace κτλ), αλλά και γενικώς της κοινωνιολογίας του κυβερνοχώρου,
όπου τα όρια μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής πραγματικότητας μπλέκονται και επαναπροσδιορίζονται
ως μία νέα δυνητική πραγματικότητα, όπου με τη σειρά του το άτομο μπαίνει σε μία διαδικασία
επαναπροσδιορισμού και επαναδόμησης της ταυτότητάς του. Αυτή η επικάλυψη του ιδιωτικού με το
δημόσιο μπορεί να γίνει αντιληπτή ως κάτι «δημόσια ιδιωτικό», για παράδειγμα κάποιος δημοσιεύει
μία ιδιωτική συμπεριφορά αποκαλύπτοντας την πραγματική του ταυτότητα, και ως κάτι «ιδιωτικά
δημόσιο», δηλαδή κάποια δημοσίευση που θα μπορούσε να είναι προσβάσιμη με πολλούς άλλους
τρόπους χωρίς όμως να αποκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα αυτός που έκανε τη δημοσίευση .
Δεν είναι ξεκάθαρο ποια από τις δύο περιπτώσεις είναι υπέρ της ιδιωτικότητας ή της δημοσιότητας.
Με άλλα λόγια, το internet, και κυρίως μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικών δικτύων όπου γίνεται η
διαμόρφωση ενός προσωπικού προφίλ, διαφοροποιεί τον τρόπο διαχείρισης αλλά και της τελικής
μορφής της ταυτότητας, καθώς ο καθένας δυνητικά καθορίζεται από αυτό που επιλέγει ο ίδιος να
παρουσιάσει (μέσω των ενδιαφερόντων, φίλων, φωτογραφιών, συνδέσμων και ομάδων που επιλέγει να
δημοσιοποιήσει) σε συνδυασμό με αυτό που, άθελά του εν μέρει, του επιβάλλεται από την
αρχιτεκτονική, αισθητική και κατάσταση του πλαισίου του εκάστοτε χώρου στον οποίο επιλέγει να
παρουσιάσει τον εαυτό του. Ακόμη, οι ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων έχουν χαρακτηριστεί ως
«εγωκεντρικές» υπό την έννοια ότι εστιάζουν στο ατομικό προφίλ δίνοντας έτσι έμφαση στη
λειτουργία του δικτύου σε αντιδιαστολή με αυτή της ομάδας.
Οι ανώνυμες δημοσιεύσεις είναι πλέον μία συνηθισμένη πραγματικότητα (κυρίως λόγω ανάπτυξης των
blogs). Η ανωνυμία προασπίζει την ελευθερία του λόγου αλλά δημιουργεί προβλήματα όσο αφορά σε
παράνομες δημοσιεύσεις για την εύρεση του υπευθύνου. Βέβαια, ο εντοπισμός του είναι δυνατός μέσω
της διεύθυνσης IP αλλά υπάρχουν και τρόποι να αποφευχθεί αυτό. Επίσης, τα δυσνόητα όρια του τι
αποτελεί στο internet δημόσιο χώρο καθιστούν δυσκολότερη την αποσαφήνιση του ποιος αποτελεί
δημόσιο πρόσωπο σε οποιονδήποτε βαθμό. Το internet θολώνοντας τα όρια της ιδιωτικής και δημόσιας
σφαίρας καταστά δυνατή την παρουσία του δημοσιογράφου όλο και πιο βαθιά στην ιδιωτική σφαίρα,
νομιμοποιώντας έτσι τη «δυνητική περσόνα» και κατ’ επέκταση την ανωνυμία, τουλάχιστον σε
κάποιους κώδικες δεοντολογίας.
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Αθλητική Ορολογία

Αθλητική Ορολογία
«Προπαγάνδα»
Προπαγάνδα είναι η παρουσίαση ενός μηνύματος με έναν
συγκεκριμένο τρόπο ώστε να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους
σκοπούς. Ετυμολογικά, προπαγάνδα σημαίνει «διάδοση μίας
φιλοσοφίας ή άποψης». Ιστορικά, ο όρος χρησιμοποιείται ως επί το
πλείστον εντός πολιτικού συγκειμένου και ιδιαίτερα αναφορικά με
συγκεκριμένες κινήσεις που προωθούνται από κυβερνήσεις ή
πολιτικές ομάδες. Το προπαγανδιστικό μήνυμα διαφέρει από την
γενικότερη διαφήμιση στο ότι περιέχει τρανταχτές και
επιτηδευμένες ψευδολογίες ή/και παραλείπει τέτοιον όγκο
αληθειών/γεγονότων σχετικών με το θέμα που καθίσταται έντονα
παροδηγητικό.

«Παράγκα»

Ο Χίτλερ θα χρησιμοποιήσει
τους Ολυμπιακούς Αγώνες
του 1936 ώς προπαγάνδα

Η λεγόμενη “παράγκα” του ποδοσφαίρου είναι ένα σκάνδαλο που
προέκυψε τις χρονιές 1997-2001 με αφορμή ηχογραφημένα
μηνύματα μεταξύ παραγόντων του ποδοσφαίρου (Πρόεδρος του
Αιγάλεω) και διαιτητών (Ποντίκης) για στημένα παιχνίδια. Το
φαινόμενο της “παράγκας” λέγεται να επαναλαμβάνεται τις χρονιές 2010-2012 με συμμετέχοντες
παράγοντες του ποδοσφαίρου (Αχιλλέα Μπέου) σε παρόμοιες ηχογραφημένες συνομιλίες.

«Μαύρο χρήμα»
Με τον όρο βρώμικο χρήμα, ή μαύρο χρήμα και ευρύτερα «μαύρα», καθιερώθηκε να χαρακτηρίζεται,
περισσότερο δημοσιογραφικά, οποιοδήποτε είδος εσόδου από παράνομη πράξη, ή ακόμη και έσοδο
από νόμιμη πράξη το οποίο στη συνέχεια δεν δηλώνεται, κατά παράβαση της υφιστάμενης
φορολογικής νομοθεσίας. Και στις δύο περιπτώσεις ανάγεται σε οικονομικό έγκλημα.
Στην μεν πρώτη περίπτωση το προϊόν της παράνομης πράξης δεν δηλώνεται προκειμένου να μην
αποκαλυφθεί αυτή και οι δράστες της, στη δε δεύτερη περίπτωση για να μην υποστεί φορολογική
επιβάρυνση, που επίσημα χαρακτηρίζεται αδήλωτο έσοδο.
Συνέπεια αυτού του χαρακτηρισμού είναι κατ΄ αντίθεση η διάκριση του χρήματος σε «καθαρό χρήμα»
που προέρχεται από νόμιμες δραστηριότητες και το οποίο στη συνέχεια δεν αποκρύπτεται και το
«βρώμικο χρήμα», ή «μαύρο χρήμα» που αποκρύπτεται.

«Ξέπλυμα χρήματος»
Συνέχεια των παραπάνω «ξέπλυμα χρήματος», ή «ξέπλυμα μαύρου χρήματος», (που λέγεται κατ΄
έμφαση, ή πλεονασμό), καθιερώθηκε ομοίως να χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή
που γίνεται με διάθεση μαύρου χρήματος, επί νόμιμης πράξης που επιφέρει οικονομικό αγαθό το οποίο
στη συνέχεια δεν αποκρύπτεται, μεταβαλλόμενο έτσι σε καθαρό χρήμα. Απλούστερα παραδείγματα
είναι η κατάθεση μαύρου χρήματος σε τράπεζα και στην συνέχεια η ανάληψη για κάλυψη οικονομικών
αναγκών, ή η απ΄ ευθείας αγορά μετοχών από χρηματιστήριο, κ.ά.
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«Ξέπλυμα χρήματος»

Φορείς μαύρου χρήματος ή ξεπλύματος χρήματος μπορεί να είναι τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και
νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), ή ακόμα και κυβερνήσεις χωρών. Γενικά το μαύρο
χρήμα και οι όποιες δραστηριότητες επ΄ αυτού συνιστούν ευρύτερα την έννοια της παραοικονομίας.
Αναφορά σε πολύ μεγάλα ποσά μαύρου χρήματος τότε αυτή ανάγεται σε εκδήλωση οργανωμένου
εγκληματος.
Τα διάφορα κράτη προκειμένου να αντιμετωπίσουν φαινόμενα παραγωγής μαύρου χρήματος
θεσπίζουν κατάλληλες νομοθεσίες για την πάταξή τους, μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι ειδικές
ελεγκτικές υπηρεσίες, περιορισμοί ελεύθερης διακίνησης χρήματος κτλ.
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Άσχημα περιστατικά

Άσχημα περιστατικά
Θωμάς Μητρόπουλοςiii
Το 2002 στην τηλεοπτική εκπομπή «Κίτρινος Τύπος» του δημοσιογράφου Μάκη Τριανταφυλλόπουλου
ήρθαν στο φως μαγνητοφωνημένες τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ του Θ. Μητρόπουλου και
παραγόντων του ελληνικού ποδοσφαίρου οι οποίες άφηναν σαφείς ενδείξεις για σκάνδαλο το οποίο
επεκτείνονταν από την Α΄ Εθνική κατηγορία έως και στις ερασιτεχνικές διοργανώσεις. Η προβολή της
εκπομπής προκάλεσε την αυτεπάγγελτη επέμβαση του εισαγγελέα Πειραιά Αντώνη Λιόγα ο οποίος
διατάσσει έρευνα για το διαφαινόμενο σκάνδαλο, το οποίο έμεινε στα δημοσιογραφικά χρονικά σαν
«σκάνδαλο της παράγκας», όρος που παραπέμπει ευθέως στο πρόσωπο του Θ. Μητρόπουλου, αφού ο
συσχετισμός της λέξης παράγκα με τον τίτλο του μυθιστορήματος «Η καλύβα του μπαρμπά-Θωμά»
είναι εμφανέστατος.
Επτά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα στις 20 Μαΐου του 2009, ο μεγαλομέτοχος του Αιγάλεω
καταδικάστηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης σε πρόστιμο 5.000 ευρώ για προσβολή
προσωπικότητας του δημοσιογράφου Κυριάκου Θωμαϊδη ο οποίος είχε πραγματοποιήσει
δημοσιογραφική έρευνα μέσω της εκπομπής του «Η Δίκη» για το θέμα των κασετών που είχαν έρθει
στη δημοσιότητα. Το Δικαστήριο έκρινε ότι «ο Θ. Μητρόπουλος με δηλώσεις του τον Απρίλιο του
2002, επιχείρησε να πλήξει το κύρος, την αξιοπιστία, την ηθική ακεραιότητα και την επαγγελματική
υπόσταση του γνωστού αθλητικού συντάκτη». Για τον ίδιο λόγο η ΠΑΕ Αιγάλεω καταδικάστηκε με
πρόστιμο 7.000 ευρώ.

Κέλβιν Μακένζιiv
«Πήρε περισσότερο από δυο δεκαετίες, 400.000 έγγραφα
και δυο χρόνια έρευνας για να ανακαλύψω με τρόμο, ότι θα
έπρεπε να βάλω τον τίτλο "τα ψέματα" αντί για το "η
αλήθεια". Ναι, έκανα ένα τεράστιο λάθος. Πριν από 23
χρόνια, πήρα στα χέρια μου την ανταπόκριση ενός έγκυρου
πρακτορείου ειδήσεων στο Σέφιλντ, όπου υπήρχαν σοβαρές
καταγγελίες από αστυνομικούς εναντίον των οπαδών. Δεν
είχα κανένα λόγο να πιστεύω ότι οι αρχές είχαν λόγους να
κρύψουν την αλήθεια, μετά από μια τέτοια καταστροφή.
Όπως ξεκάθαρα είπε ο Πρωθυπουργός, όλα ήταν ψέματα
και μέρος από μια συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας
να ρίξει την ευθύνη της τραγωδίας στους οπαδούς της
Λίβερπουλ»

Το άρθρο του Μακένζι

Η δουλειά ενός δημοσιογράφου δεν είναι μια εύκολη δουλειά. Ένας δημοσιογράφος καλείται αρκετές
φορές να αντιμετωπίσει ηθικά θέματα και προβλήματα που μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και στην
καταστροφή της καριέρας του. Από ένα μικρό λάθος ή και από μια παραπληροφόρηση σε συνδυασμό
με την αφέλεια και την απροσεξία του δημοσιογράφου μπορεί να δημιουργηθούν σημαντικές
παρεξηγήσεις. Ωστόσο, ένας δημοσιογράφος μπορεί άθελά του να οδηγηθεί σε μια τέτοια κατάσταση
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Κέλβιν Μακένζιiv

εξαιτίας της πίεσης που πιθανόν να δέχεται από ανώτερούς του ή και από τις αρχές για να
υπερασπιστεί τα συμφέροντα τους ή ακόμα και τα δικά του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο
δημοσιογράφος Κέλβιν Μακένζι, διευθυντής της εφημερίδας «SUN» ο οποίος υποχρεώθηκε να ζητήσει
συγνώμη προς τους οπαδούς της Λίβερπουλ για το δημοσίευμα του 1989 με τίτλο «Η Αλήθεια». Το
δημοσίευμα αυτό σχετιζόταν με το τραγικό τέλος του ημιτελικού Κυπέλλου Αγγλίας ανάμεσα στη
Λίβερπουλ και τη Νότιγχαμ Φόρεστι στο Χίλσμπορο v όπου 96 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και
άλλοι 776 τραυματίστηκαν όταν μεγάλος αριθμός οπαδών της Λίβερπουλ εισήλθε στην εξέδρα Λέπιγκς
Λέιν, την Βόρεια κερκίδα του σταδίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη πίεση
στους οπαδούς που μπήκαν πρώτοι στο στάδιο.
Τότε ο Μακένζι στο περίφημο πρωτοσέλιδο της 19ης Απριλίου
σχολίασε επικριτικά τη στάση των οπαδών της Λίβερπουλ
ανάμεσα τους και οι υπότιτλοι: «Ορισμένοι οπαδοί έκλεψαν τους
νεκρούς», «Ορισμένοι οπαδοί ουρούσαν τους γενναίους
αστυνομικούς», «Ορισμένοι οπαδοί κλωτσούσαν τους διασώστες
ενώ έδιναν το φιλί της ζωής», υπηρετώντας πιστά άλλα
συμφέροντα. Ωστόσο, όλα αυτά αποδείχτηκαν ότι έγιναν σκόπιμα
από τις αρχές οι οποίες ήθελαν να κρύψουν τν αλήθεια καθώς η
ανικανότητα της αστυνομίας αλλά και η ολοκληρωτική έλλειψη
στοιχειωδών συνθηκών ασφαλούς πρόσβασης και παραμονής στο
απαρχαιωμένο γήπεδο του Σέφιλντ ήταν τα αίτια που οδήγησαν
στη σημαντικότερη ποδοσφαιρική τραγωδία στην παγκόσμια
ιστορία.
Το περίφημο πρωτοσέλιδο
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Φωτογραφία

Φωτογραφία
Με τον όρο φωτογραφία αναφερόμαστε γενικά στη διαδικασία δημιουργίας οπτικών εικόνων μεσώ της
καταγραφής και αποτύπωσης του φωτός, με χρήση κατάλληλων συσκευών. Οι πρώτες φωτογραφίες
αποτελούν ουσιαστικά άπλες προβολές εικόνων πάνω σε κάποια επιφάνεια. Τα πρώτα πειράματα πάνω
σε φωτοευαίσθητα υλικά χρονολογούνται περίπου στις αρχές του 18ου αιώνα.
Ως πρώτη φωτογραφική μηχανή ένα σκοτεινό δωμάτιο η κουτί που στη μια άκρη διαθέτει μια
γυαλιστερή επιφάνεια και στην απέναντι άκρη μια πολύ μικρή οπή. Οι μετέπειτα μεταβολές της
πρωταρχικής camera οδήγησαν κυρίως σε περισσότερο ελαφρές μηχανές.

Τα βασικά vi
Η φωτογραφία φαίνεται εύκολη με την πρώτη ματιά. Απλά καδράρεις και πατάς το κουμπί. Η
πραγματικότητα είναι ότι, ο καθένας μπορεί να τραβήξει μια φωτογραφία, αλλά δεν μπορούν όλοι να
γίνουν επαγγελματίες. Υπάρχουν πολλά περισσότερα στην φωτογραφία από το «σημάδεψε και τράβα».
Η φωτογραφία είναι μια δεξιότητα που μόνο λίγοι έχουν την υπομονή και το πάθος για να
«κολλήσουν» με αυτή.
Υπάρχουν πολλές τεχνικές-μυστικά που κάποιος πρέπει να γνωρίζει αν θέλει να αρχίσει να ακολουθεί
βήματα ενός επαγγελματία. Σίγουρα πλέον κυριαρχεί η διαδικασία της φωτογράφησης. Οπού και
ταξιδέψουμε, ότι και αν δούμε νιώθουμε πως θέλουμε να το αποτυπώσουμε για να το θυμώστε ή γιατί
απλά θέλουμε να έχουμε πολλές φωτογραφίες στο προσωπικό μας υλικό. Τα πάντα (και δεν εννοώ τα
χαριτωμένα τετράποδα που ζούνε στα βάθη της κινέζικης ζούγκλας) ξεκινάνε από μέσα μας. Ο δρόμος
προς την εξέλιξη ενός φωτογράφου ξεκινάει από την αυτοκριτική και αυτογνωσία. Πρέπει ο καθένας
να έρθει σε ένα επίπεδο που να μπορεί να διακρίνει κατά την αξιολόγηση των φωτογραφιών του ποιές
είναι για σβήσιμο, ποιές είναι για το άμεσο οικογενειακό μας περιβάλον (και αν), ποιές αξίζουν την
περαιτέρω προσοχή μας και ποιές είναι τόσο καλές ώστε να ενταχθούν στο πορτφόλιο μας και να
προβληθούν δημόσια. Το πρώτο βήμα σε αυτό το δρόμο είναι να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν και
καλύτεροι φωτογράφοι από εμάς και να θέσουμε το επίπεδο της δουλειάς τους ως στόχο προς επίτευξη.
Καμία πρόοδος δεν μπορεί να επιτευχθεί αν συνεχώς συγκρίνουμε την δουλειά μας με υποδεέστερες
(παρ΄όλο που αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα καθώς τονώνει τον εγωισμό μας). Πρόοδος
επιτυγχάνεται όταν ανεβάζουμε τον πήχη ψηλά, καταργούμε δικαιολογίες του στύλ "αυτός έχει
καλύτερο εξοπλισμό" ή "χειρίζεται καλύτερα τα μέσα επεξεργασίας" και παραμερίσουμε τον εγωισμό
μας. Σε τελική ανάλυση οι πληροφορίες για επεξεργασίες, όπως και ο κατάλληλος εξοπλισμός είναι
διαθέσιμα σε όλους όσους επιθυμούν να τα μάθουν και να τα αποκτήσουν.
Ωστόσο για να οξύνει κάποιος την αυτοκριτική του ικανότητα θα πρέπει πρώτα να γίνει δεκτικός στην
κριτική των άλλων αξιολογώνας τον κριτή του και κατηγοριοποιώντας παράλληλα τις κριτικές σε
καλές επειδή με συμπαθούν, καλές επειδή είναι καλή η φωτογραφία, κακές επειδή με αντιπαθούν,
κακές επειδή έχω κάνει λάθη. Και εδώ είναι σημαντικός ο ρόλος των διαδικτυακών κοινοτήτων όπως
το PhotoGR γιατί προσφέρουν μια πολυποίκιλη γνώμη από άτομα διαφορετικών κοινωνικών επιπέδων
και αντιλήψεων. Δυστυχώς για τα ελληνικά δεδομένα το παραπάνω τείνει να γίνει ουτοπικό καθώς
υπερτερεί η νοοτροπία ότι οποιαδήποτε αρνητική κριτική οφείλεται σε ζήλια, αντιπάθεια και
προσπάθεια μείωσης του φωτογράφου προς ανάδειξη του έργου του κριτή. Αν όμως ανεβάζουμε
φωτογραφίες πεπεισμένοι ότι είναι "καταπληκτική" απορρίπτοντας οποιαδήποτε αντίθετη άποψη ο
μόνος που κοροϊδεύουμε είναι ο εαυτός μας.
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Υπάρχει και ένας πιο "αναίμακτος" τρόπος να οξύνουμε την αυτοκριτική μας ικανότητα σε περίπτωση
που είμαστε ευαίσθητοι στην εποικοδομητική κριτική άλλων μέσω του διαδικτύου και αυτός είναι η
ανάγνωση και μελέτη βιβλίων από καταξιωμένους καλλιτέχνες του χώρου που μας ενδιαφέρει. Αν και
εδώ παρουσιάζεται σαν εναλλακτική, ουσιαστικά είναι ένα απαραίτητο βήμα μιας και μακροπρόθεσμα
θα μας βοηθήσει να φιλτράρουμε τα σχόλια τρίτων, κοινώς να καταλάβουμε αν ο άλλος λέει
μπαρούφες ή όχι. Μέσα από βιβλία "μπαίνουμε" στο μυαλό του καλλιτέχνη καταλαβαίνοντας τον
τρόπο σκέψης του, τι τον ώθησε στην επιλογή της συγκεκριμένης σύνθεσης και πολλά άλλα τα οποία
θέλοντας και μη καταγράφονται στο μυαλό μας και επανέρχονται όταν βρεθούμε σε ανάλογες
συνθήκες.
Το ζητούμενο είναι να φτάσει κάποιος το σημείο ώστε να καταφέρει να γίνει ο ίδιος ο αυστηρότερος
κριτής του εαυτού του, ουσιαστικά όμως και όχι απλά για να το λέει. Να μπορεί να αποκοπεί
συναισθηματικά από την φωτογραφία του και να απαντήσει με ειλικρίνεια στο ερώτημα "αν την είχε
βγάλει κάποιος του οποίου το έργο μας αρέσει, θα μου άρεσε εξίσου; θα με εντυπωσίαζε;" Να έχετε
πάντα υπ’ όψιν σας ότι μια φωτογραφία δεν μπορεί να θεωρηθεί έργο τέχνης αν είναι μια εικόνα που
απλά έχει παραχθεί από φωτογραφική μηχανή με ένα απλό κλικ χωρίς σκέψη, προγραμματισμό και
θυσίες.

Τεχνικές
Δεν θα καταφέρετε να τραβήξετε καλές φωτογραφίες αν η φωτογραφική σας μηχανή είναι πιο
περιπλοκή από τις δυνατότητες σας. Επιλέξτε το κατάλληλο είδος φωτογραφικής μηχανής εξετάζοντας
το ποσό κοντά θέλετε να φτάσετε στη δράση και ποσό λεπτομέρεια να έχουν οι φωτογραφίες σας.
Αρχικα oσο πιό ευρυγώνιος ο φακός μας και πιό κλειστό το διάφραγμα που επιλέξαμε, τόσο μεγαλώνει
το βάθος πεδίου. Αντίθετα σε τηλεφακούς με ανοιχτό διάφραγμα, το βάθος πεδίου ελαχιστοποιείται.
Επίσης, όσο μικρότερη η απόσταση, τόσο μικραίνει το βάθος πεδίου, όπως γνωρίζουν καλά όσοι έχουν
ασχοληθεί με τη μακροφωτογράφηση. Υπάρχει επομένως μία απόσταση ανάμεσα στην κάμερα και το
άπειρο, στην οποία αν εστιάσουμε, τα δύο πεδία μπροστά και πίσω απ’το φακό χρησιμοποιούνται
πλήρως, δίνοντάς μας το μέγιστο δυνατό συνολικό βάθος πεδίου. Αυτή είναι η υπερεστιακή απόσταση.
Εστιάζοντας σε αυτή την απόσταση, ο φακός μας δίνει ένα πεδίο το οποίο εκτείνεται πάντα από τον
ορίζοντα ακριβώς αλλά χωρίς να τον ξεπερνάει, έως ένα σημείο κοντά στην κάμερα. Το πόσο κοντά
είναι αυτό το σημείο εξαρτάται απο το μήκος του φακού και το διάφραγμα. Οτιδήποτε βρίσκεται εντός
αυτού του πεδίου θα είναι εστιασμένο, και για ορισμένους συνδιασμούς ευρυγώνιων φακών και
κλειστών διαφραγμάτων είναι ουσιαστικά τα πάντα, επειδή το πεδίο ξεκινάει από πολύ κοντά στην
κάμερα.

Φωτογραφία μηχανοκίνητων σπορ
Μία κλασσική τεχνική φωτογράφησης στα μηχανοκίνητα σπορ είναι το panning. Το αποτέλεσμα του
panning είναι εντυπωσιακό και δίνει την αίσθηση της κίνησης, με φλου τους τροχούς και το φόντο:
Είναι επίσης πολύ δύσκολο και απαιτεί εμπειρία, σταθερά χέρια, άψογη τεχνική και βαθιά γνώση του
εξοπλισμού. Το αυτοκίνητο περνάει μπροστά απ’το φωτογράφο με μεγάλη ταχύτητα, κι ο φωτογράφος
έχει κλάσματα δευτερολέπτου γα να κεντράρει το αυτοκίνητο με το φακό του, και γυρνώντας τον
κορμό του να πατήσει το κουμπί του κλείστρου ακριβως όταν το αυτοκίνητο είναι ακριβώς κάθετα
στην κάμερα και «γεμίζει» το κάδρο του.
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Προφανώς, η παραμικρή καθυστέρηση από το autofocus
μπορεί να κοστίσει μια πολύτιμη φωτογραφία για την
οποία έχουν επενδυθεί ώρες αναμονής. Φυσικά οι
κορυφαίες κάμερες που χρησιμοποιεί ο Mike Veglia
έχουν άψογα συστήματα autofocus, τα οποία βοηθάνε
πολύ. Ο έμπειρος όμως αυτός φωτογράφος γνωρίζει
ακριβώς πόσο και πότε μπορεί να εμπιστευτεί την
κάμερα, και πότε μπορεί αυτή να τον προδώσει. Συχνά
λοιπόν επιλέγει να σιγουρέψουν το αποτέλεσμα με
χειροκίνητη προεστίαση στη ζώνη που ξέρουν ότι θα
περάσει το αυτοκίνητο. Ενώ έχουμε συνδέσει στο μυαλό Panning (Φωτό: Mike Veglia)
μας τους φωτογράφους σπορ με τεράστιους, συνήθως
άσπρους φακούς, πολλές φορές επιλέγουν θέση κοντά
στο δρόμο με ευρυγώνιους φακούς, και η εστίαση σε ζώνες, ή υπερεστιακά, γίνεται εύκολη και θεμιτή.

Άλλες ρυθμίσεις
Η γνώση βασικών αποστάσεων εστίασης για διάφορους φακούς και διαφράγματα και το βάθος πεδίου
που μας δίνουν είναι ένα εργαλείο που ποτέ δεν ξέρουμε που θα μας χρησιμεύσει. Συχνά χρειάζεται σε
συνθήκες όπου το autofocus δεν δουλεύει πολύ απλά γιατί είναι σκοτεινά όπως night club και
συναυλίες. Η ακριβής χειροκίνητη εστίαση είναι δύσκολη με τις μοντέρνες DSLR, με τα (ανεπαρκή
πολλές φορές) σκόπευτρά τους, αλλά από την άλλη πλευρά με την όλο και βελτιούμενη ικανότητα
υψηλού ISO μας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε όλο και κλειστότερα διαφράγματα.
Η φόρτιση της βιντεοκάμερας σας είναι το πρώτο βήμα για να απαθανατίσετε τις πολύτιμες στιγμές
της ζωής σας και να διατηρήσετε ζωντανές τις αναμνήσεις σας. Για να μπορείτε να απολαμβάνετε τις
ανεκτίμητες αναμνήσεις σας πρέπει να μάθετε να συνδυάζετε διάφορες τεχνικές βιντεοσκόπησης και
να χρησιμοποιείτε προηγμένες λειτουργίες της τεχνολογίας εγγραφής βίντεο.

Η αστάθεια των χεριών και η καταπολέμησή της
Νιώσατε ποτέ την απογοήτευση κοιτώντας τις φωτογραφίες και τα βίντεο του ταξιδιού σας και
ανακαλύπτοντας ότι είναι θολά λόγω της κίνησης των χεριών σας; Οι λειτουργίες σταθεροποίησης
εικόνας σχεδιάστηκαν για να μειώνουν τεχνικά αυτά τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Τα μυστικά της νυχτερινής φωτογράφησης
Κατά τη διάρκεια της δύσης του ηλίου, καθώς η μέρα φεύγει, η όψη του ουρανού μεταβάλλεται
διαρκώς και οι αιθέρες αποκτούν μαγευτικά χρώματα με φόντο το δειλινό. Τα φώτα των δρόμων
αρχίζουν να ανάβουν αποκαλύπτοντας το πρόσωπο της νύχτας και δίνοντας εντελώς νέα πνοή στο
σκηνικό που σε τίποτα δεν θυμίζει τα πλάνα της ημέρας.

Βγάλτε μια αξέχαστη ομαδική φωτογραφία
Οι ομαδικές φωτογραφίες βγαίνουν στις πιο συναρπαστικές στιγμές της ζωής μας: σημαντικές
οικογενειακές συγκεντρώσεις, αθλητικοί αγώνες, σχολικές αποφοιτήσεις. Γιατί, λοιπόν, είναι συχνά οι
πιο βαρετές φωτογραφίες ενός άλμπουμ; Ορισμένες συμβουλές και η κατάλληλη φωτογραφική μηχανή
μπορούν να οδηγήσουν τις φωτογραφίες σας από την μετριότητα στην τελειότητα.
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Φωτογραφίες στον αθλητισμό vii
Αθλήματα κλειστού γηπέδου, όπως μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο σάλας, ποδόσφαιρο φτερού, ενόργανη
και ρυθμική γυμναστική, πάλη, μπάντμιντον κλπ, εκδηλώσεις χορού, μπαλέτα κλπ, όπως ακόμα
αθλήματα εξωτερικού χώρου που διεξάγονται νύχτα (μπιτς βόλεϊ), αποτελούν τον εφιάλτη και του πιο
επαγγελματία φωτογράφου.
Και αυτό όχι μόνο γιατί ο φωτισμός στη καλύτερη περίπτωση είναι χάλια, όχι μόνο γιατί απαιτείται το
πάγωμα των εικόνων (ταχύτητα μεγαλύτερη του 1/250) υπό αυτές τις άθλιες συνθήκες φωτισμού, αλλά
και γιατί το θέμα κινείται γρήγορα και σε διάφορες αποστάσεις από το φωτογράφο, ο οποίος
ουσιαστικά είναι καθηλωμένος σε μία γωνιά.
Και δε μιλάμε για την εξέδρα, αλλά γιατί ο φωτογράφος δεν μπορεί να τρέχει από το ένα καλάθι στο
άλλο (μπάσκετ), ούτε να φωτογραφίζει εναλλάξ από τη μία και από την άλλη μεριά του φιλέ, ούτε
όταν ο αθλητής κοιτάει προς την αντίθετη μεριά μπορεί ο φωτογράφος να τρέξει από την άλλη μεριά
του ταπί, για να παγώσει την ένταση στο πρόσωπό του. Σε αυτά έρχονται να προστεθούν η
απαγόρευση χρήσης φλας, για όλα ανεξαιρέτως τα αθλήματα κλειστού γηπέδου (αυτό τουλάχιστον
αναφέρεται στους κανονισμούς), και η απαγόρευση σε πολλές περιπτώσεις, χρήσης μεγάλου
τηλεφακού (τουλάχιστον από ιδιώτες). Έτσι μιλάμε για τις δυσκολότερες περιπτώσεις φωτογράφησης.
Αυτό όμως που τρομοκρατεί ακόμα και τον επαγγελματία φωτογράφο του αθλητικού ρεπορτάζ, είναι
να προλάβει να καταγράψει τη ΦΑΣΗ. Τη δράση εκείνη του αθλητή που μπορεί και μην επαναληφθεί
ποτέ. Επαγρύπνηση λοιπόν και σωστή τοποθέτηση στον αγωνιστικό χώρο, αποτελούν το κλειδί της
επιτυχημένης φωτογραφίας.

Η σωστή θέση και απόσταση
Η επιλογή της θέσης για τη φωτογράφηση στο γήπεδο δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Θα πρέπει να
γνωρίζουμε από πριν ποιες είναι οι θέσεις για τους φωτογράφους, όπως επίσης ότι δεν έχουν όλοι τις
ίδιες προνομιακές θέσεις με τους δημοσιογράφους. Θα πρέπει λοιπόν να έχει παρακολουθήσει κανείς
κάποιον αγώνα του αθλήματος που θέλει να φωτογραφήσει για να δει σε πιο μέρος του γηπέδου είναι η
δράση και από πιο μέρος επιτρέπετε η φωτογράφηση και να μελετήσει τα υπέρ και τα κατά της θέσης
που θα επιλέξει να στηθεί.
Ο φωτογράφος ανάλογα με το πώς θέλει να αποθανατίσει το θέμα του, μπορεί να στέκεται όρθιος,
καθιστός, γονατιστός, ή ακόμα και ξαπλωτός με την κοιλιά στο πάτωμα, για καλύτερη γωνία λήψης.
Επίσης, η χρήση μονόποδου ή τρίποδου, είναι συχνά απαραίτητη. Για τη λήψη από κερκίδα, θεωρείο
κλπ, καλό είναι να δουλεύεται ξεκούραστα έχοντας τη μηχανή σε ένα τρίποδο. Αν έχετε άδεια για να
βρίσκεστε μέσα στον αγωνιστικό χώρο η χρήση ενός μονόποδου είναι πρακτική όχι μόνο για πρόσθετη
σταθερότητα, αλλά και για πιο ξεκούραστες λήψης χωρίς να υπάρχει δυσκολία στη μετακίνηση. Μετά
από αρκετή ώρα, ένα ελάχιστο βάρος 3 κιλών (μηχανή περίπου 1,5 κιλό και φακός 70-200mm f/2.8 L
USM περίπου 1,5 κιλό), θα μοιάζει ασήκωτο.

Σύνθεση
Σίγουρα ένας αγώνας τραβάει την προσοχή όλων. Όμως οι καλές φωτογραφίες (που καμιά φορά είναι
και οι καλύτερες), βρίσκονται εκτός φάσης. Μην επικεντρώνεστε λοιπόν απόλυτα στην
υπερπροσπάθεια του αθλητή, αλλά και στις αντιδράσεις του και τα συναισθήματά του μετά τη
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προσπάθειά του. Έτσι, αποθανατίζουμε τη χαρά του ή την απογοήτευσή του.
Οι εκφράσεις των προπονητών αποτελούν επίσης ένα πολύ καλό θέμα φωτογράφησης, ιδίως μετά από
μία καλή φάση. Αιχμαλωτίστε επίσης τα συναισθήματα στα τάϊμ-άουτ, όπως και τους φιλάθλους. Η
σωστή στιγμή πάντως, είναι απόφαση του φωτογράφου, ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει τα μάτια του
ορθάνοικτα και τα αντανακλαστικά του σε εγρήγορση.

Ρυθμίσεις στη μηχανή
Όπως είπαμε για τέτοιου είδους φωτογράφηση χρειαζόμαστε μία DSLR με καλούς φακούς και μέγιστο
διάφραγμα τουλάχιστον f/2.8, και ταχύτητα 1/500 sec για το πάγωμα της κίνησης, ενώ δεν συζητάμε
καν ταχύτητες μικρότερες του 1/250.
Ο προγραμματισμός της μηχανής πρέπει να είναι χειροκίνητος, ή τουλάχιστον με προτεραιότητα
διαφράγματος (Av) ή ταχύτητας (Tv) και να είναι συνέχεια αναμμένη.
Η Τιμή Έκθεσης (Exposure Value-EV) ενός γηπέδου με πολύ καλό φωτισμό είναι 12. Δεν γνωρίζουμε
αν στη χώρα μας έχει γήπεδα με τόσο καλό φωτισμό. Με EV=12 εάν θέλουμε ταχύτητα 1/500 sec και
άνοιγμα διαφράγματος f/2.8, τότε θα πρέπει να ανεβάσουμε την ευαισθησία ISO στα 1000. Η μηχανή
μας δηλαδή θα πρέπει να ανεβαίνει άνετα σε τέτοιες τιμές και χωρίς να έχει την απώλεια των κόκκων
(noise).
Η μέθοδος εστίασης (AF mode) ρυθμίζεται σε AI Servo, δηλαδή σε συνεχόμενη εστίαση ή AI Focus,
δηλαδή να αλλάξει η εστίαση σε συνεχόμενη μόλις το αντικείμενο κινηθεί, και να είναι επιλεγμένα όλα
τα σημεία εστίασης (all focus points). Προλαβαίνουμε έτσι όχι μόνο τις απρόβλεπτες κινήσεις, που
έτσι κι αλλιώς υπάρχουν, αλλά και τις γρήγορες.
Ένα τρικ που χρησιμοποιούν πολλοί φωτογράφοι είναι, να βρουν με αυτόματη εστίαση το σημείο
δράσης και να γυρίσουν σε χειροκίνητη εστίαση (Manual-focus), κλειδώνοντας έτσι την εστίαση. Η
χειροκίνητη εστίαση μπορεί να γίνει και στοχεύοντας κάποια σημεία, όπως γραμμές γηπέδου κλπ.
Η αυτόματη εξισορρόπηση του λευκού (white balance) δεν έχει επιτυχία υπό τέτοιες συνθήκες και οι
φωτογραφίες έχουν μία άσχημη κιτρινάδα. Η εξισορρόπηση του λευκού λοιπόν θα πρέπει οπωσδήποτε
να γίνει χειροκίνητα (Custom WB) και ίσως χρειαστεί και επί μέρους διόρθωση (WB Correction), ώστε
να ταιριάξει με τον υπάρχοντα φωτισμό. Καλή λύση είναι και η αποθήκευση σε Raw format και στη
συνέχεια με ένα πρόγραμμα όπως το digital photo professional, ή το picture style editor της Canon (ή
άλλων εταιρειών) να διορθώσουμε την έκθεση.
Συμβουλή
Μην κλείνετε το μάτι το οποίο δεν κοιτάει από το σκόπευτρο. Στη φωτογράφηση γενικά αθλημάτων
(και όχι μόνο), χρειάζεται να έχετε και τα δύο μάτια ανοικτά.
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Ιστορικές στιγμές
Ορίστε μερικές φωτογραφίες που απαθανατίζουν ιστορικές στιγμές στον αθλητικό χώρο.
Παρά τις 8 διαδοχικές επεμβάσεις για διάφορους
τραυματισμούς πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
1992, ο Βρετανός παρέμενε ανάμεσα στα βασικά φαβορί
για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 400
μέτρα. Ο γρηγορότερς χρόνος στον πρώτο γύρο κι η νίκη
στα προημιτελικά είχαν ανεβάσει την ψυχολογία του εν
όψει του ημιτελικού, αλλά η μοίρα είχε και πάλι
διαφορετικά σχέδια.Λίγο πριν μπει στο τελευταίο
200άρι, ο τότε 27χρονος Ρέντμοντ προδίδεται από
τράβημα στον δεξί μηρό. Οι υπόλοιποι 7 αθλητές
συνέχισαν κανονικά, για τον ίδιο ο χρόνος σταμάτησε
για λίγο. «Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου νόμισα
πως με πυροβόλησαν» παραδέχτηκε χρόνια αργότερα,
θέλοντας να τονίσει το μέγεθος του πόνου. Παρόλα αυτά
δε λύγισε.«Μόλις ο πόνος άρχισε κάπως να περνάει,
θυμήθηκα πού βρισκόμουν και τι έκανα. Και σκέφτηκα αμέσως «γρήγορα, είσαι σε ημιτελικό
Ολυμπιακών Αγώνων, βρε, κόπανε. Σήκω κι άρχισε να τρέχεις…» θυμάται.Οι άνθρωποι του στίβου
προσπάθησαν να τον σταματήσουν, το ίδιο και τον πατέρα του, που έσπευσε να τον
αγκαλιάσει/βοηθήσει λίγο πριν από τη στροφή των τελευταίων 100 μέτρων. Στο πρώτο άγγιγμα
ξαφνιάστηκε, αλλά στη συνέχεια συνέχισαν μαζί μέχρι τον τερματισμό, με τον ίδιο να ξεσπά σε
λυγμούς και το Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης να χειροκροτεί.

Το πέμπτο παιχνίδι της σειράς των τελικών NBA το 1997, ήταν
μια καθοριστική στιγμή στην καριέρας του Μάικλ Τζόρνταν. Η
αντίπαλη ομάδα, Jazz, είχε κερδίσει το τρίτο και τέταρτο παιχνίδι
της σειράς, όταν ο Τζόρνταν διαγνώστηκε με γρίπη και οι γιατροί
είπαν ότι δεν μπορούσε να παίξει στο πέμπτο καθοριστικό
παιχνίδι. Ο Μάικλ Τζόρνταν αγνόησε τις οδηγίες των γιατρών,
έπαιξε τα 44 από τα 48 λεπτά του αγώνα, και πράγματι έδειχνε
εμφανώς αδύναμος όλο αυτό το διάστημα. Αυτό δεν τον εμπόδισε
να είναι από τους κορυφαίους της ομάδας του, Bulls, στην νίκη
που σημείωσαν. .Τελείωσε το παιχνίδι με 38 πόντους, 7
ριμπάουντ, 5 ασίστ, και στο τέλος κατάρρευσε στην αγκαλιά του
Scottie Pippen.
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Κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων του 1996,
οι ομάδες γυμναστικές της Ρωσίας και Αμερικής
μάχονταν στήθος με στήθος για το χρυσό. Η
Αμερικάνικη ομάδα χρειαζόταν μια υψηλή βαθμολογία
από την Kerri Sturg για να πάρει την νίκη. Στην πρώτη
της απόπειρα έπεσε και χτύπησε τον αστράγαλό της,
αλλά έπρεπε να κάνει μια δεύτερη καλή προσπάθεια
για να πάρει η ομάδα της το χρυσό. Πράγματι
προσγειώθηκε τέλεια στην δεύτερη προσπάθεια, και
στην συνέχεια κατέρρευσε. Ο γυμναστής της Karolyi
την μετέφέρε στην εξέδρα για την απονομή του χρυσού
μεταλλίου.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους
ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Σε αυτή την φωτογραφία
βρίσκεται αντιμέτωπος με έξι Βέλγους αμυντικούς. Απεικονίζει
το πως έβλεπαν όλοι την ομάδα της Αργεντινής εκείνη την
περίοδο: Μαραντόνα εναντίον όλων. Τέσσερα χρόνια αργότερα,
ο Μαραντόνα θα κέρδισε το παγκόσμιο κύπελλο.

Η φωτογραφία είναι από
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικό, το 1968, και
απεικονίζει τους αφροαμερικάνους αθλητές Tommie Smith και
John Carlos να υψώνουν τη γροθιά τους κατά την απονομή των
μεταλλίων ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις. Οι δύο αθλητές
εκδιώχθηκαν από τους αγώνες για αυτή τους την πράξη.
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O Muhammad Ali, μετά από γερό χτύπημα μόλις στον
πρώτο γύρο του αγώνα, φωνάζει στον Sonny Liston «να
σηκωθούν και να παλεψουν, αλλά ο Liston δεν
σηκώθηκε. Ο Sonny Liston ήταν ένας από τους πιο
δυνατούς «υποψήφιους» στην προσπάθεια των
διοργανωτών των αγώνων που έψαχναν μετά μανίας
κάποιον να «ταπεινώσει» τον άνθρωπο που ισχυρίζονταν
ότι «κινείται σαν την πεταλούδα και τσιμπάει σαν την
μέλισσα». Ο Sonny Liston, η «μεγάλη και άσχημη
αρκούδα» όπως τον αποκαλούσαν…χαϊδευτικά έχασε
δύο φορές από τον Ali σε αγώνες που έχουν μείνει στην
ιστορία για όλα όσα έγιναν εντός και εκτός του ρινγκ.
Ήταν οι εποχές που ο μισός πλανήτης «στήνονταν»
μπροστά στην τηλεόραση για να παρακολουθήσει τους
αγώνες του Muhammad Ali και η εποχή που τον
ανάδειξε ως τον σπουδαιότερο μποξέρ της ιστορίας.
Ο Dan Jansen ήταν ένας Αμερικανός αθλητής
αγώνων ταχύτητας skater στα τέλη της δεκαετίας
του ’80 και στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Λίγο
πριν από αγώνα στους χειμερινούς Ολυμπιακούς
αγώνες του 1988, η αδελφή του Jane Jansen έχασε
τη μάχη με τη λευχαιμία. Αυτός υποσχέθηκε να
κερδίσει το χρυσό γι “αυτήν, όμως μετά την
έναρξη του αγώνα, έπεσε. Αυτή η φωτογραφία
τραβήχτηκε μετά από αυτό τον αγώνα. Όμως, έξι
χρόνια αργότερα, ο Dan κέρδισε το χρυσό και
έκανε ένα γύρο του θριάμβου με την μικρή κόρη
του, Jane.

1954:Ο Άγγλος δρομέας Ρότζερ Μπάνιστερ (Roger
Bannister) γίνεται ο πρώτος αθλητής που σπάει το
φράγμα των τεσσάρων λεπτών στο μίλι με επίδοση
3.59.4
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Αθλήματα
Κολύμβηση
Η ιστορία της κολύμβησης αρχίζει σε κάθε
άνθρωπο όταν περνά τους πρώτους μήνες της ζωής
του στον αμνιακό σάκο, όπου τον προστατεύει
μέσα σε ένα υδάτινο κόσμο. Οι αναμνήσεις δεν
χάνονται, αφού είναι αποτυπωμένες στα γονίδια.
Από τα αρχαία χρόνια, οι Αιγύπτιοι, οι Ασσύριοι, οι
Έλληνες και οι Ρωμαίοι ήταν κάποιοι λαοί που
άρχισαν την κολύμβηση για λόγους εκγύμνασης και
αναψυχής. Στην αρχαία Ελλάδα, η κολύμβηση
ήταν μέρος της στρατιωτικής και βασικής
εκπαίδευσης
των
παιδιών.
Οι
Ρωμαίοι
κατασκεύαζαν ακόμα και θερμαινόμενες πισίνες Κολύμβηση
αφού αγαπούσαν ιδιαίτερα το νερό. Στην Ιαπωνία η
κολύμβηση ήταν υποχρεωτικό μάθημα, στα σχολεία
Άγγλοι θεωρούνταν οι πρώτοι που ανέπτυξαν την κολύμβηση ως άθλημα. Το 1837 δημιουργήθηκε ο
πρώτος σύλλογος στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έγιναν και οι πρώτοι κολυμβητικοί αγώνες. Τα πρώτα
στυλ ήταν ελεύθερο και το πρόσθιο. Το 1904 προστέθηκε το ύπτιο και το 1940 οι κολυμβητές
ανακάλυψαν την πεταλούδα. Το 1846 ξεκίνησε το πρώτο πρωτάθλημα κολύμβησης στην Αυστραλία.
Κοντά στις δεκαετίες του 1880-1890 πολλές ευρωπαϊκές χώρες δημιουργήθηκαν κολυμβητικές
ομοσπονδίες. Το 1896 η κολύμβηση έγινε ολυμπιακό άθλημα ,όπου πήραν μέρος μόνο άντρες και
αγωνίστηκαν στα 100μ. και 1500μ. ελεύθερο. Το 1912 για πρώτη φορά συμμετείχαν γυναίκες στους
ολυμπιακούς αγώνες.

Η καλύτερη άσκηση
Το κολύμπι θεωρείται από πολλούς ως μία από τις καλύτερες δραστηριότητες καθώς βοηθάει στην
διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης. Καταρχάς κατά την διάρκεια της κολύμβησης γυμνάζονται
πολλές μυϊκές ομάδες, όπως των χεριών, των ποδιών και του κορμού, υπάρχει επίσης και αυξημένη
καύση θερμίδων και αποτελεί ένα από τα ασφαλέστερα αθλήματα εφόσον οι πιθανότητες
τραυματισμού είναι ελάχιστες. Το κολύμπι βελτιώνει ακόμα την αντοχή, την ευλυγισία και έχει
ευεργετικά αποτελέσματα για την καρδιά. Τέλος, η κολύμβηση αποτελεί ένα από τα οικονομικότερα
αθλήματα καθώς οι μόνες προϋποθέσεις για την κολύμβηση είναι ένα μαγιό, ειδικό κολυμβητικό
σκουφί, ειδικά γυαλιά και μια διαθέσιμη πισίνα.

Συμβουλές
•

Αν δεν ξέρετε κολύμπι ποτέ μην κολυμπάτε μόνοι σας στην θάλασσα.

•

Φοράτε πάντα σωσίβιο.Αν βρίσκεστε σε πισίνα χρεισιμοποιήστε κάποιο είδος σωσίβιου,όπως
σανίδα.

•

Αν νοιώθετε κουρασμένοι,μην βουτάτε στο νερό.
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•

Αποφύγετε στη θάλασσα τα μέρη που υπάρχουν ρεύματα.

•

Αποφύγετε τις βουτιές σε οποιοδήποτε χώρο.

•

Αποφύγετε το κολύμπι σε ανοιχτά πισίνα ή θάλασσα όταν έχει κακοκαιρία.

•

Μην μασάτε τσίχλα ή οτιδήποτε άλλο κατα την διάρκεια της άσκησης.

•

Για τουλάχιστον 2 με 3 ώρες μετά το φαγητό μην μπήτε στο νερό.

Χειμερινό πρωτάθλημα (αρθρογραφία)
Στις 9-10 Φεβρουαρίου είναι για τους κολυμβητές ο πιο σημαντικός αγώνας του χειμερινού
κολυμβητικού κύκλου γνωστός ως Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος. Για να συμμετέχουν οι
αθλητές σ’ αυτόν τον αγώνα πρέπει να πιάσουν τα όρια που είναι προκαθορισμένα από την
Ομοσπονδία Κολύμβησης (Κ.Ο.Ε.). Σε αυτόν τον αγώνα ολοκληρώνεται η πρώτη κορύφωση της
χρονιάς που σημαίνει ότι οι κολυμβητές τρείς εβδομάδες πριν τον αγώνα, όπου ξεκινάει το
φορμάρισμα, έχουν φτάσει σταδιακά στα 36.000m την εβδομάδα. Πριν τους χειμερινούς αγώνες
υπάρχουν δύο αγώνες- στόχοι όπου στους αθλητές δίνεται η ευκαιρία να πιάσουν τα όρια
Ο προγραμματισμός για τους χειμερινούς αγώνες ξεκινάει από την εβδομάδα των χειμερινών αγώνων
και πίσω, 19 εβδομάδες διαρκεί η όλη προετοιμασία για τους αγώνες έως και τις 3 εβδομάδες που
ξεκινάει το φορμάρισμα. Παρακάτω θα σας αναλύσουμε την μέθοδο των προπονήσεων ανά εβδομάδα
για τις τέσσερις πρώτες εβδομάδες:
1η Εβδομάδα
Χιλιόμετρα: 11.400m
Σύνολο προπονήσεων: 5
Στόχος εβδομάδας: ένταξη των αθλητών και
καλή προσαρμογή στο νερό με σταδιακή
αύξηση των μέτρων. Τα σετ δεν ξεπερνούν τα
50m και τα stop είναι μικρά έως και 10’’
2η Εβδομάδα
Χιλιόμετρα: 12.050m
Σύνολο προπονήσεων: 5
Στόχος εβδομάδας: σταδιακή αύξηση των Κολυμβητήριο Καρπενησίου
μέτρων ανά προπόνηση. Τα σετ δεν ξεπερνούν
τα 100m και τα stopείναι μικρά έως 10’’. Έξω
από το νερό κάνουμε γυμναστική και συγκεκριμένα λάστιχα σε όλα τα στυλ(πεταλούδα, ύπτιο,
πρόσθιο, ελεύθερο) και πολύ καλές διατάσεις στο τέλος.
3η Εβδομάδα
Χιλιόμετρα: 15.400m
Σύνολο προπονήσεων: 5
Στόχος εβδομάδας: σταθερά μέτρα ανά προπόνηση. Τα σετ δεν ξεπερνούν τα 200m και σε όσα σετ
υπάρχουν αποστάσεις έως 100m τα stop δεν ξεπερνούν τα 5’’. Στην εβδομάδα αυτή δίνουμε μεγάλη
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βάση σε ασκήσεις τεχνικής.
4η Εβδομάδα
Χιλιόμετρα: 24.000Km
Σύνολο προπονήσεων: 6
Στόχος εβδομάδας: σ’ αυτή την εβδομάδα έχουμε προσθέσει μία πρωινή προπόνηση. Τα μέτρα ανά
προπόνηση είναι 4.000m Τα σετ φτάνουν έως και 1.500m. Σ’ αυτή την εβδομάδα προσθέτουμε μικρά
σετ με μεγάλη ένταση(π.χ. 4*25m με εκκίνηση). Δίνουμε μεγάλη σημασία στις επιμέρους μυϊκές
ομάδες δουλεύοντας μόνο πόδια ή μόνο χέρια.
5η Εβδομάδα
Χιλιόμετρα: 24km
Σύνολο προπονήσεων: 6
Στόχος εβδομάδας: Σε αυτή την εβδομάδα αυξάνουμε τα στοπ έως 20’’. Στα σετ αρχίζουμε σιγά σιγά
να προσθέτουμε αντιστάσεις( χεράκια, πέδιλα, λάστιχα νερού, βαρελάκι). Το 5% της προπόνησης
γίνεται με αντιστάσεις. Όσο αναφορά την τεχνική προσπαθούμε με ασκήσεις να τελειοποιήσουμε την
τεχνική μας.
6η Εβδομάδα
Χιλιόμετρα: 22km για την ομάδα μικρών και μεσαίων αποστάσεων και 25km για την ομάδα των
μεγάλων αποστάσεων
Σύνολο προπονήσεων: 6
Στόχος εβδομάδας: Σε αυτή την εβδομάδα χωρίζουμε τους αθλητές σε 2 group. Το group Α είναι
μικρών και μεσαίων αποστάσεων από 50 έως και 200m και το group Β είναι μεγάλων αποστάσεων από
200m και πάνω. Στο group A διατηρούμε σετ των 200m και προσπαθούμε το 20% της προπόνησης να
γίνεται με αντιστάσεις, το 15% σε μικρά σετ με μεγάλη ένταση και το 65% δουλεύουμε αερόβια,
δηλαδή με σφυγμούς που θα φτάνουν μέχρι και τους 27 σε 10’’. Στο group Β ο σκοπός μας είναι να
αυξήσουμε τα σετ τα οποία θα φτάνουν έως και 2km με σφυγμούς που δεν θα ξεπερνάνε τους 28. Όλη
η προπόνηση αυτό το group τη βγάζει με φανελάκι( μικρή πρόσθετη επιβάρυνση).
7η Εβδομάδα
Χιλιόμετρα: group A 25km και group B 30km
Σύνολο προπονήσεων: 6
Στόχος εβδομάδας:
Στόχος group A: Σε αυτή την εβδομάδα αυξάνονται τα ποσοστά των αντιστάσεων προσθέτοντας
λάστιχα νερού, αυξάνοντας τις αποστάσεις με χεράκια( και την ένταση) και σε όλη την προπόνηση οι
αθλητές θα φοράνε κολάν(μικρή πρόσθετη επιβάρυνση). Τα σετ δεν θα ξεπερνάνε τα 400m και
αυξάνουμε τα σετ με σφυγμούς 28-30. Οι αθλητές αρχίζουν να δουλεύουν τα στυλ τους.
Στόχος group B: Σε αυτή την εβδομάδα πάλι οι αθλητές θα κολυμπάνε όλες τις προπονήσεις με
φανελάκι. Δουλεύουμε σετ των 800m χωρίς stop με χεράκια. Σε μια προπόνηση από τις 6 οι
κολυμβητές θα κάνουνε 7km, όπου θα είναι η μεγαλύτερη απόσταση της προετοιμασίας. Αυξάνουμε
τα ποσοστά της υποξίας ( λιγότερες αναπνοές). Οι αθλητές καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις σε
ελεύθερο.
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8η Εβδομάδα
Χιλιόμετρα: 30km
Σύνολο προπονήσεων: 6
Στόχος εβδομάδας: Σε αυτή την εβδομάδα τα group Α και Β θα κάνουν ακριβώς τις ίδιες προπονήσεις.
Από αυτή την εβδομάδα χωρίζουμε τους αθλητές σε στυλ. Εκτός από τους πρόσθιους( στα σετ που
περιέχουν στυλ θα δουλεύουν το 75% σε πρόσθιο και το 25% σε ύπτιο) όλα τα υπόλοιπα στυλ
καλύπτουν τις ίδιες αποστάσεις. Σε αυτή την εβδομάδα μειώνουμε σταδιακά τις αποστάσεις και
προσθέτουμε σετ με εναλλαγές ρυθμού στα στυλ. Αυτή την εβδομάδα δουλεύουμε αρκετά λάστιχα
εκτός νερού στα στυλ και πολύ καλές διατάσεις. Οι προπονήσεις θα είναι κάθε μέρα ίδιες σε
χιλιόμετρα.
9η Εβδομάδα
Χιλιόμετρα: Για το group A 32km και για το group B 36km
Σύνολο προπονήσεων: 6
Στόχος εβδομάδας: Σε αυτή την εβδομάδα χωρίζουμε ξανά τους αθλητές σε group A και B. Κάνουμε
μετρήσεις βάρους, ύψους και μέγιστης δύναμης στα μηχανήματα. Όσο αφορά τις προπονήσεις είναι
μία από τις πιο δύσκολες εβδομάδες των αθλητών. Οι αθλητές και των δύο group ξεκινάνε
συστηματικά να δουλεύουνε σε ζώνες(ζώνη 1 στους 27 σφυγμούς, ζώνη 2 στους 28 σφυγμούς, ζώνη 3
στους 29-30 σφυγμούς και Max που είναι ρυθμός αγώνων). Σε αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, για το
group A οι προπονήσεις θα έχουν ως εξής: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο οι
προπονήσεις θα περιέχουν 60% ζώνη 1, 25% ζώνη 2, 10% max και 5% ζώνη 3. Τρίτη και Πέμπτη το
80% ζώνη 1, το 15% ζώνη 3 και το 5% max. Όλες οι προπονήσεις έως και την Παρασκευή θα είναι
5.600km και το Σάββατο θα είναι 4km. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε σε στυλ. Για το group B οι
προπονήσεις θα έχουν ως εξής: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 50% ζώνη 1, 30% ζώνη 2, 10%
max και εναλλαγές ρυθμού 10%. Τετάρτη και Παρασκευή 70% ζώνη 1, 20% ζώνη 2 και 10% max.
Όλες οι προπονήσεις θα είναι 6 km. Το σύνολο των σετ που δουλεύουμε σε ζώνες θα είναι σε
ελεύθερο και μικτές.
10η Εβδομάδα
Χιλιόμετρα: για το Α group 28km και για το Β group 32km
Σύνολο προπονήσεων: 6
Στόχος εβδομάδας: για το Α group Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έχουμε 60% Ζώνη 1,
20% Ζώνη 2, 20% Ζώνη 3 και Τρίτη, Πέμπτη 80% Ζώνη 1 και 20% max. Για το Β group Δευτέρα,
Τρίτη , Πέμπτη και Σάββατο έχουμε 40% Ζώνη 1, 20% Ζώνη 2, 30% Ζώνη 3 και 10%max και
Τετάρτη, Παρασκευή 90% Ζώνη 1 και 10% max.Σε αυτή τη περίοδο και τα δύο group κάνουν πολύ
καλές διατάσεις.
11η Εβδομάδα
Χιλιόμετρα: για το Α group 28km και για το Β group 32km
Σύνολο προπονήσεων: 6
Στόχος εβδομάδας: η επόμενη εβδομάδα είναι εβδομάδα αγώνων για όρια. Προσπαθούμε να
ξεκουράσουμε λίγο τους αθλητές χωρίς να χάσουν τον ρυθμό τους. Δεν κάνουμε κανονικό
φορμάρισμα( 2-3 εβδομάδες). Απλά προσπαθούμε να μειώσουμε τον όγκο των χιλιομέτρων. Σε αυτή
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την εβδομάδα το Α group θα δουλέψει ως εξής: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο Ζώνη 1
50%, Ζώνη 2 20%, Ζώνη 3 15% και max 15%. Την Τρίτη και την Πέμπτη δουλεύουν και τα δύο group
ως εξής; 70% Ζώνη 1, 20% Ζώνη 2 και 10% max. Το Β group Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και
Σάββατο δουλεύει ως εξής: 40% Ζώνη 1, 40% Ζώνη 2 και 20% max.
12η Εβδομάδα
Χιλιόμετρα:20km
Σύνολο προπονήσεων:5
Στόχος: Σε αυτή την εβδομάδα σταδιακά σε κάθε προπόνηση μειώνουμε τα μέτρα και αυξάνουμε τα
ποσοστά του Max (ρυθμός αγώνων).Δουλεύουμε καλά εκκινήσεις και στροφές (με σκοπό να
βελτιώσουμε την ταχύτητα και την ταχύτητα αντίδρασης).Οι προπονήσεις θα είναι ως εξής: Δευτέρα,
Τετάρτη 60% Ζώνη 1,20% Ζώνη 2,20% Max. Τρίτη και Πέμπτη 70% Ζώνη 1,15% εναλλαγές ρυθμού
και 15% Max. Παρασκευή μόνο ζέσταμα αγώνων. Στην εβδομάδα αυτή σημαντικό ρόλο παίζει η
διατροφή και ο τρόπος ζωής εκτός πισίνας. Είναι ο πρώτος αγώνας ,σε 2 εβδομάδες ακολουθεί άλλος
ένας αγώνας με τον ίδιο στόχο και στην συνέχεια το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας.
13η Εβδομάδα
Χιλιόμετρα: A group:28km, B group:32km
Σύνολο προπονήσεων:6
Στόχος: Σε αυτή την εβδομάδα μπαίνουμε πάλι στον κανονικό ρυθμό προπονήσεων που σημαίνει ότι:
Α group: Δευτέρα ,Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο δουλεύουμε ως εξής: Ζώνη 1 50%,Ζώνη 2
20%,Ζώνη 3 20%.B group: δουλεύουμε ως εξής: Ζώνη 1 50%,Ζώνη 2 50%.Και τα δύο group
δουλεύουν λάστιχα εκτός νερού.
14η Εβδομάδα
Χιλιόμετρα:20km
Σύνολο προπονήσεων:5
Στόχος: Όπως της 12ης Εβδομάδας
15η/16η/17η Εβδομάδα
Στόχος :Δουλεύουμε όπως ακριβώς δουλεύουμε την 13η Εβδομάδα με μικρές διακυμάνσεις της
απόστασης. Το Α group 28-29 σφυγμούς και το Β group 32-34 σφυγμούς. Όσον αφορά τις εντάσεις το
Α group σταδιακά μειώνει την Ζώνη 2 και την αντικαθιστά με Ζώνη 3 και Max. Το B group μειώνει
την Ζώνη 1 και την αντικαθιστά με Ζώνη 2 και Ζώνη 3.Το κοινό σημείο και για τα δύο group είναι ότι
κάνουμε πολλές ασκήσεις υποξίας.
18η Εβδομάδα
Χιλιόμετρα: Α group:18km,B group:20km
Σύνολο προπονήσεων:6
Στόχος: Σε αυτή την εβδομάδα αυξάνουμε τα σετ με ρυθμό αγώνα(π.χ. αν κάναμε σε μία προπόνηση
ένα σετ με ρυθμό αγώνα 200m τώρα κάνουμε 4 σετ με ρυθμό αγώνα σύνολο 150m).Η προπόνηση στο
A group θα είναι ως εξής: Ζώνη 1 60%,Max 25%,Ζώνη 3 10% και Ζώνη 2 5%.Στο B group κάνουμε
σετ τα λεγόμενα ως “σπαστά”(200m σε 4*50m με 10”στοπ).Η προπόνηση στο B group είναι ως εξής:
Ζώνη 1 70%,Ζώνη 2 5%,Ζώνη 3 15% και Max 10%.Και στα δύο group δουλεύουμε εκκινήσεις και
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στροφές στο τέλος κάθε προπόνησης. Ταυτόχρονα τονίζουμε ή δίνουμε πρόγραμμα διατροφής για τις
δύο αυτές τελευταίες εβδομάδες του φορμαρίσματος.
19η Εβδομάδα
Χιλιόμετρα: Α group:14km,B group:16km
Σύνολο προπονήσεων:5
Στόχος: Σε αυτή την εβδομάδα στόχο έχουμε να μειώσουμε σταδιακά τα μέτρα σε κάθε προπόνηση και
στα δύο group. Στο Α group υπερτερεί η Ζώνη 1 και σε κάθε προπόνηση υπάρχουν κάποια 25αρια
Max στο στυλ. Στο Β group υπερτερεί πάλι και εδώ η Ζώνη 1 και δουλεύουμε κάποια σετ με ρυθμό
στους 17-28 σφυγμούς. Και στα group συζητάμε την τακτική του αγώνα στο τέλος κάθε προπόνησης
και συζητάμε με τους αθλητές για το πως νιώθουνε το σώμα τους μέσα στο νερό.
Με τις 19 εβδομάδες αυτές κλείνουμε το Χειμερινό κύκλο. Σε αυτόν τον κύκλο είχαμε μόνο δύο
αγώνες(για να πιάσουνε οι αθλητές μας τα όρια).Αυτοί οι δύο αγώνες έπεφταν κοντά με αποτέλεσμα
να επηρεάσουν το φορμάρισμα της ομάδας. Στο Θερινό κύκλο έχουμε το περιθώριο της επιλογής των
αγώνων με συνέπεια να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Διατροφήviii
Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην άθληση και πιο συγκεκριμένα στην κολύμβηση καθώς μια
καλή διατροφή μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες επιδόσεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την
κατανάλωση συγκεκριμένων ποσοτήτων θρεπτικών στοιχείων όπως υδατάνθρακες, λίπη, πρωτεΐνες,
βιταμίνες, μέταλλα και φυσικά τα υγρά
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: Οι υδατάνθρακες είναι η βασική πηγή ενέργειας των αθλητών εξαιτίας της
εύκολης πέψης τους και της γρήγορης καύσης τους. Ένας από τους σημαντικότερους ρόλους τους είναι
η διατήρηση της γλυκόζης του αίματος σε φυσιολογικά επίπεδα και η αναπλήρωση του γλυκογόνου
των μυών. Είναι αποδεδειγμένο ότι αν η διατροφή ενός αθλητή περιέχει υδατάνθρακες σε ποσοστό
πάνω από 60% τότε ο ίδιος έχει καλύτερες αποδόσεις. Οι υδατάνθρακες κατηγοριοποιούνται σε
υδατάνθρακες απλής μορφής και αυτούς με σύνθετη μορφή. Η ζάχαρη και όλα τα παρασκευάσματα
της είναι απλής μορφής και πρέπει να καταναλώνονται σε μικρότερο βαθμό από τους αθλητές καθώς
προκαλούν έντονη υπεργλυκαιμία και κατευθείαν μετά υπογλυκαιμία που οδηγεί σε χαμηλότερες
επιδόσεις του αθλητή ενώ μετά από 2-3 ώρες προκαλεί υπνηλία και ζαλάδα. Από την άλλη οι
αμυλούχες τροφές που είναι υδατάνθρακες σύνθετης μορφής και περιέχουν πολλές βιταμίνες και
μέταλλα. Η ποσότητα υδατανθράκων που χρειάζεται ένας αθλητής με δύο ώρες προπόνηση εξαρτάται
από το σωματικό του βάρος ενώ ένας που κάνει εντατική εξάσκηση χρειάζεται περίπου μισό κιλό
υδατάνθρακες ημερησίως.
ΛΙΠΗ: Τα λίπη παρόλο που παρέχουν ενέργεια, λιποδιαλυτές βιταμίνες και απαραίτητα λιπαρά οξέα
δεν πρέπει να καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες καθώς πρέπει να μείνει περισσότερος χώρος για
τους υδατάνθρακες. Υπάρχουν δύο ειδών λίπη τα φυτικές και τα ζωικής προέλευσης και διακρίνονται
σε ακόρεστα, κορεσμένα και πολυακόρεστα. Κάποια ακόρεστα λιπαρά οξέα αποτελούν τα απαραίτητα
λιπαρά οξέα καθώς ο οργανισμός δεν τα παράγει από μόνος του και είναι χρήσιμα για την καθημερινή
ζωή. Τα ακόρεστα είναι πιο υγιεινά από τα κορεσμένα τα οποία έχουν ευθύνη για κάποιες
καρδιαγγειακές παθήσεις. Το ελαιόλαδο έχει πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και κατά συνέπεια αποτελεί
τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας. Κακής ποιότητας λίπος αποτελεί συνήθως το κρυφό λίπος που
περιέχεται τρόφιμα όπως κρουασάν, μπισκότα και παρασκευάσματα με σφολιάτα.
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ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: Οι πρωτεΐνες είναι σύνθετες οργανικές ουσίες που περιέχουν άνθρακα, οξυγόνο και
άζωτο και σχηματίζονται από συνένωση πολλών μικρότερων μορίων, των αμινοξέων. Είναι
απαραίτητες για την δημιουργία και αποκατάσταση των μυών, το σχηματισμό ζωτικών συστατικών του
σώματος, καταλαμβάνοντας το 15-20% του καθημερινού διαιτολογίου. Στην αρχή της αγωνιστικής
χρονιάς ένας αθλητής χρειάζεται αρκετή ποσότητα πρωτεϊνών αφού συνήθως σε αυτήν την χρονική
περίοδο προσπαθεί να αναπτύξει την δύναμη των μυών του με εκτός νερού προπόνηση.
ΒΙΤΑΜΊΝΕΣ: Οι βιταμίνες είναι οργανικές ουσίες και είναι απαραίτητες για να μπορέσει ο
οργανισμός μας να λειτουργήσει και να αξιοποιεί τα άλλα θρεπτικά στοιχεία παρόλο που δεν παρέχουν
οι ίδιες ενέργεια. Όπως είναι γνωστό, οι βιταμίνες δεν κατασκευάζονται μέσα στο σώμα. Υπάρχουν
δύο ειδών βιταμίνες: οι λιποδιαλυτές και οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες. Όταν οι βιταμίνες δεν έχουν την
φυσική μορφή τους, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σαν συμπλήρωμα αφού παρουσιαστεί έλλειψη
βιταμινών μετά από έντονη προπόνηση. Αυτή η έλλειψη μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας και
μειωμένη απόδοση. Προσοχή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν βοηθήματα για να βελτιώσουν την
απόδοση και επίσης η υπερβολική δόση βιταμινών δεν συνιστάται. Κάποιες σημαντικές βιταμίνες είναι
η βιταμίνη A, D, E, K, C και επίσης το σύμπλεγμα Β, το παντοθενικό και φολικό οξύ και η βιοτίνη.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Σε αντίθεση με τις βιταμίνες και τις πρωτεΐνες, τα μεταλλικά στοιχεία είναι
ανόργανες ενώσεις. Είναι σημαντικά για την σωστή λειτουργία του οργανισμού αφού προσδίδει
αντοχή και ισχύ στον σκελετό, στερεότητα, ρυθμίζουν την ισορροπία των υγρών του σώματος και
τέλος βοηθούν στην μεταφορά νευρικών ώσεων και στην σύσπαση των μυών. Κάποια μεταλλικά
στοιχεία αποτελούν επίσης τμήμα των σκληρών ιστών του σώματος. Σημαντικά μεταλλικά στοιχεία
είναι: ο σίδηρος (Fe), το ασβέστιο (Ca), ο φώσφορος (P), ο ψευδάργυρος (Zn) και το μαγνήσιο (Mn).
ΥΓΡΑ: Τα υγρά τέλος είναι πολύ σημαντικά για την διατροφή ενός αθλητή. Αυτό γίνεται φανερό από
το γεγονός ότι το 60% περίπου του σωματικού βάρους είναι υγρά. Αν δεν υπάρχει έλλειψη υγρών οι
αθλητές έχουν λιγότερες πιθανότητες να πάθουν κράμπες και γρήγορη κόπωση. Για παράδειγμα ένας
κολυμβητής πρέπει να πίνει πολλά υγρά δηλαδή 8-10 ποτήρια νερό καθημερινά. Μπορεί επίσης να
πίνει επίσης και χυμούς και γάλα. Ένας αθλητής πρέπει να είναι πάντα καλά ενυδατωμένος και
ιδιαίτερα ένας κολυμβητής καθώς δεν πρέπει ποτέ να νιώθει διψασμένος και πρέπει να πίνει συνειδητά
νερό χωρίς να περιμένει να διψάσει. Αντί για νερό μπορεί ο αθλητής να καταναλώνει υδατανθρακούχα
ποτά. Ένας κολυμβητής πρέπει να καταναλώνει πολλά υγρά και κατά την διάρκεια της άσκησης αλλά
και μετά από αυτήν για την αναπλήρωση των χαμένων υγρών κατά την άσκηση
Τέλος θέλω να προσθέσω ότι αν ένας κολυμβητής ακολουθεί μια ισορροπημένη διατροφή και
καταφέρει να διατηρήσει το σωματικό του βάρος σε συγκεκριμένα επίπεδα θα μπορέσει να
σταθεροποιήσει τις επιδόσεις του και να τις βελτιώσει.

Καλαθοσφαίριση
Το μπάσκετ ανακαλύφθηκε απο τον Dr. James Naismith, ο
οποίος ήταν Καναδός πάστορας και γυμναστής σε κολέγιο, το
1891. Σκοπός του Νaismith ήταν να απασχολήσει τους μαθητές
σε κλειστό χώρο με ένα άθλημα εντυπωσιακό και
ανταγωνιστικό. Έτσι, αφού απέρριψε διάφορες ιδέες,
τοποθέτησε ένα καλάθι στον τοίχο του και άρχισε να δείχνει
στους μαθητές του πώς να παίξουν. Ο πρώτος αγώνας μπάσκετ
έγινε στις 21 Δεκεμβρίου το 1891. Το 1920 δημιουργήθηκαν οι
πρώτες επαγγελματικές και ερασιτεχνικές ομάδες, καθώς και το
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πρωτάθλημα NCAA. Το 1932 δημιουργήθηκε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπάσκετ, γνωστή με το
όνομα FIBA, ενώ το 1946 έφτασε στην κορύφωσή του με τη δημιουργία του ΝΒΑ. Ο πρώτος
ελληνικός αγώνας μπάσκετ έγινε το 1918 στο γήπεδο ΧΑΝ Αθηνών και 12 χρόνια αργότερα, το 1930,
διοργανώθηκε το πρώτο ελληνικό πρωτάθλημα, με νικήτρια ομάδα τον Άρη Θεσσαλονίκης.
Από το χώρο του μπάσκετ, τα τελευταία κυρίως χρόνια, έχουν περάσει παίχτες ξεχωριστοί , παίχτες
με μεγάλο ταλέντο.Το N.B.A. δηλαδή το Αμερικανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ είναι αυτό που έχει
ξεχωρίσει περισσότερο από όλα τα άλλα και έχει βγάλει τα μεγαλύτερα ταλέντα.Έχουν περάσει πολλοί
λαμπροί παίχτες,οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι ο Michael Jordan,Larry Bird,Magic Johnson,και
πολλοί άλλο.Επίσης η χώρα μας έχει μεγάλη ιστορία στο μπάσκετ βγάζοντας σπουδαίους παίχτες όπως
ο Παναγιώτης Γιαννάκης και πολλοί άλλοι.

Οι καλύτεροι
Οι 50 Greatest παίκτες στην Εθνική Μπάσκετ Association Ιστορία (που αναφέρεται επίσης ως 50ή
επέτειος του NBA All-Time Team ή του NBA Top 50) επιλέχτηκε το 1996 για να τιμήσει την
πεντηκοστή επέτειο από την ίδρυση του National Basketball Association (NBA). Αυτές οι πενήντα
παίκτες επιλέχθηκαν μέσω μιας ψηφοφορίας από μια ομάδα τα μέλη των μέσων μαζικής ενημέρωσης,
πρώην παίκτες και προπονητές, και νυν και πρώην γενικοί διευθυντές. Επιπλέον, οι δέκα κορυφαίοι
προπονητές και κορυφαία δέκα ενιαίος-εποχής ομάδες στην ιστορία του ΝΒΑ επιλέχθηκαν από τα
μέλη των μέσων ενημέρωσης ως μέρος της γιορτής. Οι πενήντα παίκτες έπρεπε να έχουν παίξει
τουλάχιστον ένα μέρος της σταδιοδρομίας τους στο ΝΒΑ και επιλέχθηκαν ανεξάρτητα από τη θέση
πoυ παίζουν.
Η λίστα ανακοινώθηκε από τον Επίτροπο NBA David Stern στις 29 Οκτωβρίου 1996, στο Grand Hyatt
Hotel στη Νέα Υόρκη, ο πρώην χώρο του Commodore Hotel, όπου το αρχικό NBA χάρτης υπογράφηκε
στις 6 Ιουνίου, 1946. Η ανακοίνωση σηματοδότησε την αρχή μιας εποχής -μακρύ εορτασμό της
επετείου της ένωσης. Σαράντα επτά από τις πενήντα παίκτες αργότερα συναρμολογούνται σε
Κλίβελαντ , Οχάιο , κατά τη διάρκεια της τελετής ημίχρονο του All-Star 1997 Παιχνίδι . Τρεις παίκτες
απουσίαζαν: Pete Maravich , ο οποίος είχε πεθάνει το 1988, στα σαράντα Σακίλ Ο 'Νιλ , ο οποίος
αναρρώνει από έναν τραυματισμό στο γόνατο και Jerry West , ο οποίος είχε προγραμματιστεί να
υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για μια μόλυνση στο αυτί και δεν μπορούσε να πετάξει . Κατά τη
στιγμή της ανακοίνωσης, έντεκα παίκτες ήταν ενεργοί. Ο 'Νιλ ήταν η τελευταία να είναι ενεργός στο
ΝΒΑ, αποσύρεται στο τέλος της σεζόν 2010-11.

Το μπάσκετ στις 5 ηπείρουςix
Αμερική
Το μπάσκετ στην Αμερική είναι το πιο δημοφιλές
άθλημα. Υπάρχουν πολλές σπουδαίες διοργανώσεις,
κυρίως στην κεντρική Αμερική, όπως είναι το ΝΒΑ και
το ΝCAA. Στο ΝΒΑ συμμετέχουν οι καλύτεροι παίχτες
του κόσμου. Μερικοί από αυτούς είναι ο LeBron James,
o Kobe Bryant, o Kevin Durant, ενώ από πιο παλιά έχουν
ξεχωρίσει οι Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird
και Kareem Abdul Jabbar. Συνολικά στο ΝΒΑ
συμμετέχουν 30 ομάδες , οι οποίες χωρίζονται σε δύο
περιφέρειες, την ανατολική και την δυτική, για να γίνεται
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καλύτερη διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Οι ομάδες που έχουν διακριθεί και ξεχωρίσει στην ιστορία
του ΝΒΑ είναι οι Los Angeles Lakers, Celtic Boston και Chicago Bulls. Κάθε χρόνο πραγματοποιείτε
το γνωστό all-star weekend, το οποίο περιλαμβάνει διαγωνισμό τριπόντων και καρφωμάτων, καθώς
και ένα παιχνίδι ανάμεσα στην ανατολή και στη δύση. Σε αυτό αγωνίζονται μόνο οι κορυφαίοι
μπασκετμπολίστες, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους θεατές να παρακολουθήσουν μπάσκετ από άλλο
πλανήτη. Η εθνική ομάδα των ΗΠΑ, dream team, έχει κατακτήσει 4 χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια
πρωταθλήματα και άλλες πολλές διακρίσεις, δείχνοντας ότι έχει την καλύτερη ομάδα σε όλο τον κόσμο
σε εθνικό επίπεδο.
Το NCAA, γνωστό ως και κολεγιακό πρωτάθλημα, είναι μια σημαντική διοργάνωση στην Αμερική,
καθώς σε αυτήν συμμετέχουν νεαροί αθλητές από τα κολέγια. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στα νέα παιδιά
να δείξουν το ταλέντο τους. Συνήθως οι παίκτες του NCAA προωθούνται στο ΝΒΑ κάνοντας έτσι την
αρχή της επαγγελματικής τους πορείας. Στην βόρεια Αμερική, στον Καναδά, δεν υπάρχει επίσημο
πρωτάθλημα, όμως είναι παραδοσιακή δύναμη σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Οι πιο γνωστοί Καναδοί
καλαθοσφαιριστές είναι οι Steve Nash, Rick Fox και Samuel Dalembert. Από την υπόλοιπη Αμερική
ελάχιστες χώρες έχουν να επιδείξουν σημαντική ιστορία και διακρίσεις στην καλαθοσφαίριση. Οι πιο
σημαντικές δυνάμεις της ηπείρου είναι η Αργεντινή, που στέφθηκε χρυσή ολυμπιονίκης στους
Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας και σήμερα έχει μια από τις πιο ταλαντούχες ομάδες στην ιστορία
της καλαθοσφαίρισης, και η Βραζιλία, που έχει κάποιες καλές διακρίσεις και είναι κυρίως γνωστή για
έναν από τους καλύτερους σκόρερ που έβγαλε ποτέ το παγκόσμιο μπάσκετ, τον Oscar Schmidt. Από
τις καλύτερες εθνικές ομάδες έχει και το Πουέρτο Ρίκο. Καλύτερος καλαθοσφαιριστής από τη
Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια θεωρείται ο αργεντίνος Manu Ginobili.
Ευρώπη
Η καλαθοσφαίριση στην Ευρώπη έχει τεράστια ιστορία
και πλήθος σπουδαίων αθλητών έχουν περάσει από τα
ευρωπαϊκά
γήπεδα.
Καλύτεροι
Ευρωπαίοι
καλαθοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια θεωρούνται οι
Tony Parker, Pau Gasol, Andrei Kirilenko, Juan Carlos
Navarro, Δημήτρης Διαμαντίδης και Βασίλης
Σπανούλης. Αυτή τη στιγμή στην ήπειρο υπάρχουν οι
εξής
διοργανώσεις:
Euroleague,
Eurocup,
Eurochallenge,
ενώ
τα
καλύτερα
εγχώρια
πρωταθλήματα είναι της Ισπανίας, της Ελλάδας και της
Ιταλίας. Η πιο σπουδαία διοργάνωση από τις παραπάνω
είναι η Euroleague, η οποία αναδεικνύει τον Ευρωπαϊκό μπάσκετ
πρωταθλητή Ευρώπης. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι
αρκετά ανταγωνιστικό τα τελευταία χρόνια. Μεγάλες ομάδες της Ευρώπης είναι ο Παναθηναϊκός, η
ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο Ολυμπιακός, η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης. Πρώτη
σε ευρωπαϊκούς τίτλους έρχεται η Ρεάλ Μαδρίτης με 8, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν με 6 τίτλους ο
Παναθηναϊκός και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας.
Σχεδόν κάθε χρόνο ο πρωταθλητής Ευρώπης αντιμετωπίζει τον πρωταθλητή ΝΒΑ σε έναν αγώνα ο
οποίος θα αναδείξει τον πρωταθλητή κόσμου. Η μόνη φορά που ο πρωταθλητής Ευρώπης κέρδισε τον
πρωταθλητή ΝΒΑ ήταν το 2010 όπου η Barcelona κέρδισε με 92-88 τους Los Angeles Lakers.
Ασία
Η Ασία θεωρείται η ήπειρος με τις πιο αδύναμες εθνικές ομάδες σε ολόκληρο τον κόσμο στην
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καλαθοσφαίριση. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν αρκετές διοργανώσεις, οι οποίες όμως δεν είναι καθόλου
γνώστες. Αυτές είναι οι εξής: ABL, Aramb Championship, GCC, Champions Cup, Asian League, Asian
Cup και το πρωτάθλημα των εφήβων. Τις πιο καλές εθνικές ομάδες τις έχουν η Κίνα, το Ιράν, ο
Λίβανος και η Ιαπωνία. Μπασκετμπολίστες οι οποίοι ξεχώρισαν στην Ασία είναι οι Yi Jianlian και Yao
Ming.
Αφρική
Η Αφρική έχει και αυτή αδύναμες εθνικές ομάδες, χωρίς σημαντικές διακρίσεις. Τα πρωταθλήματα που
υπάρχουν είναι πολύ λίγα. Συγκεκριμένα είναι τρία: African championship, Champions Cup και το
πρωτάθλημα των εφήβων. Την καλύτερη εθνική ομάδα την έχει η Αγκόλα, ενώ ανταγωνιστικές είναι
και η Νιγηρία, Καμερούν και Ακτή Ελεφαντοστού.
Ωκεανία
Η Ωκεανία είναι η ήπειρος με τα λιγότερα πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει μόνο το
πρωτάθλημα στην Αυστραλία και το πρωτάθλημα εφήβων. Παρ’ όλα αυτά έχει δύο εθνικές ομάδες, την
Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία, οι οποίες συμμετέχουν σχεδόν πάντα στις παγκόσμιες
διοργανώσεις, και έχουν αρκετά ανταγωνιστικές ομάδες.

Κανόνες
Η καλαθοσφαίριση παίζεται από δύο ομάδες των πέντε ατόμων
σε ένα κλειστό γήπεδο που στο έδαφός του έχει παρκέ με δύο
αντικριστά καλάθια. Οι παίκτες επιτρέπεται να ακουμπήσουν την
μπάλα μόνο με τα χέρια,αλλά δε συνιστά παράβαση εάν αυτή
ακουμπήσει άλλο μέρος του σώματος, εκτός από τα πόδια.
Σκοπός των ομάδων είναι να βάλουν την μπάλα μέσα από το
καλάθι όσο το δυνατόν περισσότερες φορές στα 40 λεπτά του
αγώνα (ένας αγώνας μπάσκετ αποτελείτε από τέσσερα
δεκάλεπτα). Η ομάδα που θα πετύχει περισσότερους πόντους
είναι η νικήτρια. Εάν ο αγώνας λήξει ισόπαλος, οι δύο ομάδες
συνεχίζουν σε πεντάλεπτη παράταση. Κάθε ομάδα έχει 5 παίκτες
μέσα στο γήπεδο, ενώ κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μπορεί να
χρησιμοποιήσει άλλους 7 αναπληρωματικούς παίκτες , κάνοντας
αλλαγές. Ανάλογα με το ποια ομάδα κατέχει την μπάλα, οι
παίκτες παίζουν αμυντικά ή επιθετικά. Ο συνολικός χρόνος της
επίθεσης μιας ομάδας είναι 24 δευτερόλεπτα, ενώ για να περάσει
μια ομάδα την μπάλα από το μισό γήπεδο έχει μόνο 8
δευτερόλεπτα. Δεν επιτρέπεται να τρέχει κάποιος κρατώντας την
μπάλα (βήματα): πρέπει ή να κάνει συγχρόνως ντρίμπλα ή να
σταματήσει και να δώσει πάσα. Αλλιώς η μπάλα πηγαίνει στην
αντίπαλη ομάδα.

Το τρίποντο, 7.25μ απο το
καλάθι

Κάθε αγώνας διαρκεί 4 περιόδους ίσης διάρκειας. Ανάμεσα στην 1η και τη 2η, καθώς και ανάμεσα
στην 3η και την 4η, μεσολαβεί διάλειμμα 2 λεπτών. Ανάμεσα στην 2η και την 3η, υπάρχει διάλειμμα
15 λεπτών, το λεγόμενο ημίχρονο. Κάθε προπονητής έχει το δικαίωμα να πάρει time-out και να δώσει
οδηγίες στους παίκτες του, τέσσερις φορές στον αγώνα. Στη διάρκεια του time-out ο αγώνας
διακόπτεται για 1 λεπτό, και οι παίκτες συγκεντρώνονται στους πάγκους.
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Στο παρκέ υπάρχει η γραμμή του τριπόντου,που έχει απόσταση από το καλάθι 6.75 μέτρα στην
Ευρώπη για διοργανώσεις υπό την αιγίδα της FIBA, και 7.25 μέτρα στο NBA, που ορίζει την αξία
κάθε σουτ. Οι αθλητές μπορούν να σκοράρουν για 2 πόντους μέσα από τη γραμμή αυτή ή για 3 έξω
από αυτήν, εφόσον δεν την πατούν. Για 1 πόντο μετράει η ελεύθερη βολή, την οποία σουτάρουν οι
παίκτες, κατόπιν υποδείξεως των διαιτητών μετά από φάουλ ή τεχνικήποινή. Στη διάρκεια της
ελεύθερης βολής ο χρόνος διακόπτεται.

Παραβάσεις
Υπεύθυνοι για τις παραβάσεις είναι οι 3 διαιτητές. Βασικότερες παραβάσεις στο μπάσκετ είναι: το
φάουλ, που είναι η βίαιη παρενόχληση ενός παίκτη από κάποιον αντίπαλό του, με τρόπο που ξεφεύγει
από τα αθλητικά πλαίσια. Ο αμυνόμενος μπορεί να παρεμποδίσει τον επιτιθέμενο χρησιμοποιώντας
μόνο τον κορμό του. Ο αθλητής που κάνει 5 φάουλ σε έναν αγώνα, αποβάλλεται και δεν μπορεί να
επανέλθει στο γήπεδο. η αποβολή στο NBA γίνεται στα 6 φάουλ. Τα βήματα συμβαίνουν όταν ένας
παίκτης κάνει περισσότερα από 2 βήματα κρατώντας την μπάλα, χωρίς να κάνει ντρίμπλα ή όταν
κουνήσει τα πόδια του αφού έχει σταματήσει, κρατώντας την μπάλα με τα δύο χέρια. Σε περίπτωση
άσχημης,υβριστικής ή βίαιης συμπεριφοράς από αθλητή ή προπονητή, ο διαιτητής έχει το δικαίωμα να
τον τιμωρήσει με τεχνική ποινή, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις υπάρχει η τιμωρία ντισκαλιφιέ, που
ισοδυναμεί με αποβολή του παίκτη από τον αγώνα. Όταν ο αμυνόμενος είναι ακίνητος και ο επιθετικός
τον απωθήσει, είναι παράβαση και αποτελεί το επιθετικό φάουλ. Το αν παίζει με πλάτη ή με πρόσωπο
στο καλάθι δεν έχει σημασία, το φάουλ ισχύει και για τις δύο περιπτώσεις. Σε περίπτωση που ο
επιθετικός αρνηθεί το φάουλ τιμωρείται με τεχνική ποινή από τον διαιτητή. Σε περίπτωση που ένας
παίκτης σταματήσει την ντρίμπλα, τότε δεν μπορεί να ξεκινήσει να τριπλάρει ξανά γιατί έτσι θα κάνει
διπλή τρίπλα, που ισοδυναμεί με βήματα.

Θέσειςx
PlayMaker ονομάζεται ο αθλητής που αγωνίζεται σε μια από τις 5 παραδοσιακές θέσεις μιας ομάδας
μπάσκετ. Στη σύγχρονη μπασκετική ορολογία αναφέρεται και ως Point Guard. H Ελληνική μετάφραση
του playmaker είναι αυτός που κάνει παιχνίδι και του Point Guard είναι φύλακας πόντων. Στόχος του
PlayMaker είναι η σωστή οργάνωση του παιχνιδιού με αποτέλεσμα τη σωστή τροφοδότηση των
συμπαικτών του, την επιλογή του συστήματος του παιχνιδιού και το στήσιμο της ομάδας στον
αγωνιστικό χώρο. Αυτό απαιτεί καλή γνώση του αθλήματος, γι' αυτό πολλοί αποκαλούν τους
PlayMaker ως "προπονητές εντός γηπέδου".
Ο άψογος χειρισμός της μπάλας αλλά και η επιδέξια ντρίμπλα είναι βασικά στοιχεία που πρέπει να
διαθέτει ένας PlayMaker. Το καλό σουτ είναι ένα πλεονέκτημα για τον PlayMaker, όταν δεν μπορεί να
έχει κάποια καλύτερη λύση. Ο PlayMaker που μπορεί να αγωνιστεί και ως Shooting Guard, λέγεται
απλώς Guard. Συνήθως ο PlayMaker είναι ο πιο κοντός αθλητής της ομάδας, έχει ύψος 1,80 με 1,95
μέτρα και είναι γρήγορος.
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PlayMaker που άφησαν εποχή στο παγκόσμιο μπάσκετ είναι: στην Αμερική ο Μάτζικ Τζόνσον και ο
Τζον Στόκτον, στην Ευρώπη ο Αλεξάντερ Τζόρτζεβιτς και στην Ελλάδα ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο
Θοδωρής Παπαλουκάς.
Shooting Guard ονομάζεται ο αθλητής που αγωνίζεται σε μια από τις 5 παραδοσιακές θέσεις στην
ομάδα μπάσκετ.
Στόχος του Shooting Guard, κατά κανόνα, είναι η μεγαλύτερη συγκομιδή πόντων, με αποτέλεσμα να
αποτελεί το βασικό επιθετικό εργαλείο της ομάδας. Πολλοί προπονητές αναθέτουν στο Shooting Guard
να κυκλοφορεί και τη μπάλα και σε αυτή την περίπτωση ονομάζεται και All Around Guard. Στην
περίπτωση που o Shooting Guard μπορεί να αγωνιστεί και στη θέση του Small Forward ονομάζεται
Swingman. Ως Guard αναφέρεται ο παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως PlayMaker όσο και ως
Shooting Guard όπως προ αναφέρθηκε.
Τα στοιχεία που κάνουν ένα Shooting Guard να ξεχωρίζει είναι το αξιόλογο, αλλά και γρήγορο σουτ,
ειδικά χωρίς ντρίμπλα. Η καλή ντρίμπλα με στόχο τη διείσδυση, που μπορεί να οδηγήσει σε Layup ή
κάρφωμα. Ένας Shooting Guard συνήθως έχει ύψος 1,85 με 2,00 μέτρα, είναι λεπτός, γρήγορος και
αλτικός.
Shooting Guard που άφησαν εποχή στο παγκόσμιο μπάσκετ είναι ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Κόμπι
Μπράιαντ, ο Κλάιντ Ντρέξλερ, στην Ευρώπη ο Ντράζεν Πέτροβιτς και στην Ελλάδα ο αξεπέραστος
Νίκος Γκάλης.
Small Forward ονομάζεται ο αθλητής που αγωνίζεται σε μια από τις 5 παραδοσιακές θέσεις στην
31 από 38

Αθλητική Ειδησεογραφία

Καλαθοσφαίριση

ομάδα μπάσκετ. Η Ελληνική μετάφραση του Small Forward είναι μικρό μπροστά.
Σκοπός του Small Forward είναι να σκοράρει αλλά και να δίνει βοήθειες στα ριμπάουντ και στην
άμυνα. Σε περίπτωση που ο Small Forward μπορεί να αγωνιστεί και ως Power Forward, τότε
αναφέρεται ως Forward.
Ενας Small Forward συνήθως έχει ανάστημα από 2,00 έως 2,05 μέτρα και διαθέτει δυνατό σώμα αλλά
και σχετικά ευέλικτο.
Small Forward που άφησαν εποχή στο παγκόσμιο μπάσκετ είναι ο Λάρι Μπερντ, o Τζούλιους Έρβινγκ,
ο Ντομινίκ Ουίλκινς, ο Σκότι Πίπεν στην Ευρώπη ο Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς και ο Τόνι Κούκοτς και
στην Ελλάδα ο Φάνης Χριστοδούλου.
Power Forward ονομάζεται ο αθλητής που αγωνίζεται σε μια από τις 5 παραδοσιακές θέσεις στην
ομάδα μπάσκετ.
Στόχος του Power Forward είναι το σκοράρισμα κοντά στο καλάθι και για να γίνει αυτό πρέπει να
γνωρίζει αλλά και να καταφέρνει να παίρνει σωστές θέσεις αλλά και να έχει δύναμη να αγωνιστεί με
πλάτη στο καλάθι καθώς και να μπορεί να σουτάρει από μέση απόσταση. Το ριμπάουντ είναι εξίσου
σημαντικό για ένα Power Forward. Τα στοιχεία που κάνουν ένα Power Forward να ξεχωρίζει είναι η
αλτικότητα ειδικά όταν συνδυάζεται με τη δύναμη που μπορεί να δώσει ικανότητα για ριμπάουντ αλλά
και για ένα κάρφωμα. Η δύναμη είναι απαραίτητο στοιχείο για τον Power Forward καθώς είναι
αναγκασμένος να διεκδικεί συνεχώς τη μπάλα. Ως Forward ονομάζεται ο αθλητής του μπάσκετ που
μπορεί να αγωνιστεί τόσο στη θέση του Small Forward, όσο και σε αυτή του Power Forward όπως προ
αναφέρθηκε.
Συνήθως ένας Power Forward έχει ύψος από 2,03 έως 2,08 μέτρα.
Πάουερ φόργουορντ που άφησαν εποχή στο παγκόσμιο μπάσκετ είναι ο Καρλ Μαλόουν, ο Ντένις
Ρόντμαν, ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ, στην Ευρώπη ο Ντιρκ Νοβίτσκι και ο Πάου Γκαζόλ και στην Ελλάδα ο
Αργύρης Καμπούρης.
Center ή Πίβοτ ονομάζεται ο αθλητής που αγωνίζεται σε μια από τις 5 παραδοσιακές θέσεις στην
ομάδα μπάσκετ.
Στόχος του Center είναι η σωστή αμυντική λειτουργία της ομάδας κοντά στο καλάθι, το σίγουρο
ριμπάουντ και το εύκολο καλάθι που μπορεί να σημειωθεί μετά από ριμπάουντ ή από μια σωστή ψηλή
πάσα Alley Oop.
Τα στοιχεία που κάνουν ένα Center να ξεχωρίζει είναι η δύναμη, ο όγκος, το ύψος και η αλτικότητα. Η
ταχύτητα είναι ένα επιπλέον χρήσιμο στοιχείο για τους αιφνιδιασμούς, αλλά και τις επιστροφές στην
άμυνα.
Ο Center είναι ο πιο ψηλός παίκτης της ομάδας και το ύψος του είναι πάνω από 2,08 μέτρα. Το βάρος
και ο όγκος του επηρεάζουν το στυλ του παιχνιδιού του, αλλά και τη λειτουργία της ομάδας.
Center που άφησαν εποχή στο παγκόσμιο μπάσκετ είναι ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, ο Ουίλτ
Τσάμπερλεϊν, ο Σακίλ Ο'Νιλ, ο Χακίμ Ολάζουον, στην Ευρώπη ο Άρβιντας Σαμπόνις, ο Ντίνο Ράτζα, ο
Βλάντε Ντίβατς και ο ΣτόγιανΒράνκοβιτς και στην Ελλάδα ο Παναγιώτης Φασούλας.
Οι θέσεις στο μπάσκετ κωδικοποιούνται επίσης με αριθμούς: PlayMaker ή Άσσος, Shooting Guard ή
Δύο, Small Forward ή Τρία, Power Forward ή Τέσσερα και Center ή Πέντε.
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Ποδόσφαιροxi
Ο αθλητισμός στις μέρες μας θεωρείται σημαντικό μέσο διασκέδασης και διατήρησης της ευεξίας και
έτσι ξεκίνησε από τα αρχαία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα ο πρώτος επίσημος αθλητικός αγώνας διεξήχθη
στην αρχαία Ελλάδα και στην περιοχή της Ολυμπίας το 776 π.Χ όμως θεωρείται σίγουρο ότι υπήρξαν
αγώνες και στα προηγούμενα χρόνια. Στο απόγειο των Ολυμπιακών αγώνων οι νικητές βραβεύονταν
και οι όλοι αγώνες αφιερώνονταν στον θεό Δία όμως λόγω της υπεροχής των Ρωμαίων επί των
Ελλήνων και της επιλογής του Χριστιανισμού ως επίσημη θρησκεία της μετέπειτα Βυζαντινής
αυτοκρατορίας οι αγώνες θεωρήθηκαν ως παγανιστική εορτή και έτσι οδηγήθηκε ο αυτοκράτορας
Θεοδόσιος το 393 μΧ στην απαγόρευση των αγώνων.
Βέβαια οι αγώνες επανήλθαν στο προσκήνιο το 1896 στην Αθήνα και αναβίωσή τους επήλθε χάρις
στον Πιέρ ντε Κορντεσέν, Γάλλο βαρόνο εκείνης της εποχής.
Ενώ το ποδόσφαιρο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς αγώνες το 1900 και έκτοτε
πλην της ολυμπιάδας του Λός Άντελες το 1932 υπάρχουν στο πρόγραμμα αυτών. Επιπλέον από το
1984 κα έπειτα επιτρέπονται οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές με αρκετές προϋποθέσεις όπως ότι η
πλειοψηφία αυτών πρέπει να είναι κάτω των 23 ετών.
Πάντως το ποδόσφαιρο είχε εμφανιστεί πολλούς αιώνες πιο πριν. Στην αρχαιότητα για παράδειγμα
υπήρχαν αθλήματα όπως ο ‘Επίσκυρος’ ή επίσης γνωστό και ως ‘Φαίνινδα’,άθλημα το οποίο
πιθανότατα αντέγραφε το ‘Hapastrum’ των Ρωμαίων και αναφέρεται από τον Αντιφάνη στα έργα του
ως άθλημα που παιζόταν από Έλληνες.. Ενώ άλλοι τύποι ποδοσφαίρου συναντιούνται στην Κίνα και
την Κορέα επί την δυναστεία των Han,την Ιαπωνία το 600μ.Χ, την Γροιλανδία κατά τον 14ο, την
Αυστραλία τον 17ο και την Αγγλία τον 8ο αιώνα μΧ. Τα δύο τελευταία αποτελούν και τις βάσεις του
ποδοσφαίρου σήμερα καθώς το Βικτοριανό και το ποδόσφαιρο των σχολείων της Αγγλίας θεωρούνται
πρόγονοι του ποδοσφαίρου σήμερα..
Μερικοί από τους κανόνες που συναντάμε σήμερα στο ά8λημα προέρχονται από το συνέδριο του
Κέιμπριτζ το 1848 όπου συμμετείχαν πολλά πανεπιστήμια της Αγγλίας όπου και παιζόταν ποδόσφαιρο.
Πάρ’αυτα υπήρχαν και κάποια πανεπιστήμια τα οποία είχαν δικούς τους κανόνες και αυτό οδήγησε το
1863 στην ίδρυση της F.A(The Football Association) η οποία και συνεδρίασε για πρώτη φορά την ίδια
χρονιά στο Λονδίνο, αργότερα την ίδια χρονιά συνεδρίασαν άλλες 5 φορές με θέμα τους κανονισμούς
του παιχνιδιού. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1886 συγκροτήθηκε συμβούλιο στην πόλη του
Manchester ανάμεσα στην Ένωση Ποδοσφαίρου Αγγλίας, της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Σκωτίας,
της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Ουαλίας και της Ιρλανδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με
αποτέλεσμα ο αγώνας μεταξύ Εθνικής Σκωτίας και Εθνικής Αγγλίας στη Γλασκόβη να είναι ο πρώτος
διεθνής ποδοσφαιρικός αγώνας. Επίσης το Κύπελλο Αγγλίας είναι ο παλαιότερη ποδοσφαιρική
διοργάνωση στον κόσμο, έχοντας δημιουργηθεί πρώτη φορά το 1872 ενώ το πρώτο αγγλικό
πρωτάθλημα έλαβε μέρος στην πόλη του Μπέρμιχαμ το 1888 όπου και συμμετείχαν 12 σωματεία . Ενώ
η γνωστή σε όλους μας FIFA ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1904 ως σωματείο τήρησης των κανόνων του
παιχνιδιού και διοίκησης του ποδοσφαίρου ενώ σήμερα το συμβούλιο αποτελείται από 4 εκπροσώπους
της FIFA και έναν από τις 4 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Βρετανίας.
Στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο πρωτοεμφανίστηκε στα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της χώρας όπως
την Κωνσταντινούπολη, την Αθήνα, την Σμύρνη, την Πάτρα και την Θεσσαλονίκη. Το άθλημα έγινε
γνωστό στους Έλληνες μέσω των ναυτικών και γενικότερα των ταξιδευτών που στάθμευαν στις πόλεις
του ελλαδικού χώρου. Το πρώτο επίσημο χρονολογικά ελληνικό σωματείο ήταν ο Πανιώνιος ενώ
ακολουθούν ο Απόλλων Σμύρνης και η Παναχαϊκή που υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Το πρώτο
ελληνικό πρωτάθλημα έλαβε μέρος το 1927 με τον Άρη Θεσσαλονίκης να στέφεται πρωταθλητής, το
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1959 από Πανελλήνιο πρωτάθλημα μετονομάζεται σε Ά Εθνική και το 2006 σε Superleague και από
τότε μέχρι σήμερα μόνο 6 ομάδες έχουν στεφθεί πρωταθλήτριες με τον Ολυμπιακό να έρχεται πρώτος
με 40 πρωταθλήματα ,τον Παναθηναϊκό δεύτερο με 20, τρίτη την Α.Ε.Κ με 11 , τέταρτο τον Άρη με
3,πέμπτο τον Π.Α.Ο.Κ με 2 και την λίστα κλείνει η Α.Ε.Λ με1. Σε συλλογικό επίπεδο η μεγαλύτερη
επιτυχία στην Ευρώπη έχει σημειώσει ο Παναθηναϊκός έχοντας φτάσει μέχρι τον τελικό του Κυπέλου
Πρωταθλητριών όπου και ηττήθηκε από τον Ajax. Μεγάλη επιτυχία έχει σημειώσει και η Α.Ε.Κ
έχοντας φτάσει στον ημιτελικό του Κυπέλου UEFA και όντας φιναλίστ του Βαλκανικόυ Κυπέλου. Σε
εθνικό επίπεδο η μεγαλύτερη με διαφορά επιτυχία ήταν η κατάκτηση του EURO το 2004 ενώ η εθνική
ομάδα της χώρας μας έχει καταφέρει να είναι παρόν σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις των τελευταίων
χρόνων με εξαίρεση το Μουντιάλ του 2006. Ενώ το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα συνεχίζει να
αναπτύσσεται σταδιακά με καλούς ρυθμούς.

Από τι ηλικία ξεκινάνε τα παιδιά ποδόσφαιρο
Η επίτευξη υψηλής απόδοσης στο ποδόσφαιρο προϋποθέτει την έναρξη της συστηματικής προπόνησης
από την ηλικία 7-9 ετών. Το ποδόσφαιρο ειδικά για τα μικρά παιδιά τα εφοδιάζει με αρετές πολύτιμες
για το μέλλον τους, όπως η απόκτηση αυτοπεποίθησης και θάρρους η συνεργασία και η πειθαρχία σε
κανόνες.
Τα παιδιά πρέπει να αρχίσουν το ποδόσφαιρο σε ηλικία 6-7 ετών σε οποιαδήποτε ακαδημία
ποδοσφαίρου υπάρχει στην περιοχή. Το ποδόσφαιρο μαθαίνει στα παιδιά καλή συμπεριφορά και
ομαδικότητα και είναι παράλληλα από τους καλύτερους τρόπους εκγύμνασης για τα παιδιά. Επίσης
διδάσκει στα παιδιά να υπακούνε σε κανόνες και το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά διασκεδάζουν
γιατί είναι και χόμπι αν δεν θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο. Για να γίνουν
όλα αυτά βέβαια πρέπει να ξεκινήσουν από μικρή ηλικία για να τους περάσουν οι προπονητές τους
αυτές τις αξίες. Ο σκοπός είναι το παιδί να αποκτήσει το κίνητρο, του να ανακαλύπτει τις ελλείψεις του
όπως τις βλέπει μέσα από το παιχνίδι. Μέσα από τα απλοποιημένα παιχνίδια χτίζεται μία γέφυρα
μεταξύ της εκμάθησης και της δεξιότητας που είναι απαραίτητα στοιχεία να αντιμετωπίζονται
πολύπλοκες καταστάσεις του παιχνιδιού.
Πετυχημένος προπονητής, είναι αυτός που έχει την ικανότητα να διαγνώσει άμεσα τις παρακάτω
ανάγκες σε κάθε μικρό αθλητή και να αναπτύξει τις επιμέρους δυνατότητες και δεξιότητες με στόχο
την ανάδειξη ενός σύγχρονου ποδοσφαιριστή. Κάποιες ανάγκες είναι:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
ζ)
η)
θ)
ι)

Η ανάγκη της αυτοπεποίθησης
Η ανάγκη της πρωτοβουλίας
Η ανάγκη της επιβράβευσης και της αναγνώρισης
Η ανάγκη της ικανοποίησης μέσα από το παιχνίδι
Η ανάγκη της επικοινωνίας και συνεργασίας
Η ανάγκη για συνεχή δράση
Η ανάγκη να ζουν στο παρόν
Η ανάγκη για αλλαγές
Η ανάγκη για κατανόηση από τους ενήλικες

Εξοπλισμός
Οι Κανονισμοί του Παιχνιδιού καθορίζουν το βασικό εξοπλισμό που πρέπει να φοριέται από όλους
τους ποδοσφαιριστές. Αναφέρονται πέντε ξεχωριστά αντικείμενα: φανέλα ή κοντομάνικη φανέλα,
παντελονάκι, κάλτσες, υποδήματα και επικαλαμίδες.
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Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές φοράνε ποδοσφαιρικά
παπούτσια με καρφιά, αν και οι κανονισμοί του παιχνιδιού
δε διευκρινίζουν ότι απαιτούνται. Οι πιο σύγχρονοι
ποδοσφαιριστές φοράνε ειδικά ποδοσφαιρικά παπούτσια,
τα οποία κατασκευάζονται είτε από δέρμα είτε από
συνθετικό υλικό. Τα σύγχρονα παπούτσια κόβονται
ελαφρά κάτω από τους αστραγάλους, σε αντίθεση με τα
παπούτσια που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως, έχοντας
επίσης καρφιά που συνδέονται με τα πέλματα. Τα καρφιά
μπορεί να είναι φορμαρισμένα απευθείας τοποθετημένα
στη σόλα ή αποσπασμένα.

Παπούτσια

Οι φανέλες πρέπει να έχουν μανίκια (είτε κοντά είτε μακριά) οι οποίες για κάθε ομάδα να είναι
ομοιόμορφες και ο κάθε τερματοφύλακας πρέπει να φέρει χρώματα τα οποία θα τον ξεχωρίζουν από
τους υπόλοιπους παίχτες, το διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές. Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ
δύο ομάδων που χρησιμοποιούν τα ίδια ή παρόμοια χρώματα, η φιλοξενούμενη ομάδα πρέπει να
χρησιμοποιήσει ενδυμασία άλλου χρώματος. Ακόμη, πολλές επαγγελματικές ομάδες χρησιμοποιούν
επίσης μια τρίτη στολή, η οποία φαινομενικά χρησιμοποιείται όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
η κύρια στολή και η εκτός έδρας στολή λόγω ομοιότητας χρωμάτων με την αντίπαλη ομάδα.
Οι επικαλαμίδες πρέπει να καλύπτονται πλήρως από τις κάλτσες, να
είναι κατασκευασμένες από καουτσούκ, πλαστικό οι οποίες θα
καλύπτουν το πόδι με ικανοποιητικό βαθμό προστατευτικότητας

Ειδικές συνθήκες
Την περίοδο του χειμώνα οι ποδοσφαιριστές πρέπει να φοράνε και
αλλού είδους εξοπλισμού. Αυτός ο εξοπλισμός είναι ισοθερμικά, γάντια
και full-face. Τα ισοθερμικά βοηθούν στο να μην πέφτει η θερμοκρασία
του παίκτη. Τα γάντια και το full-face βοηθούν στον να μην πέφτει η
θερμοκρασία στα άκρα του σώματος.
Ένα παιχνίδι ελέγχεται από ένα διαιτητή, ο οποίος έχει την πλήρη Επικαλαμίδες
εξουσία να επιβάλει τους Κανονισμούς του Παιχνιδιού και του οποίου οι
αποφάσεις είναι τελεσίδικες. Κινείται σε όλο των αγωνιστικό χώρο και
ελέγχει το παιχνίδι χρησιμοποιώντας σφυρίχτρα και κάνοντας σήματα με τα χέρια του. Ο διαιτητής
δέχεται βοήθεια από δύο βοηθούς διαιτητές με την βοήθεια ειδικού εξοπλισμού(ακουστικά, σύστημα
ενδοεπικοινωνίας), οι οποίοι κινούνται κατά μήκος των πλάγιων γραμμών. Υποδεικνύουν παραβάσεις
με μια σημαία. Ο διαιτητής, οι βοηθοί διαιτητές και ο τέταρτος διαιτητής φοράνε στολές με παρόμοιο
στυλ με τη στολή των ποδοσφαιριστών. Η διαιτητική ομάδα πρέπει να φοράει στολή διαφορετικού
χρώματος από τη στολή των ποδοσφαιριστών. Μερικές φορές οι διαιτητές έχουν στη φανέλα τους το
λογότυπο του χορηγού, αν και περιορίζονται συνήθως στα μανίκια.

Στολή διαιτητών
Ο διαιτητής, οι βοηθοί διαιτητές και ο τέταρτος διαιτητής φοράνε στολές με παρόμοιο στυλ με τη
στολή των ποδοσφαιριστών. Μέχρι το 1950, οι διαιτητές συχνότερα φορούσαν σπορ σακάκια αντί
φανέλες. Η διαιτητική ομάδα πρέπει να φοράει στολή διαφορετικού χρώματος από τη στολή των
ποδοσφαιριστών. Το 1998, ο διαιτητής της Πρέμιερ Λιγκ Ντέιβιντ Έλερεϊ αναγκάστηκε να αλλάξει τη
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φανέλα του στα μέσα ενός παιχνιδιού μεταξύ της Άστον Βίλα και της Γουίμπλεντον ΦΚ καθώς
κρίθηκε πολύ παρόμοια με τη φανέλα που φορούσαν οι ποδοσφαιριστές της Γουίμπλεντον ΦΚ. Το
μαύρο χρώμα είναι το παραδοσιακό χρώμα που έχουν οι στολές της διαιτητικής ομάδας. Η έκφραση «ο
άντρας με τα μαύρα» χρησιμοποιείται ευρέως ως ένας ανεπίσημος όρος για το διαιτητή παρόλο που
όλο και περισσότερα χρώματα χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη εποχή. Το Παγκόσμιο Κύπελλο
Ποδοσφαίρου 1994 ήταν το πρώτο στο οποίο η ΦΙΦΑ επέτρεψε στη διαιτητική ομάδα να φορέσει
στολή που δεν ήταν μαύρου χρώματος. Μερικές φορές οι διαιτητές έχουν στη φανέλα τους το
λογότυπο του χορηγού, αν και περιορίζονται συνήθως στα μανίκια.

Διατροφή
Η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην απόδοση των ποδοσφαιριστών. Επίσης οι
ποδοσφαιριστές έχουν ειδικές απαιτήσεις από το σώμα τους. Για να ανταποκριθούν λοιπόν στις
απαιτήσεις αυτές πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένη διατροφή. Μια ελλιπής διατροφή μπορεί να
επηρεάσει δυσάρεστα την απόδοση τους. Ο ποδοσφαιριστής μπορεί να αυξήσει την απόδοση του εάν
έχει τις βασικές γνώσεις της διατροφής. Κύριο υπόστρωμα για την παραγωγή ενεργείας είναι οι
υδατάνθρακες. Το σωματικό λίπος φαίνεται να χρησιμοποιείται και αυτό ως ενεργειακό υπόστρωμα,
ιδιαιτέρα προς το τέλος του αγώνα και τις περιόδους ανάπαυσης. Τέλος ο ρόλος των πρωτεϊνών στην
παραγωγή ενεργείας δεν είναι ξεκάθαρος, αλλά φαίνεται να αποτελεί λιγότερο από το 10% της
συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης.
Λίπος
Δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς ειδικός για να καταλάβει ότι τα λιπαρά κρέατα, οι λιπαρές σάλτσες
και τα ντελίβερι δεν είναι σύμμαχος ενός αθλητή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφεύγει
τροφές που έχουν κάποια λιπαρά. Τα λιπαρά στις σωστές ποσότητες είναι ωφέλιμα για τη σωστή
λειτουργία του σώματος αλλά και την αντοχή του ποδοσφαιριστή. Ο στόχος είναι να καταναλώνεται
ένα ποσοστό 20% με 25% των ημερησίων θερμίδων από τα λιπαρά με τις υγιές πηγές λιπαρών όπως τα
ψάρια, το ελαιόλαδο και τους ωμούς ξηρούς καρπούς.
Νερό
Η σωστή ενυδάτωση είναι σημαντική οποιαδήποτε στιγμή ειδικά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το
τέλος του αγώνα. Οι παίχτες πρέπει να αποκαθιστούν τα υγρά που χάνονται στην προπόνηση αλλά και
στον αγώνα καθώς και μια ελαφρά αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αντοχή την
συγκέντρωση και τον χρόνο αντίδρασης ενός ποδοσφαιριστή. Για να αποκατασταθούν τα υγρά που
χάνονται με τον ιδρώτα κατά την διάρκεια του παιχνιδιού ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Προπόνηση
Η προπόνηση παίζει μεγάλο ρόλο στην ζωή των ποδοσφαιριστών καθώς μέσα από αυτήν καθορίζεται
η απόδοσή τους μέσα στον αγώνα.Για αυτόν τον λόγο οι προπονητές δίνουν βάση κυρίως στην
καλοκαιρινή προετοιμασία.Μέσα στην προετοιμασία οι ποδοσφαιριστές κάνουν ειδικές προπονήσεις
αντοχής,δύναμης,ταχύτητας,τακτικής,ευκαμψίας αλλά και ειδικά προγράμματα εκγύμνασης στα
γυμναστήρια.
Αντοχή
Η φυσική κατάσταση αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα στο ποδόσφαιρο διότι καθορίζει και
επηρεάζει την απόδοση του ποδοσφαιριστή.Ορίζεται ως ένα συστατικό στοιχείο της κατάστασης
απόδοσης μαζί με την τεχνική, την τακτική και την ψυχολογική προετοιμασία.Βασίζεται κυρίως στην
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συνδυασμένη δράση ενεργειακών διαδικασιών του οργανισμού και των μυών και εμφανίζεται ως
ικανότητα αντοχής,δύναμης,ταχύτητας καθώς και ευκαμψίας σε συνδυασμό με τις απαραίτητες
ψυχικές ιδιότητες για αυτές τις ικανότητες.Με τον όρο αντοχή εννοείτε γενικά η ικανότητα αντίστασης
στην κόπωση σε επιβαρύνσεις μεγάλης χρονικής διάρκειας καθώς και η ικανότητα της γρήγορης
αποκατάστασης του οργανισμού στο τέλος της επιβάρυνσης.Αν εξετάσουμε το ποσοστό της
εργαζόμενης μυϊκής μάζας η αντοχή διακρίνεται σε γενική και τοπική. Ο βαθμός εξειδίκευσης
ξεχωρίζει την αντοχή σε γενική (αερόβια) και ειδική (αναερόβια), ενώ ανάλογα με τον τρόπο εργασίας
των μυών διακρίνουμε την αντοχή σε στατική και δυναμική. Τέλος ανάλογα με τις κύριες κινητικές
ικανότητες που συμμετέχουν η αντοχή διακρίνεται σε αντοχή στην δύναμη, αντοχή στην ταχυδύναμη,
στην δύναμη σπριντ και στην ταχύτητα. Για τον ποδοσφαιριστή μεγάλη σημασία έχει κυρίως η γενική
και η ειδική αντοχή, δηλαδή η αερόβια και η αναερόβια αντοχή.Μια καλά ανεπτυγμένη βασική αντοχή
προσφέρει στον ποδοσφαιριστή βελτίωση της σωματικής ικανότητας απόδοσης,ελαχιστοποίηση των
τραυματισμών,μείωση των τεχνικών λαθών,αύξηση της ικανότητας ψυχικής επιβάρυνσης,σταθερή
υψηλή ταχύτητα αντίδρασης και σταθερή υγεία.
Ταχύτητα
Η ποδοσφαιρική ταχύτητα είναι μια πολυσύνθετη έννοια, που δεν αφορά μόνο την δρομική ταχύτητα,
αλλά και την ταχύτητα αντίδρασης, απόφασης, πρόβλεψης και αντίληψης. Η ταχύτητα είναι πολύ
σημαντική και εξαρτάται φυσικά από πολλούς παράγοντες όπως η ποδοσφαιρική εμπειρία, η
προπονητική υποδομή, η θέληση, η αποφασιστικότητα και η ευφυΐα. Στο παιχνίδι η αντίδραση του
ποδοσφαιριστή, προκύπτει κυρίως από οπτικά ερεθίσματα και πολύ λιγότερο από ακουστικά
ερεθίσματα. Έτσι, ο ποδοσφαιριστής θα πρέπει να ακολουθεί εξειδικευμένο ασκησιολόγιο στην
προπόνηση ποδοσφαιρικής ταχύτητας, στο οποίο θα αντιδρά σε οπτικό ερέθισμα κίνησης της μπάλας,
του συμπαίκτη του ή του αντιπάλου. Η προπόνηση ταχύτητας τοποθετείται πάντα στην αρχή της
προπονητικής μονάδας, αφού προηγηθεί μια καλή προθέρμανση.

37 από 38

Βιβλιογραφία/Πηγές
i el.wikipedia.org/wiki/Δημοσιογραφία
ii Annyrra P. Ezmperg
iii el.wikipedia.org/wiki/Θωμάς_Μητρόπουλος
iv www.sport24.gr/top-guns/fileris-top-guns/h_pio_vrwmikh_istoria_kai_ths_dhmosiografias.1926552.html
v el.wikipedia.org/wiki/Στάδιο_Χίλσμπορο
vi www.photogr.gr/articles/aboutphotography/42-kalyteroifotografoi
vii www.digitalphotos.gr/siteon/article/sport_photography/
viii www.posidonas-ilision.gr/igeia-diatrofi/diatrofi.html
ix el.wikipedia.org/wiki/Καλαθοσφαίριση
x el.wikipedia.org/wiki/Κατηγορία:Θέσεις_στην_καλαθοσφαίριση
xi el.wikipedia.org/wiki/Ποδόσφαιρο

