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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η νέες τεχνολογίες επηρέασαν τον αθλητισμό και δημιούργησαν νέες ευκαιρίες και 

προκλήσεις στην καθημερινή ζωή των αθλητών (ερασιτεχνών και επαγγελματιών), 

στους προπονητές και στις ομάδες, ενώ έδωσαν την ευκαιρία σε εκατομμύρια 

ανθρώπους, πρώτα να συμμετάσχουν σε διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις αλλά και να 

παρακολουθήσουν πλέον σε ζωντανή σύνδεση τα αθλήματα που τους ενδιαφέρουν. Η 

πληροφορική, το διαδίκτυο οι αισθητήρες, τα κοινωνικά μέσα διαφοροποίησαν τον 

απλό αθλητισμό που υπήρχε μέχρι τώρα  και δημιούργησαν έναν αθλητισμό με έντονα 

τα στοιχεία της ανταγωνιστικότητας, ενώ βοήθησαν την επιστήμη να βελτιώσει 

δραματικά την προπόνηση, την διατροφή, την πρόληψη τραυματισμών σε εκατομμύρια 

αθλητές όλων των αγωνισμάτων. 

 

ABSTRACT  

The new technologies have influenced sport and created new opportunities and 

challenges in the everyday life of athletes (amateurs and professionals), coaches and 

teams, and have given the opportunity to millions of people, first to participate in 

various sporting events and to watch live connection to the sports that interest them. 

Computing, internet sensors, social media have diversified the simple sport that has 

existed so far and have created a sport with strong elements of competitiveness while 

helping science dramatically improve training, nutrition, injury prevention to millions 

of athletes of all of the races. 

 

 


