


ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ 

ΑΓΩΝΕΣ 

Το Ρίο ντε Τζανέιρο πρόκειται να διοργανώσει 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016. 

Το Πιεονγκτσάνγκ πρόκειται να διοργανώσει 
τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2018. 

Το Τόκιο πρόκειται να διοργανώσει 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. 
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 
 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες (γαλλικά: Jeux 
olympiques, αγγλικά: Olympic Games) είναι αθλητική 
διοργάνωση πολλών αγωνισμάτων που γίνεται κάθε 

τέσσερα χρόνια. Η καταγωγή των αγώνων είναι 
η Αρχαία Ελλάδα, και έχουν αναβιωθεί από 

τον Γάλλο βαρώνο Πιέρ ντε Κουμπερτέν στα τέλη 
του 19ου αιώνα. Οι Αγώνες της Ολυμπιάδας, γνωστοί 
και ως Θερινοί Ολυμπιακοί, τελούνται κάθε τέσσερα 
χρόνια από το 1896 και μετά, με εξαίρεση τις χρονιές 

κατά τη διάρκεια των Παγκόσμιων πολέμων.. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%AD%CF%81_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%AD%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1896
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82


ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ: 
 

Ομαδικά αθλήματα ονομάζονται τα αθλήματα στα οποία 
το παιχνίδι είναι ομαδικό και οι ομάδες απαρτίζονται 

από μέλη τα οποία συνεργάζονται για να φτάσουν 
στην νίκη. Τα ομαδικά αθλήματα έχουν μεγάλη 

ποικιλία και απασχολούν πολλούς ανθρώπους σε όλο 
τον κόσμο. Το ενδιαφέρον μας για αυτού του είδους τα 

αθλήματα αυξάνεται διότι η ανταγωνιστικότητα που 
υπάρχει και η ποιότητα των αθλητών στις μέρες μας 

είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Επίσης τα ομαδικά 
αθλήματα σε επαγγελματικό επίπεδο έχουν τεράστια 

οικονομική σημασία. Πιο συγκεκριμένα τα ομαδικά 
αθλήματα που ανήκουν στους ολυμπιακούς αγώνες 

είναι τα εξής: 
 



Ομαδικά αθλήματα ..  

• Καλαθοσφαίριση (μπάσκετ) 
• Ενόργανη Γυμναστική 
• Πετοσφαίριση (βόλεϊ)     
• Υδατοσφαίριση (πόλο)  
• Beach Volley 
• Συγχρονισμένη Κολύμβηση 
• Χειροσφαίριση (χάντμπολ) 
• Σοφτμπολ 
• Αντισφαίριση-Επιτραπέζια Αντισφαίριση (τένις - πινκ πονκ)    
• Αντιπτέριση (μπατμιντον)    
• Μπέιζμπολ 
• Ποδόσφαιρο 
• Κωπηλασία 
• Ρυθμική  
• Χόκεϊ (σε πάγο ή σε γρασίδι)  
• Καλλιτεχνικό Πατινάζ   

 



Καλαθοσφαίριση 
 

Κανόνες: 
 

• Η καλαθοσφαίριση ή πιο συχνά μπάσκετ, είναι ένα ομαδικό άθλημα. Εμπνευστής και 
δημιουργός του ήταν ο Καναδός, καθηγητής φυσικής αγωγής στο Σπρίνγκφιλντ της 
Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, Τζέιμς Νάισμιθ. 

 

• Παίζεται με δύο ομάδες των πέντε ατόμων σε ένα (συνήθως κλειστό, που στο έδαφός του έχει 
παρκέ) γήπεδο με δύο αντικριστά καλάθια. Οι παίκτες επιτρέπεται να ακουμπήσουν την μπάλα 
μόνο με τα χέρια (ωστόσο δε συνιστά παράβαση εάν αυτή ακουμπήσει και οποιοδήποτε άλλο 
μέρος του σώματος, εκτός από τα πόδια). Σκοπός των ομάδων είναι να βάλουν με [σουτ] την 
μπάλα μέσα από το καλάθι όσο το δυνατόν περισσότερες φορές στα 40 λεπτά του αγώνα 
(τέσσερα δεκάλεπτα). Η ομάδα που θα πετύχει περισσότερους πόντους είναι η νικήτρια. Εάν ο 
αγώνας λήξει ισόπαλος, οι ομάδες συνεχίζουν σε πεντάλεπτη παράταση κ.ο.κ. Κάθε ομάδα έχει 
5 παίκτες ανά πάσα στιγμή μέσα στο γήπεδο, ενώ κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει άλλους 4 παίκτες (που βρίσκονται στον πάγκο), πραγματοποιώντας 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 ταυτόχρονα να κτυπά τη μπάλα στο πάτωμα 
(ντρίμπλα) ή να σταματήσει και να δώσει πάσα. Αλλιώς η μπάλα πηγαίνει στην αντίπαλη ομάδα. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%83%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AD%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%B9%CE%BC%CF%82_%CE%9D%CE%AC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B8
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B9_(%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%84)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%83%CE%B1


 

• 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 
καλέσει τους παίκτες του στον πάγκο για να τους δώσει οδηγίες, τέσσερις φορές στον 
αγώνα. Αυτό λέγεται time-out και κατά τη διάρκειά του ο αγώνας διακόπτεται για 1 λεπτό, 
ενώ οι παίκτες συγκεντρώνονται στους πάγκους. 

 

• Στο παρκέ υπάρχει η γραμμή του τρίποντου (στα 6,75 μέτρα στην Ευρώπη για διοργανώσεις 
υπό την αιγίδα της FIBA, 7.25 στο NBA), που ορίζει την αξία κάθε σουτ. Οι αθλητές μπορούν 
να σκοράρουν για 2 πόντους (μέσα από τη γραμμή) ή για 3 (έξω από αυτήν, εφόσον δεν την 
πατούν). Για 1 πόντο μετράει η βολή, την οποία σουτάρουν οι παίκτες, κατόπιν υποδείξεως 
των διαιτητών (ενώ ο χρόνος έχει διακοπεί) μετά από φάουλ ή τεχνική ποινή. 

https://el.wikipedia.org/wiki/FIBA
https://el.wikipedia.org/wiki/NBA


 Καλαθοσφαίριση στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες: 

 Η καλαθοσφαίριση εντάχθηκε στα ολυμπιακά αθλήματα της ανδρικής κατηγορίας κατά 
τους Αγώνες του Βερολίνου (1936) και από τότε βρίσκεται μόνιμα στο πρόγραμμα 

των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Νωρίτερα είχε παρουσιαστεί δύο φορές ως 
άθλημα επίδειξης, το 1904 και το 1924. Το γυναικείο τουρνουά προστέθηκε στους 

Αγώνες του Μόντρεαλ (1976). Διοργανώτρια αρχή είναι η Διεθνής Ομοσπονδία 
Καλαθοσφαίρισης (FIBA) σε συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. 

  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1936
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1904
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1924
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1976
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE


Ενόργανη Γυμναστική 
 

Γενικά: 
 

H ρυθμική γυμναστική είναι ένα άθλημα στο οποίο 
άτομα ή ομάδες αθλητριών (από 2 έως 6 άτομα) 

χειρίζονται ένα ή περισσότερα από τα εξής όργανα: 
 

σχοινί, 
κορύνες (δύο ανά αθλήτρια), 
στεφάνι, 
μπάλα, 
Κορδέλα 

 





Γυμναστική στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες: 

  

Η γυμναστική περιλαμβάνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες από την Α΄ Ολυμπιάδα του 
1896 στην Αθήνα και αποτελεί ένα από τα βασικά ολυμπιακά αθλήματα. Το 1928 στην 
Ολυμπιάδα του Άμστερνταμ προστέθηκαν και τα γυναικεία αγωνίσματα γυμναστικής. 

Ως το 1980 στις Ολυμπιάδες γινόταν μόνο η ενόργανη γυμναστική. Από το 1984 στο Λος 
Άντζελες προστέθηκε και η ρυθμική γυμναστική που είναι καθαρά γυναικείο άθλημα. 
Το 2000 στο Σύδνεϋ μπήκε το τραμπολίνο. 

Η Ελλάδα έχει συνολικά 10 μετάλλια (4 χρυσά, 3 ασημένια, 3 χάλκινα) στη γυμναστική. 
Από αυτά εννέα είναι από την ενόργανη (τα περισσότερα το 1896) κι ένα στη ρυθμική. 

 

 Χρυσά: 4 

 Ασημένια: 3 

 Χάλκινα: 3 

 Σύνολο: 10 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1896
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1896
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1928
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1980
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B7_%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1984
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B4%CE%BD%CE%B5%CF%8A
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1896


Χρυσά: 

 Ιωάννης Μητρόπουλος: κρίκοι (1896) 

 Νικόλαος Ανδριακόπουλος: αναρρίχηση επί καλώ (1896) 

 Ιωάννης Μελισσανίδης: ασκήσεις εδάφους (1996) 

 Δημοσθένης Ταμπάκος: κρίκοι (2004) 

 

Ασημένια: 
 

 Θωμάς Ξενάκης: αναρρίχηση επί καλώ (1896) 

 Πανελλήνιος Γ.Σ.: δίζυγο ομαδικό (1896) 

 Δημοσθένης Ταμπάκος: κρίκοι (2000) 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1896
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1896
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1996
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_2004
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%82_%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%82_%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%82_%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1896
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93.%CE%A3.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1896
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_2000


Χάλκινα: 
 

 Πέτρος Περσάκης: κρίκοι (1896) 

 Εθνικός Γ.Σ.: δίζυγο ομαδικό (1896) 

 Ομάδα ρυθμικής: (2000 Πολλάτου, Πανταζή, Αϊνδιλή, Χριστοδούλου, Γεωργάτου, 
Καρυάμη) 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1896
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%93.%CE%A3.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1896
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_2000
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B6%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7_%CE%91%CF%8A%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BB%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%85%CE%AC%CE%BC%CE%B7&action=edit&redlink=1


Πετοσφαίριση 

Η πετοσφαίριση επινοήθηκε το 1895 από 
τον Αμερικανό καθηγητή Γουίλιαμ Μόργκαν, που εργαζόταν στο 

παράρτημα της ΧΑΝ (YMCA) του Χόουλιοκ, στην 
πολιτεία Μασαχουσέτη των ΗΠΑ. Προσπαθώντας να δημιουργήσει 

ένα ομαδικό παιχνίδι κλειστού χώρου, χωρίς τον κίνδυνο 
τραυματισμών, επινόησε το βόλεϊ. Αρχικά ονόμασε το παιχνίδι 

"μιντονέτ". Το όνομα βόλεϊ δόθηκε λίγο αργότερα, έπειτα από έναν 
αγώνα επίδειξης, μάλλον από τον Άλφρεντ Χάλστιντ. 

Το νέο άθλημα διαδόθηκε πολύ γρήγορα, κυρίως μέσω των 
παραρτημάτων της Χ.Α.Ν. στις πολιτείες των ΗΠΑ και σε όλο τον 

κόσμο. Στην Ευρώπη μεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια του Α΄ 
παγκοσμίου πολέμου από τους Αμερικανούς στρατιώτες. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/1895
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC_%CE%9C%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%8C%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%83%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AD%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82


Αρχικά παιζόταν με διάφορες μπάλες. 
Το 1900 κατασκευάστηκε η πρώτη ειδική μπάλα 
βόλεϊ. Το 1947 ιδρύθηκε η Διεθνής Ομοσπονδία 

Πετοσφαίρισης (Fédération Internationale de 
Volleyball ή FIVB) στο Παρίσι, η οποία διαμόρφωσε 
ενιαίους διεθνείς κανονισμούς. Το1963 ιδρύθηκε 

και Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 
Πετοσφαίρισης (Confédération Européenne de 

Volleyball ή CEV). Το 1964 αποτέλεσε σημαντική 
χρονιά για το βόλεϊ, αφού εντάχθηκε στο 

πρόγραμμα της Ολυμπιάδας του Τόκιο, τόσο για 
τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/1900
https://el.wikipedia.org/wiki/1947
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1963
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1964
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BA%CE%B9%CE%BF


Υδατοσφαίριση: 
 

Η Υδατοσφαίριση είναι ομαδικό άθλημα, το οποίο 
διεξάγεται σε πισίνα, από δύο επταμελείς ομάδες - 
έξι παίκτες και έναν τερματοφύλακα. Ο σκοπός του 
παιχνιδιού είναι η επίτευξη τερμάτων με την ρίψη 
της μπάλας μέσα στο τέρμα που φυλάσσεται από 

τον τερματοφύλακα, και νικήτρια είναι η ομάδα με 
τα περισσότερα τέρματα. Το παιχνίδι έχει 

ομοιότητες με τη χειροσφαίριση και το χόκεϊ επί 
πάγου. Στην Ελλάδα μεγαλύτερη κατηγορία είναι 

η Α1 Κατηγορία υδατοσφαίρισης ανδρών.    

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CF%8A_%CE%B5%CF%80%CE%AF_%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CF%8A_%CE%B5%CF%80%CE%AF_%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8E%CE%BD


Διεξάγεται από το 1996 αν και από τότε έχει αλλάξει 
πολύ. Συχνά οι κανονισμοί αλλάζουν, σε μια 

προσπάθεια της διεθνούς ομοσπονδίας να κάνει 
το άθλημα πιο κινητικό και θεαματικό. Σύμφωνα 
με μια φήμη, κάποτε στις Ινδίες Άγγλοι έφιπποι 

παίζοντας το πόλο από στραβό χτύπημα έστειλαν 
τη μπάλα σε παρακείμενη λίμνη. Οι πολίστες 

βρήκαν την ευκαιρία να βουτήξουν στο νερό για 
να δροσίσουν την μπάλα και διαπίστωσαν ότι 

μπορεί να γίνει ένα ανάλογο παιχνίδι μέσα στο 
νερό. Έτσι, με μια μικρή μπάλα του πόλο παίχτηκε 

για πρώτη φορά πόλο σε πισίνα που είχε για 
τέρματα δυο βάρκες σε απόσταση 50 μέτρων. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/1926
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B1


Αργότερα ο χώρος μίκρυνε και η μπάλα μεγάλωσε. Άγγλοι κολυμβητές με 
φανατικότερο τον Ουίλσον από τη Γλασκώβη οργάνωσαν τους 

πρώτους ανεπίσημους αγώνες το 1876. Σε 10 χρόνια συντάχθηκαν οι 
πρώτοι κανονισμοί και έγιναν οι πρώτοι αγώνες του πρωταθλήματος. 
Το 1890 παίχτηκε σε ανοικτό κολυμβητήριο του Κένσιγκτον ο πρώτος 
διεθνής αγώνας μεταξύ της Αγγλίας και της Σκωτίας. Υπήρχε μεγάλος 

φανατισμός και οι Άγγλοι κέρδισαν με 4-0. Ο θόρυβος που 
δημιουργήθηκε διέδωσε το άθλημα στην Ουαλία και την Ιρλανδία. 

Το 1901 έγινε και ο πρώτος διεθνής αγώνας στη Βιέννη με αντιπάλους 
μια ομάδα της Ουγγαρίας και τη Βίνερ Ατλέτικ σπορ κλαμπ και το πόλο 
προστέθηκε στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων το 1900. Μέχρι 

το 1930 στις ΗΠΑ ήταν δημοφιλής μια παραλλαγή του αθλήματος όπου 
παιζόταν με μισοφουσκωμένη μπάλα και είχε αντικειμενικό σκοπό την 

κατοχή της για όσο το δυνατό μεγαλύτερο διάστημα. 
Για πολλά χρόνια η Ουγγαρία ήταν η βασίλισσα της Ευρώπης και του 

κόσμου. Κατέκτησε τον τίτλο 10 φορές στις 14 πρώτες διοργανώσεις. 
Στη συνέχεια ξεπετάχτηκε η πρώην Σοβιετική Ένωση και η Γερμανία. 
Από το 1985 συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα και η υδατοσφαίριση 

γυναικών με πρώτη πρωταθλήτρια την Ολλανδία 

https://el.wikipedia.org/wiki/1876
https://el.wikipedia.org/wiki/1890
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1901
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1900
https://el.wikipedia.org/wiki/1930
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1


BEACH VOLLEYBALL 
 

ΣΚΟΠΟΣ: 
 

• Παίζεται ανάμεσα σε ομάδες των δύο αθλητών ή 
αθλητριών, σε γήπεδο διαστάσεων 16 x 8 μέτρων, πάνω 
στην άμμο. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να περάσει η 
μπάλα πάνω από το δίχτυ και να προσγειωθεί στο γήπεδο 
της αντίπαλης ομάδας και παράλληλα να αποφευχθεί 
αντίστοιχη ενέργεια από την αντίπαλη ομάδα.  
 

• Οι πρώτες αναφορές για ομάδες έξι ατόμων, που έπαιζαν 
βόλεϊ στην άμμο έρχονται από τις παραλίες της 
Χαβάης. Στις αρχές της δεκαετίας του `30, οι παίχτες από 
έξι μειώθηκαν σε δύο, ενώ απαγορευόταν τα «καρφιά».  
 



• Το Μπιτς Βόλεϊ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο 
πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων, το 1992, στην 
Αλμέρια. Το 1996, στην Ατλάντα, το άθλημα 
συμπεριελήφθη κανονικά στο πρόγραμμα των 
Ολυμπιακών Αγώνων, για τους άνδρες και τις 
γυναίκες, με χρυσούς Ολυμπιονίκες τους 
Αμερικανούς Κάρς Κίραλι και Κεντ Στέφες και τις 
Βραζιλιάνες Σάντρα Πίρες και Τζάκι Σίλβα. 
Σήμερα, περισσότερες από 150 χώρες 
καλλιεργούν επίσημα το άθλημα. Η παγκόσμια 
κατάταξη των ομάδων αποτελεί τη βάση για την 
πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.  

 



ΑΘΛΗΤΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ: 
 

Ανάμεσα στους «μεγάλους» αθλητές του μπιτς 
βόλεϊμπολ ξεχωρίζει ο Αμερικανός Kάρς Κίραλι, ο 

οποίος έκανε μια σημαντική καριέρα, 
κατακτώντας τρία Ολυμπιακά μετάλλια, τα δυο 
στην πετοσφαίριση, το 1984 στο Λος Άντζελες 
και το 1988 στη Σεούλ, και το τρίτο στο μπιτς 
βόλεϊ στην Ατλάντα το 1996 και μάλιστα στην 

παρθενική εμφάνιση του αθλήματος στο 
επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Έτσι, βρέθηκε ανάμεσα σε ελάχιστους αθλητές, 

που έχουν κατορθώσει να κατακτήσουν 
Ολυμπιακά μετάλλια, σε διαφορετικά 

αγωνίσματα ενός αθλήματος. 



ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: 
 

Το 1984 στο Λος Άντζελες η Συγχρονισμένη 
Κολύμβηση μπήκε για πρώτη φορά στο 
επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών 

Αγώνων. Από τότε, είτε στο σόλο 
(καταργήθηκε το 1996), είτε στο ντουέτο και 

στο ομαδικό, το θέαμα υπερτερεί του 
αθλήματος.  

 



Η Ολυμπιακή του ιστορία: 
 

    Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, το 1948 έως και το 1968, στο Μεξικό, 
η Συγχρονισμένη Κολύμβηση παρουσιαζόταν ως άθλημα επίδειξης στις 
Ολυμπιακές πισίνες. Χρειάστηκε να περάσουν 16 χρόνια έως ότου να 
συμπεριληφθεί το άθλημα στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 
Λος Άντζελες, το 1984. Απευθύνεται μόνο σε γυναίκες, αν και κατά καιρούς έχουν 
υπάρξει μεμονωμένες προσπάθειες από άνδρες. 

     
    Αρχικά, το πρόγραμμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες περιελάμβανε τα αγωνίσματα 

του σόλο και του ντουέτου. Το 1996, όμως, το σόλο καταργήθηκε. Το νέο 
αγώνισμα ήταν το ομαδικό, στο οποίο αγωνίζονται με οκτώ αθλήτριες. 

    
    Έως το 1998 όλα τα χρυσά και ασημένια μετάλλια στις μεγάλες διεθνείς 

διοργανώσεις είχαν κατακτηθεί από αθλήτριες των ΗΠΑ και του Καναδά. Ωστόσο, 
μετά το 1996, η αποχώρηση πολλών μεγάλων αθλητριών αποδυνάμωσε τις δύο 
χώρες και αναδείχθηκαν νέες δυνάμεις όπως η Ρωσία, η Ιαπωνία, η Γαλλία, η Κίνα 
και η Ιταλία. 

 



Κανονισμοί-Άγνωστες λέξεις: 

    Το αγώνισμα πραγματοποιείται σε πισίνα με διαστάσεις 30 μέτρων μήκος και 20 
μέτρων πλάτος, ενώ το βάθος της πισίνας πρέπει να είναι 3 μέτρα. Στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες κάθε χώρα μπορεί να μετέχει σε ένα ντουέτο και σε ένα 
ομαδικό αγώνισμα. Οι κολυμβήτριες εκτελούν τις ασκήσεις μέσα στο νερό με 
μουσική και κρίνονται για τις τεχνικές τους ικανότητες καθώς και για την 
καλλιτεχνική τους παρουσίαση. 

 
  Μαγιό: Το μαγιό πρέπει να είναι κατάλληλο για αθλητικό γεγονός και πρέπει να μην 

είναι διαφανές. 
 
  Συνδετήρας μύτης: Ένα μικρό κλιπάκι από σύρμα καλυμμένο με πλαστικό υλικό, το 

οποίο δεν αφήνει το νερό να εισέλθει στο ιγμόρειο κατά την διάρκεια των 
υποβρύχιων κινήσεων.  

 
  Ζελατίνη: Είναι απαραίτητη για να συγκρατεί τα μαλλιά των αθλητριών καθώς 

κολυμπάνε. Τα μαλλιά των κολυμβητριών δένονται ή συγκρατούνται με ζελέ, 
ώστε να μην εμποδίζουν την αθλήτρια. 

 



Τρόπος διεξαγωγής στους 
Ολυμπιακούς: 

 Οι αθλήτριες εκτελούν δύο προγράμματα, το τεχνικό και το ελεύθερο πρόγραμμα. Το τεχνικό πρόγραμμα 
περιλαμβάνει υποχρεωτικά στοιχεία που εκτελούνται με ορισμένη σειρά (εννέα για το ντουέτο και δέκα 
για το ομαδικό), ενώ το ελεύθερο πρόγραμμα επιτρέπει στις αθλήτριες να εκτελέσουν μία σύνθεση της 

επιλογής τους και αξιολογείται με δύο ειδών βαθμολογίες. Μία για το τεχνικό μέρος και μια για το 
καλλιτεχνικό. 

Τεχνικό πρόγραμμα: περιλαμβάνει υποχρεωτικά στοιχεία που εκτελούνται σε ορισμένη σειρά, με 
συγκεκριμένη χρονική διάρκεια 2:20 λεπτά στο ντουέτο και 2:50 λεπτά στο ομαδικό. Η συνολική 

βαθμολογία αποτελείται από το βαθμό της εκτέλεσης (Execution) 50% και το βαθμό της συνολικής 
εντύπωσης (Overall Impression) 50%. 

Ελεύθερο πρόγραμμα: περιλαμβάνει την παρουσίαση μίας χορογραφίας με ελεύθερη επιλογή φιγούρων, 
κολυμβητικών στιλ ή και μέρη αυτών σε συνδυασμό με την μουσική. Η τεχνική βαθμολογία αποτελεί το 

50% και η καλλιτεχνική το υπόλοιπο 50% της συνολικής βαθμολογίας. 

Οι βαθμοί των δύο προγραμμάτων (50% τεχνικό και 50% ελεύθερο), αποτελούν την τελική βαθμολογία 
(100%). Ποινή δύο βαθμών δίνεται στις αθλήτριες που δεν εκτελούν τα τεχνικά στοιχεία με την 

καθορισμένη σειρά (τεχνικό πρόγραμμα), όπως επίσης αν χρησιμοποιήσουν τα πλάγια της πισίνας ή τον 
πυθμένα της. 

Στο ντουέτο, όπου μετέχουν 24 ζευγάρια, διεξάγεται προκριματικός, απ' όπου προκρίνονται οι δώδεκα 
καλύτερες ομάδες μεταφέροντας τη βαθμολογία τους από το τεχνικό μέρος. Στον τελικό εκτελούν το 

ελεύθερο πρόγραμμα και η τελική κατάταξη προκύπτει και πάλι από την πρόσθεση των βαθμολογιών των 
δύο προγραμμάτων (50% τεχνικό και 50% ελεύθερο). 

Στο ομαδικό, όπου μετέχουν οκτώ ομάδες, διεξάγεται απευθείας τελικός με δύο ξεχωριστά μέρη (τεχνικό και 
ελεύθερο), που προσμετρώνται κατά 50% το καθένα στην τελική βαθμολογία. 

 



Τα μετάλλια ανά αγώνισμα: 
 

    Τα ολυμπιακά αγωνίσματα της Συγχρονισμένης Κολύμβησης είναι πλέον δύο (Ντουέτο και 

Ομαδικό, ενώ έχει καταργηθεί το σόλο, μετά τους Ολυμπιακούς της Βαρκελώνης). 

 
 

Τα μετάλλια στο Ομαδικό: 
 
 
1996 Ατλάντα: ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία 
2000 Σίδνεϊ: Ρωσία, Ιαπωνία, Γαλλία 
2004 Αθήνα: Ρωσία, Ιαπωνία, ΗΠΑ 
2008 Πεκίνο: Ρωσία, Ισπανία, Κίνα  

 
 
 



Τα ατομικά αθλήματα των 
Ολυμπιακών Αγώνων: 

 • 'Αρση βαρών 
• Ιππασία 
•  Ιστιοπλοΐα 
• Κάνοε / καγιάκ  
• Κάνοε / καγιάκ σπρίντ 
• Κάνοε / καγιάκ σλάλομ 
•  Κωπηλασία 
• Ξιφασκία 
• Ποδηλασία 
• Πυγμαχία 
• Σκοποβολή 
• Στίβος   
• Ενόργανη 
• Τζούντο 
• Κολύμβηση 
• Κατάδυση 
• Τοξοβολία 
• Τραμπολίνο     
• Αντισφαίριση 
• Πάλη 
• Ταεκβοντό 
• Καράτε 
• Ρυθμική 
• Επιτραπέζια Αντισφαίριση(Πινγκ- Πονγκ)   
 



Ι π π α σ ί α  
 

• Τα αναγνωρισμένα από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιππασίας  αγωνίσματα είναι 
τα ακόλουθα:  

• Υπερπήδηση εμποδίων 
• Ιππική δεξιοτεχνία 
• Ιππικό τρίαθλο    
•   

Το ξ ο β ο λ ί α  
 

• Στους Ολυμπιακούς Αγώνες το άθλημα διεξάγεται στο ύπαιθρο, για τις εξής 
κατηγορίες: Ατομικό, ανδρών και γυναικών και Ομαδικό, ανδρών και 
γυναικών. 

• Οι αθλητές αγωνίζονται από όρθια στάση και σκοπός τους είναι να 
χτυπήσουν με το βέλος τους το μικρότερο εσωτερικό κύκλο, διαμέτρου 12 
εκατοστών, ενός στόχου με συνολική διάμετρο 122 εκατοστά.  
Κάθε επιτυχημένη βολή στα ενδιάμεσα δακτυλίδια, βαθμολογείται με δύο 
έως εννέα βαθμούς, ανάλογα με το δακτυλίδι που έχει πετύχει ο αθλητής με 
το βέλος του. 
 



Ι σ τ ι ο π λ ο ΐ α  
 

• Οι αγώνες Ιστιοπλοΐας διεξάγονται σε υδάτινους στίβους. Η σήμανσή τους γίνεται με 
σημαδούρες,  οι οποίες οριοθετούν τις διαδρομές, που πρέπει να ολοκληρώσουν οι αγωνιζόμενοι. 
Κατά τη διάρκεια αγώνων Ιστιοπλοΐας οι αθλητές καλούνται να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τους 
αντιπάλους τους, αλλά  και απρόβλεπτα και ακραία καιρικά φαινόμενα. 

 

Π υ γ μ α χ ί α  
 

• Στους Ολυμπιακούς Αγώνες συμμετέχουν μόνο άνδρες. Αγώνες Πυγμαχίας γυναικών εμφανίστηκαν 
το 1993 αλλά δεν έχουν ακόμα συμπεριληφθεί στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Οι πυγμάχοι στην 
αρχαιότητα αλλά και σήμερα αγωνίζονται σε ζευγάρια κατόπιν κλήρωσης, ανά κατηγορία κιλών και 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 17 χρονών και όχι μεγαλύτεροι από 34 χρονών. Ο αγώνας διαρκεί 
τέσσερις γύρους των δύο λεπτών με μονόλεπτο διάλειμμα ενδιάμεσα των γύρων.   
 



 Η 'Αρση βαρών θεωρείται το άθλημα των δυνατών. Η ιστορία έχει 
όμως αποδείξει ότι η δύναμη του αθλητή πρέπει να συνοδεύεται 
από σωστή τακτική και την καθοδήγηση ενός άξιου προπονητή. Το 

άθλημα της 'Αρσης βαρών διεξάγεται σε δυο κινήσεις, που 
εκτελούνται με την ακόλουθη σειρά: α) αρασέ, β) επολέ ζετέ. Σε 
κάθε κίνηση επιτρέπονται μόνο τρεις προσπάθειες. Οι αγώνες 
διοργανώνονται για άνδρες και γυναίκες που αγωνίζονται σε 

συγκεκριμένες κατηγορίες, σύμφωνα με το σωματικό τους βάρος. 
  

O Πύρρος Δήμας έχει κατακτήσει 4 μετάλλια! 
 
 



Ενόργανη  
Το ολυμπιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει οκτώ ανδρικά αγωνίσματα 

ενόργανης: έξι ατομικά αγωνίσματα οργάνων, το ατομικό σύνθετο 
και το ομαδικό σύνθετο. Σε παλιότερες ολυμπιάδες διεξήχθησαν και 

άλλα αγωνίσματα γυμναστικής. 
Στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας, στο 

Παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής της Γλασκώβης. Ο 
Έλληνας πρωταθλητής εκτέλεσε άψογα το πρόγραμμά του και 
συγκεντρώνοντας 15,800 βαθμούς (βαθμός δυσκολίας: 6,800, 

βαθμός εκτέλεσης: 9,000), κατάκτησε το χρυσό μετάλλιο στους 
κρίκους. 

 



• Η Τοξοβολία  
• είναι ένα ολυμπιακό άθλημα. Υπάρχουν δύο κατηγορίες τόξων, τα 

ολυμπιακά και τα σύνθετα τόξα. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
λαμβάνουν μέρος μόνο οι αθλητές που αγωνίζονται με ολυμπιακό τόξο 
Ο κάθε αθλητής εντάσσεται σε μια κατηγορία ανάλογα με την ηλικία 
του. Η απόσταση στην οποία διαγωνίζονται οι αθλητές αλλάζει 
ανάλογα με το είδος του αγώνα και την κατηγορία στην οποία 
εντάσσεται ο κάθε αθλητής. Για παράδειγμα, στους ολυμπιακούς 
αγώνες η επίσημη απόσταση είναι τα εβδομήντα μέτρα. Οι επίσημες 
αποστάσεις για την κατηγορία γυναικών είναι 70m - 60m - 50m - 30m. 
Για την κατηγορία αντρών είναι 90m - 70m - 50m - 30m.  



Αντιπτέριση(Μπάντμιντον) 

• Ο αγώνας ολοκληρώνεται στα τρία νικηφόρα 

γκέιμς των 21 πόντων. Αν οι δύο ομάδες είναι 

ισόπαλες 20-20, τότε το γκέιμ ολοκληρώνεται 

όταν η μία από τις δύο φτάσει τη διαφορά 

στους δύο πόντους ή όταν φτάσει στους 30 

πόντους. Και τα δύο πόδια θα πρέπει να είναι 

στο έδαφος στο σερβίς. Πόντος κερδίζεται 

όταν η φτερωτή σφαίρα πέσει στο έδαφος και 

εντός των πλαισίων. 

 



Κολύμβηση  
 

Τα 10 πλεονεκτήματα που προσφέρει η επαφή με το νερό 
 

Εκεί που όμως οι απόψεις αρχίζουν να διίστανται, είναι στο 
ποιο άθλημα είναι το καλύτερο για την ενίσχυση της 

υγείας. Υπάρχουν άλλωστε εκατοντάδες διαφορετικοί 
τρόποι εκγύμνασης του σώματος και αδιαμφισβήτητα ο 
καθένας έχει τα δικά του πλεονεκτήματα. Η κολύμβηση 

ωστόσο, πέρα από το ότι είναι μια από τις πιο 
διαδεδομένες μορφές άθλησης, είναι και από τις πιο... 
φιλικές προς τον οργανισμό. Παρουσιάζουμε τους δέκα 
λόγους που η επαφή με το νερό είναι ένα πραγματικό 

βάλσαμο στον ανθρώπινο οργανισμό. 
 



Ελεύθερο στυλ κολύμβησης  
 

Πιθανότατα το πιο διαδεδομένο στυλ 
κολύμβησης και το πιο γρήγορο από πλευράς 

ταχύτητας στυλ κολύμβησης.  

 



Στάση σώµατος  
 

Η γενική στάση του σώµατος για το ελεύθερο κολύµπι είναι σ' 
επίπεδη σχεδόν θέση όσο πιο οριζόντια γίνεται µε την επιφάνεια 
του νερού τόσο και µε την γραµµή του σώµατος µε το κεφάλι. Η 

γραµµή του νερού βρίσκεται περίπου στο σηµείο που ξεκινούν τα 
μαλλιά, µε τα µάτια να κοιτάζουν μπροστά και κάτω. Εάν το κεφάλι 
είναι σηκωμένο προς τα πάνω τότε θα αναγκάσει τους γοφούς και 
τα πόδια να χαµηλώσουν µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η μετωπική 

αντίσταση στο σώµα. Εάν αντίθετα το κεφάλι είναι χαμηλωμένο 
προς τα κάτω τότε θα αναγκαστούν τα πόδια να σηκωθούν προς τα 
πάνω µε αποτέλεσµα η κλοτσιά να χάνει την αποτελεσματικότητα 
της. Οι ώµοι πρέπει να παραµένουν στην επιφάνεια του νερού και 

να κινούνται µαζί µε την τον βραχίονα. Με την τεχνική αυτή οι 
γοφοί κινούνται κοντά στην επιφάνεια του νερού και τα πόδια 

παραµένουν σε ευθεία µε το σώµα. 
 



Τεχνική των ποδιών  
 

Η κλοτσιά του ποδιού για την ελεύθερη κολύμβηση πρέπει να προέρχεται 
από τους γοφούς και τα δύο πόδια πρέπει να κλοτσούν µε ίση δύναµη. Τα 

πόδια κλοτσούν πάνω κάτω εναλλακτικά, µε την προώθηση να 
προκαλείται µε την κίνηση προς τα κάτω. Ωστόσο πρέπει να γίνεται ένα 

μικρό λύγισµα του γονάτου λόγω της πίεσης του νερού ώστε να 
παράγεται η απαιτούμενη προώθηση στην κλοτσιά προς τα κάτω. Η 

κλοτσιά προς τα κάτω ξεκινά από τους γοφούς και χρησιμοποιούνται οι 
μυς των μοιρών για το ίσιωµα του ποδιού στο γόνατο, τελειώνοντας µε το 
πόδι τεντωμένο ώστε να επιτρέψει στην επιφάνεια του να κινηθεί πάνω 
στο νερό. Καθώς το πόδι κινείται προς τα πάνω, η πατούσα και το πίσω 

μέρος του ποδιού σπρώχνουν προς τα πάνω και προς τα πίσω ενάντια στο 
νερό. Το ανοδικό λάκτισµα επιβραδύνει και σταµατά καθώς το πόδι 

πλησιάζει και σπάζει ελάχιστα στην επιφάνεια νερού. Οι αστράγαλοι είναι 
χαλαρωμένοι και τα δάχτυλα των ποδιών τεντωμένα για να επιδράσουν 
όταν πρέπει να κλοτσήσουµε και το βάθος του λακτίσµατος των ποδιών 

πρέπει να είναι μέσα στο γενικό βάθος του σώµατος. 



Τεχ νική  των χεριών  
 

• Κατά την διάρκεια της ελεύθερης κολύµβησης η συνεχόμενη και 
εναλλασσόµενη κίνηση των χεριών παρέχει την περισσότερη δύναµη και 
προώθηση ολόκληρης της κίνησης στην ελεύθερη κολύµβησης. 
 

Πιάσιµο  
 

• Το χέρι επεκτείνεται προς τα εµπρός κάτω από το νερό χωρίς τέντωµα. Ο 
βραχίονας επεκτείνεται πλήρως ακριβώς κάτω από την επιφάνεια νερού. 
 

Φάση προώθησης  
 

• Το χέρι σπρώχνει μέσα στο νερό προς τα κάτω, προς το εσωτερικό και 
έπειτα προς τα πάνω. Ο αγκώνας είναι ψιλωµένος στο τέλος του 
σπρωξίµατος προς τα κάτω και παραµένει ψιλωµένος σε όλο το 
σπρώξιµο. Το χέρι τραβά κατευθείαν προς το μηρό και προς τα πάνω στην 
επιφάνεια νερού. 



Φ ά σ η  α ν ά κα µ ψ η ς  
 

•  Οι αγκώνες λυγίζουν πρώτα για να βγουν από το νερό. Το χέρι και 
τα δάχτυλα βγαίνουν πλήρως από το νερό και ακολουθούν µια 
ευθεία γραµµή σύµφωνα µε τη γραµµή του σώµατος πέρα από την 
επιφάνεια νερού. Οι αγκώνας είναι λυγισµένοι και ψηλά και ο 
βραχίονας είναι πλήρως χαλαρωµένος. 

 

Α ν α π ν ο ή  
 

• Το κεφάλι στρέφεται στο πλάι κατά την εισπνοή για την φάση 
αναπνοής στην ελεύθερη κολύμβηση. Το κεφάλι αρχίζει να γυρίζει 
στο τέλος της ανόδου του σπρωξίµατος του βραχίονα και γυρίζει 
αρκετά ώστε το στόµα να είναι τελείως έξω το νερό για να 
εισπνεύσει. Η εισπνοή μπορεί να γίνει και από τις δύο πλευρές 
εναλλακτικά ή συνέχεια από την µία πλευρά ανάλογα µε το πώς 
βολεύει τον κολυµβητή. 
 



Βραδεία  

• Ο αέρας εκπνέεται σίγα από το στόµα και την 
μύτη μέσα στο νερό την διάρκεια που τα χέρια 
σπρώχνουν το νερό. Η εκπνοή ελέγχεται ώστε να 
επιτρέψει στην εισπνοή να γίνει πιο εύκολα την 
στιγµή µου το χέρι είναι έξω από το νερό. 

 



TI ΓYMNAZEI:  
 

Στο ελεύθερο στυλ, ξεκινώντας από το πάνω μέρος του κορμού, γίνεται μία πλήρης 
περιφορά στην άρθρωση του ώμου, με αποτέλεσμα αυτός να γυμνάζεται 

επαρκώς. Όταν το χέρι βρίσκεται μέσα στο νερό και σπρώχνει, συσπώνται οι 
θωρακικοί και οι μύες της πλάτης (πλατύς ραχιαίος), για να υπερνικήσουν την 

αντίσταση και να γίνει η προώθηση του σώματος. O κορμός κατά την εναλλαγή 
των χεριών στρίβει ελαφρώς δεξιά-αριστερά, ενεργοποιώντας τους πλάγιους 

κοιλιακούς. Tα πόδια εξισορροπούν την κίνηση και με τα ψαλιδάκια που εκτελούν 
τονώνουν και ενδυναμώνουν τον τετρακέφαλο και τους οπίσθιους μηριαίους. 

Άτομα με αναπνευστικά προβλήματα (άσθμα), προβλήματα στα αυτιά (ωτίτιδα), 
οφθαλμολογικά (γλαύκωμα, καταρράκτης), καθώς και με καρδιακά προβλήματα 
(στηθάγχη, αρρυθμίες) πρέπει να προσέχουν και να αποφεύγουν τις βουτιές και 

την απότομη εισαγωγή στο νερό, αφού η διαφορά της πίεσης και της 
θερμοκρασίας μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση 

 



Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί 
κανείς να κολυμπά είναι πολλοί. 

 • Το πρόσθιο κολύμπι, το πιο απλό, ξεκούραστο και συνηθισμένο 
κολύμπι. Σ' αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος μέσα στο νερό 
κινείται έτσι ακριβώς όπως ο βάτραχος. 

• Το κρόουλ ή το ελεύθερο κολύμπι. Το σώμα βρίσκεται σ' επίπεδη 
σχεδόν ΘΕΣΗ με το νερό, μπρούμυτα δηλ., με το πρόσωπο προς το 
νερό και τα χέρια κινούνται ελεύθερα κάνοντας κυκλικές κινήσεις, 
η μισή καμπύλη του κύκλου γίνεται μέσα από το νερό κι η άλλη 
μισή πάνω απ' την επιφάνειά του, στον αέρα. 

• Πρόσθιο πεταλούδας. Ο κολυμβητής κινείται έτσι που δίνει την 
εντύπωση της πεταλούδας, όπως αναπηδά πάνω στο νερό. 
 



• Το ναυτικό ή το πλάγιο. Ο κολυμβητής κινείται πλάγια 
μέσα στο νερό, πότε από τη μια πλευρά, πότε απ' την 
άλλη. 

• Το ύπτιο κολύμπι, όταν ο κολυμβητής βρίσκεται σε θέση 
ανάσκελη μέσα στο νερό, με την πλάτη του δηλ. στην 
επιφάνεια του νερού. 

• Κατάδυση. Για να κολυμπήσει κάποιος μ' αυτόν τον τρόπο, 
πρέπει να έχει μάθει να ελέγχει πολύ καλά την αναπνοή 
του, επειδή χρειάζεται να παραμείνει για ορισμένο 
διάστημα κάτω από το νερό. Πρέπει να διατηρεί τα μάτια 
ανοιχτά, για ν' αποφύγει πιθανά κτυπήματα. 
 



Στίβος  

Γενικά ο στίβος δεν μπορεί να έχει συνολικό μήκος 
μεγαλύτερο των 440 γυάρδων ή 402,34 μέτρων. 
Η διαμόρφωσή του περιλαμβάνει, κατ΄ έναντι 

μεταξύ τους, δύο ευθύγραμμα τμήματα και δύο 
καμπύλα καλούμενα "πέταλα" (βιράζ). Αυτός 

χωρίζεται σε 6 - 8 διαδρόμους, (κουλουάρ), που 
σημαίνονται με λευκές διαγραμμίσεις, πλάτους 
έκαστος 1,22 μ. - 1,25μ. Στη σύγχρονη εποχή ο 

στίβος φέρει επίστρωση από ειδικό βιομηχανικό 
ελαστομερές κεραμόχρωο υλικό (τάπητα). 

 



Επίσης με τον όρο στίβος χαρακτηρίζεται και το σύνολο των αγωνισμάτων, 
ειδικότερα του κλασικού αθλητισμού, που διεξάγονται στο χώρο αυτό και 

στον οποίο περιλαμβάνονται: 
 

 Αγώνες δρόμου: 
– αγώνες ταχύτητας  
– αγώνες ημιαντοχής  
– αγώνες αντοχής 
– σκυταλοδρομίες 

 αθλήματα ρίψεων (δισκοβολία-ακοντισμός- σφυροβολία- σφαιροβολία) 
 άλματα (εις μήκος, εις ύψος) 
 μικτά (δέκαθλο, πένταθλο, έπταθλο κλπ) 
Τα αγωνίσματα του στίβου είναι γνωστά και σαν κλασικός αθλητισμός, μιας 

και τα περισσότερα έχουν ρίζες σε ενάλογα αθλήματα που 
διοργανώνονταν στην κλασική αρχαιότητα. Τα αγωνίσματα του κλασικού 

αθλητισμού ήταν αυτά που κυριαρχούσαν στην αρχαία εποχή και 
ιδιαίτερα στους πανελλήνιους αγώνες. Χωρίζονται σε τρεις μεγάλες 

κατηγορίες: στους δρόμους, τα άλματα και τις ρίψεις. Υπεύθυνος φορέας 
παγκοσμίως για θέματα στίβου είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία 

Στίβου ενώ στην Ελλάδα τα ανάλογα θέματα διαχειρίζεται ο ΣΕΓΑΣ. 
 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%8D%CF%88%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%95%CE%93%CE%91%CE%A3


Δρόμοι 

  

 Δρόμοι ταχύτητας  

 Δρόμοι με εμπόδια  Δρόμοι μεσαίων αποστάσεων  

 3000 μέτρα με φυσικά  

 Δρόμοι μεγάλων αποστάσεων  

 Βάδην 

 Σκυταλοδρομίες 

Άλματα 

 
• Οριζόντια άλματα (άλμα σε μήκος και άλμα τριπλούν) 

• Κάθετα άλματα (άλμα σε ύψος και άλμα επί κοντώ) 

 

Τα άλματα βαθμολογούνται με 6 προσπάθειες στα οριζόντια και νικά ο αθλητής που έχει 
την υψηλότερη βαθμολογία, ενώ στα κάθετα οι αθλητές πραγματοποιούν συνεχώς 
άλματα μέχρι κάποιος να κάνει τρία άκυρα όπου και ολοκληρώνει τις προσπάθειές 

του. 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%84'_%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%8D%CF%88%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CF%80%CE%AF_%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%8E


Ρίψεις 

 • Σφαιροβολία 

• Σφυροβολία 

• Ακοντισμός 

• Δισκοβολία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1


ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ  
 

Η επιτραπέζια αντισφαίριση (πινγκ- πονγκ) είναι ένα από τα 
δημοφιλέστερα αθλήματα στον κόσμο. Η καταγωγή της είναι 

από την Κορέα. Παίζεται σε εσωτερικό χώρο και απαιτεί 
σχετικά μικρό κόστος εξοπλισμού. Αν και έχει αρκετές 

ομοιότητες με το τέννις (κυρίως ως προς τους κανονισμούς), 
η σύγκριση μεταξύ τους σταματά εδώ. Το βάρος της μπάλας, 

η μικρή περιοχή του τραπεζιού, ο περιορισμένος χρόνος 
αντίδρασης κάνουν το παιχνίδι αρκετά σύνθετο και δύσκολο, 
ενώ απαιτείται, όσο και αν φαίνεται περίεργο, ιδιαίτερα καλή 

φυσική κατάσταση. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%B6%CE%B9


ΞΙΦΑΣΚΙΑ  
 

Η ξιφασκία αποτελεί άθλημα χειρισμού 
(εκπαιδευτικού) ξίφους, που ασκείται με τρία 

διαφορετικά μέσα: 
• Το ξίφος ασκήσεως, 
• Το ξίφος μονομαχίας και 
• Τη σπάθη (άσκησης). 
Κάθε μέσο από τα παραπάνω έχει το δικό του στυλ και 

έναν σύνολο κανόνων αποκλειστικά δικό του. Ο 
στόχος κάθε αθλητή είναι ο ίδιος για όλα τα 

ασκούμενα μέσα, να χτυπήσει κάποιος τον αντίπαλο 
χωρίς να χτυπηθεί. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1


Προστατευτικός Εξοπλισμός 
 Ο εξοπλισμός στην σύγχρονη ξιφασκία είναι φτιαγμένος 

από βαμβάκι και νάιλον. Η λευκή στολή είναι σχεδιασμένη για να 
επιτρέπει στον αθλητή άνεση κινήσεων και να τον προστατεύει από τυχόν 
τραυματισμό. Η μάσκα, η βέστα, το επιστήθιο, το παντελόνι και το ξίφος 

πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας όσον αφορά τη 
δύναμη του πλέγματος, την αντοχή της βέστας, του παντελονιού, του 

επιστήθιου και την ποιότητα της λάμας του ξίφους. 

Τα είδη ξίφους  

 
 Ξίφος ασκήσεως 

 Σπάθη 

 Ξίφος μονομαχίας 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BD


ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ 
 

Γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου του 1973 στην πόλη της Μυτιλήνης από τον Κεντέρη 
Δημήτριο και τη Χρυσούλα Κεντέρη. Ξεκίνησε τον αθλητισμό το 1983 στον Αρίωνα 
Μυτιλήνης – αρχικά με το άλμα εις μήκος – αγώνισμα στο οποίο και σημειώνει τις 
πρώτες του επιτυχίες σε σχολικούς αγώνες. 

 
Ο πρώτος του προπονητής ήταν ο Γρηγόρης Κοντός, ο οποίος τον προέτρεψε να αφήσει 

το μήκος και να ασχοληθεί με τα 200 και 400 μέτρα. Με τον Κοντό προπονήθηκε 
για 9 χρόνια. Μεγαλύτερη επιτυχία που σημείωσε μαζί του ήταν η πρώτη θέση σε 
Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα στα 400 μέτρα (47.79). 

 
Το Σεπτέμβριο του 1992 μετακόμισε στην Θεσσαλονίκη για σπουδές και ξεκίνησε να 

γυμνάζεται με τον Πλούταρχο Σαρασλανίδη (πρόκειται για τον άνθρωπο που 
οδήγησε τη Βούλα Πατουλίδου στο θρίαμβο της Βαρκελώνης το 1992). Η πρώτη 
του μεγάλη διάκριση με τον Σαρασλανίδη ήταν η 1η θέση στους Μεσογειακούς 
Αγώνες το 1993 στα 400 μ. με χρόνο 45,70 που ήταν το πανελλήνιο ρεκόρ. 

 
Από την άνοιξη του 2000 μέχρι και σήμερα γυμνάζεται στην Αθήνα και ανήκει 

στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Από το 1989 που έκανε την πρώτη Πανελλήνια νίκη 
του στα 400 μ. στην κατηγορία των Παίδων δεν έχει χάσει από Έλληνα αθλητή 
μέχρι και σήμερα στα 400μ. Είναι κάτοχος 3 Πανελλήνιων Ρεκόρ, ένα στην 
κατηγορία των εφήβων στα 200μ. 21.05 (1992) και δύο στην κατηγορία των 
ανδρών στα 400 μ. κλειστού στίβου με 46.36 (1999) και 200 μ. ανοιχτού στίβου με 
19.85 (2002). 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1973
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1983
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1992
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1992
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1993
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1993
https://el.wikipedia.org/wiki/2000
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3.%CE%A6.%CE%A0._(%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/1989
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1999
https://el.wikipedia.org/wiki/2002


 
 Έτος Αγώνας Τόπος 

διεξαγωγής 
Θέση Αγώνισμα 

1993 Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα 
εφήβων 

Σεούλ, Νότια 
Κορέα 

6ος 
 

200 μ. 

1993 Μεσογειακοί 
Αγώνες 

Ναρμπόν, Γαλλία 1ος 
 

400 μ. 

2000 Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα 
Κλειστού Στίβου 

Γάνδη, Βέλγιο 5ος 200 μ. 

2000 Μπρούνο Ζάουλι Γκέιτσχεντ,  
Ουγγαρία 

3ος 
 

200 μ. 

2000 Ολυμπιακοί 
Αγώνες 

Σίδνεϊ, Αυστραλία 1ος 
 

200 μ. 

2001 Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα 
Στίβου 

Έντμοντον  
(Αλμπέρτα), Κανα
δάς 

1ος 
 

200 μ. 

2002 Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα 
Στίβου 

Μόναχο, Γερμανία 1ος 
 

200 μ. 

2004 Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα 
Στίβου 

Ελλάδα 1ος 
 

100 μ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/1993
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CF%86%CE%AE%CE%B2%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CF%86%CE%AE%CE%B2%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CF%86%CE%AE%CE%B2%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BF%CF%8D%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1993
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%80%CF%8C%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/2000
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/2000
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%BF_%CE%96%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BA%CE%AD%CE%B9%CF%84%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/2000
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B4%CE%BD%CE%B5%CF%8A
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/2001
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2002
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/2004
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


Υπόθεση Ντόπινγκ  
 Ο Κώστας Κεντέρης ήταν μία από τις μεγάλες ελπίδες της Ελλάδας για 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, καθώς και πιθανότατα ο 
τελευταίος λαμπαδηδρόμος που θα έπαιρνε μέρος στην τελετή έναρξης. 

Ωστόσο, μία μέρα πριν την τελετή, ο Κεντέρης και η συναθλήτριά 
του Κατερίνα Θάνου δεν παρέστησαν σε έκτακτο έλεγχο ντόπινγκ. Οι ίδιοι 

υποστήριξαν ότι ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα με μηχανή κατά την 
προσπάθειά τους να σπεύσουν στο Ολυμπιακό Χωριό ώστε να 

υποβληθούν στο τεστ. Σύμφωνα με τον Κώστα Κεντέρη, ενημερώθηκε για 
την κλήση της ΔΟΕ για τον έλεγχο 60 λεπτά πριν τη λήξη της 
προθεσμίας. Αργότερα, η έρευνα έδειξε ότι το ατύχημα ήταν 

προσχεδιασμένο και εικονικό, ενώ η εισαγωγή και παραμονή τους στο 
νοσοκομείο ΚΑΤ έγινε μετά από «τηλεφωνική εντολή». Στον απόηχο των 

γεγονότων, ο Κεντέρης και η Θάνου ανακοίνωσαν την απόσυρσή τους από 
τους Αγώνες στις 18 Αυγούστου, μετά από την απολογία τους στην 

πειθαρχική επιτροπή της ΔΟΕ.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_2004
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%98%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%91%CE%A4&action=edit&redlink=1


ΔΙΑΤΡΟΦΗ 



Πρωινό : δημητριακά με γάλα ή μπάρα 
δημητριακών  

Δεκατιανό : φρούτο ή ξυρούς καρπούς 

Μεσημεριανό : Ψητό κοτόπουλο με πράσινη 
σαλάτα ή μπιφτέκι με ρύζι   

Απογευματινό : τόστ ή γιαούρτι με μέλι 

Βραδινό: όπως και το μεσημεριανό  

Καθημερινή διατροφή :  
 



Τι πρέπει να τρώμε κατά την διάρκεια μια 
προετοιμασίας και ποια είναι η καλύτερη 

διατροφή ενός αθλητή. 

 Η περίοδος προετοιμασίας για τους αθλητές ξεκίνησε 
και αποτελείται από έντονες προπονήσεις που 

συνδυάζουν αερόβιες και αναερόβιες ασκήσεις. Για 
να είναι όμως ολοκληρωμένη η προετοιμασία, είναι 

σημαντικό να συνδυάζεται και με μια σωστή 
διατροφή. Αν και ο κάθε αθλητής έχει 

εξατομικευμένο διαιτολόγιο. Είναι απαραίτητο να 
ακολουθείται ένα πρόγραμμα σωστής διατροφής 

γιατί έτσι μεγιστοποιείται η απόδοσή των αθλητών 
και ενισχύεται η φυσική τους κατάσταση. 

 



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ-
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι αθλητική διοργάνωση 
πολλών αγωνισμάτων που γίνεται κάθε τέσσερα 
χρόνια. Η καταγωγή των αγώνων είναι η Αρχαία 

Ελλάδα, και έχουν αναβιωθεί από τον Γάλλο βαρώνο 
Πιέρ ντε Κουμπερτέν στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι 
Αγώνες της Ολυμπιάδας, γνωστοί και ως Θερινοί 

Ολυμπιακοί, τελούνται κάθε τέσσερα χρόνια από το 
1896 και μετά, με εξαίρεση τις χρονιές κατά τη 

διάρκεια των Παγκόσμιων πολέμων. Το 1924 άρχισαν 
οι ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες και οι Χειμερινοί 

Ολυμπιακοί, για χειμερινά αθλήματα. 

 



Α Ρ Σ Η  Β Α Ρ Ω Ν  

Ο Νοτιοκορεάτης πρωταθλητής Τζαεχιούκ Σα της άρσης βαρών 
στην προσπάθειά του να σηκώσει 162 κιλά στα 77 κιλά των 
ανδρών, είδε τον δεξιό του αγκώνα να λυγίζει προς τα πίσω από 
το βάρος. Ο Ασιάτης έπεσε κάτω σφαδάζοντας από τους πόνους 
και μεταφέρθηκε κλαίγοντας στο νοσοκομείο. Οι εξετάσεις 
έδειξαν εξάρθρωση αγκώνα. 

https://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.onsports.gr/media/k2/items/cache/32f182f24eb853baf94df6db50565ada_XL.jpg&imgrefurl=http://www.onsports.gr/Spor/Olympiakoi-Agwnes/item/238464-Sygklonise-o-traymatismos-toy-Sa-video&h=602&w=900&tbnid=ZVs35JcTz68LAM:&docid=KAsMD_-19Ggu2M&itg=1&ei=nPRuVo_tIsjwO8yIs_gM&tbm=isch&ved=0ahUKEwiPq-jf6NvJAhVI-A4KHUzEDM8QMwgeKAEwAQ


Π Α Λ Η  
 Αιμορραγία του νωτιαίου χόνδρου: Η αιμορραγία του νωτιαίου χόνδρου δεν είναι ασυνήθιστο 

συμβάν στην πάλη. Παρατηρείται κυρίως μετά από προπονήσεις και αγώνες. Η ψύξη του 
τραύματος μπορεί να παρασχεθεί ως πρώτες βοήθειες. 
 

 Κακώσεις και Μώλωπες:  Οι κακώσεις και οι μώλωπες αποτελούν τους αμέσως επόμενους πιο 
συχνούς τραυματισμούς. Προκαλούνται από αμβλεία κρούση ή χτύπημα. Ανάλογα με την ένταση 
και τη διάρκεια της δύναμης, περισσότερο ή λιγότερο εκτεταμένοι τραυματισμοί συμβαίνουν στον 
μαλακό ιστό. Αυτό εκφράζεται ως πρήξιμο. Όσο πιο γρήγορα επέλθει το πρήξιμο, τόσο μεγαλύτερη 
είναι η πιθανότητα αιματώματος. Το αιμάτωμα αποτελεί ένδειξη ότι τα αιμοφόρα αγγεία έχουν 
υποστεί κάποια βλάβη. 
 

 Παραμορφώσεις:  Όταν παραμορφώνονται οι αρθρώσεις, υπάρχει επίσης τραυματισμός στον 
τριγύρω μαλακό ιστό. Σε σοβαρές παραμορφώσεις, ωστόσο, μπορούν να υποστούν βλάβη και 
σημαντικοί σύνδεσμοι. 
 



Ε Ν Ο Ρ Γ Α Ν Η  
Οι τραυματισμοί της σπονδυλικής στήλης που σχετίζονται με το άθλημα της 

ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής δεν είναι σπάνιοι και αποτελούν συχνό 
αίτιο οσφυαλγίας σε άτομα που ασχολούνται με τα αθλήματα αυτά. Η 

σπονδυλική στήλη θεωρείται ιδιαίτερα ‘ευαίσθητη’ περιοχή για τραυματισμούς 
σε αθλητές και αθλήτριες της γυμναστικής λόγω των αυξημένων απαιτήσεων του 

συγκεκριμένου αθλήματος. Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας που μπορεί να 
οδηγήσει σε τραυματισμό είναι η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή σημαντικών 

φορτίσεων κατά μήκος όλης της σπονδυλικής στήλης, ενώ σημαντικό ρόλο στην 
σοβαρότητα της οσφυαλγίας σε αυτούς τους αθλητές μπορεί να παίξουν οι 

ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες όπως η πίεση για υψηλότερες επιδόσεις 
και επιτυχία σε σημαντικούς αγώνες. Οι πιθανές αιτίες επίμονης οσφυαλγίας σε 
αθλητές και αθλήτριες της γυμναστικής περιλαμβάνουν την σπονδυλόλυση, την 

σπονδυλολίσθηση την νόσο του μεσοσπονδυλίου δίσκου και την εφηβική 
ιδιοπαθή κύφωση. 

 



Π Υ Γ Μ Α Χ Ι Α  
 Μικροτραυματισμοί: Όπως όλες οι πολεμικές, έτσι και η πυγμαχία, μπορεί να οδηγήσει σε μικρο-τραυματισμούς. 

Τα κοψίματα και οι εκδορές είναι τόσο συχνά, που αντιμετωπίζονται μεταξύ των γύρων στο ρινγκ προκειμένου να 
μην εμποδίζεται η όραση του πυγμάχου από το αίμα που κυλάει προς τα μάτια. Οι τραυματισμοί στο σαγόνι και 
τα δόντια είναι και αυτοί μέσα στο παιχνίδι και είναι πιθανοί ακόμα και αν φοράς μασέλα. Φυσικά η χρήση 
μασέλας - προστατευτικού δοντιών μειώνει κατά πολύ τον κίνδυνο τραυματισμών στο σαγόνι ή τα δόντια, αλλά 
όπως και να έχει, ο κίνδυνος πάντα καραδοκεί, ειδικά στα πολύ δυνατά χτυπήματα .Πολύ συχνοί επίσης είναι 
οι τραυματισμοί στα χέρια. Οι πυγμάχοι φυσικά φορούν μπαντάζ - επιδέσμους χεριών και γάντια, αλλά παρόλα 
αυτά ο κίνδυνος δεν εκμηδενίζεται ποτέ.  
 

 Σοβαροί τραυματισμοί: Πέραν των επιφανειακών μικροτραυματισμών, υπάρχει πάντα η πιθανότητα πολύ 
σοβαρότερων τραυματισμών για τους πυγμάχους. Δεν είναι καθόλου απίθανο, τα χτυπήματα του αντιπάλου να 
οδηγήσουν σε σπασμένα πλευρά αλλά και σε εσωτερική αιμορραγία. Τα κατάγματα, τόσο στα πλευρά, όσο και 
στα χέρια αλλά και σε άλλα κόκαλα, εάν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως και με σωστό τρόπο, μπορούν να έχουν 
σοβαρές μακροπρόθεσμες συνέπειες για τον πυγμάχο. Επιπλέον, τραυματισμοί στα μάτια μετά από χτυπήματα 
στο κεφάλι, μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε τύφλωση. 
 

 Τραυματισμοί στο κεφάλι: Σοβαρή εγκεφαλική ζημιά μπορεί εύκολα να προκληθεί ακόμα και από ένα και μόνο 
χτύπημα (με λίγη τύχη ή… ατυχία). Η ζημιά μπορεί να φανεί άμεσα μετά από ένα χτύπημα, ή σταδιακά μετά από 
πολλούς αγώνες και χτυπήματα. Αν και ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί σημαντικά με την χρήση προστατευτικής 
κάσκας , σύμφωνα με νεότερες ενδείξεις, οι κάσκες δεν καταφέρνουν αποτελεσματικά να αποκλείσουν τον 
κίνδυνο διάσεισης και κατ’ επέκταση εγκεφαλικής ζημιάς. 
 



Σ Τ Ι Β Ο Σ  
     Στους αθλητές στίβου τραυματίζονται συνήθως (αναλόγως 

με το άθλημα βεβαίως) τα κάτω άκρα. Κατάγματα κόπωσης 
στους δρομείς, τενοντίτιδες αχίλλειου και επιγονατιδικού 
τένοντα στους σπρίντερ, κακώσεις γόνατος, ποδοκνημικής 
και υπερπλατίου νεύρου στους άλτες, κακώσεις ώμου και 
θώρακος στους ρίπτες είναι συνηθισμένοι τραυματισμοί. 
Κακώσεις σπονδυλικής στήλης και θλάσεις (κυρίως 
οπισθίων μηριαίων) δεν είναι σπάνιες καταστάσεις. 

 



Π Ε ΤΟ Σ Φ Α Ι Ρ Ι Σ Η ( Β Ο Λ Ε Ϊ )  
Στο βόλεϊ το νούμερο ένα πρόβλημα για τους αθλητές λόγω των 
επανειλημμένων αλμάτων είναι η τενοντίτιδα του επιγονατιδικού 

τένοντα, δηλαδή ο πόνος στον κάτω πόλο της επιγονατίδας στο σημείο 
που ενώνεται με τον τένοντα. Πρόσθιος επιγονατικός πόνος και 

χονδροπάθεια επιγονατίδας είναι επίσης συνηθισμένες καταστάσεις. Δεν 
λείπουν και στο βόλεϊ σύνθετοι τραυματισμοί (ρήξεις χιαστών και 

μηνίσκων, κακώσεις χόνδρου) και προβλήματα στους ώμους (τενοντίτιδα 
τενόντιου πετάλου στροφέων, σύνδρομο προστριβής, αστάθειες, ρήξεις 

επιχειλίου χόνδρου, τενοντίτιδα μακράς κεφαλής δικεφάλου). Κατάγματα 
κόπωσης κυρίως στο 3ο και 4ο μετατάρσιο και πελματιαία 

απονευρωσίτιδα, είναι συχνά προβλήματα. 
 



ΚΟ ΛΥ Μ Β Η Σ Η  
Στην κολύμβηση οι ευπαθείς αρθρώσεις είναι ο ώμος 
κυρίως  τένοντες στροφέων και δικεφάλου, το γόνατο 
έσω πλάγιος σύνδεσμος, επιγονατιδομηριαίος πόνος, 

σύνδρομο έσω υμενικής πτυχής και το πόδι κυρίως 
τενοντίτιδα των εκτεινόντων. 

 



Κ Ω Π Η Λ Α Σ Ι Α  

Τραυματισμοί 
 Τενοντίτιδα των εκτεινόντων μυών του χεριού 

 Κατάγματα κοπώσεως πλευρών 

 Οσφυαλγία 

 Γοναλγία  



Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο  
Το ποδόσφαιρο είναι το πλέον δημοφιλές άθλημα με αρκετά συχνούς 

όμως τραυματισμούς. Οι συχνότερα τραυματιζόμενες αρθρώσεις 
είναι το γόνατο (ρήξεις μηνίσκων, ρήξεις χιαστών και πλαγίων 

συνδέσμων, οστεοχόνδρινες βλάβες), η ποδοκνημική 
(διαστρέμματα, οστεόφυτα: αστράγαλος του ποδοσφαιριστή) και ο 

ώμος (ρήξη ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης, εξαρθρήματα), ενώ 
μυϊκές θλάσεις και σύνδρομο κοιλιακών-προσαγωγών δεν λείπουν 

από το πρόγραμμα. Κακώσεις γόνατος και ρήξεις αχιλλείου 
τένοντα είναι οι συνηθέστεροι τραυματισμοί. 

 



Μ Π Α Σ Κ Ε Τ ( Κ Α Λ Α Θ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Σ Η )  

Τραυματισμοί 
 Τραυματισμοί υπέρχρησης 

 Τραυματικές βλάβες 

 Τραυματισμοί του γόνατος 

 Τραυματισμοί ποδοκνημικών 

 

 

 

 



ΜΠΑΣΚΕΤ(ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ) 



ΕΝΟΡΓΑΝΗ 




