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Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
Η Ελλάδα, μία μικρή πληθυσμιακά χώρα έχει αναδείξει σπουδαίους αθλητές οι
οποίοι έχουν διακριθεί για τις δεξιότητές τους σε πολλά Ολυμπιακά αθλήματα. Ο
Νίκος Σύλλας, ο Σπύρος Λούης, ο Πύρρος Δήμας, ο Νίκος Κακλαμανάκης, ο
Λευτέρης Πετρούνιας, η Βούλα Πατουλίδου, η Άννα Κορακάκη και πολλοί άλλοι είναι
μερικοί από τους πολλούς διακεκριμένους της χώρας μας.

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
Η δισκοβολία ήταν ένα αγαπητό αγώνισμα για τους Αρχαίους Έλληνες, γεγονός που
φαίνεται και από την τέχνη τους. Κατά την ελληνική παράδοση αυτός που εφηύρε τη
δισκοβολία ήταν ο Περσέας, ο οποίος κατά τη συμμετοχή του σε επιτάφιους αγώνες,
έριξε το δίσκο και σκότωσε άθελά του, τον παππού του Ακρίσιο. Ο Απόλλωνας,
επίσης, σε αγώνισμα δισκοβολίας σκοτώνει το φίλο του Υάκινθο. Γενικά, λόγω της
φύσης του, ο δίσκος από τους προϊστορικούς χρόνους συνδέεται με πολλά
θανατηφόρα ατυχήματα. Επίσημα, ωστόσο, η δισκοβολία περιγράφεται στην
Οδύσσεια και στην Ιλιάδα του Ομήρου.
Μετά από χρόνια έρευνας και μελέτης δεν γνωρίζουμε αν οι αρχαίοι δισκοβόλοι
έριχναν το δίσκο με τις γνωστές περιστροφές που πραγματοποιούν οι σημερινοί
αθλητές του αγωνίσματος με σκοπό να επιτύχουν μεγαλύτερες επιδόσεις. Πιστεύεται
ότι έριχναν το δίσκο με ρυθμικές και φυσικές κινήσεις σύμφωνα με τους ανατομικούς
όρους του ανθρώπινου σώματος. Νικητής στο αγώνισμα τις δισκοβολίας
ανακηρυσσόταν εκείνος ο δισκοβόλος που έριχνε σε μεγαλύτερη απόσταση το δίσκο.
Δεν είναι γνωστό πόσες προσπάθειες πραγματοποιούσε ο κάθε ρίπτης προκειμένου
να γίνει η τελική κρίση μεταξύ των δισκοβόλων. Πιθανόν να έριχναν από τρεις βολές
γενικά στις ρίψεις λόγω της ιερότητας του αριθμού 3. Το σημείο της πτώσεως του
δίσκου σημειωνόταν με γραμμή ή με κάποιο αντικείμενο και λεγόταν «πτώσεις, ίχνος,
σήμα, τέρμα». Τοποθετούσαν ένα ξύλινο αιχμηρό πασσαλίσκο. Έτσι η μέτρηση της
επίδοσης του αθλητή στη ρίψη άρχιζε από τη βαλβίδα και τελείωνε στο σημείο
τοποθέτησης του πασσαλίσκου.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑΣ
Ο αθλητής πρέπει να πετάξει το δίσκο όσο πιο μακριά μπορεί, μέσα στον τομέα
ρίψης, χωρίς να πατήσει έξω από τη βαλβίδα. Αφού ακουμπήσει ο δίσκος στο
έδαφος θα πρέπει να βγει από το πίσω μέρος της βαλβίδας.

ΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΑΣ (ΔΙΣΚΟΒΟΛΟΣ)

O Νίκος Σύλλας (Καλλιμασιά Χίου 1914 – Χίος 1986) υπήρξε ο μεγαλύτερος
Έλληνας δισκοβόλος κατά την προπολεμική και την πρώτη μεταπολεμική περίοδο.
Ήταν πανελληνιονίκης, βαλκανιονίκης, μεσογειονίκης και ολυμπιονίκης.Ήταν μέτριου
ύψους αλλά είχε νεύρο, εκρηκτικότητα και καταπληκτικό παλμό στην περιστροφή,
ίσως τον καλύτερο παγκοσμίως στην εποχή του. Υπήρξε αθλητής του Παγχιακού Γ.Σ.
αρχικά και στη συνέχεια του Πανιωνίου.
Έμεινε ορφανός από πατέρα σε ηλικία 14 ετών και είχε φτωχικά εφηβικά χρόνια. Είχε
μια ευχέρεια στο πέταγμα της πέτρας και του άρεσε να πετάει μακριά βαριές πέτρες
έτσι χάριν παιδιάς. Την πρώτη του επαφή με το αγώνισμα της δισκοβολίας είχε σε
ένα αγώνα στο Μεζάρι. Τότε κατάλαβε ότι μπορούσε να ρίξει μακρύτερα από τους
αθλητές που αγωνίζονταν εκεί. Άρχισε να προπονείται σε ένα χωράφι, δίπλα στο
σχολείο του χωριού υπό την επίβλεψη του γυμναστή Κώστα Σταμούλη που ήταν
συγχωριανός του και μετρούσε τις βολές του με ένα σπάγκο.
Ακολουθεί μια καριέρα γεμάτη από επιτυχίες, που κράτησε ως το 1952. Καταρρίπτει
δέκα φορές το πανελλήνιο ρεκόρ δισκοβολίας, το οποίο από 41,70 το 1932,το
έφτασε στα 51 μ. το 1939, επίδοση που θα καταρρίψει 18 χρόνια αργότερα ο
Αντώνης Κουνάδης με 51,30. Από το 1932 ως το 1940 είναι μόνιμος πρωταθλητής
Ελλάδος και βαλκανιονίκης στη δισκοβολία και στην ελληνική δισκοβολία, συνήθως
με πανελλήνιο ρεκόρ.
Το 1934 πετυχαίνει 44,13 που αποτελεί τη 13η επίδοση στον κόσμο και τη 10η στην
Ευρώπη. Το 1936, στην Ολυμπιάδα του Βερολίνου, με 47,75 μ. κατακτά την 6η θέση,

που αποτελεί την ύψιστη διάκριση στην καριέρα του. Δυο βδομάδες αργότερα σε
διεθνείς αγώνες στο Μάλμοε της Σουηδίας ρίχνει βολή 49,35 μ. και παίρνει την
πρώτη θέση επικρατώντας των Ομπερμπέργκερ (Ιταλία) και Σόρλιε (Νορβηγία) που
ήταν 3ος και 4ος ολυμπιονίκης αντίστοιχα.

Τον Αύγουστο του 1939 βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα της καριέρας του. Ρίχνει
μονίμως πάνω από 50 μ., θριαμβεύει στο πανελλήνιο πρωτάθλημα με 50,92 και
στους βαλκανικούς με 50,11 και συμμετέχει σε διεθνείς συναντήσεις με επιτυχία. Σε
προπόνηση το 1939 φτάνει τα 52,38 μ. πλησιάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτή είναι
ανεπίσημα η υψηλότερη επίδοσή του. Δυστυχώς ξεσπά ο Β' Παγκόσμιος πόλεμος, η
Ολυμπιάδα του 1940 ματαιώνεται και χάνει την ευκαιρία μιας μεγάλης διάκρισης.
Μεταπολεμικά κυριαρχεί στον εσωτερικό χώρο αλλά δεν θα φτάσει πλέον τη φόρμα
του παρελθόντος. Πάντως μετέχει και διακρίνεται στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα
του 1946, όπου τερματίζει 4ος με 47,96 μ. χάνοντας το μετάλλιο για 18 εκ. Το 1948
στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου ρίχνει 48,04 στον προκριματικό και 47,26 στον τελικό
παίρνοντας την 7η θέση. Το 1949 αναδεικνύεται μεσογειονίκης στην πρώτη
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Κωνσταντινούπολη, μόνο με αγωνίσματα στίβου με επίδοση 45,03 μ. Ένα παρά λίγο
μοιραίο ατύχημα θα ανακόψει την καριέρα του. Επανέρχεται το 1950 και παίρνει την
7η θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με 46,14 μ. Η τελευταία διεθνής διάκρισή του
είναι στην Ολυμπιάδα του 1952, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, όπου τερματίζει 9ος με
48,99 μ.
Το 1953 αν και έχει σχεδόν αποσυρθεί, μετέχει απροπόνητος στους πρώτους
μεταπολεμικούς βαλκανικούς και ρίχνει 45,40μ. Το 1955, σε ηλικία 41 ετών, θα
επανέλθει στις προπονήσεις για να πετύχει την πρόκριση στην Ολυμπιάδα της
Μελβούρνης. Όμως, έχει ήδη εμφανιστεί ο ταλαντούχος Αντώνης Κουνάδης, ο
οποίος δύο χρόνια αργότερα θα καταρρίψει το πανελλήνιο ρεκόρ με 51,30 μ. Έτσι ο
Σύλλας εγκαταλείπει οριστικά τον αθλητισμό.
Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη γενέτειρά του, την Καλλιμασιά Χίου, όπου έζησε
όλη την υπόλοιπη ζωή του με τη γυναίκα του Δέσποινα, μακριά από τα φώτα της
δημοσιότητας.
Πέθανε σε ηλικία 72 ετών, στις 16 Αυγούστου 1986 ενώ παρακολουθούσε ένα γάμο
στο χωριό Άγιος Γεώργιος Συκούσης στη Χίο. Η κηδεία του έγινε στις 18 Αυγούστου
στην Αθήνα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Ολυμπιάδες : τρεις συμμετοχές στον τελικό της δισκοβολίας.
Βερολίνο 1936: 6η θέση με 47,75 μ.
Λονδίνο 1948: 7η θέση με 47,26 μ. (στον προκριματικό 48,04 μ.).
Ελσίνκι 1952: 9η θέση με 48,99 μ.
Πανευρωπαϊκοί Αγώνες: δύο συμμετοχές στον τελικό της δισκοβολίας
Όσλο 1946: 4η θέση με 47,96 μ.
Βρυξέλλες 1950: 7η θέση με 46,14 μ.
Μεσογειακοί Αγώνες Στίβου:
Κωνσταντινούπολη 1949: χρυσό μετάλλιο με 45,03 μ.
Βαλκανικοί Αγώνες Στίβου: 14 φορές πρώτος βαλκανιονίκης από το 1932 ως 1940
στη δισκοβολία και ελληνική δισκοβολία.
Πρωταθλητής Ελλάδος:
δισκοβολία 15 φορές: 1932 ως 1935, 1937 ως 1940, 1946 ως 1951 και 1956.
ελληνική δισκοβολία 6 φορές: 1932, 1934, 1935, 1937, 1940, 1950.
Πανελλήνια ρεκόρ:
δισκοβολίας: 51,00 (1939)
ελληνικής δισκοβολίας: 42,98 (1937)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ
Η άρση βαρών είναι αγωνιστικό ατομικό άθλημα που από αρχαιοτάτων χρόνων
συμβόλιζε το σπορ της δύναμης και της σωματικής ομορφιάς. Στο Πελόπιο του
νομού Ηλείας βρέθηκε μια βαριά πέτρα 143 κιλών με λαβή να πιάνεται από το ένα
χέρι. Στην πέτρα αυτή γράφεται το εξής: «Ο αθλητής Βυήβων με ανύψωσε με το ένα
χέρι επάνω από το κεφάλι του», η πέτρα αυτή χρονολογείται από τον 6ο αιώνα π.Χ.
Αυτό το αγώνισμα όμως, δεν είχε καθιερωθεί στους μεγάλους πανελλήνιους αγώνες,
γίνονταν περιθωριακά. Στη σύγχρονη εποχή το άθλημα της άρσης βαρών
εμφανίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα.

ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ (ΑΡΣΙΒΑΡΙΣΤΑΣ)
Γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1971 στη Χειμάρρα της Αλβανίας. Έχει ύψος 1,72
μέτρα και αγωνιζόταν στη κατηγορία των 85 κιλών.
Υπήρξε αθλητής του Α.Ο Νέας Σμύρνης Μίλων. Στην ολυμπιάδα της Αθηνάς το 2004
κατέλαβε την τρίτη θέση. Έχει αναδειχθεί τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης, στην
Βαρκελώνη το 1992 στην κατηγορία των 82,5 κιλών, στην Ατλάντα το 1996 στην
κατηγορία των 83 κιλών και στο Σίδνεϊ το 2000 στην κατηγορία των 85 κιλών. Στην
κατοχή του έχει ακόμη τρεις παγκόσμιους τίτλους στο σύνολο και ένα Ευρωπαϊκό .
Για τις διακρίσεις του έχει αναδειχθεί τέσσερις φορές καλύτερος αθλητής της χρονιάς
στο ετήσιο δημοψήφισμα των αθλητικών συντακτών της Ελλάδας . Έχει μείνει στην
ιστορία με δύο παγκόσμια ρεκόρ καθώς τα είχε πετύχει στη κατηγορία των 83 κιλών ,
στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Σήκωσε τότε 180 κιλά στο αρασέ και 393
κιλά στο σύνολο. Είναι κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στην κίνηση του αρασέ στην
κατηγορία των 85 κιλών , με 180 κιλά επίδοση την οποία πέτυχε το 1999 στο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Αθήνας, ενώ οι ατομικές του επιδόσεις στο ζετέ είναι
210 κιλά και στο σύνολο 388 κιλά. Το Μάρτιο του 2005 στην Κωνσταντινούπολη
βραβεύτηκε από την παγκόσμια ομοσπονδία ως τον καλύτερο αθλητή των 100
χρόνων. Τον Οκτώβριο του 2008 εξελέγη Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας
άρσης βαρών, τίτλο που διατηρεί μέχρι και σήμερα.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ
Στην σύγχρονη μορφή του αθλήματος, αποκλειστικό ρόλο για την μετέπειτα εξέλιξή
του έπαιξε το γεγονός ότι η σκοποβολή μπήκε στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών
αγώνων το 1896. Η πρώτη εμφάνιση του αθλήματος της σκοποβολής στους
Ολυμπιακούς αγώνες, έφερε και την Ελλάδα σε πλεονεκτική θέση, σαν λαός που
οφείλει την ελευθερία του στα όπλα. Η σκοποβολή είναι ένα από τα εννέα ιδρυτικά
αθλήματα των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων και συμμετέχει σε αυτούς με 15
αγωνίσματα σταθερού και πήλινου στόχου. Τα αγωνίσματα του σταθερού στόχου
εκτελούνται με τουφέκι ή πιστόλι, αεροβόλο ή πυροβόλο. Οι κατηγορίες των αθλητών
είναι : Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων και Παίδων – Κορασίδων. Η
σκοποβολή είναι άθλημα για όλες τις ηλικίες. Έχουν αναδειχθεί Ολυμπιονίκες και
Παγκόσμιοι Πρωταθλητές σε ηλικίες από 14 έως 72 ετών. Μέσα από την σκοποβολή
ο αθλητής, ακόμη και ο πιο μικρός, μαθαίνει να συγκεντρώνεται, να ελέγχει τον εαυτό
του, να διαχειρίζεται το άγχος του και να θέτει στόχους. Οι δεξιότητες αυτές του
χρησιμεύουν σε κάθε πτυχή της ζωής του.
Στις πρώτες Ολυμπιάδες υπήρχε μια μεγάλη ποικιλία αγωνισμάτων σκοποβολής με
ποικίλα όπλα, τρόπους σκόπευσης και από διαφορετικές αποστάσεις. Έτσι το 1908
έγιναν 15 αγωνίσματα και το 1920 έγιναν 21, που αποτελεί και ρεκόρ για όλες τις
Ολυμπιάδες.
Μετά το 1924 ξεκαθαρίστηκε το τοπίο. Το 1928 δεν έγινε κανένα αγώνισμα ενώ το
1932 έγιναν μόνο δύο. Στη συνέχεια ο αριθμός τους αυξάνεται σταθερά. Το 1936
έγιναν πέντε, το 1952 έξι, το 1968 επτά και το 1996 έφτασαν τα δέκα που είναι ο
μεγαλύτερος αριθμός μετά το 1924.
Από το 1984 μπήκαν στο πρόγραμμα τρία αγωνίσματα γυναικών, τα οποία σταδιακά
αυξήθηκαν σε επτά το 2004.
Το 2008 έγιναν 15 αγωνίσματα (εννιά ανδρών και έξι γυναικών)

ΑΝΝΑ ΚΟΡΑΚΑΚΗ (ΣΚΟΠΕΥΤΡΙΑ)

Η Άννα Κορακάκη (Δράμα, 8 Απριλίου 1996) είναι Ελληνίδα σκοπεύτρια και
ολυμπιονίκης. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο κατέκτησε
το χρυσό μετάλλιο στο πιστόλι 25 μέτρων και το χάλκινο μετάλλιο στο αεροβόλο
πιστόλι 10 μέτρων και έγινε ο δεύτερος Έλληνας αθλητής μετά τον Κωνσταντίνο
Τσικλητήρα, και η πρώτη γυναίκα Ελληνίδα αθλήτρια στην ιστορία των Ελληνικών
Ολυμπιακών Ομάδων, που κατακτά δύο μετάλλια στην ίδια διοργάνωση
Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι αθλήτρια του Ωρίωνα Θεσσαλονίκης και προπονητής
της είναι ο πατέρας της, Τάσος Κορακάκης. Αθλείται στη σκοποβολή από το 2009 και
σπουδάζει Ειδική Αγωγή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
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 Σίδνεϊ μπήκε το τραμπολίνο.
Αγώνες ενόργανης γυμναστικής υπήρχαν και στους μεσοολυμπιακούς του 1906 στην
Αθήνα.
Η Ενόργανη Γυμναστική γεννήθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα στη Γερμανία σε μια
εντελώς διαφορετική μορφή από αυτή που εξελίχθηκε στη συνέχεια ως εξειδικευμένο
άθλημα
Οι αρχαίοι Έλληνες αλλά και αρκετοί άλλοι λαοί επιδίδοντο στην ακροβασία με ή
χωρίς όργανα, αλλά και με ζώα (ταυροκαθάψια).Τα ταυροκαθάψια ήταν άθλημα της
μινωικής εποχής, στο οποίο ο αθλητής εκτελούσε άλματα πάνω από τον ταύρο. Έχουν
βρεθεί αρκετές παραστάσεις και στην Κρήτη (τοιχογραφίες, αγαλματίδια, σφραγίδες) αλλά
και σε άλλα μέρη της Ελλάδας (Πύλος, Τίρυνθα) και στη Μικρά Ασία (Σμύρνη).
Η γιορτή ήταν αφιερωμένη στο θεό Ποσειδώνα. Το άθλημα, αντίθετα με την ταυρομαχία, δεν
απαιτούσε το φόνο των ταύρων. Ο σκοπός του ήταν να αναδείξει την τόλμη και την ευλυγισία
των αθλητών. Τέσσερις άνδρες και γυναίκες κρατούσαν ξύλινα ρόπαλα και τριγυρίζοντας τον
ταύρο, ένας από αυτούς προσπαθούσε να ανέβει στη ράχη του ζώου και κρατώντας τα
κέρατα του εκτελούσε διάφορες ακροβατικές ασκήσεις.

Στην κεντρική μεγάλη αυλή των Μινωικών παλατιών μεταξύ άλλων λάμβαναν χώρα
και ακροβατικές επιδείξεις στο έδαφος ,οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως
μακρινοί πρόγονοι των σύγχρονων ασκήσεων εδάφους. Επίσης τα μινωικά
ταυροκαθάψια μπορούν να θεωρηθούν ως μακρινός πρόγονος των αλμάτων στο
άλμα ,αφού οι διάφορες μορφές των κυβιστήσεων, που εκτελούσαν οι ακροβάτες
στηριζόμενοι στα κέρατα του ταύρου, έχουν κινητική συγγένεια, αλλά και ιστορική
συνέχεια με αυτές του άλματος.
Η άποψη του C. Diem ότι τα «ακροβατικά στοιχεία άρχισαν να εισάγονται στο χορό
των αρχαίων, όταν άρχισε να καθιερώνεται και η ατομική εκτέλεση», μας παραπέμπει
σε μια πανομοιότυπη εξέλιξη των σύγχρονων ασκήσεων εδάφους. όταν δηλαδή
εγκαταλείφθηκε η ομαδική εκτέλεση των ελεύθερων γυμναστικών ασκήσεων και

άρχισε η ατομική εκτέλεση, τότε ακριβώς άρχισαν στα χορευτικά και γυμναστικά
στοιχεία του παρελθόντος να εισάγονται και ακροβατικά. Έτσι δημιουργήθηκε στην
Ενόργανη Γυμναστική ένα νέο άθλημα που καθιερώθηκε με το όνομα ασκήσεις
εδάφους. Αυτή η αλλαγή στους μεν άνδρες πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο
παγκόσμιο πρωτάθλημα γυμναστικής του Λουξεμβούργου (1930), στις μεν γυναίκες
από το 1949 και μετά.

Επιχειρώντας κανείς μια σύγκριση των αρχαίων χορευτικών και ακροβατικών
στοιχείων με τη σύγχρονη Ενόργανη Γυμναστική, διαπιστώνει ομοιότητα στα κύρια
χαρακτηριστικά τους. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι μακρινός πρόγονος της
σύγχρονης Ενόργανης Γυμναστικής είναι τα αρχαία ταυροκαθάψια, οι αρχαίοι χοροί
και αρχαίες ακροβατικές επιδείξεις
Άνδρες
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.
Γυναίκες
Το ολυμπιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι γυναικεία αγωνίσματα ενόργανης:
τέσσερα ατομικά αγωνίσματα οργάνων, το ατομικό σύνθετο και το ομαδικό σύνθετο.
Σε παλιότερες ολυμπιάδες διεξήχθη και μια παραλλαγή της σημερινής ρυθμικής.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ (ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ)
Ο Λευτέρης Πετρούνιας (Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 1990) είναι Έλληνας γυμναστής και
ολυμπιονίκης με ύψος 1,64 μ. και βάρος 62 kg και διακρίνεται ιδιαίτερα στο αγώνισμα
των κρίκων.
Ξεκίνησε την ενόργανη γυμναστική σε ηλικία 5 ετών στον Πανιώνιο αλλά το 2005 σε
ηλικία 15 ετών έκανε την επανάστασή του εγκαταλείποντας προσωρινά το άθλημα
για να επιστρέψει σε αυτό το 2008, αποφασισμένος να γράψει ιστορία.
Κάποια στιγμή είχε εκφράσει την επιθυμία να ασχοληθεί με το πατινάζ. «Όλα αυτά
μέσα στο γυμναστήριο, το τραμπολίνο, το δίζυγο, τα στρώματα, τα είδα τότε σαν
έναν μεγάλο παιδότοπο, σαν μια τεράστια παιδική χαρά», έχει δηλώσει ο ίδιος.
Στο Λύκειο υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλής, γεγονός που τον ανέδειξε σε πρόεδρο του
15μελούς συμβουλίου του σχολείου του. Εκείνη την εποχή ανακάλυψε την άλλη
μεγάλη του αγάπη, το παρκούρ, το οποίο συνεχίζει μέχρι και σήμερα όταν έχει χρόνο
καθώς τον βοηθά τόσο στην ελαστικότητα όσο και ως εκτόνωση

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ
Η ιστιοπλοΐα είναι η τέχνη του αρμενίσματος στο νερό (σε θάλασσα ή σε λίμνη)
χρησιμοποιώντας ως αποκλειστική κύρια πηγή ενέργειας τον άνεμο.
Το όνομά της είναι σύνθετο από το ιστίο + πλους, δηλαδή πλεύση με το πανί που τα
παλιά χρόνια χρησιμοποιούσαν τα σκάφη για να ταξιδεύουν. Τα πανιά δένονταν στα
κατάρτια (ιστούς), και με τη βοήθεια του αέρα τα σκάφη που ονομάζονταν ιστιοφόρα
αρμένιζαν στις θάλασσες όλου του κόσμου. Και σήμερα ακόμη υπάρχουν πολλά
τέτοια σκάφη, που όμως διατηρούν τις μηχανές ως βοηθητικές, σε περίπτωση που
επικρατεί άπνοια, δηλαδή δεν φυσάει αέρας.
Στη σημερινή εποχή, όταν γίνεται λόγος για ιστιοπλοΐα, γίνεται για το άθλημα που
είναι συναρπαστικό και ένα από τα ωραιότερα που υπάρχουν, γιατί συνδυάζει τη
γοητεία της θάλασσας με τις ικανότητες των αθλητών, που πρέπει να είναι πολύ καλά
γυμνασμένοι, ειδικά στα πόδια και τη μέση.
Η εξάπλωση του αθλήματος της ιστιοπλοΐας στις τελευταίες δεκαετίες είναι
τρομακτική, γι' αυτό και οι ειδικοί έχουν φτιάξει πολλές κατηγορίες σκαφών. Σκαφών
μεγάλων που είναι για αγώνες ανοικτής θάλασσας και σκαφών που είναι για αγώνες
τριγώνου. Τα σκάφη ανοικτής θάλασσας είναι τριών κατηγοριών, που δεν έχουν
«στάνταρ» (σταθερά) χαρακτηριστικά, αφού το κάθε εργοστάσιο έχει τη δική του
ναυπηγική τεχνική ("πατέντα"). Αντίθετα, τα λεγόμενα σκάφη τριγώνου έχουν τα ίδια
τεχνικά χαρακτηριστικά και με αυτά ασχολούνται περισσότεροι αθλητές, αφού είναι
για ένα, δύο ή τρεις το πολύ αθλητές. Στα σκάφη ανοικτής θάλασσας επιβαίνουν
πολλοί αθλητές, μπορεί να συμμετέχουν 9 αλλά και 15.
Η ιστιοπλοΐα είναι το τρίτο κυρίαρχο άθλημα, μετά την κολύμβηση και την κωπηλασία
στον λεγόμενο ναυταθλητισμό, η οποία και περιλαμβάνεται στους σύγχρονους
Ολυμπιακούς Αγώνες

ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ (ιστιοπλόος)
Ο Νίκος Κακλαμανάκης (19 Αυγούστoυ 1968) είναι Έλληνας αθλητής της ιστιοπλοΐας και δύο
φορές Ολυμπιονίκης.
Γεννήθηκε στη Βάρκιζα στις 19 Αυγούστου 1968 και ξεκίνησε από πολύ μικρός την
ιστιοπλοΐα και στην κατηγορία Μistral. Το 1986 συμμετέχει για πρώτη φορά σε διεθνή αγώνα
και παίρνει την τρίτη θέση, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μistral νέων. Το 1989 παίρνει τη
δεύτερη θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Φινλανδίας. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της
Βαρκελώνης παίρνει την ένατη θέση και στην Ατλάντα το 1996 κατακτά το χρυσό μετάλλιο,
όπου παίρνει και την προσωνυμία γιος του ανέμου και ήταν και ο σημαιοφόρος της
αποστολής. Στην επόμενη ολυμπιάδα το 2000 στο Σίδνεϊ πήρε την έκτη θέση και ήταν ο
σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής. Το 2004 στην Αθήνα κατέκτησε το δεύτερο
ολυμπιακό μετάλλιο, ασημένιο αυτή τη φορά. Μάλιστα, στην Ολυμπιάδα της Αθήνας ήταν
αυτός που άναψε την ολυμπιακή φλόγα μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το 1997 πάνω σε μια
ιστιοσανίδα έκανε τον διάπλου του Αιγαίου από το Σούνιο στην Κρήτη σε δύο μέρες. Είναι
αθλητής του Ν.Ο.Ε.

Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ Η
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Γεννήθηκε στις 05 Απριλίου 1983 στο Ηράκλειο Κρήτης και κατοικεί στη Γαλιά. Από
τις 23 Απριλίου 2007, εξαιτίας ενός τροχαίου ατυχήματος, είναι παραπληγικός Την
πρώτη εμφάνιση στο στίβο την έκανε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ατόμων με
Αναπηρία. Αγωνίστηκε στον ακοντισμό και στη σφαιροβολία, όπου κατέκτησε δύο
χρυσά μετάλλια. Στις 17 Ιουλίου 2010 κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στον
ακοντισμό με βολή 22,20 m . Τον Αύγουστο του 2010 πήρε μέρος στους αγώνες
Εθνικού Πρωταθλήματος της Κροατίας, όπου κατέκτησε την πρώτη θέση στον
ακοντισμό και την τρίτη θέση στην σφαιροβολία. Το Σεπτέμβριο του 2010 συμμετείχε
σε αγώνες Εθνικού Πρωταθλήματος της Αγγλίας, όπου κατέκτησε την πρώτη θέση
και στα δύο αγωνίσματα. Στις 24 έως 26 Μαΐου 2011 στα πλαίσια του πανελληνίου
πρωταθλήματος καταρρίπτοντας το πανελλήνιο και προσωπικό του ρεκόρ, τόσο στη
σφαιροβολία με βολή 9,20 m. , όσο και στον ακοντισμό με βολή που έφτασε τα 28,28
m. Με τις συγκεκριμένες επιδόσεις ο Στεφανουδάκης βρέθηκε στη δεύτερη θέση της

παγκόσμιας κατάταξης στον ακοντισμό και στην τέταρτη θέση στη σφαιροβολία για το
2011. Στις 12 Μαρτίου 2012 αγωνίστηκε στον ακοντισμό και κατέλαβε την πρώτη
θέση. Οι μέχρι τότε επιδόσεις του τον έφεραν να αγωνιστεί στη μεγάλη διοργάνωση,
του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο διεξήχθη στην
Ολλανδία. Στις 24 Ιουνίου ανέβηκε στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου στη
σφαιροβολία, ενώ στις 26 Ιουνίου ανέβηκε στο δεύτερο σκαλοπάτι. Στους 14ους
Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου πήρε το χάλκινο μετάλλιο του ακοντισμού,
σημειώνοντας παράλληλα την καλύτερη επίδοση του για το 2012. Ενώ στην κορυφή
του κόσμου ανέβηκε στους παραολυμπιακούς αγώνες του Ρίο το 2016, κατακτώντας
το χρυσό μετάλλιο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Για τον 30χρονο Πάνο Τριανταφύλλου, το αργυρό Παραολυμπιακό μετάλλιο στο
άθλημα της σπάθης είναι το επιπλέον δώρο σε μια ολόκληρη διαδικασία που ο ίδιος
απολαμβάνει ιδιαίτερα. Άλλωστε, όπως είχε δηλώσει «το κλίμα είναι υπέροχο στους
αγώνες, ειδικά στις διεθνείς αναμετρήσεις. Υπάρχει έντονος συναγωνισμός».
Η σπουδαία διάκριση για τον Έλληνα -Δραμινό στην καταγωγή- ήρθε ύστερα από
τέσσερις νίκες στα προκριματικά. Εξίσου εύκολα ο Πάνος Τριανταφύλλου πέρασε και
από την προημιτελική φάση, ενώ στα ημιτελικά χρειάστηκε να προσπαθήσει αρκετά
για να νικήσει έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο. Φτάνοντας στον τελικό, οι πιθανότητες
ήταν μοιρασμένες, οι μονομάχοι ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο και το αργυρό
μετάλλιο που εξασφάλισε ο Έλληνας οπλομάχος κρίνεται σαν ένα εξαίρετο
επίτευγμα. Ο Πάνος Τριανταφύλλου ασχολείται συστηματικά με την ξιφασκία,
μετέχει σε αγώνες με σπάθη και με ξίφος μονομαχίας.

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΜΑΛΟΣ
Έκανε περήφανους όσους τον στήριξαν, έκανε περήφανους όσους πραγματικά
συγκινούνται όταν ακούν τον εθνικό ύμνο, βλέπουν την σημαία της Ελλάδας και
ξέρουν πραγματικά τι είναι ο Παύλος Μάμαλος.
Ο Έλληνας γίγαντας που πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες
στο Ρίο δεν είχε μια ζωή εύκολη μέχρι σήμερα. Το πρόβλημα του, έγινε ακόμη
μεγαλύτερο από τους συνανθρώπους του. Ειδικότερα από το σχολείο, εκεί που
αναγκάστηκε να τα παρατήσει πριν πάει καν στο Γυμνάσιο...
Η ιστορία όμως ξεκινά πριν 45 χρόνια όταν γεννήθηκε το 1971 στον Ασπρόπυργο.
Τελείωσε το νηπιαγωγείο αλλά όταν άρχισε το δημοτικό, υπέστη πολιομυελίτιδα που
τον χτύπησε στα δύο πόδια και τα νέκρωσε. «Πήγα στον Καναδά σε γιατρούς,
κάνανε ό,τι μπορούσαν και απλούστατα μου είπαν “μην κάνεις την εγχείρηση, γιατί
είναι μια εγχείρηση πολύ επίπονη και πολύ επικίνδυνη για τον οργανισμό σου”. Μου
είπαν ότι αρχίζει από πάνω, από τον αυχένα και ανοίγουν όλη τη σπονδυλική στήλη
μέχρι κάτω όλο τον κορμό του ποδιού, δηλαδή ανοίγουν όλο το κεφάλι, την
σπονδυλική στήλη, το αριστερό πόδι.. ανοίγουν τον άνθρωπο και ψάχνουν να βρουν
το νεύρο το οποίο έχει πάθει την ζημιά, αλλά αυτό είναι πολύ επίπονο για κάποιον να
την κάνει και είναι και πολύ επικίνδυνο. Τελικά με συμβούλεψαν οι γιατροί στον
Καναδά να μην την κάνω, γιατί μπορεί να πειράξουν κανένα άλλο νεύρο και να μου
νεκρωθούν και τα χέρια…» έχει πει ο ίδιος σε συνέντευξη του παλαιότερα.
Το μαρτύριο του όμως δεν είχε τελειώσει. Το σχολείο αποδείχθηκε εφιάλτης. «Τα
παιδιά με κοροϊδεύανε στο σχολείο, με λέγανε ανάπηρο, κούτσαβο και τέτοια
πράγματα. Εγώ καθόμουν σε μια γωνιά και έκλαιγα, όταν κτύπαγε το κουδούνι και
ανέβαιναν τα παιδιά πάνω, εγώ καθόμουν από κάτω και έκλαιγα. Μου πετούσαν τις
τσάντες από το παράθυρο και μου ερχόντουσαν στο κεφάλι και με κορόιδευαν. Δεν
με παίρνανε σε εκδρομές, δεν με παίρνανε σε πενταήμερες, καθόμουν μόνος στο
σχολείο μέχρι να γυρίσουν τα άλλα παιδιά και έτσι κάποτε, όταν έφτασα στην έκτη
δημοτικού, τα παράτησα το σχολείο τελείως και δεν πήγα γυμνάσιο».
Κλείστηκε στο σπίτι του, στο δωμάτιο του. Μέχρι τα 27... Εκεί βρήκε την διέξοδο του
αθλητισμού και της Αρσης Βαρών. Βρήκε κίνητρο για την ζωή. Ξεκίνησε σοβαρά
λίγο πριν τους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, τότε που κατάφερε και πήρε
την 6η θέση. Ακολούθησε ασημένιο στο Πεκίνο, χάλκινο στο Λονδίνο και τώρα η
δικαίωση. Το χρυσό μετάλλιο.
Η οικογένεια του ήταν το μόνο του στήριγμα στα δύσκολα χρόνια. «Μόνος σου είσαι,
πρέπει να στηρίζεσαι σε ότι μπορείς να κάνεις από μόνος σου ή με τη βοήθεια της

οικογένειάς σου. Γι’ αυτό και είχαν σαν ήρωες τους γονείς μου. Τώρα που μεγάλωσα,
έχω κοντά μου τη μάνα μου, τον πατέρα μου δυστυχώς τον έχασα. Σαν ίνδαλμα μου,
λοιπόν, έχω αυτούς τους δύο.» Στα 35 του έμαθε για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
και ολοκλήρωσε το Γυμνάσιο, παντρεύτηκε και ζει από το επίδομα αναπηρίας γιατί
δουλειά δεν μπορεί να βρει πουθενά.
Αλλά δεν το βάζει κάτω. Συνεχίζει και αποτελεί στα 45 του φωτεινό παράδειγμα...
«Δυστυχία είναι να μην έχεις να φας, να μην έχεις δουλειά, να μην ασχολείσαι με
τίποτα. Βλέπω καμιά φορά ανθρώπους να ψάχνουν στους κάδους, γιαγιάδες,
παππούδες που πηγαίνουν στις λαϊκές και βουρκώνω, τρελαίνομαι και λέω, γιατί να
μας καταντήσουν έτσι; Ευτυχία είναι τα πάντα. Αυτό που έφερα στη χώρα μου είναι
ευτυχία, που ξημερώνει και πάω στο δικό μου γυμναστήριο και κάνω προπόνηση
είναι ευτυχία. Για μένα όλα είναι ευτυχία. Και που είμαι σε αυτή τη κατάσταση, είναι
ευτυχία. Αν ήμουν φυσιολογικός άνθρωπος και με πάταγε μια νταλίκα, πού θα ήμουν
τώρα; Ενώ τώρα είμαι ευτυχισμένος …»

ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Η Ανθή Καραγιάννη (γεν. 1981 στην Καβάλα) είναι Ελληνίδα παραολυμπιονίκης και
παγκόσμια πρωταθλήτρια στίβου, στους αγώνες δρόμων ταχύτητας και στο άλμα
εις μήκος. Έχει κατακτήσει τρία ασημένια (2004) και δύο χάλκινα παραολυμπιακά
μετάλλια (2008 και 2012). Αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια τρεις φορές το
2006 (100μ, άλμα εις μήκος) και το 2007 (άλμα εις μήκος) και πρωταθλήτρια
Ευρώπης το 2007 στο άλμα εις μήκος και τα 100μ. Μετέχει σε παραολυμπιακούς
αγώνες στις κατηγορίες Τ13, F13, ατόμων με περιορισμένη όραση. Το 2007 τιμήθηκε
με το Βραβείο ΠΣΑΤ καλύτερου Έλληνα αθλητή ή αθλήτριας με αναπηρία (το 2007
ήταν ενιαίο το βραβείο ανδρών - γυναικών). Το Δημοτικό Στάδιο «Ανθή Καραγιάννη»
στην πόλη της Καβάλας πήρε το όνομά του προς τιμήν της Ανθής Καραγιάννη το
2004.Η Ανθή Καραγιάννη γεννήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 1981 στην Καβάλα με
προβληματική όραση. Αποφάσισε να ξεκινήσει τον αθλητισμό έπειτα από
παρακίνηση φίλων της και άρχισε το στίβο. Το 2002 κατέκτησε τα πρώτα διεθνή
τρόπαια, κερδίζοντας μια πρώτη και μια δεύτερη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Άρχισε να προπονείται εντατικά ενόψει των Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το
2004, με αποτέλεσμα στην Αθήνα να κατακτήσει τρία ασημένια μετάλλια στα 100μ,
400μ και άλμα εις μήκος.
Ακολούθησαν οι διακρίσεις στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2006: χρυσά στο μήκος
και στα 100μ και στους Παγκόσμιους Αγώνες Τυφλών του 2007: χρυσό στο μήκος και
χάλκινο στα 100μ. Το 2007 ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου την ανέδειξε
αθλήτρια της χρονιάς για τις επιτυχίες της.

Το 2008 στους παραολυμπιακούς του Πεκίνου κατέκτησε άλλο ένα μετάλλιο στο
άλμα εις μήκος, χάλκινο αυτή τη φορά. Επίσης, ήταν φιναλίστ στα 100μ.
Μετέχει στην Παραολυμπιάδα 2012 στο Λονδίνο στα 100μ, όπου προκρίθηκε στον
τελικό της κατηγορίας Τ13, και στο άλμα εις μήκος (κατηγορία F13) όπου κατέκτησε
το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 5 μέτρα 16 εκατοστά.
Ανήκει στον σύλλογο "Ίρις Καβάλας" και προπονείται με τον Ανδρέα Ευσταθίου.

Στα δυο τετράμηνα ασχοληθήκαμε με τον αθλητισμό, Έλληνες αθλητές και την
ιστορία των αθλημάτων τους.
Η Ελλάδα γέννησε στην αρχαιότητα το αθλητικό πνεύμα και θεμελίωσε την ιδέα του
Ολυμπισμού.
Οι ολυμπιακοί αγώνες ήταν μια πανελλήνια συνάθροιση των ελευθερων ανθρώπων.
40 ημέρες πριν και μετά κυρησσόταν εκεχειρία.Οι συγκρούσεις σταματούσαν για να
μπορέσουν οι αθλητές και οι θεατές να συμμετέχουν σε αγώνες και να μπορούν να
επιστρέψουν στις πατρίδες τους με ασφάλεια.
Το 1896 αναβιώνει ο θεσμός των ολυμπιακών αγώνων και απο τότε διεξάγεται κάθε
4 χρόνια.
Η Ελλάδα που γέννησε το “ευ αγωνίζεσθαι” και καλλιέργησε το φίλαθλο πνεύμα
εξακολουθεί να διδάσκει αυτά τα ιδεώδη και να διακρίνεται παρά τις μικρές της
δυνάμεις.
Αθλητές όπως ο Δήμας, ο Κακλαμανάκης, ο Πετρούνιας και άλλοι με τον καλό αγώνα
τους κατάφεραν να διακριθούν και να τιμηθούν με ολυμπιακά μετάλλια.
Ο ελληνικός εθνικός ύμνος ακούστηκε σε όλο τον κόσμο κάνοντας υπερήφανους
τους Έλληνες.
Σημαντική είναι και η συμβολή του αθλητικού ιδεώδους στα άτομα με ειδικές ανάγκες
αφού η ενασχόληση τους με τον αθλητισμό ενδυναμώνει την ψυχή και το σώμα τους.
Δεν αφήνει τα άτομα αυτά να παραιτηθούν αλλά τους μαθαίνει να αγωνίζονται και να
διεκδικούν.
Για όλους εμάς αποτελούν πρότυπα ζωής.
Προάγουν τη συνέπεια και την εργατικότητα, προβάλλοντας αρετές όπως η άμμιλα, ο
σεβασμός, η ευγένεια και η αξιοπρέπεια.
Ο αθλητισμός σήμερα που η ανθρωπότητα βασανίζεται από οικονομικά και
κοινωνικά προβλήματα καθώς και αύξησης κρουσμάτων εθνικισμού μπορεί να γίνει
το έναυσμα για ειλικρινή διάλογο μεταξύ των κρατών και γόνιμη ανταλλαγή
απόψεων.

Το ολυμπιακό ιδεώδες καλλιεργεί το πνεύμα της ομαδικότητας.
Το ολυμπιακό ιδεώδες εθίζει τα άτομα στην ετοιμότητα, την εγκράτεια και την
πειθαρχία.
Η σημασία και η προσφορά του αθλητισμού είναι πολύτιμη και πολύπλευρη για τον
άνθρωπο.
Στις παγκόσμιες αναμετρήσεις το αθλητικό ιδεώδες συντελεί τη γνωριμία των λαών
και την ειρηνική συνύπαρξη.

