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‘’Ντοπάρισμα το  

Σύγχρονο  

ιδεώδες’’ 

 

Γιατί αθλούμαστε  

σήμερα, Αθλητισμός 

Και παιδική ηλικία, 

Ατομικό Γόητρο 

Έπαθλα τότε 

Και σήμερα, 

Επιχορήγηση  

Ιδεώδη και  

Αρχαία Ελλάδα, 

Ευγενής Άμιλλα 

Πίσω από τον  

πρωταθλητισμό 

Άτομα με ειδικές 

Ανάγκες 

Αθλητισμός 

Πρωταθλητισμός 

Και Ιδεώδη 



Ιδεώδη στην Αρχαία Ελλάδα Ιδεώδη στην Αρχαία Ελλάδα 

Η άσκηση σε όλες τις μορφές της, δεν είναι κάτι άγνωστο ή 

πρωτόγνωρο στις σύγχρονες κοινωνίες. Επίσης δεν 

αποτελεί εύρημα σημερινό. Βασικό στοιχείο της άσκησης 

αποτελεί η κίνηση. Η κίνηση υπάρχει σαν χαρακτηριστικό 

σε κάθε μορφή ζωής. Είναι ανάγκη μέσα από την οποία 

γεννήθηκε η άσκηση. Η άσκηση, σαν συνειδητοποιημένη 

κίνηση στον άνθρωπο, έχει άμεση σχέση με τη βιολογική 

και πολιτιστική του εξέλιξη. Κύρια αιτία της άσκησης 

φαίνεται πως στάθηκε ο αγώνας για επιβίωση του 

ανθρώπου. 



    Ευγενής  Άμιλλα 

Η νίκη για κάθε αθλητή παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο. Παρ' όλο αυτά τότε 

θεωρούσαν ότι μπορούσε κανείς να 

χαρακτηριστεί με τον όρο αθλητής μόνο όταν 

θα ξεπερνούσε τα όρια του. Με άλλα λόγια 

όταν ξεπερνούσε τον εαυτό του και τα όρια 

της ανθρώπινης αντοχής. Έτσι πίστευαν πως 

θα πλησίαζε όλο ένα και πιο κοντά στο 

δημιουργό του.  
 
Κατά τον Αριστοτέλη ο σκοπός της γυμναστικής 

είναι παιδαγωγικός και αισθητικός. Ο Αριστοτέλης 

έλεγε ότι η γυμναστική δεν πρέπει να περιλαμβάνει 

ακρότητες που καταστρέφουν την σωματική 

αρμονία. Γενικά οι αρχαίοι Έλληνες προσπαθούσαν 

να είναι υπέρ του μέτρου στη ζωή, αλλά και να 

κατακτήσουν την ευδαιμονία, την ευτυχία δηλαδή η 

οποία βρίσκεται στο αγαθό, στην αρετή.  
 

 

Στη σημερινή εποχή οι 

αθλητές ξεκινούν την απασχόλησή  

τους  με τον αθλητισμό με σκοπό να 

διακριθούν σε κάποια αγωνίσματα. Όσο 

όμως η επιτυχία συνεχίζεται τόσο οι 

αθλητές προσπαθούν με κάθε τρόπο να 

υπερβούν τις δυνάμεις τους και να 

παραμείνουν στη κορυφή του 

αγωνίσματος.  
 

Ο αθλητισμός για παιδιά είναι 

ευκαιρία για κοινωνικοποίηση και 

εκπαίδευση. Τα παιδιά μαθαίνουν να 

υπακούν στους κανόνες για το καλό 

της ομάδας, μαθαίνουν να σέβονται 

τα δικαιώματα των άλλων. 

Μαθαίνουν να ανταγωνίζονται σε 

υγιείς συνθήκες, όπου η ήττα είναι 

κάτι το αμελητέο.  
 



Το ντοπάρισμα των αθλητών και η δωροδοκία με 

σκοπό τη νίκη εμφανίστηκαν στους στίβους της 

αρχαιότητας μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο , την 

“αυτοκτονία της Ελλάδας”. Μετά το τέλος του 

τριαντάχρονου αιματηρού εμφύλιου πολέμου δεν ήταν 

λίγοι εκείνοι που αναζητούσαν την κοινωνική 

καταξίωση με μια νίκη σε κάποιον από τους 

πανελλήνιους αγώνες. Περίπου τον ίδιο καιρό 

εμφανίστηκαν και οι επαγγελματίες αθλητές. Ήταν η 

εποχή που ο πιο αναγνωρισμένος γιατρός της 

αρχαιότητας , ο Ιπποκράτης αμφισβητούσε τη ρήση 

”νους υγιής εν σώματι υγιεί ” και δίδασκε ότι δεν 

είναι η άθληση που εξασφαλίζει την υγεία αλλά το 

μέτρο στην εργασία και στο φαγητό.  

 

 

 

ΝΤΟΠΑΡΙΣΜΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ  ΙΔΕΩΔΕΣ  





ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 





…την υγεία μας 











ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΒΙΑ 



«Μια σπίθα αρκεί να φέρει την καταστροφή» , 

λέει το σλόγκαν της Πυροσβεστικής  για τις πυ

ρ- καγιές στα δάση. Το ίδιο σλόγκαν μπορούμε  

να το μεταφέρουμε και για τα γήπεδα 

(κυρίως του ποδοσφαίρου ). 

Πόσοι από εμάς δεν έχουμε τύχει θεατές σε       

σκηνές άγριου ξυλοδαρμού  

στο γήπεδο. 

Κι εντάξει να είσαι θεατής . 

Άμα είσαι εκ   των πρωταγωνιστών τι γίνεται; 



 
   

Είναι γεγονός ότι ο αθλητισμός σαν σωματική δραστηριότητα και σαν θέαμα  

προσελκύει μεγάλες μάζες ανθρώπων (κυρίως το ποδόσφαιρο ). 

Όμως στα επεισόδια    που γίνονται μέσα κι 

έξω από το γήπεδο δεν συμμετέχουν όλοι σ’ αυτά αλλά ένα μέρος μόνο. 

Ποιοί είναι αυτοί και γιατί συμπεριφέρνονται έτσι; 

      Ένα μεγάλο πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας είναι οι ψυχικές ασθένειες. 

Κατά έναν πολύ συγκρατημένο υπολογισμό , σύμφωνα με τους   ειδικούς, το 15% 

του συνολικού πληθυσμού έχει ανάγκη ψυχιατρικής παρακολούθησης. 

Ένας γιατρός σε κάποιο σεμινάριο αθλητικής ψυχολογίας είχε πει: 

‘’Τα γήπεδα είναι οι μεγαλύτεροι χώροι συγκέντρωσης ψυχασθενών.  

Ξέρετε πόσοι παλαβιάρηδες μαζεύονται κάθε Κυριακή σε αυτά ; ‘’ 

 Φανταστείτε  να κάθονται και μαζί στην εξέδρα όλοι αυτοί. 



Αθλητισμός , Κράτος και Πολιτική Αθλητισμός , Κράτος και                   

Πολιτική 



ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΕΠΗΡΑΕΑΖΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΝ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ (ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ) ; 

 Παλαιότερα οι αθλητές είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διοργανώσεις 

όλοι χωρίς διακρίσεις, γιατί η πολιτεία μπορούσε να τους στηρίζει οικονομικά. 
       Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Παντού γίνονται περικοπές 

κονδυλίων. 0ι αθλητές που παίρνουν μέρος σε αγώνες ή αποστολές τις 

περισσότερες φορές πηγαίνουν με δικά τους έξοδα,  χωρίς κρατική 

υποστήριξη. Όλα περιστρέφονται γύρω από το χρήμα. Δεν ενδιαφέρει τόσο η 

δόξα αλλά το τι θα κερδίσουν. Τα κίνητρα δεν είναι πια αυτά που ήταν κάποτε. 



Πώς βοηθά η πολιτική στις αθλητικές 

εγκαταστάσεις; 



Τα τελευταία χρόνια η πολιτική παραμελεί συστηματικά 

τον χώρο του αθλητισμού. Οι εγκαταστάσεις οι οποίες 

δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια τον ολυμπιακών 

αγώνων στην Αθήνα το 2004 έχουν ξεχαστεί και πολλές 

από αυτές είναι ετοιμόρροπες. Από την άλλη πλευρά 

πολλοί πρωταθλητές οι οποίοι έχουν δει και άλλες 

εγκαταστάσεις του εξωτερικού δηλώνουν πως οι 

πολιτικοί δεν δίνουν δεκάρα για τον αθλητισμό . Δεν 

ενδιαφέρονται για το που αθλούνται οι άνθρωποι που 

μας έχουν κάνει γνωστούς σε αυτό το χώρο και μας 

έχουν δώσει την ευκαιρία να υπερηφανευόμαστε για τη 

χώρα μας με τις εξαίρετες επιδόσεις τους. 

Τα τελευταία χρόνια η πολιτική παραμελεί συστηματικά 

τον χώρο του αθλητισμού. Οι εγκαταστάσεις οι οποίες 

δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια τον ολυμπιακών 

αγώνων στην Αθήνα το 2004 έχουν ξεχαστεί και πολλές 

από αυτές είναι ετοιμόρροπες. Από την άλλη πλευρά 

πολλοί πρωταθλητές οι οποίοι έχουν δει και άλλες 

εγκαταστάσεις του εξωτερικού δηλώνουν πως οι 

πολιτικοί δεν δίνουν δεκάρα για τον αθλητισμό . Δεν 

ενδιαφέρονται για το που αθλούνται οι άνθρωποι που 

μας έχουν κάνει γνωστούς σε αυτό το χώρο και μας 

έχουν δώσει την ευκαιρία να υπερηφανευόμαστε για τη 

χώρα μας με τις εξαίρετες επιδόσεις τους. 

Τα τελευταία χρόνια η πολιτική παραμελεί συστηματικά τον 

χώρο του αθλητισμού. Οι εγκαταστάσεις οι οποίες 

δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια τον ολυμπιακών αγώνων 

στην Αθήνα το 2004 έχουν ξεχαστεί και πολλές από αυτές είναι 

ετοιμόρροπες. Από την άλλη πλευρά πολλοί πρωταθλητές οι 

οποίοι έχουν δει και άλλες εγκαταστάσεις του εξωτερικού 

δηλώνουν πως οι πολιτικοί δεν δίνουν δεκάρα για τον αθλητισμό 

. Δεν ενδιαφέρονται για το που αθλούνται οι άνθρωποι που μας 

έχουν κάνει γνωστούς σε αυτό το χώρο και μας έχουν δώσει την 

ευκαιρία να υπερηφανευόμαστε για τη χώρα μας με τις εξαίρετες 

επιδόσεις τους. 



      Όσοι ασχολούνταν με τον αθλητισμό καλλιεργούν ομαδικό 

πνεύμα. Μαθαίνουν πως να δουλεύουν και να παλεύουν από 

κοινού . Υπάρχει μεταξύ τους ευγενική άμυλα . Ξέρουν πως 

να αγωνίζονται και πως να σέβονται τον αντίπαλο . Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα να γίνονται καλύτεροι πολίτες. 

Επιπλέον όσο καλύτεροι είναι οι αθλητές μιας χωράς , τόσες 

περισσότερες διακρίσεις παίρνει η χωρά τους σε διεθνείς 

αγώνες .Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την προβολή της χωράς 

τους παγκοσμίως και έτσι υπάρχουν περισσότερες 

πιθανότητες για οικονομική εξέλιξη. 

 

Ποιο το όφελος του κράτους από τον αθλητισμό; 
ΦΕΡΕΙ ΣΩΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ; 

      Όσοι ασχολούνταν με τον αθλητισμό καλλιεργούν ομαδικό 

πνεύμα. Μαθαίνουν πως να δουλεύουν και να παλεύουν από 

κοινού . Υπάρχει μεταξύ τους ευγενής άμιλλα . Ξέρουν πως να 

αγωνίζονται και πως να σέβονται τον αντίπαλο . Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να γίνονται καλύτεροι πολίτες. Επιπλέον όσο 

καλύτεροι είναι οι αθλητές μιας χωράς , τόσες περισσότερες 

διακρίσεις παίρνει η χωρά τους σε διεθνείς αγώνες .Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα την προβολή της χωράς τους παγκοσμίως και 

έτσι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες για οικονομική 

εξέλιξη. 

 



ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟΦΕΡΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ; Α) ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ Β) ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟΦΕΡΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ; Α) ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ Β) ΧΟΡΗΓΙΕΣ 



    Η ιστορία του αθλητικού μάρκετινγκ είναι πανάρχαια – συνδέεται με τα 

αθλητικά γεγονότα της αρχαίας Ελλάδας και Ρώμης. Ακόμη και εκείνα τα 

γεγονότα είχαν ανάγκη από προώθηση ώστε να γίνουν γνωστά και να 

προσελκύσουν θεατές, ενώ περιελάμβαναν επίσης χρηματικά βραβεία και 

χορηγούς που κάλυπταν το κόστος της διοργάνωσης τους. Η χορηγία 

είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη διεθνή αθλητική αγορά 

σήμερα. Τα ποσά τα οποία ξοδεύονται για χορηγίες είναι τεράστια 

και συνεχώς αυξανόμενα. Η χορηγία αναπτύχθηκε  ραγδαία τα 

τελευταία χρόνια. Οι πιο σημαντικοί λόγοι είναι οι ακόλουθοι :  

α) η αποτελεσματικότητα της ως μέσο προώθησης  

β) η αποδοχή της χορηγίας από το κοινό 

γ) η δυνατότητα προσέγγισης συγκεκριμένων ομάδων του 

πληθυσμού 

 



Ανάγλυφο με σκηνή πάλης που χρονολογείται περί το 520 π.Χ. και εκτίθεται στο 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 



Τα Ολύμπια, οι Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαιότητα, 
ήταν η πιο σημαντική διοργάνωση της αρχαίας 
Ελλάδας και διεξάγονταν στην Αρχαία Ολυμπία κάθε 
τέσσερα χρόνια μετά το 776π.Χ. Στα Ολύμπια 
έπαιρναν μέρος αθλητές από όλη την Ελλάδα (και 
αργότερα από άλλα μέρη) και σταδιακά απέκτησαν 
ιδιαίτερη αίγλη. Η διοργάνωσή τους γινόταν μέχρι το 
393 όταν ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος απαγόρευσε την 
διεξαγωγή τους. Από το 1896 αναβίωσαν με την 
ονομασία Ολυμπιακοί Αγώνες και διεξάγονται ως 
διεθνείς αγώνες, γνωστοί και ως Θερινοί Ολυμπιακοί. 



 Αγώνες δρόμου  

 Πάλη  

 Πυγμαχία  

 Παγκράτιο  

 Πένταθλο  

 



…ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ 





Ολυμπιακοί Αγώνες 

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 βαρόνο Πιέρ ντε Κουμπερτέν 

στα τέλη του 19οu 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 ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί, 

για χειμερινά αθλήματα . Από το 1994  οι χειμερινοί αγώνες δεν γίνονται 

πια την ίδια χρονιά με τους Θερινούς Ολυμπιακούς. Οι πρώτοι αγώνες για 

αθλητές με αναπηρία έγιναν το 1948 στο Στόουκ Mάντεβιλ στην Αγγλία. 

Την ημέρα της τελετής έναρξης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1948 

στο Λονδίνο, ξεκίνησαν και θεσμοθετήθηκαν οι αγώνες του Στόουκ 

Mάντεβιλ και πραγματοποιήθηκε η πρώτη αθλητική διοργάνωση για αθλητές με 

αμαξίδιο.  
 



Η Ολυμπιακή Φλόγα είναι 

ένα σύμβολο των Ολυμπιακών 

Αγώνων. Είναι αναπαράσταση 

της κλοπής της φωτιάς 

του Δία από τον Προμηθέα, και 

οι ρίζες της βρίσκονται 

στην αρχαία Ελλάδα όπου μια 

φωτιά κρατούνταν άσβεστη 

κατά την διάρκεια των 

Ολυμπιακών Αγώνων.  
 

Η Γυναίκα στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

Στη μακραίωνη  ιστορία της ανθρωπότητας 

η γυναίκα χάνετε μέσα στη λήθη σε μια 

άνιση με τον άνδρα κούρσα μέσα στο χρόνο. 

Παρουσιάζεται χωρίς  ιστορία ,σιωπηλή , 

γιατί βρισκόταν σχεδόν πάντοτε στη σκιά 

του άνδρα .ο αθλητισμός στην παρία του 

χρόνου , εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις  

υπήρξε πάντοτε πεδίο δράσης του άνδρα . Η 

αθλητική δραστηριότητα της γυναίκας 

προχωρούσε δειλά δειλά .  
 

Αθλήματα στους ολυμπιακούς αγώνες  άρση βαρων,γυμναστική, 

ιππασία, ιστιοπλοϊα, κανόε-καγιάκ, κωπηλασία, μοντέρνο πένταθλο, 

σκοποβολή, ξιφασκία, κολύμβηση, ανώμαλος δρόμος, αντιπτέριση, 

καλαθοσφαίριση, αντισφαίριση, καταδύσεις, πάλη, βόλεϊ, μπιτς βόλεϊ, 

ποδηλασία, ποδόσφαιρο, πυγμαχία, σκοποβολή, στίβος, τάε κβό ντό, 

τοξοβολία, τζούντο, υδατοσφαίριση, χειροσφαίριση  



 

 

 

Ο Σπύρος (ή Σπυρίδων) Λούης (12 Ιανουαρίου 

1873 – 26 Μαρτίου 1940) ήταν Έλληνας 

μαραθωνοδρόμος στους Ολυμπιακούς του 1896 και 

εθνικός ήρωας. 

Γεννήθηκε στο Μαρούσι από φτωχή αγροτική 

οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν νερουλάς τότε που 

ακόμα δεν υπήρχε κεντρική ύδρευση και ο Σπύρος 

τον βοηθούσε κουβαλώντας το νερό. 

http://el.wikipedia.org/wiki/12_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1873
http://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1940
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B9


                      ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΞΕΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ 

Ο Πάαβο Νούρμι (13 Ιουνίου 1897- 2 Οκτωβρίου 1973) ήταν 

αθλητής στίβου από τη Φινλανδία.Γεννήθηκε στο Τούρκου και 

πέθανε στο Ελσίνκι 

Ο Τζέσε Όουενς (Jesse Owens) ήταν Αμερικανός αθλητής του 

στίβου Συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936στο 

Βερολίνο, όπου και κέρδισε 4 χρυσά μετάλλια στα 100 μέτρα, στα 

200 μέτρα, στο άλμα εις μήκος και αγωνιζόμενος στη 

Σκυταλοδρομία 4x100 

O Γιουσέιν Μπολτ (Usain Bolt) είναι σπρίντερ από 

τη Τζαμάικα Είναι κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ 

στο αγώνισμα των 100 μέτρωνκαι των 200 μέτρων. 

Ο Μάικλ Φελπς (Michael Fred Phelps) είναι 

Αμερικανός πρωταθλητής και Ολυμπιονίκης της 

κολύμβησης, κάτοχος παγκοσμίων επιδόσεων σε πολλά 

αγωνίσματα 



ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ 



Ιστορία  Παραολυμπιακών Αγώνων 

Την ημέρα της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 

1948 στο Λονδίνο, ξεκίνησαν και οι αγώνες του Στόουκ 

Mάντεβιλ στην Αγγλία, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη 

αθλητική διοργάνωση για αθλητές με αμαξίδιο. Τέσσερα 

χρόνια αργότερα, αθλητές με αναπηρία από την Ολλανδία 

συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έτσι γεννήθηκε 

το διεθνές κίνημα, που είναι γνωστό πλέον ως Παραολυμπιακό 

κίνημα. 

   Οι πρώτοι επίσημα οργανωμένοι Αγώνες Ολυμπιακού 

χαρακτήρα για αθλητές με αναπηρία έγιναν το 1960 στην 

Ρώμη, αμέσως μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτοί 

θεωρούνται ως οι πρώτοι Παραολυμπιακοί Αγώνες.  

ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ   ΑΓΩΝΕΣ 



Αγωνίσματα παραολυμπιακών αγώνων 



-> Αντισφαίριση 

με αμαξίδιο 

 -> Άρση βαρών 

σε πάγκο 

-> Γκόλμπολ 

-> Επιτραπέζια 

αντισφαίριση 

-> Ιππασία 

-> Ιστιοπλοΐα 

-> Καλαθοσφαίριση 

με αμαξίδιο 

-> Κολύμβηση 

-> Μπότσια 

-> Ξιφασκία με 

αμαξίδιο 

-> Πετοσφαίριση 

καθιστών 

-> Ποδηλασία 

-> Ποδόσφαιρο 5x5 

-> Ποδόσφαιρο 

7x7 

-> Ράγκμπι με 

αμαξίδιο 

-> Σκοποβολή 

-> Στίβος 

-> Τοξοβολία 

-> Αντισφαίριση με αμαξίδιο 

-> Άρση βαρών σε πάγκο 

-> Γκόλμπολ 

-> Επιτραπέζια αντισφαίριση -> Ιππασία 

-> Ιστιοπλοΐα 

-> Καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο 

-> Κολύμβηση 

-> Μπότσια 

-> Ξιφασκία με αμαξίδιο 

-> Πετοσφαίριση καθιστών 

-> Ποδηλασία 

-> Ποδόσφαιρο 5x5 -> Ποδόσφαιρο 7x7 

-> Ράγκμπι με αμαξίδιο 

-> Σκοποβολή 

-> Στίβος 

-> Τζούντο -> Τοξοβολία 





 Οι παραολυμπιονίκες δεν μένουν καθόλου ευχαριστημένοι από τις τελετές και 

τα μετάλλια που τους δίνονται.  

Σύμφωνα με το κ. Φουντουλάκη προέδρου της παραολυμπιακής επιτροπής :      « 

Πρέπει να μας δώσετε την οικονομική , τουλάχιστον, δυνατότητα να 

ανασαίνουμε   για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Σας παρακαλώ πολύ, αυτό δεν 

είναι θέμα κομματικών πολιτικών, ο ένας να λέει το ένα και ο άλλος το άλλο» ,  

τους είπε. Επίσης τους θύμισε και κάτι άλλο «Εμείς καταφέραμε στο Λονδίνο να 

φέρουμε δώδεκα μετάλλια. Θέλω να σας πω ότι μέχρι τα τέλη Ιουνίου με αρχές 

Ιουλίου δεν υπήρχε στον ορίζοντα πιθανότητα να πάμε στο Λονδίνο. Ένα χρόνο 

παρακαλώ βουλευτές και υπουργούς, για να πάρουμε μία χορηγία από τον 

ΟΠΑΠ. Την πήραμε μετά από ένα χρόνο- όταν ο ΟΠΑΠ είχε δώσει έγκριση 

πέντε εκατομμυρίων ευρώ για την επιτροπή Ολυμπιακών αγώνων και καλά 

έκανε. Εμείς τελευταία στιγμή πήραμε χρήματα για να κάνουμε την προετοιμασία 

στο παρά πέντε» 

Σύμφωνα με το κ. Φουντουλάκη προέδρου της παραολυμπιακής 

επιτροπής :      « Πρέπει να μας δώσετε την οικονομική , τουλάχιστον, 

δυνατότητα να ανασαίνουμε   για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Σας 

παρακαλώ πολύ, αυτό δεν είναι θέμα κομματικών πολιτικών, ο ένας να 

λέει το ένα και ο άλλος το άλλο» ,  τους είπε. Επίσης τους θύμισε και 

κάτι άλλο «Εμείς καταφέραμε στο Λονδίνο να φέρουμε δώδεκα 

μετάλλια. Θέλω να σας πω ότι μέχρι τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου 

δεν υπήρχε στον ορίζοντα πιθανότητα να πάμε στο Λονδίνο. Ένα χρόνο 

παρακαλώ βουλευτές και υπουργούς, για να πάρουμε μία χορηγία από 

τον ΟΠΑΠ. Την πήραμε μετά από ένα χρόνο- όταν ο ΟΠΑΠ είχε δώσει 

έγκριση πέντε εκατομμυρίων ευρώ για την επιτροπή Ολυμπιακών 

αγώνων και καλά έκανε. Εμείς τελευταία στιγμή πήραμε χρήματα για 

να κάνουμε την προετοιμασία στο παρά πέντε» 

 Οι παραολυμπιονίκες δεν μένουν καθόλου 

ευχαριστημένοι από το κράτος. 



Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 



   Η ιδέα για την οργάνωση ξεχωριστών Ολυμπιακών αγώνων 
για χειμερινά αγωνίσματα προτάθηκε αλλά απορρίφθηκε 
από Σκανδιναβικές χώρες που προτιμούσαν την δική τους 
διοργάνωση Νορβηγικοί Αγώνες. Όμως, χειμερινά 
αγωνίσματα ήταν στο πρόγραμμα των αγώνων του 1916 που 
ακυρώθηκαν, και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920 Για 
το 1924 αποφασίσθηκε να οργανωθεί μια "Διεθνής 
εβδομάδα χειμερινών αγώνων" (Semaine des Sports d'Hiver) 
στο Σαμονί της Γαλλίας υπό την προστασία της ΔΟΕ, και σε 
συνδυασμό με τους Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 
1924 στο Παρίσι. Αυτή η "Εβδομάδα" είχε μεγάλη επιτυχία 
και το 1925 η ΔΟΕ αποφάσισε να δημιουργήσει ξεχωριστή 
διοργάνωση για Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες η οποία 
δεν θα συνδέεται με τους Θερινούς Αγώνες.  

Η ιδέα για την οργάνωση ξεχωριστών Ολυμπιακών αγώνων για χειμερινά 

αγωνίσματα προτάθηκε αλλά απορρίφθηκε από Σκανδιναβικές χώρες που 

προτιμούσαν την δική τους διοργάνωση Νορβηγικοί Αγώνες. Όμως, χειμερινά 

αγωνίσματα ήταν στο πρόγραμμα των αγώνων του 1916 που ακυρώθηκαν, 

και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920 Για το 1924 αποφασίσθηκε να 

οργανωθεί μια "Διεθνής εβδομάδα χειμερινών αγώνων" (Semaine des Sports 

d'Hiver) στο Σαμονί της Γαλλίας υπό την προστασία της ΔΟΕ, και σε 

συνδυασμό με τους Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 1924 στο Παρίσι. Αυτή η 

"Εβδομάδα" είχε μεγάλη επιτυχία και το 1925 η ΔΟΕ αποφάσισε να 

δημιουργήσει ξεχωριστή διοργάνωση για Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες η 

οποία δεν θα συνδέεται με τους Θερινούς Αγώνες.  

Ιστορία των Χειμερινών Αγώνων  



Χειμερινά Αγωνίσματα 

 -> Δίαθλο 

-> Κέρλινγκ 

-> Χόκεϊ 

-> Σνόουμπορντ 

-> Δρόμοι αντοχής 

-> Μπόμπσλεϊ (Bobsleigh) 

-> Καλλιτεχνικό πατινάζ 

-> Nordic Combined 

-> Πατινάζ, Short track 

-> Σκέλετον 

-> Λουτζ 

-> Πατινάζ ταχύτητας 

-> Αλπικό σκι 

-> Άλματα σκι 

-> Ελεύθερο σκι 


