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Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες  

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το 

κορυφαίο αθλητικό ραντεβού των χειμερινών 

σπορ, που διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια από το 

1924 υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής 

Επιτροπής (ΔΟΕ). 

Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους ανήκε στον 

σουηδό στρατηγό και σπόρτσμαν Βίκτορ 

Γκούσταβ Μπαλκ (1844-1928), εμπνευστή των 

Βορείων ή Σκανδιναβικών Αγώνων (Nordic 

Games), που διεξήχθησαν από το 1901 έως το 

1926, με έμφαση στα χειμερινά σπορ. Ο Μπαλκ 

έπεισε τον φίλο του ιδρυτή της ΔΟΕ βαρώνο 

Πιερ Ντε Κουμπερτέν να συμπεριλάβει χειμερινά 

αγωνίσματα στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών 

Αγώνων. Έτσι, στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου το 1908 έκανε την εμφάνισή 

του το άθλημα των παγοδρομιών. 

Τρία χρόνια αργότερα, η ΔΟΕ πρότεινε στους διοργανωτές των Ολυμπιακών της 

Στοκχόλμης να οργανώσουν εβδομάδα χειμερινών σπορ, ως παράλληλη 

εκδήλωση. Αυτοί αρνήθηκαν, για να μην υποβαθμιστούν οι Βόρειοι Αγώνες. 

Στους Ολυμπιακούς της Αμβέρσας του 1920, 

τους πρώτους μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, 

τα χειμερινά σπορ επανήλθαν στο πρόγραμμα, 

με τη διεξαγωγή αγωνισμάτων στις παγοδρομίες 

και το χόκεϊ επί πάγου. 

Την επόμενη χρονιά, στη σύνοδο της Διεθνούς 

Ολυμπιακής Επιτροπής στη Λοζάνη, 

αποφασίστηκε να ανατεθεί στη Γαλλία, που θα 

αναλάμβανε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 

1924, να διοργανώσει τη Διεθνή Εβδομάδα 

Χειμερινών Αγωνισμάτων. Η εκδήλωση αυτή, 

που είχε τελικά διάρκεια δέκα ημερών, 

σημείωσε μεγάλη επιτυχία και αργότερα της 

δόθηκε αναδρομικά ο τίτλος των Πρώτων 

Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.   
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Host Countries  Οι χώρες-οικοδεσπότες των Χειμερινών 

Ολυμπιακών Αγώνων είναι αυτές που φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

 

 

Αγώνες Έτος  Χώρα-Οικοδεσπότης 

I  1924   Γαλλία 

II  1928   Ελβετία 

III 1932   Η.Π.Α. 

IV 1936  (Ναζιστική) Γερμανία 

1940  Δεν πραγματοποιήθηκαν αγώνες 
λόγω του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 1944  

V  1948   Ελβετία 

VI  1952    Νορβηγία 

VII  1956   Ιταλία 

VIII  1960   Η.Π.Α. 

IX  1964   Αυστρία 

X  1968   Γαλλία 

XI  1972    Ιαπωνία 

XII  1976   Αυστρία 

XIII 1980   Η.Π.Α. 

XIV 1984   Γιουγκοσλαβία 

XV  1988   Καναδάς 

XVI  1992   Γαλλία 

XVII  1994    Νορβηγία 

XVIII  1998    Ιαπωνία  

XIX  2002   Η.Π.Α. 

XX  2006   Ιταλία 

XXI  2010   Καναδάς  

XXII  2014   Ρωσία  

XXIII 2018   Νότια Κορέα  

XXIV 2022   Κίνα 
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Αριθμός αθλημάτων Τα αθλήματα που κατατάσσονται στον 

κατάλογο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων είναι όσα παίζονται 

σε πάγο ή σε χιόνι. Στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν πέντε 

τα αθλήματα με τα δύο από αυτά να έχουν πολλές υποκατηγορίες. 

Αυτά ήταν το skating, το Nordic skating, το curling, το bobsleigh, το 

ice hockey.  

Από το 1992 και έπειτα, τα αθλήματα άρχισαν να γίνονται όλο και 

περισσότερα. Σήμερα φτάνουν τον αριθμό των δεκαπέντε 

αθλημάτων, τα οποία είναι (συμπεριλαμβάνοντας και τα πέντε 

προηγούμενα): το άλμα με σκι, το αλπικό σκι, το  βόρειο σύνθετο, το 

δίαθλο, το ελεύθερο σκι, έλκηθρο, το καλλιτεχνικό πατινάζ, το 

κέρλινγκ, το λουτζ, το πατινάζ ταχύτητας, το πατινάζ μικρής πίστας, 

το σκέλετον, το σκι - ανώμαλη κατάβαση,  η χιονοσανίδα, το χόκεϊ 

επί πάγου. 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
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_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
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_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82


 

Μετάλλια  Mόλις 12 χώρες έχουν κατακτήσει κάποιο 

μετάλλιο. Η χώρα μας δεν έχει καταφέρει να ανέβει στοπ βάθρο των 

μεταλλίων. 

 

  

 Χώρα            Συμμετοχές Χρυσά  Αργυρά Χάλκινα Συνολικά 

1  Νορβηγία  22 118 111 100 329 

2  Ηνωμένες 
Πολιτείες 
Αμερικής  

22 96 102 84 282 

3  Γερμανία 11 78 78 53 209 

4  Σοβιετική 
Ένωση 

9 78 57 59 194 

5  Καναδάς  22 62 56 52 170 

6  Αυστρία 22 59 78 81 218 

7  Σουηδία 22 50 40 54 144 

8  Ελβετία 22 50 40 48 138 

9  Ρωσία 6 49 40 35 124 

10  Φινλανδία  22 42 62 57 161 

11  Αν. Γερμανία 6 39 36 35 110 

12  Ιταλία  22 37 34 43 114 



 

Ολυμπιακή Φλόγα  Όπως και στους Θερινούς, έτσι και στους 

Χειμερινούς Ολυμπιακούς 

Αγώνες γίνεται ειδική τελετή 

αφής της Ολυμπιακής 

Φλόγας από την Ολυμπία, η 

οποία μεταφέρεται σε όλον 

τον κόσμο μέχρι να φτάσει 

στην πόλη διεξαγωγής των 

Αγώνων. 



 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

Ice-hockey 

Ιστορία 

Το Xόκει επί 
πάγου είναι ένα άθλημα 
ιδιαίτερα δημοφιλές 
στην Βόρεια Αμερική 
αλλά και στην Ευρώπη. 
Απ'τα πιο γρήγορα 
ομαδικά αθλήματα, το 
μοντέρνο χόκεϊ επί 
πάγου αναπτύχθηκε κατά κύριο λόγο στον Καναδά τον 19ο αιώνα, 
ωστόσο υπάρχουν αναφορές για προγενέστερα είδη παιχνιδιού χόκεϊ 
στον πάγο στην σημερινή Ολλανδία, την Ισλανδία και την ευρύτερη 
περιοχή. Ο πρώτος οργανωμένος αγώνας πραγματοποιήθηκε στο 
Μόντρεαλ του Καναδά στις 3 Μαρτίου το 1875. Πλέον θεωρείται το 
πιο δημοφιλές άθλημα στον πάγο, και είναι Ολυμπιακό άθλημα 
απ'το 1920 και μετέπειτα. Τα παγκόσμια πρωταθλήματα 
διοργανώνονται απ'την διεθνή ομοσπονδία (International Ice Hockey 
Federation). 
 

Πρωταθλήματα 

Την πλειοψηφία των μεταλλίων των παγκοσμίων 
πρωταθλημάτων την έχουν κατακτήσει Καναδάς, Τσεχία, Φιλανδία, 
Ρωσία, Σλοβακία, Σουηδία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όλες 
χώρες με μεγάλη παράδοση στο άθλημα.  
Το σημαντικότερο πρωτάθλημα συλλόγων θεωρείται το NHL, ένα 
πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν ομάδες από τον Καναδά και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες απαρτίζονται από παίκτες διαφόρων 
εθνικοτήτων. 
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Το παιχνίδι 

Οι 2 ομάδες αποτελούνται από 5 παίκτες και έναν τερματοφύλακα 
που όλοι κινούνται με παγοπέδιλα, και προσπαθούν με χρήση του 
μπαστουνιού να βάλουν το δισκίο, ή αλλιώς πακ (puck) στο 
αντίπαλο τέρμα. Λόγω της μεγάλης ταχύτητας που μπορεί να 
αναπτύξουν οι παίκτες αλλά και το πακ, απαραίτητος είναι επίσης 
και ειδικός εξοπλισμός, που προσφέρει προστασία από 
τραυματισμούς.  
Τα όρια του γηπέδου χόκεϊ αποτελούνται από ανθεκτικά πλαστικά, 
τα οποία κρατάνε τα πακ στο παιχνίδι, ενώ παράλληλα 
χρησιμοποιούνται σαν εργαλεία τακτικής στο παιχνίδι (π.χ. πάσες, 
check). 

 
Γενικοί κανόνες 

Ο κάθε αγώνας έχει 3 περιόδους διάρκειας 20 λεπτών η κάθε μία. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις όπως σε αγώνες playoff, ο χρόνος μπορεί να 
σταματήσει να μετράει όταν ο τερματοφύλακας μπλοκάρει το πακ, 
όταν το τέρμα φύγει απ'την θέση του, όταν υπάρχει offside ή icing, 
όταν το πακ φύγει εκτός γηπέδου, ή όταν δοθεί ποινή για την ομάδα 
που επιτίθεται.  
Για να επανεκκινήσει ο αγώνας, γίνεται faceoff. 2 παίκτες, ένας 
απ'την κάθε ομάδα, στήνονται απέναντι ο ένας απ'τον άλλον, και 
όταν ο διαιτητής πετάξει το πακ στον πάγο ανάμεσα τους, 
προσπαθούν να δώσουν την κατοχή του πακ στην ομάδα τους. 
Παράβαση offside υπάρχει όταν κάποιος παίκτης της επιτιθέμενης 
ομάδας έχει περάσει την μπλε γραμμή (την αντίστοιχη που βρίσκεται 
κοντά στο αντίπαλο τέρμα) προτού περάσει το πακ. 
Η παράβαση του icing υπάρχει όταν το πακ περάσει από 2 κόκκινες 
γραμμές, δηλαδή την κόκκινη γραμμή του κέντρου και την κόκκινη 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hockey_puck


 

γραμμή της αντίπαλης εστίας, χωρίς να έχει ακουμπήσει το πακ 
κάποιος παίκτης. Ο κανόνας δεν ισχύει αν το πακ καταλήξει στο 
τέρμα. Σε αυτή την περίπτωση, το γκολ μετράει κανονικά. 
 

Ποινές 

Ένα σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού είναι οι ποινές, καθώς 
μπορούν να επηρεάσουν πολύ την εξέλιξη του αγώνα. Οι ποινές 
δίνονται συνήθως για περιπτώσεις επικίνδυνου και αντικανονικού 
παιχνιδιού με το μπαστούνι και με το σώμα. Όταν ένας παίκτης 
χρεωθεί με ποινή, βγαίνει εκτός αγώνα για 2 λεπτά, και δεν μπορεί να 
αντικατασταθεί από άλλον παίκτη. Έτσι, η ομάδα του παίζει με έναν 
παίκτη λιγότερο για όσο ισχύει η ποινή. Κάποιες μεγαλύτερες ποινές 
(5 λεπτών) δίνονται σε σοβαρές περιπτώσεις τραυματισμών.  
Η ομάδα που παίζει με παίκτη παραπάνω, λέγεται ότι είναι σε power 
play.  
Ποινή εκτέλεσης πέναλτι εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο όταν ένας 
παίκτης σταματάει με αντικανονικό τρόπο έναν αντίπαλο παίκτη 
ενόσω ο 2ος βρίσκεται σε καθαρή ευκαιρία σκοραρίσματος. 
Υπάρχουν και άλλες, λιγότερο συνήθεις περιπτώσεις να δοθεί 
τέτοιου είδους ποινή.  
Το πέναλτι εκτελείται με τον παίκτη της ομάδας που κερδίζει το 
πέναλτι να είναι μόνο με τον αντίπαλο τερματοφύλακα στον πάγο, 
παίρνοντας το πακ απ'το κέντρο του παγοδρομίου και 
προσπαθώντας να σκοράρει. 

 

 

 

 

 

 

Ο διάσημος τραγουδιστής από τον 

Καναδά, Justin Bieber, παίζει ice 

hockey. 



 

Καλλιτεχνικό πατινάζ (Figure Skating) 
 
Αν και το πατινάζ έκανε την εμφάνισή του πριν από αρκετούς 
αιώνες, η καλλιτεχνική του μορφή άργησε αρκετά. Το 1772 ο Άγγλος 
λοχαγός του πυροβολικού, Robert Jones, κυκλοφόρησε στο Λονδίνο 
ένα βιβλίο με οδηγίες για τις βασικές φιγούρες του πατινάζ (κύκλοι 
και οχτάρια). Το «A Treatise on Skating» απευθυνόταν μόνο σε 
άντρες, αφού στο τέλος του 18ου αιώνα οι γυναίκες δεν συνηθιζόταν 
να πατινάρουν πάνω στον πάγο. Εκεί όμως έγινε για πρώτη φορά ο 
διαχωρισμός ανάμεσα σε πατινάζ ταχύτητας και καλλιτεχνικό 
πατινάζ.  
Ο άνθρωπος που πρώτος έδωσε στο καλλιτεχνικό πατινάζ τη 
σημερινή του μορφή ήταν ο αμερικανός Jackson Haines, πρώην 
χορευτής μπαλέτου, ο οποίος με τις εμφανίσεις του, τα άλματα και 
τις φιγούρες του άφησε άφωνο το κοινό της Ευρώπης στα μέσα του 
19ου αιώνα, ενώ προχώρησε σε μια ακόμα καινοτομία: μετέτρεψε τις 
κινήσεις του σε χορογραφία, συνοδεύοντάς τις με μουσική. Ο Haines 
κέρδισε το 1864 το πρώτο Παναμερικανικό Πρωτάθλημα 
καλλιτεχνικού πατινάζ στο Troy της Νέας Υόρκης και ήταν ο 
πρώτος skater που χρησιμοποίησε μη αποσπώμενες μεταλλικές 
λάμες στα παπούτσια του για περισσότερη ελευθερία κινήσεων.  

 Ατομικό Ανδρών  

 Ατομικό Γυναικών (Ladies' singles) 

 Παγοδρομία Ζευγαριών  

 Χορός στον πάγο  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tο καλλιτεχνικό πατινάζ ή καλλιτεχνική παγοδρομία είναι άθλημα που διεξάγεται 

σε παγοδρόμιο. Οι αθλητές φορούν παγοπέδιλα και κινούνται κατά μήκος 

τηςπαγοπίστας εκτελώντας φιγούρες με μουσική υπόκρουση σε κάθε πρόγραμμά τους. 

Ορισμένα αγωνίσματα του καλλιτεχνικού πατινάζ είναι αγωνίσματα των Χειμερινών 

Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτά είναι τα εξής: 

 Ατομικό Ανδρών (Men's singles) 

 Ατομικό Γυναικών (Ladies' singles) 

 Παγοδρομία Ζευγαριών (Pairs skating) 

 Χορός στον πάγο (Ice dancing). Σε αυτή την κατηγορία συμμετέχουν ζευγάρια 

εκτελώντας μόνο χορευτικές κινήσεις, ενώ είναι η μόνη κατηγορία όπου επιτρέπονται 

τα φωνητικά στη μουσική του προγράμματος (ενώ στις άλλες κατηγορίες αυτό 

απαγορεύεται). 

Υπάρχουν ακόμη άλλες κατηγορίες αγωνισμάτων και παραστάσεων στο πάγο, που δεν 

ανήκουν στο πρόγραμμα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτά είναι: 

 Συγχρονισμένη παγοδρομία (Synchronized skating). Είναι ένα ταχέως 

αναπτυσσόμενο ομαδικό αγώνισμα, όπου συμμετέχουν σύνολα από 12 έως 20 

παγοδρόμους άνδρες και γυναίκες. Το αγώνισμα περιλαμβάνει χορό στον πάγο με 

έμφαση στους σχηματισμούς ακριβείας όλης της ομάδας σαν σύνολο και στις 

σύνθετες εναλλαγές των σχηματισμών. Βασικοί σχηματισμοί είναι οι κύκλοι, οι 

ευθείες, τα τετράγωνα και οι τομές. Από το 2000 η ISU (Διεθνής Ομοσπονδία 

Παγοδρομίας) διοργανώνει ετήσια παγκόσμια πρωταθλήματα συγχρονισμένης 

παγοδρομίας, ενώ τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια ώστε να συμπεριληφθεί 

στο πρόγραμμα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2018. 

 Παγοδρομία Τετράδας (Four skating). Είναι μια κατηγορία σαν την συγχρονισμένη 

παγοδρομία αλλά μόνο με δύο γυναίκες και δύο άντρες παγοδρόμους, που 

παρουσιάζουν μια ποικιλία από ατομικά στοιχεία, στοιχεία ζευγαριού και στοιχεία 

τετράδας. 

 Θέατρο στον πάγο (Theatre on skating). Γνωστό επίσης σαν μπαλέτο στον 

πάγο είναι ένα είδος ομαδικής παγοδρομίας με θεατρικά στοιχεία. 

 Ακροβατική παγοδρομία (Acrobatic skating). Είναι ένα αγώνισμα συνδυασμού 

καλλιτεχνικού πατινάζ, ακροβατικών τσίρκου και ασκήσεων γυμναστικής στον πάγο. 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%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%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%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%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%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%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%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


 

Δίαθλο 

Ορισμός: Το δίαθλο είναι χειμερινό 

άθλημα που συνδυάζει τη σκοποβολή 

με το σκι ανωμάλου δρόμου. Απ’ αυτά 

το ομαδικό έχει σταματήσει να 

διεξάγεται. Δημιουργήθηκε πιθανώς 

τον 18ο αιώνα, όταν αγωνίστηκαν 

Σουηδοί και Νορβηγοί στρατιώτες 

στα σύνορα των χωρών τους. 

 

 

Ιστορικά στοιχεία:    

 

Από το 1767 άρχισαν να διοργανώνονται αγώνες δίαθλου μεταξύ Νορβηγών και 

Σουηδών στρατιωτών στα σύνορα των δυο κρατών. Καθώς έγινε πολύ 

δημοφιλές άθλημα, το 1861 ιδρύθηκε στη Νορβηγία ο πρώτος σύλλογος, με τον 

Νορβηγικό στρατό ως τον αποκλειστικό επίσημο χορηγό σε αγώνες τοπικού 

επιπέδου.  Ο νορβηγικός στρατός υπήρξε ο αποκλειστικός χορηγός των πρώτων 

αγώνων που διοργανώθηκαν στη χώρα το 1921, ενώ 3 χρόνια αργότερα το Δίαθλο 

έκανε την πρώτη (και τελευταία) εμφάνισή του στο επίσημο πρόγραμμα των 

θερινών Ολυμπιακών Αγώνων.  Στην αρχή το άθλημα ονομάστηκε «στρατιωτική 

περίπολος» (military patrol) με την κάθε ομάδα να αποτελείται από 4 άτομα με 

αρκετά βαριά εξάρτηση. 



 

Ως άθλημα των Ολυμπιακών Αγώνων, ακολούθησε την εξής πορεία: Το 1924 

έκανε την παρθενική του εμφάνιση, και συνέχισε να είναι μέρος τους τις 

επόμενες τρεις ολυμπιακές διοργανώσεις (1928, 1936 και 1948) ως αγώνισμα 

επίδειξης, αν και η έλλειψη χιονιού του στέρησε το βασικό του συστατικό. Στη 

συνέχεια αποσύρθηκε μέχρι τη δεκαετία του 1950, στην οποία έγινε ένα 

εξαιρετικά δημοφιλές αγώνισμα, στη μορφή όμως του ατομικού παιχνιδιού. Το 

1960 επανήλθε επίσημα στη λίστα των αθλημάτων των Χειμερινών Ολυμπιακών 

Αγώνων. 

Γενικοί κανονισμοί: 

Ο αγώνας πραγματοποιείται σε πίστα ανωμάλου δρόμου σκι, και διακόπτεται 

από 2-4 συνολικά γύρους σκοποβολής, στους οποίους οι μισοί διεξάγονται με 

τον αθλητή σε όρθια στάση και οι υπόλοιποι σε καθιστή. Ο χρόνος ή η 

απόσταση που θα τρέξει ο αθλητής καθορίζεται από το πόσο αποτελεσματικά 

σκοποβολεί, αφού αν δεν έχει καλεί επίδοση επιπλέον χρόνος ή απόσταση 

προστίθονται στον συνολικό χρόνο. Ο παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει όποια 

τεχνική του σκι θέλει και φέρει 

μαζί του σκι (4 μέτρα μικρότερο 

από το ύψος του σκιέρ), μπατόν, 

καραμπίνα (κοντόκανη και 

τουλάχιστον 3,5 κιλών) και 

σφαίρες. 

Οι κυκλικοί στόχοι που πρέπει 

να πετύχει είναι συνολικά πέντε 

με διάμετρο 45mm σε όρθια 

θέση και 115mm στην ύπτια με 



 

απόσταση βολής από τον παίκτη 50 

μέτρα. Το δίαθλο είναι χειμερινό 

άθλημα που συνδυάζει τη σκοποβολή 

με το σκι ανωμάλου δρόμου. Υπάρχουν 

πολλές κατηγορίες διάθλου, όπως το 

ατομικό, το σπριντ, το πουρσουίτ, η 

μαζική εκκίνηση, η σκυταλοδρομία, η 

μικτή σκυταλοδρομία, και το ομαδικό. 

Απ’ αυτά το ομαδικό έχει σταματήσει 

να διεξάγεται.  

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%BF#.CE.91.CF.84.CE.BF.CE.BC.CE.B9.CE.BA.CF.8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%BF#.CE.A3.CF.80.CF.81.CE.B9.CE.BD.CF.84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%BF#.CE.A0.CE.BF.CF.85.CF.81.CF.83.CE.BF.CF.85.CE.AF.CF.84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%BF#.CE.9C.CE.B1.CE.B6.CE.B9.CE.BA.CE.AE_.CE.B5.CE.BA.CE.BA.CE.AF.CE.BD.CE.B7.CF.83.CE.B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%BF#.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
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%BF#.CE.9C.CE.B9.CE.BA.CF.84.CE.AE_.CF.83.CE.BA.CF.85.CF.84.CE.B1.CE.BB.CE.BF.CE.B4.CF.81.CE.BF.CE.BC.CE.AF.CE.B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%BF#.CE.9F.CE.BC.CE.B1.CE.B4.CE.B9.CE.BA.CF.8C_.28.CE.B4.CE.B5.CE.BD_.CE.B4.CE.B9.CE.B5.CE.BE.CE.AC.CE.B3.CE.B5.CF.84.CE.B1.CE.B9_.CF.80.CE.BB.CE.AD.CE.BF.CE.BD.29


 

Χιονοδρομία (Skiing)  

 

Η χιονοδρομία προέρχεται από τη Σκανδιναβία. Καθώς υπήρχε η ανάγκη 
μετακίνησης των ανθρώπων πάνω στο χιόνι, εκείνοι δημιούργησαν ένα ζευγάρι 
μακρόστενες ξύλινες σανίδες, οι οποίες δένονταν σε παπούτσια ή σε μπότες 
(σκι), και έτσι πήγαιναν στον προορισμό τους γρηγορότερα κι ευκολότερα. Η 
χιονοδρομία περιλαμβάνει πολλά αγωνίσματα, τα βασικότερα από τα οποία 
είναι: 

 Αλπικό σκι ή καταβάσεις 
 Δρόμοι αντοχής 
 Άλμα με σκι 
 Βόρειο σύνθετο 
 Χιονοσανίδα 
 Ελεύθερο σκι 

Αναλυτικότερα:  

I. Αλπικό σκι ή καταβάσεις 
Σ’ αυτό το είδος σκι, ο αθλητής πρέπει να περάσει χιονισμένους λόφους 
με ειδικό εξοπλισμό. Ο βαθμός δυσκολίας του αγωνίσματος είναι 
υψηλός, αφού οι σκιέρ αναπτύσσουν 
ταχύτητες που ξεπερνούν τα 130 
χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η κάθε μία 
τεχνική (συνολικά 5) έχει τον δικό της 
εξοπλισμό και τεχνική: 
a.Τεχνική κατάβαση,  
b.Γιγαντιαία κατάβαση, 
c.Σούπερ γιγαντιαία κατάβαση, 
d.Ελευθέρα κατάβαση,  
e.Αλπικό σύνθετο, (συνδυασμός ελευθέρας και τεχνικής κατάβασης). 
 



 

II. Δρόμοι Αντοχής (cross country skiing) 
 

Σ’ αυτό το αγώνισμα, οι σκιέρ 
βασίζονται αποκλειστικά στις δικές 
τους προσπάθειες, χωρίς κάποια 
άλλη βοήθεια (π.χ. λιφτ) ώστε να 
καλύψουν μία μεγάλη απόσταση 
χιονισμένου εδάφους. Οι δρόμοι 
αντοχής περιλαμβάνουν έξι 
κατηγορίες 
διαφορετικών αποστάσεων: 

 Ατομικό  
 Ομαδική Εκκίνηση  
 Καταδίωξη (Pursuit), όπου οι 

σκιέρ αγωνίζονται σε 
δύο διαφορετικές κούρσες την 
ίδια μέρα, διανύοντας κάποια 
χιλιόμετρα με κλασσικό κι άλλα 
με ελεύθερο σκι 

 Ατομικό σπριντ  
 Ομαδικό σπριντ 
 Σκυταλοδρομία  
 
 

III. Άλμα με σκι (Ski Jumping) 
Αγώνισμα απαιτήσεων, καθώς οι 
σκιέρ βαθμολογούνται όχι μόνο βάσει 
του άλματος που πραγματοποιούν, 
αλλά και της τεχνικής και του στυλ 
τους. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες 
αλμάτων:  
i. Ατομικό από λόφο ύψους 90 
μέτρων 
ii. Ατομικό από λόφο ύψους 120 

μέτρων 
iii. Ομαδικό από λόφο 120 μέτρων, όπου η κάθε ομάδα αποτελείται από 4 
σκιέρ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ταχύτητες που αγγίζουν οι άλτες 
φτάνουν τα 95 χλμ/ώρα, όταν βρίσκονται στον αέρα. 

  



 

IV. Βόρειο Σύνθετο (Nordic Combined)  
Είναι συνδυασμός τριών αθλημάτων, του άλματος με σκι, του cross 
country, και του σπριντ. Χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: 
α. Ατομικό σε μικρό λόφο (90μ.) και ανώμαλο δρόμο (cross country) 10 
χλμ. 
β. Ατομικό σε μεγάλο λόφο 
(120μ.) και ανώμαλο δρόμο (cross 
country) 10 χλμ. 
γ. Ομαδικό, όπου κάθε ομάδα 
αποτελείται από 4 σκιέρ και κάθε 
αθλητής κάνει δύο άλματα από 
μικρό λόφο (90μ.) και στη 
συνέχεια σκυταλοδρομία 4x5 χλμ. 
 

V. Χιονοσανίδα (Snowboarding)  
Για πρώτη φορά έκανε την εμφάνισή του ως χειμερινό 
ολυμπιακό άθλημα στο Ναγκάνο το 1998. Τρία είδη περιλαμβάνονται σε 
αυτό το σπορ, που είναι δημοφιλέστερο κυρίως στις Η.Π.Α.: 1.Half Pipe, 

2.Snowboard Cross (που εισήχθη για 
πρώτη φορά στους χειμερινούς 
ολυμπιακούς αγώνες του Τορίνο 
το 2006) και 3.παράλληλη γιγαντιαία 
τεχνική κατάβαση. Οι 
αθλητές κρίνονται βάσει του ύψους 
και του στυλ του κάθε ακροβατικού 
που πραγματοποιούν στον αέρα. 

 

VI. Ελεύθερο Σκι (Freestyle Skiing)  
Στο συγκεκριμένο αγώνισμα οι άλτες πραγματοποιούν 
απίστευτες μανούβρες, που κυριολεκτικά μαγεύουν τους θεατές. 
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ελεύθερου σκι: 
1) Aerials, όπου οι σκιέρ πραγματοποιούν μικρά και τεχνικά άλματα με 
στροφές στον αέρα, προσπαθώντας να 
ισορροπήσουν στα σκι τους. 
2) Moguls, όπου οι σκιέρ κατεβαίνουν 
μια πλαγιά περίπου 250 μέτρων, όπου 
ανά 3-4 μέτρα υπάρχουν φυσικά 
εμπόδια (λοφίσκοι) ύψους 1,2 μέτρων 
που οι σκιέρ καλούνται να ξεπεράσουν 
με επιδέξιες κινήσεις. 
3) Ski Cross όπου οι αθλητές 
πραγματοποιούν τέσσερα έως πέντε τρεξίματα (διαδρομές) που διαρκούν 
60 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. 

 



 

Curling 

Ορισμός: Curling (σκάκι στον πάγο) είναι 
ένα ομαδικό άθλημα σε παγωμένο έδαφος. 
Οι δύο ομάδες παίζουν στον πάγο με μία 
συγκεκριμένη σειρά, με μια ειδικά 
διαμορφωμένη βαριά κυλινδρική μπάλα 
γρανίτη (ζυγίζει περίπου 19.96 κιλά), την 
ονομαζόμενη πέτρα, στοχεύοντας ένα 
συγκεκριμένο στόχο, το σπίτι. 

Ιστορικά στοιχεία:  

Το παιχνίδι εφευρέθηκε στη Σκωτία τον 14ο αιώνα. Η πρώτη λέσχη άνοιξε το 
1737 στην επαρχία Fife και εντάχθηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 
επίσημα το 1998, αν και σε παλαιότερους αγώνες είχαν γίνει αγώνες επίδειξης. 

 

Κανόνες:  

Ο κάθε αγώνας αποτελείται από 10 ανεξάρτητες χρονικές περίοδους. Στο 
παιχνίδι συμμετέχουν δύο ομάδες με τέσσερα μέλη η καθεμία. Ο  αρχηγός 
ονομάζεται skip. Ο κάθε αθλητής φοράει ένα ειδικό ζευγάρι παπούτσια, με τη 
μία σόλα να έχει τη δυνατότητα να γλιστράει και την άλλη να τον κρατάει 
σταθερό.  

Ο παίκτης ξεκινάει ωθούμενος από ένα βατήρα, με σκοπό να επιταχύνει και να 
αφήσει την πέτρα να  γλιστρήσει στον πάγο με μεγάλη ταχύτητα. Παράλληλα, 

δύο παίκτες με την ειδική 
σκούπα τρίβουν τον πάγο, ώστε 
να λειανθούν οι κρύσταλλοι 
του πάγου και έτσι η πέτρα να 
μπορέσει να ολισθήσει 
καλύτερα.  

«Πετώντας» την πέτρα, ο 
παίκτης προσπαθεί να τη 



 

σταματήσει σε ένα συγκεκριμένο τόπο. 
Δηλαδή, η μπάλα μπορεί να 
τοποθετηθεί είτε μέσα στο σπίτι και να 
προσπαθήσει να παραμείνει εκεί/draw 
(όσο πιο κοντά στο κέντρο τόσο το 
καλύτερο) είτε να τοποθετηθεί έξω 
από το σπίτι, ως φύλακας/guard (ως 
άμυνα, να εμποδίσει άλλες πέτρες να 
μπουν μέσα) είτε να χρησιμοποιηθεί 
ώστε να απομακρύνει άλλες πέτρες 
(takeout).  

Η ομάδα της οποίας η πέτρα ήταν πιο 
κοντά στο κέντρο, κερδίζει σ’ αυτή τη 
φάση του παιχνιδιού και λαμβάνει ένα 
πόντο για κάθε πέτρα που έχει 
τοποθετήσει μέσα στο σπίτι. Σε 
περίπτωση ισοπαλίας, δίνεται επιπλέον 
χρόνος.  

Η νικητήρια ομάδα, είναι αυτή που θα 
συγκεντρώσει τους περισσότερους 
πόντους από όλους τους γύρους.  

Γήπεδο: Το γήπεδο του curling είναι ένα ορθογώνιο πεδίο με μήκος 146 πόδια 
(44,5 m) και πλάτος 14 πόδια και 2 ίντσες (4,32 m). Στην άκρη του γηπέδου 
υπάρχει ένα μεγάλο κυκλικό σημείο που ονομάζεται σπίτι, με διάμετρο 12 ποδιών 
(3,66 m) με δύο κύκλους, με τον ένα (κόκκινο) εσωτερικό στον άλλο (μπλε).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Παρά=μαζί,πλησίον 

 

Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες είναι οι ισοδύναμοι Ολυμπιακοί Αγώνες για τους 

αθλητές με κινητικές, οπτικές ή διανοητικές αναπηρίες. Παραολυμπιονίκες 

ονομάζονται οι αθλητές, που έχουν εισέλθει στην πρώτη οκτάδα, στην κατάταξη 

ενός Παραολυμπιακού αθλήματος.  

Κινητική αναπηρία έχουν τα άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 

στην κίνησή τους. Αυτά τα άτομα μπορεί να έχουν τραυματιστεί στη σπονδυλική 

στήλη (με αποτέλεσμα να έχει τραυματιστεί ο νωτιαίος μυελός), να έχουν 

ακρωτηριασμό (απουσιάζει ένα μέρος ή όλου το άκρο), να έχουν εγκεφαλική 

παράλυση (να υπάρχει βλάβη στα κέντρα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για 

τις κινήσεις) και πολλές άλλες περιπτώσεις. 

 

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 

 

 

 

 



 

 

 

Έλληνες αθλητές συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες από το 1976. 

Από το 1988, η Ελλάδα συμμετέχει στους Αγώνες με επίσημες Εθνικές 

Αποστολές. Όλα αυτά τα χρόνια, οι Έλληνες αθλητές πέτυχαν καλές επιδόσεις 

και κέρδισαν πολλά μετάλλια. 

Το 2000, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, η Ελλάδα συμμετείχε με 

42 αθλητές σε πέντε αθλήματα: στίβο, κολύμβηση, άρση βαρών, 

καλαθοσφαίριση, τζούντο. Για πρώτη φορά έφτασε σε διψήφιο αριθμό 

μεταλλίων (συνολικά 11) και συγκεκριμένα σε τέσσερα (4) χρυσά, τέσσερα (4) 

ασημένια και τρία (3) χάλκινα. 

Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, η Ελλάδα ως 

διοργανώτρια, συμμετείχε με 137 αθλητές, αριθμός ρεκόρ για τα δεδομένα του 

Παραολυμπιακού Κινήματος στην Ελλάδα.  Ως οικοδέσποινα, η Ελλάδα έφτασε 

στην κατάκτηση συνολικά 20 μεταλλίων και συγκεκριμένα τριών (3) χρυσών, 13 

ασημένιων και τεσσάρων (4) χάλκινων. 

Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου ήταν και οι πιο επιτυχημένοι για την 

Ελλάδα μέχρι στιγμής. Συμμετέχοντας σε 11 αθλήματα (τοξοβολία, στίβος, 

μπότσια, ποδηλασία, τζούντο, άρση βαρών σε πάγκο, ιστιοπλοΐα, σκοποβολή, 

κολύμβηση, ξιφασκία με αμαξίδιο, τένις με αμαξίδιο) οι 53 αθλητές και οι 16 

αθλήτριες της εθνικής ομάδας κατάφεραν να κατακτήσουν 24 μετάλλια (5-9-10) 

με αποτέλεσμα να βρεθούν στην 20η θέση της παγκόσμιας κατάταξης μεταξύ 

146 κρατών. 

Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, η Ελλάδα  κατάφερε να 

κατακτήσει 12 μετάλλια. Συμμετείχε σε εννέα αθλήματα (τοξοβολία, στίβος, 

μπότσια, ποδηλασία, άρση βαρών σε πάγκο, ιστιοπλοΐα, σκοποβολή, 

κολύμβηση, ξιφασκία με αμαξίδιο) με συνολικά 61 αθλητές και αθλήτριες. 

Ξεχώρισε το χρυσό μετάλλιο στο μπότσια στην κατηγορία ζευγαριών BC-3, ενώ 

κατέκτησε ακόμη τρία ασημένια και οκτώ χάλκινα μετάλλια. Βρέθηκε δε στην 

44η θέση των μεταλλίων μεταξύ 165 χωρών που έλαβαν μέρος.  



 

 

 

 

Αναλυτικά τα Παραολυμπιακά αθλήματα είναι: 

 Αντισφαίριση με αμαξίδιο 

 Άρση βαρών σε πάγκο 

 Γκόλμπολ (Goalball) 

 Επιτραπέζια Αντισφαίριση 

 Ιππασία 

 Ιστιοπλοΐα 

 Καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο 

 Κολύμβηση 

 Μπότσια (Boccia) 

 Ξιφασκία με αμαξίδιο 

 Πετοσφαίριση (Καθιστών) 

 Ποδηλασία 

 Ποδόσφαιρο 5x5 

 Ποδόσφαιρο 7x7 

 Ράγκμπυ με αμαξίδιο 

 Σκοποβολή 

 Στίβος 

 Τζούντο 

 Τοξοβολία 

 Κωπηλασία (νέο άθλημα στο Πεκίνο) 



 

 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ 

ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ 

 

ΓΚΟΛΜΠΟΛ 

 

Το Γκόλμπολ (Goalball) είναι ένα ομαδικό άθλημα, σχεδιασμένο για τυφλούς 

αθλητές. Επινοήθηκε το 1946 από τον Αυστριακό Hanz Lorenzen, και τον 

Γερμανό Sepp Reindle, σε μία προσπάθεια να βοηθηθεί η αποκατάσταση των 

βετεράνων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.Το άθλημα παρουσιάστηκε για 

πρώτη φορά σε Παραολυμπιακούς Αγώνες το 1976 κατά τη διάρκεια των 

Παραολυμπιακών Αγώνων του Τορόντο. Είναι ένα από τα τρία αθλήματα των 

Παραολυμπιακών Αγώνων που δεν έχει αντίστοιχο Ολυμπιακό άθλημα. 

 

Σύμφωνα με τους κανόνες της IBSA το γκόλμπολ παίζεται σε ένα γήπεδο 

διαστάσεων 18m x 9m.Η γραμμή των 9 μέτρων αποτελεί και τη γραμμή του 

γκολ. Η μπάλα ζυγίζει 1,25kg και η περιφέρεια της είναι περίπου 76cm. Στο 

εσωτερικό της έχει κουδουνάκια ώστε οι αθλητές να αντιλαμβάνονται την 

κίνησή της .Οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σε ομάδες των τριών, και 



 

προσπαθούν να προωθήσουν τη μπάλα προς το τέρμα της αντίπαλης ομάδας. Ο 

αγώνας αποτελείται από δύο ημίχρονα των 10 λεπτών .Όλοι οι παίκτες 

αγωνίζονται με δεμένα μάτια καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, έτσι ώστε οι 

παίκτες με μειωμένη όραση να αγωνίζονται ισότιμα με τους τυφλούς παίκτες . 

Σε κάθε παιχνίδι επιτρέπονται μέχρι τρεις αναπληρωματικοί. 

 

 

 

ΜΠΟΤΣΙΑ 

Το μπότσια (Boccia) είναι άθλημα για αθλητές με αναπηρία. Εχει σχεδιαστεί 

ώστε να να παίζεται από άτομα με εγκεφαλική παράλυση ή άλλη κινητική 

αναπηρία που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο.  Στο πρόγραμμα των 

Παραολυμπιακών Αγώνων μπήκε για πρώτη φορά το 1984 στην Παραολυμπιάδα 

της Νέας Υόρκης. Είναι ένα από τα τρία αθλήματα των Παραολυμπιακών 

Αγώνων που δεν έχουν αντίστοιχο Ολυμπιακό άθλημα. 

Το μπότσια παίζεται ατομικά, σε ζευγάρια ή σε ομάδες των τριών. Σκοπός του 

παιχνιδιού είναι να ρίξουν οι παίκτες την πλαστική μπάλα τους (χρώματος 

κόκκινου ή μπλε) όσο πιο κοντά μπορούν στη λευκή μπάλα - στόχο που καλείται 

"jack". Η λευκή μπάλα ρίχνεται πρώτη, ενώ στη συνέχεια οι ομάδες ρίχνουν 

εναλλάξ τις μπάλες τους. Οι μπάλες προωθούνται με τα χέρια, τα πόδια, ή -εάν 

η αναπηρία του συμμετέχοντα είναι σοβαρή- με μία βοηθητική συσκευή.  

 

 



 

 

 

 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5Χ5 

Το Ποδόσφαιρο 5x5, που στην Ελλάδα είναι γνωστό και με την ονομασία 

Ποδόσφαιρο Τυφλών, είναι ένα δημοφιλές άθλημα για τυφλούς αθλητές και 

αθλητές με μειωμένη όραση. Κάθε ποδοσφαιρικός αγώνας παίζεται από δύο 

ομάδες των 10 αθλητών εκ των οποίων τέσσερις τυφλοί αθλητές και ένας 

τερματοφύλακας με μειωμένη ή κανονική όραση βρίσκονται εντός αγωνιστικού 

χώρου και πέντε είναι αναπληρωματικοί. Ένας αγώνας Ποδοσφαίρου 5x5 έχει 

διάρκεια 50 λεπτών και πραγματοποιείται σε δύο ημίχρονα των 25 λεπτών. 

Ενδιάμεσα παρεμβάλλεται ένα 10λεπτο διάλειμμα. Νικήτρια ανακηρύσσεται η 

ομάδα που πετυχαίνει τα περισσότερα γκολ. 

 

 

 

 



 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ 

Thanks for inspiring us ! Paralympic Games London 
2012 
 

Beijing Paralympic Games opening ceremony part 5 

北京2008残奥会开幕式 《永不停跳的舞步》 
 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

 η μπάλα επιτρέπεται να κάνει δύο αναπηδήσεις πριν ο αθλητής  

 η πρώτη αναπήδηση πρέπει να γίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η 

δεύτερη μπορεί να γίνει εντός ή εκτός των ορίων αυτού. 

το αναπηρικό αμαξίδιο θεωρείται μέρος του σώματος του αθλητή. Είναι λάθος 

να χτυπήσει η μπάλα στο αναπηρικό αμαξίδιο 



 

 

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

Στην Καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο κάθε ομάδα αποτελείται από πέντε παίκτες, 

οι οποίοι παίζουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και επτά αναπληρωματικούς. 

Αλλαγές γίνονται κατά τη διάρκεια διακοπών στον αγώνα. Η Καλαθοσφαίριση 

με αμαξίδιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και η Καλαθοσφαίριση στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες παρουσιάζουν ελάχιστες διαφορές σε ότι αφορά τη μορφή 

και τις διαστάσεις του γηπέδου, το σταθερό εξοπλισμό και τους κανονισμούς. Η 

βασική διαφορά τους έγκειται στη χρήση του αμαξιδίου, το οποίο ο αθλητής 

καλείται να χρησιμοποιεί με ευχέρεια ως εργαλείο προκειμένου  να επιτύχει τους 

αγωνιστικούς του σκοπούς. 

 

 

 



 

ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

Στη Ξιφασκία συμμετέχουν αθλητές με κινητικές αναπηρίες, οι οποίοι 

αγωνίζονται με αμαξίδιο. Κατά τη διεξαγωγή ενός αγώνα Ξιφασκίας, τα αμαξίδια 

είναι σταθεροποιημένα στο έδαφος, επιτρέποντας παρόλα αυτά στον αθλητή ή 

την αθλήτρια να εκτελέσει γρήγορες εναλλασσόμενες κινήσεις.  

 

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 

Ως άθλημα για άτομα με αναπηρία άρχισε να αναπτύσσεται από τυφλούς 

ποδηλάτες, οι οποίοι αρχικά συμμετείχαν σε αγώνες με διθέσιο ποδήλατο. Η 

Ποδηλασία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες περιλαμβάνει δύο αγωνίσματα: τη 

Ποδηλασία Δρόμου και τη Ποδηλασία Πίστας. Οι αγώνες Ποδηλασίας Δρόμου 

διεξάγονται σε δημόσιους δρόμους, ενώ οι αγώνες Ποδηλασίας Πίστας 

διεξάγονται σε ποδηλατοδρόμιο. Μολονότι οι κανονισμοί που διέπουν το 

άθλημα είναι ίδιοι με αυτούς του Ολυμπιακού αθλήματος, σε ορισμένες 

περιπτώσεις επιτρέπονται μετατροπές στα ποδήλατα για αθλητές με 

συγκεκριμένους περιορισμούς 

 

 

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ  ΣΕ ΠΑΓΚΟ 



 

Στο άθλημα της Άρσης Βαρών σε πάγκο, οι αθλητές ή οι αθλήτριες αγωνίζονται 

από ύπτια θέση (ανάσκελα) πάνω σε ειδικά διαμορφωμένο πάγκο. Οι επίσημοι 

βοηθοί ενός αθλητή δίνουν τη μπάρα στον αγωνιζόμενο, στο ύψος των 

τεντωμένων χεριών του. Ο αθλητής θα πρέπει μέσα σε δύο λεπτά να 

ολοκληρώσει την προσπάθειά του, κάνοντας τις εξής κινήσεις: να κατεβάσει τη 

μπάρα στο στήθος, να την κρατήσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα ακίνητη και 

στη συνέχεια να την ωθήσει προς τα πάνω μέχρι την πλήρη έκταση των χεριών. 

 

 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 

Η Επιτραπέζια Αντισφαίριση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες παρουσιάζει 

ελάχιστες διαφορές με το αντίστοιχο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες . Ο 

διαιτητής μπορεί να χαλαρώσει τις απαιτήσεις για να γίνει ο αγώνας πιο 

βοηθητικός απέναντι στο άτομο που έχει σωματική αναπηρία .Συμμετέχουν 

αθλητές με εγκεφαλική παράλυση, κάκωση νωτιαίου μυελού και αθλητές με 

ακρωτηριασμό ή άλλους κινητικούς περιορισμούς. Οι αθλητές αγωνίζονται με 

αμαξίδιο ή όρθιοι και κατατάσσονται σε 10 κατηγορίες βάση των κινητικών 

περιορισμών που παρουσιάζουν.  

 



 

 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

Οι διαφορές μεταξύ Παραολυμπιακής και Ολυμπιακής Πετοσφαίρισης είναι 

ελάχιστες. Συγκεκριμένα, στην Πετοσφαίριση καθιστών, οι διαστάσεις του 

γηπέδου είναι μικρότερες, το φιλέ (δίχτυ) τοποθετείται σε πιο χαμηλό ύψος, ενώ 

οι αθλητές αγωνίζονται καθιστοί. Το άθλημα απαιτεί ένταση, αγωνιστικότητα, 

συνεργασία και στρατηγική από τους συμμετέχοντες. Δικαίωμα συμμετοχής 

έχουν αθλητές με κινητικές αναπηρίες (ακρωτηριασμό ή άλλη κινητική 

αναπηρία). 

 

 

ΣΤΙΒΟΣ 

Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες με  

εγκεφαλική παράλυση, κάκωση στο νωτιαίο μυελό, ακρωτηριασμό ή άλλη 

κινητική αναπηρία, τυφλοί ή με μειωμένη όραση αθλητές Στο αγωνιστικό 

πρόγραμμα περιλαμβάνονται αγώνες δρόμων, ρίψεων, αλμάτων, ο μαραθώνιος 



 

και το πένταθλο. Οι αθλητές αγωνίζονται με αμαξίδιο ή με χρήση προθέσεων 

(τεχνητών μελών), ενώ οι τυφλοί αθλητές αγωνίζονται με βοηθό. 

 

 

 

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 

Στην Τοξοβολία συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες με κινητική αναπηρία 

(κάκωση νωτιαίου μυελού, εγκεφαλική παράλυση, ακρωτηριασμό και Les 

Autres). Οι αθλητές κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Σκοπός τους είναι να 

ρίξουν με ακρίβεια τα βέλη σε στόχο διαμέτρου 122 εκατοστών, ο οποίος 

βρίσκεται σε απόσταση 70 μέτρων. 

 

 

ΤΖΟΥΝΤΟ  ΤΥΦΛΩΝ 



 

Η κύρια διαφορά του Τζούντο των Παραολυμπιακών  με το Τζούντο των 

Ολυμπιακών είναι ότι οι διαγωνισμοί ξεκινούν πάντα με τους 2 ανταγωνιστές με 

μια χαλαρή λαβή να αγγίζουν ο ένας το κοστούμι του άλλου(ώστε να 

καταλάβουν πού βρίσκεται ο αντίπαλος τους)  και αν η επαφή  σπάσει, "ματ" 

(Αναμονή), ή σταματήσει, τότε οι ανταγωνιστές επιστρέφουν στο κέντρο και 

πραγματοποιούν regrip .  

 

 

  



 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
 

Την 22-03-2016, είχαμε τη 

χαρά να φιλοξενήσουμε στο 

σχολείο μας τον 

Παραολυμπιονίκη, κ. Γ. 

Καπελάκη, από τον οποίο 

πήραμε ένα μάθημα ζωής 

λόγω της αγάπης του για τη ζωή και την πολυετή εμπειρία του. Από 

τα λεγόμενα του μας τόνισε τη σημασία του να προχωράς συνεχώς 

μπροστά και να μην αφήνεις το παρελθόν να σε καθορίζει. 

Μας εμπιστεύτηκε πως παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην 

αρχή και τις απαιτητικές ώρες της προπόνησης, το συναίσθημα της 

νίκης είναι πάντα μοναδικό και δικαιώνει όλον αυτόν τον αγώνα. 

Σταθμοί στην αθλητική του σταδιοδρομία υπήρξαν οι συμμετοχές και 

οι νίκες του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα (όπου 

ένιωσε ιδιαίτερα, αφού «είναι ιδιαίτερο συναίσθημα να βραβεύεται 

ένας αθλητής με ολυμπιακό μετάλλιο στην ίδια του τη χώρα») και 

στο Πεκίνο (που όπως μας διηγήθηκε το 2008 ήταν το  καλύτερο 

έτος για εκείνον, γιατί δεν ήταν φαβορί και κατόρθωσε να κερδίσει 

το χρυσό μετάλλιο). Περήφανος για την κρητική καταγωγή του, 

δηλώνει τυχερός που κατάφερε να αποσπάσει μία θέση στα βάθρα 

των Παραολυμπιακών. Μας επισήμανε το γεγονός πως η στήριξη 

από τους γονείς, τους συγγενείς και τους φίλους έπαιξε καθοριστικό 

ρόλο στον αγώνα του να συνεχίσει. Όλα ξεκίνησαν μετά το ατύχημα, 

όπου δημιουργήθηκε ένας σύλλογος για άτομα με αναπηρία έτσι 

ώστε να παίρνει δύναμη ο ένας από τον άλλο, και στο τραπέζι έπεσε 

η ιδέα ενός προπονητή να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Παρότι 

είχε ιδιαίτερη αδυναμία στον στίβο, ήδη από την εφηβική ηλικία, η 

αγάπη του για το νερό που του το στερούσε η απόσταση του σπιτιού 

του από το Ηράκλειο, τον κέρδισε στο τέλος. Σημαντικό είναι να 

τονίσουμε πως ο αθλητισμός τον βοήθησε να ξεφύγει από τα 



 

προβλήματα της καθημερινότητας και να απελευθερώσει το πνεύμα 

του. Μας πληροφόρησε επιγραμματικά για το ντόμπινγκ και τις 

βλαβερές παρενέργειες του και τόνισε πως ιδιαίτερα η Ελλάδα σε 

σχέση μ’ άλλες χώρες περνάει κρίση στο θέμα του αθλητισμού 

κυρίως λόγω οικονομικών θεμάτων. Οραματίζεται ένα κράτος που 

να παρέχει περισσότερες δυνατότητες σε αυτή την ξεχωριστή ομάδα, 

αλλά και μια κοινωνία εξοικειωμένη στη διαφορετικότητα. 

Πολυταξιδεμένος, γεμάτος όρεξη για ζωή και αποφασισμένος να τη 

ζήσει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, σίγουρα κέρδισε τις καρδιές 

μας και αποτέλεσε σταθμό στις εμπειρίες της σχολικής μας 

σταδιοδρομίας. Το μήνυμα που άφησε τόσο στα παιδιά όσο και 

στους ανθρώπους με αναπηρία ήταν: «Το μήνυμα που θέλω να 

περάσω είναι να βάζετε στόχους και να προσπαθείτε να τους 

υλοποιήσετε ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Θα  ξέρετε όμως ότι 

τουλάχιστον  έχετε κάνει μια προσπάθεια, γιατί αν δεν είχατε 

προσπαθήσει, δεν θα μπορούσατε να ξέρετε τι αποτέλεσμα θα 

μπορούσε να σας επιφέρει. Αυτό που σας  συνιστώ είναι να μείνετε 

ικανοποιημένοι με την προσπάθεια σας ανεξαρτήτως του 

αποτελέσματος, που μπορεί να μην είναι αυτό που ευελπιστούσατε, 

αν όμως είναι, αυτό θα είναι ακόμα καλύτερο για εσάς. Στους 

αθλητές και ιδιαίτερα στα ΑΜΕΑ θα ήθελα να τους συμβουλέψω να 

συνειδητοποιήσουν πως 

ό,τι έγινε, έγινε και αυτό 

που πρέπει να κάνουν είναι 

να γυρίσουν το διακόπτη 

και να προχωρήσουν. Κακά 

τα ψέματα, η ζωή είναι 

ωραία από όποια θέση και 

αν βρίσκετε κάποιος, είτε 

από τη θέση του ψηλού, 

του κοντού, του παχουλού, 

του αδύνατου, είτε του 

ανάπηρου. Από οποιαδήποτε θέση βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος, η 

ζωή είναι ωραία και δυστυχώς σύντομη, αν θέλουμε  να το δούμε 

ρεαλιστικά. Αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε, είναι να τη 



 

ζήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, γιατί είναι κρίμα να την αφήσουμε 

να πάει ανεκμετάλλευτη».  
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