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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων 

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 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. 

Ο πρώτος καταγεγραμμένος εορτασμός των Ολυμπιακών Αγώνων στην 

αρχαιότητα ήταν στην Ολυμπία, το 776 π.Χ. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι αυτή 

δεν ήταν και η πρώτη φορά που γίνονταν οι Αγώνες. Τότε οι Αγώνες ήταν 

μόνο τοπικοί και διεξαγόταν μόνο ένα αγώνισμα, η κούρσα του σταδίου. 

Από το 776 π.Χ. οι Αγώνες έγιναν πιο σημαντικοί σε ολόκληρη την αρχαία 

Ελλάδα φτάνοντας στο απόγειο τους κατά τον πέμπτο και έκτο αιώνα π.Χ. Οι 

Ολυμπιακοί είχαν επίσης θρησκευτική σημασία αφού γίνονταν προς τιμή του 

θεού Δία, του οποίου το τεράστιο άγαλμα στεκόταν στην Ολυμπία. Ο αριθμός 

των αγωνισμάτων έγινε είκοσι και ο εορτασμός γινόταν στην διάρκεια 

μερικών ημερών. Οι νικητές των αγώνων θαυμάζονταν και γίνονταν αθάνατοι 

μέσα από ποιήματα και αγάλματα. Το έπαθλο για τους νικητές ήταν ένα 

στεφάνι από κλαδιά ελιάς. 

1.1.1 Αναβίωση των Aγώνων 

Είναι γνωστό ότι κατά τον 17ο αιώνα γινόταν κάποια γιορτή η οποία έφερε το 

όνομα "Ολυμπιακοί αγώνες" στην Αγγλία. Παρόμοιες εκδηλώσεις 

ακολούθησαν στους επόμενους αιώνες στην Γαλλία και Ελλάδα οι οποίες 

όμως ήταν μικρής έκτασης και σίγουρα όχι διεθνείς. Το ενδιαφέρον για τους 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%84%CE%BF%CF%82
http://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
http://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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://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
http://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%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
http://el.wikipedia.org/wiki/1896
http://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
http://el.wikipedia.org/wiki/1924
http://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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1994
http://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%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://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%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/776
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF_(%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/17%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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Ολυμπιακούς μεγάλωσε όταν ανακαλύφθηκαν τα ερείπια της αρχαίας 

Ολυμπίας από Γερμανούς αρχαιολόγους στα μέσα του 19ου αιώνα. 

Λίγο αργότερα, ο βαρώνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν, Γενικός Γραμματέας των 

γαλλικών αθλητικών σωματείων, πίστευε ότι ο λόγος της ήττας στον 

Γαλλοπρωσικό πόλεμο (1870-1871) ήταν επειδή οι Γάλλοι δεν είχαν αρκετή 

φυσική διαπαιδαγώγηση και ήθελε να την βελτιώσει. Επίσης ήθελε να φέρει 

μαζί την νεολαία με τον αθλητισμό παρά να γίνονται πόλεμοι. Το 1894 

παρουσίασε τις ιδεές του σε ένα διεθνές ακροατήριο. Την τελευταία μέρα του 

συνεδρίου αποφασίστηκε να διεξαχθούν οι πρώτοι μοντέρνοι Ολυμπιακοί 

αγώνες το 1896 στην Αθήνα, την πόλη και την χώρα που τους γέννησε. Έτσι 

γεννήθηκε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) για να διοργανώσει τους 

Αγώνες με πρώτο πρόεδρο τον Έλληνα Δημήτριο Βικέλα, γενικό γραμματέα 

τον βαρώνο Πιέρ ντε Κουμπερντέν και μέλη προσωπικότητες από διάφορα 

κράτη. Οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν το 1900 στο Παρίσι (Γαλλία). 

1.1.2 Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες 

Μετά, όμως από την αρχική επιτυχία, οι Ολυμπιακοί είχαν σοβαρά 

προβλήματα. Στους εορτασμούς στο Παρίσι (1900) και στο Σεντ Λούις (1904) 

οι αγώνες επισκιάστηκαν από τις διεθνείς εκθέσεις στις οποίες είχαν 

περιληφθεί. Οι επόμενοι Μεσολυμπιακοί Αγώνες έγιναν το 1906 για να 

γιορτάσουν τα δέκατα γενέθλια των αγώνων. Αν και είχαν διοργανωθεί από 

την ΔΟΕ, μια μετέπειτα απόφαση της κήρυξε ότι δεν ήταν επίσημοι 

Ολυμπιακοί αγώνες. Οι αγώνες του 1906 όμως ξανά προσέλκυσαν ένα 

μεγάλο αριθμό από παγκόσμιες συμμετοχές. Το 1904 το 80% των 

συμμετοχών ήταν Αμερικάνοι αθλητές και σηματοδοτούν την αρχή της 

ανάπτυξης των αγώνων σε δημοσιότητα και μέγεθος. 

1.1.3 Χειμερινοί 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. Η "Διεθνής 

εβδομάδα χειμερινών αγώνων" που διοργανώθηκε στο Σαμονί της Γαλλίας 

είχε μεγάλη επιτυχία και το 1925 η ΔΟΕ αποφάσισε να δημιουργήσει 

ξεχωριστή διοργάνωση για Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες η οποία δεν θα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1894
http://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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CE%BB%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_1900
http://el.wikipedia.org/wiki/1900
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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_1900
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_1904
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_1906
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
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συνδέεται με τους Θερινούς Αγώνες. Η διοργάνωση του 1924 

χαρακτηρίστηκε, αργότερα στην συνάντηση της ΔΟΕ το 1926, ως οι πρώτοι 

Χειμερινοί Ολυμπιακοί. Όλα τα αθλήματα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 

διεξάγονται πάνω σε πάγο ή χιόνι όπως επιβάλλει το καταστατικό των 

Ολυμπιακών. 

Μέχρι το 1992, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες διεξάγονταν την ίδια χρονιά 

με τους Θερινούς αγώνες. ΤΟ 1986 η ΔΟΕ αποφάσισε οι Χειμερινοί 

Ολυμπιακοί να γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια αλλά δύο χρόνια μετά τους 

Θερινούς. Έτσι οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 1994 έγιναν δύο χρόνια 

μόνο μετά τους προηγούμενους. 

 

1.2 Αγώνες πλάι στους Ολυμπιακούς 

Παραπληγία + Ολυμπιακοί Αγώνες = Παραολυμπιακοί Αγώνες. Ο όρος 

χρησιμοποιήθηκε στο Τόκυο το 1964. Υιοθετήθηκε από την Ολυμπιακή 

Επιτροπή επισήμως το 1988. Τότε, ίσχυσε το "παρά" = "πλησίον, ένας 

ακόμα" + "ολυμπιακός", δίνοντας νέα ερμηνεία στο νεολλογισμό: 

"Επιπρόσθετοι Αγώνες των Ολυμπιακών Αγώνων", "Αγώνες πλάι στους 

Ολυμπιακούς". Οι πρώτοι Αγώνες του είδους θεωρούνται αυτοί στη Ρώμη το 

1960. Από το 1988 στη Σεούλ, οι Παραολυμπιακοί γίνονται στις ίδιες 

Εγκαταστάσεις με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 2001 θεσπίστηκε και 

τυπικά το καθεστώς αυτό. Κατά την ανακύρηξη των οικοδεσποτών των 

Αγώνων, σήμερα, απαιτείται οι πόλεις να θέτουν υποψηφιότητα τόσο για τους 

Ολυμπιακούς όσο και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/1994
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2. ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

 

Η λέξη «Παραολυμπιακοί» προέρχονται από τη λέξη «παρά» που 

σημαίνει πλησίον, μαζί με το επίθετο «Ολυμπιακοί». 

Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν το 1960 στη Ρώμη, αμέσως μετά 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τότε συμμετείχαν 400 αθλητές από 23 

χώρες.  Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στην Ελλάδα, τον 

Σεπτέμβριο του 2004, έλαβαν μέρος 4000 αθλητές και αθλήτριες από 160 

χώρες. 

Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες περιλαμβάνουν 19 αθλήματα. Από αυτά, τα 

15 είναι κοινά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες: αντισφαίριση με αμαξίδιο, 

επιτραπέζια αντισφαίριση, ιππασία, ιστιοπλοΐα, καλαθοσφαίριση με 

αμαξίδιο, κολύμβηση, ξιφασκία με αμαξίδιο, πετοσφαίριση, ποδηλασία, 

ποδόσφαιρο 7x7, ποδόσφαιρο 5x5, σκοποβολή, στίβος, τζούντο, 

τοξοβολία. Τέσσερα είναι τα αποκλειστικά Παραολυμπιακά αθλήματα: 

άρση βαρών σε πάγκο, γκόλμπολ, μπότσια και ράγκμπι με αμαξίδιο.  
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2.1 H ιστορία των 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. Περίπου 

400 αθλητές από 23 χώρες συμμετείχαν σε 8 αθλήματα, 6 από τα οποία 

εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο αγωνιστικό πρόγραμμα των 

Παραολυμπιακών Αγώνων (Τοξοβολία, Κολύμβηση, Ξιφασκία, 

Καλαθοσφαίριση, Επιτραπέζια αντισφαίριση, Στίβος). Από τότε, οι 

Παραολυμπιακοί Αγώνες διεξάγονται κάθε 4 χρόνια, πάντα την ίδια χρονιά με 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 1976 στο Τορόντο, προστέθηκαν και άλλες 

κατηγορίες αναπηρίας και γεννήθηκε η ιδέα της συγχώνευσης διαφορετικών 

κατηγοριών αθλητών με αναπηρία για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς 

αθλητικές διοργανώσεις. Την ίδια χρονιά έγιναν και οι πρώτοι 

Παραολυμπιακοί Χειμερινοί Αγώνες στην Σουηδία. Οι Παραολυμπιακοί 

Αγώνες της Σεούλ (1988) ξεχώρισαν και από το γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί 

και Παραολυμπιακοί Αγώνες φιλοξενήθηκαν στις ίδιες εγκαταστάσεις. Από 

τότε, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες γίνονται πάντα στις ίδιες εγκαταστάσεις με 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από το 1960, έχουν διοργανωθεί έντεκα (11) 

Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες και επτά (7) Χειμερινοί. Οι Παραολυμπιακοί 

Αγώνες εξελίχθηκαν στο δεύτερο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός μετά τους 

Ολυμπιακούς. Τα Παραολυμπιακά αθλήματα στην Ελλάδα άρχισαν να 

αναπτύσσονται κατά τη δεκαετία του '70 και η πρώτη συμμετοχή Έλληνα 

αθλητή σε Παραολυμπιακούς ήταν το 1976. 
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2.2 Παραολυμπιακοί Αγώνες: Πού, πώς, πότε; Ενδεικτικά για 40 
χρόνια... 

1960 I. Ρώμη, Ιταλία: 400 αθλητές από 23 χώρες 

1964 II. Τόκιο, Ιαπωνία: 390 αθλητές από 22 χώρες 

1968 III. Τελ Αβίβ, Ισραήλ: 750 αθλητές από 29 χώρες 

1972 IV. Χαϊδελβέργη, Γερμανία: 1000 αθλητές από 44 χώρες 

1976 V. Τορόντο, Καναδάς: 1600 αθλητές από 42 χώρες 

1980 VI. 'Αρνεμ, Κάτω Χώρες: 2500 αθλητές από 42 χώρες 

1984 VII. Στόουκ Μάντεβιλ, Η.Β.Νέα Υόρκη, ΗΠΑ: 4080 αθλητές από 42 

χώρες 

1988 VIII. Σεούλ, Κορέα: 3053 αθλητές από 61 χώρες 

1992 IX. Βαρκελώνη, Ισπανία: 3020 αθλητές από 82 χώρες 

1996 X. Aτλάντα, ΗΠΑ: 3195 αθλητές από 103 χώρες 

2000 XI. Σύδνεϋ, Αυστραλία 3843: αθλητές από 123 χώρες 

 

2.3 Η συμμετοχή της Ελλάδας 

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. 

Έλληνες αθλητές κέρδισαν τα πρώτα μετάλλια στους Παραολυμπιακούς 

Αγώνες της Σεούλ το 1988 κατακτώντας 1 αργυρό και 3 χάλκινα μετάλλια. 

Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992 κέρδισαν 2 

αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Ενώ στους Αγώνες της Ατλάντα το 1996 

κέρδισαν 1 χρυσό, 1 αργυρό και 3 χάλκινα μετάλλια 

Το 2000, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Σύδνεϋ η Ελληνική ομάδα 

συμμετείχε με 71 άτομα (42 αθλητές). Οι Έλληνες αθλητές αγωνίστηκαν στο 

στίβο, την κολύμβηση, την άρση βαρών, την καλαθοσφαίριση και το τζούντο. 
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Η Ελληνική ομάδα που συμμετείχε στο Σύδνεϋ κέρδισε 11 μετάλλια (4 χρυσά, 

4 ασημένια, 3 χάλκινα). 

Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, η Ελλάδα συμμετείχε με την 

πολυπληθέστερη μέχρι στιγμής Παραολυμπιακής Ομάδα, με 137 αθλητές, η 

οποία κατέδειξε την ανοδική πορεία του Παραολυμπιακού κινήματος στη 

χώρα μας και κίνησε το ενδιαφέρον της Ελληνικής Κοινωνίας. Οι Έλληνες 

αθλητές και οι Ελληνίδες αθλήτριες κατάφεραν να κατακτήσουν συνολικά 20 

μετάλλια (3 χρυσά, 13 αργυρά, 4 χάλκινα). Εννέα περισσότερα από αυτά που 

είχαν κερδίσει στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Σύδνεϋ. Επίσης 

σημειώθηκαν συνολικά 58 πλασαρίσματα στις πρώτες οχτώ θέσεις. Οι 

Αγώνες της Αθήνας ανέδειξαν τον αθλητισμό των ατόμων με αναπηρία και 

τον τοποθέτησαν στη θέση που του αρμόζει στην Παγκόσμια αθλητική 

οικογένεια και ιδιαίτερα στην Ελληνική αθλητική οικογένεια. 

Η πρώτη συμμετοχή Έλληνα Αθλητή σε Χειμερινούς Παραολυμπιακούς 

Αγώνες έγινε το 2002 στο Σάλτ Λεϊκ Σίτι. Οι Παραολυμπιακούς Αγώνες του 

Τορίνο το 2006 ήταν οι δεύτεροι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες όπου 

συμμετείχε Ελληνική Αποστολή. 
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3. ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

3.1 Αντισφαίριση με αμαξίδιο 

Δικαίωμα συμμετοχής στο αγώνισμα αυτό έχουν αθλητές και αθλήτριες με 

κινητική αναπηρία. Κατά τη διάρκεια του αγώνα χρησιμοποιούν αμαξίδιο. 

Εκτός από το γεγονός ότι η μπάλα επιτρέπεται να αναπηδήσει δύο φορές 

προτού την αποκρούσει ο αντίπαλος, το Παραολυμπιακό τένις δεν 

εμφανίζει άλλες διαφορές σε σχέση με το Oλυμπιακό. Το πρόγραμμα 

περιλαμβάνει αγώνες απλού και διπλού, ανδρών και γυναικών, με 

κινητική αναπηρία. Συνολικά, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της 

Αθήνας, θα λάβουν μέρος 112 αθλητές και αθλήτριες. 

Οι αγώνες της αντισφαίρισης θα γίνουν στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο 

της Αθήνας, από τις 19 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, στα ίδια γήπεδα, όπου 

θα διεξαχθεί το τένις, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Στην 

Αθήνα αναμένεται μία από τις κορυφαίες τενίστριες με αμαξίδιο στον 

κόσμο, η Ολλανδή Eστερ Βανγκίρ, ενώ στους άνδρες ξεχωρίζει ο 

Παραολυμπιονίκης του Σίδνεϊ, Ντέιβιντ Χολ. 

 

3.2 Αρση βαρών σε πάγκο 

Στην άρση βαρών σε πάγκο συμμετέχουν αθλητές με κινητικές αναπηρίες. 

Αγωνίζονται σε ύπτια θέση, σε ειδικά διαμορφωμένο πάγκο. Ο αθλητής 

πρέπει να κατεβάσει την μπάρα στο στήθος του και στη συνέχεια να την 

ωθήσει προς τα πάνω μέχρι την πλήρη έκταση των χεριών του. 

Υπάρχουν 10 κατηγορίες, ανάλογα με το σωματικό βάρος του αθλητή. Το 

αγώνισμα της άρσης βαρών σε πάγκο θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό 

Κλειστό Γυμναστήριο άρσης Βαρών της Νίκαιας, από τις 20 έως τις 27 

Σεπτεμβρίου, με μια ημέρα παύσης στις 23 Σεπτεμβρίου. 

αξιοσημείωτο είναι ότι μερικές φορές οι επιδόσεις που επιτυγχάνονται 

στην άρση βαρών σε πάγκο είναι μεγαλύτερες από αντίστοιχες της άρσης 

βαρών των Ολυμπιακών Αγώνων. 
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3.3 Γκόλμπολ 

Το γκόλμπολ αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αθλήματα του 

προγράμματος των Παραολυμπιακών Αγώνων και γενικότερα των 

αθλητών με αναπηρία. Συμμετέχουν σε αυτό αθλητές με μερική ή ολική 

απώλεια όρασης. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να φοράνε 

οπτικά σκίαστρα στη διάρκεια του αγώνα, προκειμένου να καλύπτονται τα 

μάτια τους και να εξασφαλίζεται η ισότητα μεταξύ τους. 

Το άθλημα παίζεται με δύο ομάδες των τριών παικτών, οι οποίοι παίζουν 

σε κλειστό γήπεδο διαστάσεων 18 επί 9 μέτρα. Η μπάλα έχει βάρος 

1.250 γρ. και είναι από καουτσούκ. Στο εσωτερικό της υπάρχουν 

κουδουνάκια που επιτρέπουν στους παίκτες να εντοπίζουν την πορεία 

της μπάλας. Σκοπός του παιχνιδιού για κάθε ομάδα είναι να κυλήσει την 

μπάλα με το χέρι προς την αντίπαλη πλευρά και να σημειώσει τέρμα, ενώ 

οι αντίπαλοι παίκτες προσπαθούν να την αποκρούσουν με οποιοδήποτε 

μέρος του σώματός τους. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα σημειώσει τα 

περισσότερα τέρματα. Το αγώνισμα διεξάγεται υπό απόλυτη ησυχία, έτσι 

ώστε να μπορούν οι αθλητές να εντοπίζουν την μπάλα. 

Το Κλειστό Γυμναστήριο του Φαλήρου πρόκειται να φιλοξενήσει το 

Παραολυμπιακό τουρνουά του γκόλμπολ, από τις 20 έως τις 26 

Σεπτεμβρίου. Η ίδια εγκατάσταση από τις 26 έως τις 28 Μαρτίου 2004 

φιλοξένησε με επιτυχία το τετραεθνές τουρνουά γκόλμπολ. 

Οι καλύτερες ομάδες στον κόσμο, στο αγώνισμα αυτό είναι η Ισπανία 

στους άνδρες και η Φινλανδία στις γυναίκες. Οι ομάδες αυτές κατέκτησαν 

το τελευταίο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έλαβε χώρα στους 

Παγκόσμιους Αγώνες Τυφλών, στο Κεμπέκ του Καναδά. 

 

3.4 Επιτραπέζια αντισφαίριση 

Στο αγώνισμα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης συμμετέχουν αθλητές και 

αθλήτριες με κινητική αναπηρία, οι οποίοι διαγωνίζονται σε ατομικά και 

ομαδικά αγωνίσματα. Οι κανονισμοί δεν διαφέρουν από το αντίστοιχο 
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Ολυμπιακό αγώνισμα. Οι προσαρμογές των κανονισμών έχουν γίνει μόνο 

σε ό,τι αφορά τους αθλητές που αγωνίζονται με αμαξίδιο. Η εγκατάσταση 

που θα φιλοξενήσει το άθλημα, είναι το Ολυμπιακό Γυμναστήριο του 

Γαλατσίου, από τις 18 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Oπως συμβαίνει και 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στις περισσότερες κατηγορίες της 

επιτραπέζιας αντισφαίρισης, κυριαρχούν αθλητές από την άπω Ανατολή.  

 

3.5 Ιππασία 

Στην Ιππασία συμμετέχουν ιππείς και αμαζόνες με κινητική αναπηρία, 

μειωμένη όραση ή τύφλωση. Οι αθλητές κατηγοριοποιούνται ανάλογα με 

τη λειτουργική τους ικανότητα ή βάσει του περιορισμού ικανότητας 

όρασης. Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες περιλαμβάνεται μόνο το 

αγώνισμα της Ιππικής Δεξιοτεχνίας (dressage). Το Ολυμπιακό Κέντρο 

Ιππασίας Μαρκόπουλου θα φιλοξενήσει το αγώνισμα από 21 έως τις 26 

Σεπτεμβρίου. 

Στην Αθήνα, οι Βρετανοί αθλητές θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν 

τους τίτλους που κατέκτησαν στους προηγούμενους Παραολυμπιακούς 

Αγώνες, στο Σίδνεϊ, όπου κατέκτησαν τα χρυσά μετάλλια και τόσο στα 

ατομικά, όσο και στα ομαδικά αγωνίσματα. 

 

3.6 Ιστιοπλοΐα 

Η ιστιοπλοΐα είναι ένα σχετικά νέο άθλημα στους Παραολυμπιακούς 

Αγώνες. Συμπεριλήφθηκε στους Αγώνες της Ατλάντα ως αγώνισμα 

επίδειξης και το 2000 στο Σίδνεϊ στο επίσημο πρόγραμμα των 

Παραολυμπιακών Αγώνων. Αγωνίζονται αθλητές με κινητικές αναπηρίες, 

μειωμένη όραση ή τύφλωση. Υπάρχουν δύο κατηγορίες σκαφών, τα 

οποία λαμβάνουν μέρος στους Παραολυμπιακούς Αγώνες: τα sonar, με 

τριμελή πληρώματα και τα 2.4 mR με καρίνα, τα οποία είναι μονοθέσια. 

Συνολικά, πραγματοποιούνται εννιά ιστιοδρομίες και κερδίζει το πλήρωμα 

που συγκεντρώνει τους λιγότερους βαθμούς ποινής. Το αγώνισμα θα 
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διεξαχθεί στο υπερσύγχρονο Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας του Αγίου 

Κοσμά από 18 έως 23 Σεπτεμβρίου. 

 

3.7 Καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο 

Οι αθλητές χρησιμοποιούν αγωνιστικά αμαξίδια που τους επιτρέπουν να 

έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και να αναπτύσσουν μεγάλες 

ταχύτητες. Το ύψος του καλαθιού και οι διαστάσεις του γηπέδου δεν 

διαφέρουν από την Καλαθοσφαίριση των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Το αγώνισμα θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο, στο 

ΟΑΚΑ από 18 έως 28 Σεπτεμβρίου. 

Οι ομάδες του Καναδά κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο, τόσο στους άνδρες 

όσο και στις γυναίκες, στους προηγούμενους Παραολυμπιακούς Αγώνες, 

στο Σίδνεϊ. Στην προσπάθειά τους να επαναλάβουν το κατόρθωμα αυτό, 

θα συναντήσουν τη σθεναρή αντίσταση της Μεγάλης Βρετανίας, των ΗΠΑ 

και της Ολλανδίας. Μην εκπλαγείτε αν κατακτήσουν μετάλλιο η 

πρωταθλήτρια Ευρώπης Ιταλία, στους άνδρες ή η Ιαπωνία, στις γυναίκες. 

 

3.8 Κολύμβηση 

Αγώνισμα θεαματικό, στο οποίο πάντοτε στρέφονται οι προβολείς κατά τη 

διάρκεια των Παραολυμπιακών Αγώνων, είναι αυτό της κολύμβησης. 

Μάλιστα, η Ελλάδα έχει πολλές ελπίδες για διάκριση, καθώς θα λάβει 

μέρος ο Κώστας Φύκας, ο οποίος στο Σίδνεϊ το 2000 κατέκτησε δύο 

χρυσά μετάλλια, κάνοντας και δύο παγκόσμια ρεκόρ. Επίσης, η Μαρία 

Καλπακίδου κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο. Με ανυπομονησία αναμένουμε 

επίσης τη Ναταλί Ντι Τουά, η οποία απέτυχε για λίγα εκατοστά να 

εξασφαλίσει το όριο πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η 

Νοτιοαφρικανή αθλήτρια, πάντως, αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στους 

Παραολυμπιακούς Αγώνες. 
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Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων, η κολύμβηση των 

Παραολυμπιακών Αγώνων δεν διαφέρει από την αντίστοιχη των 

Ολυμπιακών. Οι αθλητές αγωνίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες, 

ανάλογα με τις λειτουργικές τους ικανότητες. 

Επίσης, δεν επιτρέπεται να φοράνε οποιουδήποτε είδους βοηθητικό 

εξοπλισμό ή προσθετικά μέλη. Μοναδική εξαίρεση που προβλέπεται είναι 

η δυνατότητα που δίδεται σε αθλητές να κάνουν εκκίνηση από την πισίνα 

και όχι από βατήρα. 

Η κολύμβηση θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου, στο 

Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας από 19 έως 28 Σεπτεμβρίου.  

 

3.9 Μπότσια 

Στο μπότσια αγωνίζονται αθλητές με εγκεφαλική παράλυση, που 

χρησιμοποιούν αμαξίδιο. Διεξάγεται σε κλειστό χώρο και απαιτεί 

αυτοσυγκέντρωση, συντονισμό και ομαδικότητα. Υπάρχουν αγωνίσματα 

ατομικά, σε ζεύγη και ομαδικά. 

Σκοπός των παικτών είναι να προωθήσουν τις δερμάτινες κόκκινες ή 

μπλε μπάλες όσο κοντύτερα γίνεται σε μια λευκή μπάλα, που αποτελεί 

τον στόχο ή αλλιώς «jack». Το μπότσια θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό 

Γυμναστήριο άνω Λιοσίων, από 23 έως 28 Σεπτεμβρίου. Οι Eλληνες 

φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγώνες μπότσια και 

ιδιαίτερα τον παραολυμπιονίκη του Σίδνεϊ και πρώτο στην παγκόσμια 

κατάταξη του αθλήματος, Βρετανό Νάιγκελ Μάρεϊ, στην αθλητική 

διοργάνωση που έγινε στα aνω Λιόσια τον Φεβρουάριο. 

 

3.10 Ξιφασκία με αμαξίδιο 

Συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες με αμαξίδιο, το οποίο είναι 

σταθεροποιημένο στο έδαφος, σε γωνία 110 μοιρών από την κεντρική 
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γραμμή, ώστε να επιτρέπει την ελευθερία κινήσεων στο πάνω μέρος του 

σώματος. 

Οι ξιφομάχοι δεν επιτρέπεται να μετακινούν το αμαξίδιο, να ανυψώνονται 

από αυτό ή να χρησιμοποιούν τα πόδια για να κερδίζουν πλεονέκτημα 

επί του αντιπάλου. Το άθλημα της ξιφασκίας θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό 

Συγκρότημα του Ελληνικού από 18 έως 23 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή 

88 αθλητών και αθλητριών. 

 

3.11 Πετοσφαίριση καθιστών 

Στο άθλημα της πετοσφαίρισης καθιστών συμμετέχουν αθλητές με 

κινητική αναπηρία. Αν εξαιρέσει κανείς τις διαστάσεις του γηπέδου και το 

ύψος του φιλέ, η Πετοσφαίριση καθιστών δεν διαφέρει κατά πολύ από 

εκείνη των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Το παραολυμπιακό τουρνουά θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Συγκρότημα 

Ελληνικού από 19 έως 26 Σεπτεμβρίου. Μεγάλο φαβορί στο αγώνισμα 

είναι η ομάδα του Ιράν, προσοχή όμως και στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, την 

ομάδα που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης τον Αύγουστο 2003, 

στη φιλανδική πόλη Λαπενράντα. 

 

3.12 Ποδηλασία 

Στην ποδηλασία συμμετέχουν αθλητές με κινητική αναπηρία και μερική ή 

ολική απώλεια όρασης. Οι τελευταίοι αγωνίζονται με τη βοήθεια ενός 

συναθλητή τους που ονομάζεται πλοηγός. 

Η ποδηλασία διεξάγεται σε ποδηλατοδρόμιο ή σε δημόσιο δρόμο.Η 

τεχνολογική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των ποδηλάτων, αλλά και 

τη χρήση προσθετικών μελών, έχουν καταστήσει το άθλημα της 

ποδηλασίας, ως ένα από τα πιο θεαματικά των Παραολυμπιακών 

Αγώνων. 
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Η ποδηλασία δρόμου θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο Βουλιαγμένης 

από 25 έως 27 Σεπτεμβρίου, ενώ θα έχει προηγηθεί η ποδηλασία πίστας 

στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου 

Αθήνας από 18 έως 22 Σεπτεμβρίου. 

Πολλά γνωστά ονόματα του αγωνίσματος θα έρθουν στην Αθήνα για να 

διεκδικήσουν μετάλλιο ή μετάλλια. Ξεχωρίζει εκείνο του Ιταλού 

Φαμπρίτσιο Μάκι, κατόχου του παγκόσμιου ρεκόρ στα 3 χιλιόμετρα σε 

πίστα στην κατηγορία LC3. O Μάκι τον Ιούλιο 2003, έκανε τον γύρο της 

Ευρώπης με το ποδήλατο. Σε 24 ημέρες διήνυσε 2.093 χιλιόμετρα, 

περνώντας από χώρες με μεγάλη ποδηλατική παράδοση, όπως η Γαλλία, 

το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ισπανία και φυσικά η Ιταλία. 

 

3.13 Ποδόσφαιρο 5x5 

Περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα των Παραολυμπιακών 

Αγώνων. Είναι πολύ δημοφιλές μεταξύ αθλητών με τύφλωση ή με 

μειωμένη όραση. Οι ομάδες έχουν πέντε παίκτες και μόνο ο 

τερματοφύλακας μπορεί να βλέπει. Ο κάθε αγώνας διαρκεί δύο 25λεπτα 

με ενδιάμεσο 10λεπτο διάλειμμα. Η μπάλα που χρησιμοποιείται περιέχει 

ένα σύστημα που παράγει ήχο και έτσι επιτρέπει στους παίκτες να  την 

εντοπίζουν. 

Το άθλημα θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο Χόκεϊ (γήπεδο 2), επί 6 

αγωνιστικές ημέρες: 18, 20, 22, 24, 26 και 28 Σεπτεμβρίου. Η Ελλάδα 

διαθέτει μια ιδιαίτερη αξιόμαχη ομάδα στο άθλημα αυτό, και μάλιστα 

διακρίθηκε ιδιαίτερα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μάντσεστερ, 

τον Ιούλιο 2003. Μεγάλο φαβορί για το χρυσό είναι η Πρωταθλήτρια 

Ευρώπης Ισπανία. 
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3.14 Ποδόσφαιρο 7x7 

Στο ποδόσφαιρο 7x7 αγωνίζονται αθλητές με εγκεφαλική παράλυση. O 

κάθε αγώνας έχει διάρκεια 60 λεπτά (2 ημίχρονα των 30 λεπτών) με  

ενδιάμεσο διάλειμμα 15 λεπτών. 

Τρεις βασικές διαφορές υπάρχουν μεταξύ του Ποδοσφαίρου 7x7 και του 

Ποδοσφαίρου των Ολυμπιακών Αγώνων: 

-  Δεν ισχύει ο κανόνας του off side. 

-  Ο τερματοφύλακας έχει το δικαίωμα να κλωτσήσει ή να ρίξει την 

μπάλα πίσω στο παιχνίδι, κάνοντας το πολύ τέσσερα βήματα. Η 

μπάλα θα πρέπει να βρίσκεται εκτός της περιοχής τέρματος προτού 

κάποιος παίκτης την επιστρέψει στον τερματοφύλακα. 

-  Ο παίκτης που εκτελεί πλάγιο άουτ μπορεί να κυλήσει ή να ρίξει την 

μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο με το ένα χέρι. 

Το Ποδόσφαιρο 7x7 θα διεξαχθεί στο Γήπεδο 1 του Ολυμπιακού Κέντρου 

Χόκεϊ, στο Ολυμπιακό Συγκρότημα του Ελληνικού σε πέντε αγωνιστικές 

ημέρες: 19, 21, 23, 25 και 27 Σεπτεμβρίου. Ρωσία, Ουκρανία, Βραζιλία 

και Πορτογαλία ήταν οι ομάδες που κατέλαβαν τις τέσσερις πρώτες 

θέσεις στο Σίδνεϊ το 2000. 

 

3.15 Ράγκμπι με αμαξίδιο 

Συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες με παραπληγία ή τετραπληγία. Η 

κάθε ομάδα έχει τέσσερις αθλητές. Ο αγώνας διεξάγεται σε 4 περιόδους 

των 8 λεπτών η κάθε μία. 

Το ράγκμπι με αμαξίδιο συνδυάζει τους κανονισμούς της 

καλαθοσφαίρισης και του ράγκμπι αρτιμελών ατόμων. Παίζεται με μπάλα 

της πετοσφαίρισης. Σκοπός της κάθε ομάδας είναι να σημειώσει τέρμα 

αγγίζοντας ή περνώντας τη γραμμή της αντιπάλου έχοντας στην κατοχή 

την μπάλα. Οι αμυνόμενοι προσπαθούν να μπλοκάρουν τους 
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επιτιθέμενους με κάθε μέσο. Κατά τη διάρκεια των Παραολυμπιακών 

Αγώνων, το άθλημα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γήπεδο του Ελληνικού με 

τη συμμετοχή 8 ομάδων, από 19 έως 25 Σεπτεμβρίου, με μια ημέρα 

παύσης, στις 22 Σεπτεμβρίου. Τη μάχη για το χρυσό μετάλλιο αναμένεται 

να δώσουν χώρες με παράδοση στο αγώνισμα αυτό: ΗΠΑ, Αυστραλία και 

Νέα Ζηλανδία. άλλωστε αυτή ήταν και η τριάδα στους Παραολυμπιακούς 

Αγώνες του Σίδνεϊ. 

 

3.16 Σκοποβολή 

Η Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Σκοποβολή ακολουθούν τους ίδιους 

κανονισμούς αγώνων, με προσαρμογές μόνο σε ορισμένα σημεία που 

έχουν κριθεί αναγκαία για τη διευκόλυνση των αθλητών με αναπηρία.  

Διαγωνίζονται αθλητές με κινητική αναπηρία, που αγωνίζονται όρθιοι ή σε 

αμαξίδιο. Οι σκοπευτές αγωνίζονται με τουφέκι ή με πιστόλι, τα οποία 

μπορεί να είναι αεροβόλα ή πυροβόλα ραβδωτά. Το αγώνισμα θα 

διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο Σκοποβολής του Μαρκόπουλου από 18 

έως 23 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή 140 αθλητών και αθλητριών.  

 

3.17 Στίβος 

Συμμετέχουν αθλητές από κάθε κατηγορία αναπηρίας, οι οποίοι έχουν το 

δικαίωμα να χρησιμοποιούν προσθετικά μέλη ή αμαξίδιο. Επίσης, οι 

τυφλοί αθλητές αγωνίζονται με συνοδό-οδηγό. 

Αρκετοί Eλληνες αθλητές διεκδικούν με αξιώσεις Παραολυμπιακά 

μετάλλια. Στο Σίδνεϊ ο στίβος χάρισε στην Ελλάδα 2 χρυσά (Θανάσης 

Μπαράκας, μήκος και Στέφανος Αναργύρου, σφαιροβολία), 4 ασημένια 

(δύο μετάλλια η Ελένη Σαμαριτάκη, ένα ο Ευάγγελος Μπακόλας και ένα ο 

Παράσχος Στογιαννίδης) και 2 χάλκινα, ένα του Σίμου Παλτσανιτίδη και 

ένα του Παράσχου Στογιαννίδη. 
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Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα φιλοξενήσει τα αγωνίσματα του 

Στίβου, από 19 έως 27 Σεπτεμβρίου, ενώ ο τερματισμός του Μαραθωνίου 

δρόμου θα γίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου.  

 

3.18 Τζούντο 

Συμμετέχουν αθλητές με μειωμένη ή ολική απώλεια όρασης. Στόχος του 

αθλήματος είναι να νικήσεις τον αντίπαλο παίρνοντας βαθμό («ίππον»), 

ανατρέποντάς τον. Επίσης, βαθμούς μπορεί κάποιος να κατακτήσει 

ακινητοποιώντας τον αντίπαλό του για 25 δευτερόλεπτα ή εφαρμόζοντας 

τεχνικές που θα τον υποχρεώσουν να παραιτηθεί. Οι αθλητές χωρίζονται 

σε κατηγορίες ανάλογα με το σωματικό τους βάρος. 

Το άθλημα του Tζούντο θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο aνω 

Λιοσίων, από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή 84 αθλητών και 

36 αθλητριών. 

Η Ελλάδα έχει αρκετές ελπίδες να κατακτήσει ένα μετάλλιο στο αγώνισμα 

αυτό. Ο Κλήμης Παπαχρήστος είχε έρθει τέταρτος στο Σίδνεϊ, το 2000, 

ενώ διακρίθηκε ιδιαίτερα και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τυφλών, που 

έγινε τον Αύγουστο 2003, στο Κεμπέκ του Καναδά. 

 

3.19 Τοξοβολία 

Αγωνίζονται αθλητές και αθλήτριες με κινητική αναπηρία. Οι κανονισμοί 

είναι ίδιοι με αυτούς των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως ορίζονται από την 

αντίστοιχη Διεθνή Ομοσπονδία Τοξοβολίας (FITa). 

Σκοπός των αθλητών είναι να ρίξουν με ακρίβεια τα βέλη στον εσωτερικό 

μικρότερο κύκλο του στόχου που βρίσκεται σε απόσταση 70 μ. 

Η τοξοβολία είναι ένα από τα αθλήματα που αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος του προγράμματος των Παραολυμπιακών από το 1960. 
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Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες είναι οι ισοδύναμοι Ολυμπιακοί Αγώνες για τους 

αθλητές με κινητικές, οπτικές ή διανοητικές αναπηρίες. 

 

http://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
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4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

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. 

Τέσσερα χρόνια αργότερα, αθλητές από την Ολλανδία συμμετείχαν σε 

αυτούς τους αγώνες και έτσι γεννήθηκε το διεθνές κίνημα που είναι γνωστό 

πλέον ως Παραολυμπιακό κίνημα. 

Οι πρώτοι Αγώνες Ολυμπιακού χαρακτήρα για αθλητές με αναπηρία 

οργανώθηκαν το 1960 στην Ρώμη, ύστερα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

στην ίδια πόλη. Θεωρούνται ως οι πρώτοι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Περίπου 

400 αθλητές από 23 χώρες συμμετείχαν σε 8 αθλήματα, 6 από τα οποία 

εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο αγωνιστικό πρόγραμμα των 

Παραολυμπιακών Αγώνων (Τοξοβολία, Κολύμβηση, Ξιφασκία, 

Καλαθοσφαίριση, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Στίβος). 

Από τότε, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες διεξάγονται κάθε 4 χρόνια, πάντα την 

ίδια χρονιά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 1976 στο Τορόντο, 

προστέθηκαν και άλλες κατηγορίες αναπηρίας και γεννήθηκε η ιδέα της 

συγχώνευσης διαφορετικών κατηγοριών αθλητών με αναπηρία για τη 

συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Την ίδια χρονιά έγιναν 

και οι πρώτοι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες στην Σουηδία. 

Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες της Σεούλ (1988) ξεχώρισαν και από το γεγονός 

ότι οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες φιλοξενήθηκαν στην ίδια 

χώρα, στην ίδια πόλη και χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες εγκαταστάσεις με τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες. Έκτοτε, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες γίνονται πάντα 

στην ίδια πόλη με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 
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Από το 1960, έχουν διοργανωθεί δώδεκα (12) Θερινοί Παραολυμπιακοί 

Αγώνες και εννέα (9) Χειμερινοί. Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες έχουν εξελιχθεί 

πλέον στο δεύτερο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός μετά τους Ολυμπιακούς.  
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5. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

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. 

Έλληνες αθλητές κέρδισαν τα πρώτα μετάλλια στους Παραολυμπιακούς 

Αγώνες της Σεούλ το 1988 κατακτώντας 1 αργυρό και 3 χάλκινα μετάλλια. 

Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992 κέρδισαν 2 

αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Ενώ στους Αγώνες της Ατλάντα το 1996 

κέρδισαν 1 χρυσό, 1 αργυρό και 3 χάλκινα μετάλλια 

Το 2000, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Σύδνεϋ, η Ελληνική ομάδα 

συμμετείχε με 71 άτομα (42 αθλητές). Οι Έλληνες αθλητές αγωνίστηκαν στο 

στίβο, την κολύμβηση, την άρση βαρών, την καλαθοσφαίριση και το τζούντο. 

Η Ελληνική ομάδα που συμμετείχε στο Σύδνεϋ κέρδισε 11 μετάλλια (4 χρυσά, 

4 ασημένια, 3 χάλκινα). 

Στους Παραολυμπιακούς   αγώνες της Αθήνας, η Ελλάδα συμμετείχε με την 

πολυπληθέστερη μέχρι στιγμής Παραολυμπιακής Ομάδα, με 137 αθλητές, η 

οποία κατέδειξε την ανοδική πορεία του Παραολυμπιακού κινήματος στην 

Ελλάδα και κίνησε το ενδιαφέρον της Ελληνικής Κοινωνίας. Οι Έλληνες 

αθλητές και οι Ελληνίδες αθλήτριες κατάφεραν να κατακτήσουν συνολικά 20 

μετάλλια (3 χρυσά, 13 αργυρά, 4 χάλκινα). Εννέα περισσότερα από αυτά που 

είχαν κερδίσει στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Σύδνεϋ. Επίσης 

σημειώθηκαν συνολικά 58 πλασαρίσματα στις πρώτες οχτώ θέσεις. Οι 

Αγώνες της Αθήνας ανέδειξαν τον αθλητισμό των ατόμων με αναπηρία και 

τον τοποθέτησαν στη θέση που του αρμόζει στην Παγκόσμια αθλητική 

οικογένεια και ιδιαίτερα στην Ελληνική αθλητική οικογένεια. 

Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου ήταν οι πιο επιτυχημένοι αγώνες για 

την Ελληνική Ομάδα μέχρι στιγμής. Συμμετέχοντας σε 10 αθλήματα οι 69 

αθλητές και αθλήτριες της Ελληνικής Ομάδας κατάφεραν να κατακτήσουν 24 

μετάλλια (5 χρυσά, 9 αργυρά και 10 χάλκινα) ξεπερνώντας κάθε 
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προηγούμενο και κατάφεραν να καταταχθούν 20οι στη παγκόσμια κατάταξη. 

4 χρόνια μετά τους πολύ επιτυχημένους αγώνες της Αθήνας οι Έλληνες 

αθλητές και αθλήτριες έδειξαν την μεγάλη τους κλάση υπογραμμίζοντας την 

ανάπτυξη του Παραολυμπιακού Κινήματος στην Ελλάδα. 

Η πρώτη συμμετοχή Έλληνα Αθλητή σε Χειμερινούς Παραολυμπιακούς 

Αγώνες έγινε το 2002 στο Σάλτ Λεϊκ Σίτι. Οι Παραολυμπιακούς Αγώνες του 

Τορίνο το 2006 ήταν οι δεύτεροι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες όπου 

συμμετείχε Ελληνική Αποστολή. Οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες του 

Βανκούβερ αποτελούν τους τρίτους Χειμερινούς Αγώνες που θα συμμετάσχει 

η Ελλάδα με τη συμμετοχή μάλιστα και της πρώτης αθλήτριας. 

Το 1996 στην Ατλάντα ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχαν στους 

Παραολυμπιακούς Αγώνες οι καλύτεροι αθλητές με νοητική υστέρηση. Στην 

κατηγορία αυτή, προκειμένου να συμμετέχει ένας αθλητής στους 

Παραολυμπιακούς, απαιτούνταν να έχει νοητικό πηλίκο κάτω απο 70 

μονάδες. 

Η σαρωτική νίκη στην καλαθοσφαίριση (μπάσκετ) της ομάδας της Ισπανίας, 

το 2000 στο Σύνδεϊ, αντικαταστάθηκε με αφαίρεση του τίτλου, όταν η 

Ισπανική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακάλυψε, ότι μόνο δέκα από τους δώδεκα 

αθλητές που συμμετείχαν είχαν νοητική υστέρηση. 

Το σκάνδαλο, που δημιουργήθηκε, κόστισε βαριά στον χώρο του Αθλητισμού 

των Ατόμων με Αναπηρία. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) 

απαγόρευσε τη συμμετοχή ατόμων με νοητική υστέρηση στους 

Παραολυμπιακούς Αγώνες, με το σκεπτικό, ότι είναι δύσκολη η εκτίμηση του 

βαθμού της αναπηρίας. 

Η επιστημονική κοινότητα και παράγοντες του Αθλητισμού βρίσκονται ακόμα 

σε διαπραγματεύσεις με τη ΔΟΕ, ως προς αυτή την απόφαση. 
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6. SPECIAL OLYMPICS 

Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες είναι διαφορετική διοργάνωση από τα Special 

Olympics, όπου συμμετέχουν αθλητές με νοητική υστέρηση με αποκλειστικό 

σκοπό τη συμμετοχή για την απόκτηση εμπειριών. Στους Παραολυμπιακούς 

Αγώνες συμμετέχουν παγκόσμιοι πρωταθλητές, αθλητές με υψηλό 

αγωνιστικό φρόνιμα και κύριο μέλημα το πάθος για διάκριση. Οι αθλητές των 

Παραολυμπιακών Αγώνων όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι 

απαραίτητο να "πιάσουν" τα όρια συμμετοχής για να έχουν το δικαίωμα να 

συμμετέχουν στους Αγώνες. 

Ο όρος Παραολυμπιακοί προέρχεται απ' τις ελληνικές λέξεις παρά  (δίπλα, 

μαζί, παράλληλα) και Ολυμπιακοί και όχι όπως νομίζουν πολλοί απ' τις λέξεις 

«παραπληγία» και «Ολυμπιακοί». 

Οι θερινοί και χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες είναι οι σημαντικότερες 

αθλητικές συναντήσεις για άτομα με σωματικές αναπηρίες. Προβάλλουν τα 

κατορθώματα των ανθρώπων που μπορούν να ξεπερνούν τις δυσκολίες της 

αναπηρίας τους με τη θέληση τους για επιτυχία και ζωή. Οι Παραολυμπιακοί 

διοργανώθηκαν για πρώτη φορά επίσημα στη Ρώμη το 1960. Εμπνευστής 

των Αγώνων ήταν ο Σερ Λούντβιχ Γκούτμαν, ο οποίος το 1948 οργάνωσε στο 

Στόουκ Μάντεβιλ αγώνες με αναπήρους βετεράνους του Β' Παγκοσμίου 

πολέμου. 

Οι Παραολυμπιακοί αγώνες διεξάγονται πάντοτε την ίδια χρονιά με τους     

Ολυμπιακούς Αγώνες και, από το 1988 στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, στις 

εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων, δύο εβδομάδες μετά τη λήξη τους. 

Τάε-Γουκς το έμβλημα των Παραολυμπιακών Αγώνων. Το έμβλημα της 

Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής αποτελείται από τρεις σταγόνες (τα 

Τάε-Γουκς), μία πράσινη, μία κόκκινη και μία μπλε. 

Τα τρία Τάε-Γουκς συμβολίζουν τα σημαντικότερα συστατικά της ανθρώπινης 

ύπαρξης: την Ψυχή, το Σώμα, το Πνεύμα (Mind - Body - Spirit), αντίστοιχο με 

το σύνθημα των Ολυμπιακών Αγώνων που είναι το Citius, Altius, Fortius (πιο 
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γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά). Το σύνθημα, λοιπόν, που υιοθέτησε η 

Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ι.Ρ.Ο.) είναι το ΨΥΧΗ-ΣΩΜΑ-ΠΝΕΥΜΑ 

και μαζί με τα 3ΤΑΕ-ΓΟΥΚΣ θεωρούνται τα επίσημα σύμβολα της. Τα Τάε-

Γουκς χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά σαν έμβλημα των αγώνων για 

αθλητές με αναπηρίες στους θερινούς Παραολυμπιακούς της Σεούλ (Νότια 

Κορέα), το 1988. Το έμβλημα αποτελούνταν από πέντε Τάε-Γουκς, σε 

συνδυασμό που παρέπεμπε     στους Ολυμπιακούς κύκλους. Όταν το 1989 

δημιουργήθηκε η Διεθνής     Ολυμπιακή Επιτροπή, τα πέντε Τάε-Γουκς 

ενσωματώθηκαν στα σύμβολα της. 

Ωστόσο, το 1991, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, για εμπορικούς λόγους, 

συνέστησε την αλλαγή του εμβλήματος, το οποίο στο εξής θα αποτελούνταν 

από τρία Τάε-Γουκς. Έκτοτε, οι Εθνικές Παραολυμπιακές Επιτροπές άρχισαν 

να τα χρησιμοποιούν στα λογότυπα των αθλητικών ομοσπονδιών τους. 

Το Έμβλημα των Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004. Είναι ένα στρογγυλό 

σχήμα με το χρώμα και τη ζεστασιά του ήλιου, πάνω στο οποίο μια λευκή 

γραμμή σχεδιάζει το προφίλ του κάθε ανθρώπου. Η φιγούρα στρέφεται προς 

τα εμπρός συμβολίζοντας την αισιοδοξία για το μέλλον. Το πορτοκαλί χρώμα 

θερμό και χαρούμενο, προαναγγέλλει την μεγάλη γιορτή που έρχεται. Ο ήλιος 

λειτουργεί σαν άμεση αναφορά στην Ελλάδα, τον τόπο διεξαγωγής των 

Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004. 

Το έμβλημα συμπληρώνεται με την αναγραφή του Αθήνα 2004-

ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ και φυσικά με τα τρία Τάε-Γουκς (τις τρεις 

σταγόνες) που είναι και το έμβλημα τηςΔιεθνούς Παραολυμπιακής 

Επιτροπής. 

Η Έμπνευση της Μασκότ των Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004 Ο 

δημιουργός αναζήτησε μια εικόνα που θα εκφράζει τις τέσσερις αξίες των 

Παραολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ2004 την επιδίωξη, τη δύναμη, την 

έμπνευση και τη γιορτή. Ταυτόχρονα, θέλησε η μασκότ να αντιπροσωπεύει 

το μοναδικό χαρακτήρα της χώρας μας, που για πρώτη φορά θα φιλοξενήσει 

Παραολυμπιακούς Αγώνες το Σεπτέμβριο του 2004. 
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Την έμπνευση αυτή ο δημιουργός βρήκε στη θάλασσα, που ανέκαθεν έπαιζε 

κυρίαρχο ρόλο στη ζωή των Ελλήνων και έχει εμπνεύσει την ελληνική τέχνη 

με τη δυναμική και τη ρευστότητα της. Η θάλασσα έχει προσφέρει 

ανεξάντλητο υλικό για να δημιουργηθούν μύθοι και ήρωες που ξεπέρασαν 

την ανθρώπινη φύση και τις αδυναμίες τους προσφέροντας συγκίνηση και 

μεγάλες στιγμές. 

Έτσι, εμπνευσμένος από την ελληνική θάλασσα και το όραμα των     

Παραολυμπιακών Αγώνων στην ανθρωπότητα κατέληξε: 

Το όνομα του είναι Πρωτέας. Είναι ένας ιππόκαμπος, που έχει πάρει το 

όνομα του από μια αρχαία θεότητα της θάλασσας. Το όνομα του εμπεριέχει 

την έννοια της πρωτιάς που είναι η τελική επιδίωξη των Παραολυμπιακών 

αθλητών. 
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7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

- ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αθλητές με μερική ή ολική απώλεια μιας 

τουλάχιστον βασικής άρθρωσης ή ενός τουλάχιστον μέλους (δηλαδή, 

απώλεια μέλους από τον αγκώνα/καρπό και κάτω ή από το γόνατο / 

αστράγαλο και κάτω). 

7.1 Αθλητές με εγκεφαλική παράλυση 

Η κατηγορία αυτή αναφέρεται σε αθλητές με βλάβη εντοπιζόμενη σε τμήμα 

του εγκεφάλου που επηρεάζει το μυϊκό έλεγχο και προκαλεί διαταραχές στην 

κίνηση και τη στάση του σώματος.Αθλητές με κάκωση του νωτιαίου μυελού. 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αθλητές με τουλάχιστον 10% μειωμένη     

δυνατότητα λειτουργίας στα κάτω άκρα, εξαιτίας τραυματισμού ή κάκωσης 

του νωτιαίου μυελού. 

7.2 Les Autres 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αθλητές οι οποίοι έχουν κάποια αναπηρία 

(π.χ. μυϊκή δυστροφία, νανισμό, σκλήρυνση κατά πλάκας) που προκαλεί 

κινητικές δυσλειτουργίες, και όσους δεν ανήκουν στις  παραπάνω κατηγορίες. 

Αθλητές με μερική ή ολική απώλεια όρασης. 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αθλητές οι οποίοι έχουν από μερική έως 

ολική απώλεια όρασης. 

 

7.3 Αθλητές με νοητική υστέρηση 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αθλητές με νοητική λειτουργία κάτω του     

μέσου όρου (δηλαδή με ΙQ κάτω του 70, ενώ το 100 αντιπροσωπεύει το     

μέσο όρο) που συνδυάζεται με περιορισμένες γνωστικές και κοινωνικές     

δεξιότητες. Επιπλέον, οι αθλητές πρέπει να έχουν περιέλθει σε αυτή την 

κατάσταση πριν από το 18° έτος της ηλικίας τους. 
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8. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των 18 Παραολυμπιακών αθλημάτων έχουν ως 

εξής: 

8.1 Αρση βαρών σε πάγκο 

* Αγωνίζονται άνδρες και γυναίκες σε κατηγορίες βάσει του σωματικού τους 

βάρους. 

* Νικητής ανακηρύσσεται ο αθλητής που θα σηκώσει τα περισσότερα κιλά 

στην κατηγορία του. 

 

8.2 Βόλεϊ (καθιστών αθλητών) 

 * Αγωνίζονται άνδρες και γυναίκες σε 2 ομάδες των 6 παικτών. 

* Ο αγώνας διαρκεί μέχρι 5 σετ. Το σετ κερδίζεται στους 25 πόντους με 

ελάχιστο προβάδισμα τους 2 πόντους. 

* Νικήτρια ανακηρύσσεται η ομάδα που πρώτη θα κερδίσει 3 σετ 

 

8.3 Γκόλμπολ 

* Αγωνίζονται άνδρες και γυναίκες με μειωμένη όραση ή τυφλοί, σε 2 ομάδες 

των 3 παικτών. 

* Ο αγώνας διαρκεί 2 ημίχρονα των 10'. 

* Νικήτρια ανακηρύσσεται η ομάδα που σημειώνει τα περισσότερα τέρματα. 

 

8.4 Ιππασία 

* Συμμετέχουν ιππείς και αμαζόνες από όλες τις κατηγορίες αναπηρίας 

* Οι αναβάτες αγωνίζονται στο αγώνισμα της ιππικής δεξιοτεχνίας (ντρεσάζ) 



 -32- 

* Η βαθμολογία κρίνεται από την καλή συνεργασία αλόγου και αναβάτη, και 

από την εκτέλεση συγκεκριμένων κινήσεων. 

 

8.5 Ιστιοπλοΐα 

* Αγωνίζονται άνδρες και γυναίκες με κινητική αναπηρία, και τυφλοί ή με 

μειωμένη όραση, σε 2 τύπους σκαφών, το Sonar και το μονοθέσιο 2.4 mR. 

* Ο αγώνας αποτελείται από 9 ιστιοδρομίες. 

* Κερδίζει το σκάφος με τους λιγότερους βαθμούς ποινής.  

 

8.6 Κολύμβηση 

* Συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες σε ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα. 

* Αγωνίζονται στο ελεύθερο, το ύπτιο, το πρόσθιο, την πεταλούδα, τη μεικτή 

και τις σκυταλοδρομίες. 

* Κερδίζει ο αθλητής ή η ομάδα που θα τερματίσει με τον καλύτερο        

χρόνο. 

 

8.7 Μπάσκετ (για αθλητές με αμαξίδιο / με νοητική υστέρηση)  

* Αγωνίζονται άνδρες και γυναίκες σε 2 ομάδες των 5 παικτών. 

* Ο αγώνας διαρκεί 4 ημίχρονα των 10'. 

* Νικήτρια ανακηρύσσεται η ομάδα που θα πετύχει τους περισσότερους         

πόντους.  

 

8.8 Μπότσια  

* Αγωνίζονται άνδρες και γυναίκες με εγκεφαλική παράλυση ή άλλη         

κινητική αναπηρία σε ατομικά, διπλά και ομαδικά αγωνίσματα. 



 -33- 

* Ο αγώνας αποτελείται από 4 γύρους στα ατομικά και τα διπλά και 6         

γύρους στα ομαδικά αγωνίσματα. 

* Κερδίζει ο αθλητής, το ζευγάρι ή η ομάδα με την υψηλότερη         

βαθμολογία. 

 

8.9 Ξιφασκία  

* Αγωνίζονται άνδρες και γυναίκες στο ατομικό (2 ξιφομάχοι) και στο ομαδικό 

αγώνισμα (3 ξιφομάχοι / ομάδα). 

* Ο αγώνας αποτελείται από 3 γύρους των 3'. 

* Νικητής αναδεικνύεται ο αθλητής που θα πετύχει τις περισσότερες έγκυρες 

επαφές με το ξίφος του. 

 

8.10 Πινγκ-πονγκ  

* Αγωνίζονται άνδρες και γυναίκες, εκτός από τους τυφλούς, στο  ατομικό (2 

παίκτες) και στο διπλό (2 ζευγάρια). 

* Ο αγώνας αποτελείται από 5, 7 ή 9 σετ των 11 πόντων. 

* Νικητής αναδεικνύεται ο παίκτης ή το ζευγάρι που θα κερδίσει 3,4 ή 5 σετ. 

 

8.11 Ποδηλασία  

* Αγωνίζονται άνδρες και γυναίκες με κινητική αναπηρία και τυφλοί ή με 

μειωμένη όραση, σε ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα πίστας, και αγωνίσματα 

σε δημόσιο δρόμο. 

 

8.12 Ποδόσφαιρο 

* α) 7X7 
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o Αγωνίζονται μόνο άνδρες με εγκεφαλική παράλυση, σε 2 ομάδες των 7 

παικτών. 

o Ο αγώνας διαρκεί 2 ημίχρονα των 30'  

o Νικήτρια ανακηρύσσεται η ομάδα που θα πετύχει τα περισσότερα τέρματα 

* β) 5X5 

o Αγωνίζονται μόνο άνδρες τυφλοί, σε 2 ομάδες των 5 παικτών, εκ των 

οποίων ο τερματοφύλακας δεν είναι τυφλός ή έχει μειωμένη όραση. 

o Ο αγώνας διαρκεί 2 ημίχρονα των 25'. 

o Νικήτρια ανακηρύσσεται η ομάδα που θα πετύχει τα περισσότερα τέρματα. 

 

8.13 Ράγκμπι με αμαξίδιο 

* Συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες με κινητική αναπηρία, σε 2 ομάδες των 4 

παικτών 

* Ο αγώνας διαρκεί 4 περιόδους των 8' 

* Νικήτρια ανακηρύσσεται η ομάδα που θα πετύχει τα περισσότερα τέρματα. 

 

8.14 Σκοποβολή 

* Αγωνίζονται άνδρες και γυναίκες. 

* Με διάφορους τύπους όπλων, σε αποστάσεις 10,25 και 50μ. 

* Νικητής αναδεικνύεται ο αθλητής με την υψηλότερη βαθμολογία.  

 

8.15 Στίβος 

* Συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες από όλες τις κατηγορίες αναπηρίας 
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* Δρόμοι: ταχύτητας, ημιαντοχής, αντοχής και τα αγωνίσματα των 

σκυταλοδρομιών. 

* Αλματα: άλμα σε ύψος, σε μήκος και τριπλούν. 

* Ρίψεις: σφαίρα, δίσκος, ακόντιο και κορίνα. 

* Το πένταθλο περιλαμβάνει διαφορετικά αγωνίσματα – δρόμους,  άλματα, 

ρίψεις- ανάλογα με την κατηγορία των αθλητών.  

 

8.16 Τένις  

* Αγωνίζονται άνδρες και γυναίκες με απώλεια λειτουργικότητας στο ένα ή και 

στα δύο άκρα, στο απλό (2 παίκτες) και στο διπλό (ζευγάρια). 

* Ο αγώνας αποτελείται από 3 σετ των 6 γκέιμς. 

* Νικητής είναι ο αθλητής ή το ζευγάρι που θα πάρει 2 νικηφόρα σετ. 

 

8.17 Τζούντο  

* Αγωνίζονται άνδρες και γυναίκες, τυφλοί ή με μειωμένη όραση, σε 

διαφορετικές κατηγορίες βάρους, σε αγώνα που διαρκεί 5'. 

* Νικητής αναδεικνύεται ο αθλητής που θα πετύχει 1 βαθμό (ippon) ή τον 

μεγαλύτερης αξίας βαθμό.  

 

8.18 Τοξοβολία 

* Αγωνίζονται άνδρες και γυναίκες σε ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα. 

* Οι αθλητές σημαδεύουν σε στόχο που αποτελείται από 1 ομόκεντρους 

κύκλους 

* Νικητής αναδεικνύεται ο αθλητής με τους περισσότερους βαθμούς. 
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9. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

9.1 Όταν η δύναμη της ψυχής υπερνικάει τη φύση 

Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες διεξάγονται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 64 

χρόνια και παρουσιάζουν την απίστευτη δύναμη της ψυχής και της θέλησης 

που είναι ικανή να υπερνικήσει τα φυσικά εμπόδια, αποδεικνύοντας μας ότι η 

«αναπηρία» δε μπορεί να σταματήσει τον άνθρωπο, αν ο ίδιος πιστεύει στις 

ικανότητες και τον εαυτό του. 

9.2 Συνεντεύξεις 

9.2.1 Συνέντευξη του Προέδρου Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής τόνισε αναλυτικά με 

δηλώσεις του: «Τα παιδιά όλα αυτά με τη σωματική αδυναμία, αποδεικνύουν 

ότι η ψυχή είναι πάρα πολύ μεγάλη, αυτό είναι το κυρίαρχο και δίνουν μία 

μεγάλη μάχη μέσα στα στάδια που, ώστε η ελληνική σημαία και ο Εθνικός 

ύμνος να ακουστεί. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για τις επιτυχίες, όχι μόνο 

τα παιδιά που πήραν τα μετάλλια, αλλά και των παιδιών που συμμετέχουν 

και κατάφεραν πλασαριστούν και να έχουνε επιτυχίες και να ευχηθώ τα 

καλύτερα και πιστεύω ότι όλη αυτή η προσπάθεια δίνει δύναμη σε εμάς 

όλους και κυρίως στους Έλληνες που δίνουν και εκείνοι τη δική τους μάχη».   

Συνέντευξη από την παραολυμπιονίκη Ανθή Καραγιάννη 

Πόσο δύσκολη είναι η προπόνηση ενός αθλητή που συμμετέχει σε 

Παραολυμπιακούς Αγώνες; Υπάρχουν όρια που είναι πολύ δύσκολο να 

τα πιάσει κάποιος. 

«Είναι τόσο δύσκολη η προπόνηση, όσο δύσκολη είναι κι η προπόνηση ενός 

αθλητή που συμμετέχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Θέλει πολλή υπομονή, θέλει 

δουλειά, χρειάζεται να βρίσκεσαι σε καλή ψυχολογική και σωματική 

κατάσταση, και φυσικά στήριξη την οποία δεν έχουμε. Αλλά δεν πειράζει. 

Μάθαμε να δουλεύουμε μόνοι μας».  
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Έχεις σκεφτεί ποτέ τον εαυτό σου στους Ολυμπιακούς;  

«Λέω δόξα τω Θεώ που είμαι εδώ. Αν δεν ήμουν ικανοποιημένη, θα ήμουν 

αχάριστη. Αυτό μπορώ, αυτό κάνω. Δεν θα μπορούσα να συναγωνιστώ τις 

αθλήτριες των Ολυμπιακών Αγώνων, και γι’ αυτό λέω δόξα τω Θεώ!». 

Κάτι το οποίο δε γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος είναι ότι το 2004 για 

πρώτη φορά στην ιστορία των Παραολυμπιακών Αγώνων, οι αθλητές 

σταμάτησαν να πληρώνουν για τη συμμετοχή τους.  

«Ήταν πράγματι αδιανόητο. Αλλά για πρώτη φορά, η Ελλάδα, σε αυτό το 

κομμάτι τουλάχιστον, έκανε και κάτι καλό!».  

Νιώθεις ότι πλέον ο κόσμος σάς έχει αγκαλιάσει λίγο περισσότερο απ’ 

ότι στο παρελθόν;  

«Έχω δει τεράστια διαφορά στην αντιμετώπιση του κόσμου απέναντί μας, από 

την Αθήνα το 2004 και μετά. Έχει αλλάξει ευτυχώς το σκεπτικό, η 

αντιμετώπιση, κι η νοοτροπία. Όλα είναι θέμα παιδείας. Στην Ελλάδα είμαστε 

πολύ πίσω. Νομίζω ότι η Παραολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας βοήθησαν 

πολύ. Ενημερώθηκε πολύ ο κόσμος. Αλλά πιστεύω ότι ακόμα έχουμε πολλά 

περιθώρια βελτίωσης σαν Έλληνες».  

9.2.2 Κείμενο κας Κούτρου Νίκης 

Οι αθλητές των παραολυμπιακών αγώνων, αναμφίβολα είχαν δυσκολότερη 

αφετηρία στην αθλητική τους καριέρα. Τα σωματικά εμπόδια που ίσως για 

πολλούς φαντάζουν ανυπέρβλητα δεν συγκρίνονται με τα πνευματικά. Το να 

καταφέρεις να αγωνίζεσαι σε ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός κρύβει 

αμέτρητες στιγμές πόνου, δακρύων, συγκίνησης, πνευματικής αστάθειας και 

τάσεων απομάκρυνσης από το στόχο. Οι αθλητές αυτοί δεν αγωνίζονται για τη 

δόξα, τα μετάλλια, ή τις χορηγίες. Αγωνίζονται, για να αποδείξουν πρώτα στον 

εαυτό τους και μετά σε όλους εμάς, ότι η δύναμη της θέλησης υπερνικά όλα τα 
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φυσικά εμπόδια. Δεν υπάρχει τίποτα που να μη μπορείς να κάνεις με το σώμα 

σου, αρκεί να καταφέρεις να αντλήσεις τη δύναμη που πηγάζει από το μυαλό 

σου. Οι αθλητές των παραολυμπιακών αγώνων μεταφέρουν μέσα από τις 

προσπάθειες τους μηνύματα που ξεπερνούν το ‘σημασία έχει η συμμετοχή και 

όχι η νίκη’. Οι προσπάθειες τους μας διδάσκουν ό,τι είναι τόσο εύκολο να τα 

παρατηρήσεις με τη πρώτη δυσκολία. Φαντάζει όμως, τόσο δύσκολο να 

αναγεννηθείς από τις στάχτες σου και να συνεχίζεις να αγωνίζεσαι, 

υπερπηδώντας τα εμπόδια. Αν υπάρχουν παραδείγματα προς μίμηση ή 

κοινωνικά πρότυπα, αναμφισβήτητα οι παραολυμπιακοί αθλητές είναι οι πιο 

κατάλληλοι. Ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Λονδίνου 2012 είχα την 

ευκαιρία να μοιραστώ την προσπάθεια και τις συγκινήσεις που μας χάρισαν οι 

αθλητές μας. Ή κοινωνία μας όμως έχει ανάγκη από τέτοια πρότυπα και πέρα 

από τους παραολυμπιακούς αγώνες. Ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε λοιπόν 

την προσπάθεια των ελλήνων αθλητών και όταν θα πέσει η αυλαία των 

αγώνων. Ας διδαχτούμε λοιπόν από τη διαφορετικότητα και τα μηνύματα που 

περνάει γιατί η ποικιλομορφία αποτελεί τη βάση της δημιουργικής δράσης και 

έμπνευσης. 
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10. ΠΗΓΕΣ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

http://www.jenny.gr/anthi-karagianni-gia-tous-paraolumpiakous-tou-londinou/ 

http://www.iefimerida.gr/node/65368#ixzz2JvVvd1wH 

http://greekteachers.gr/index.php/2012-01-21-22-19-06/771-2012-09-08-18-

31-35 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%

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 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%

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#.CE.9

8.CE.B5.CF.81.CE.B9.CE.BD.CE.AC_.CE.91.CE.B8.CE.BB.CE.AE.CE.BC.C

E.B1.CF.84.CE.B1 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%

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#.CE.A

7.CE.B5.CE.B9.CE.BC.CE.B5.CF.81.CE.B9.CE.BD.CE.AC_.CE.91.CE.B8.C

E.BB.CE.AE.CE.BC.CE.B1.CF.84.CE.B1 

http://www.jenny.gr/anthi-karagianni-gia-tous-paraolumpiakous-tou-londinou/
http://www.iefimerida.gr/node/65368#ixzz2JvVvd1wH
http://greekteachers.gr/index.php/2012-01-21-22-19-06/771-2012-09-08-18-31-35
http://greekteachers.gr/index.php/2012-01-21-22-19-06/771-2012-09-08-18-31-35
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%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#.CE.98.CE.B5.CF.81.CE.B9.CE.BD.CE.AC_.CE.91.CE.B8.CE.BB.CE.AE.CE.BC.CE.B1.CF.84.CE.B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%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#.CE.98.CE.B5.CF.81.CE.B9.CE.BD.CE.AC_.CE.91.CE.B8.CE.BB.CE.AE.CE.BC.CE.B1.CF.84.CE.B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%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#.CE.98.CE.B5.CF.81.CE.B9.CE.BD.CE.AC_.CE.91.CE.B8.CE.BB.CE.AE.CE.BC.CE.B1.CF.84.CE.B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%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#.CE.98.CE.B5.CF.81.CE.B9.CE.BD.CE.AC_.CE.91.CE.B8.CE.BB.CE.AE.CE.BC.CE.B1.CF.84.CE.B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%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#.CE.98.CE.B5.CF.81.CE.B9.CE.BD.CE.AC_.CE.91.CE.B8.CE.BB.CE.AE.CE.BC.CE.B1.CF.84.CE.B1

