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Το Volley είναι ένα από τα πλέον πιο διαδεδομένα αθλήματα σε 
παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας εκατομμύρια οπαδούς και αθλητές σε 
κάθε χώρα του κόσμου. Είναι ένα ομαδικό άθλημα, κατά το οποίο δύο 
αντίπαλες ομάδες με έξι παίκτες η καθεμία παίζουν με ορισμένους 
κανόνες. Οι δύο ομάδες είναι χωρισμένες από ενα φιλέ που είναι 
τοποθετημένο στη μέση του γηπέδου.  

Το Volley καθιερώθηκε ολυμπιακό άθλημα το 1964. Είναι ένα άθλημα 
κατάλληλο και για τα δύο φύλα, καθώς αποτελεί ένα πολύ καλό τρόπο 
εκγύμνασης για τον οποιονδήποτε. Είναι πολύ ενδιαφέρον, κρύβοντας 
πίσω του χρόνια ιστορίας, και αξίζει να ασχοληθεί κανείς με το 
άθλημα αυτό. Όσον αφορά το επίπεδο πρωταθλητισμού, οι αθλητές 
πιέζονται σκληρά, μιας και υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός και 
μεγάλη συμμετοχή στο άθλημα.  

Παρόλες τις δυσκολίες που έχει όμως, είναι ένα αξιόλογο και 
απαιτητικό άθλημα με μεγάλη ιστορία, την οποία θα αναλύσουμε στα 
παρακάτω κεφάλαια. 
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Η πετοσφαίριση ( αγγλικά: volleyball) είναι ένα ομαδικό ολυμπιακό 
άθλημα, το οποίο παίζεται από ανδρικές και γυναικείες ομάδες των 
έξι παικτών. Επινοήθηκε το 1895 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
εντάχθηκε το 1964 στο Τόκιο.  

Κάθε ομάδα πετοσφαίρισης αποτελείται από έξι παίκτες. Επίσης, 
μπορεί να έχει μέχρι έξι αναπληρωματικούς, έναν προπονητή, το 
βοηθό του και φυσιοθεραπευτή. Στο ξεκίνημα κάθε σερβίς οι έξι 
αγωνιζόμενοι παίκτες πρέπει να βρίσκονται μέσα στο γήπεδο και σε 
συγκεκριμένες θέσεις. Είναι τρεις στην επιθετική ζώνη (μπροστά: 
αριστερά, κέντρο, δεξιά) και τρεις στην αμυντική ζώνη (πίσω: 
αριστερά, κέντρο, δεξιά). Εξαιρείται ο παίκτης που εκτελεί το σερβίς. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1895
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BA%CE%B9%CE%BF
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1) Η ιστορία του αθλήματος. 

Η πετοσφαίριση επινοήθηκε το 1895 από τον Αμερικανό 
καθηγητή Γουίλιαμ Μόργκαν, που εργαζόταν στο παράρτημα 
της ΧΑΝ (YMCA) του Χόουλιοκ, στην πολιτεία Μασαχουσέτη 
των ΗΠΑ. Προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα ομαδικό 
παιχνίδι κλειστού χώρου, χωρίς τον κίνδυνο τραυματισμών, 
επινόησε το βόλεϊ. Αρχικά ονόμασε το παιχνίδι "μιντονέτ". Το 
όνομα βόλεϊ δόθηκε λίγο αργότερα, έπειτα από έναν αγώνα 
επίδειξης, μάλλον από τον Άλφρεντ Χάλστιντ. Ο Μorgan 
επηρεάστηκε από τον συμφοιτητή του James Naismith, τον 
εφευρέτη της καλαθοσφαίρισης, που σπούδαζαν μαζί το 1892 
στο Springfield College, της Μασαχουσέτης. Παρουσίασε το 
νέο άθλημα το 1896 στο Κολέγιο και έθεσε τους πρώτους 
κανονισμούς που δεν είχαν και μεγάλη ομοιότητα με τους 
σημερινούς κανονισμούς του αθλήματος.  

Το νέο άθλημα διαδόθηκε πολύ γρήγορα, κυρίως μέσω των 
παραρτημάτων της Χ.Α.Ν. στις πολιτείες των ΗΠΑ και σε όλο 
τον κόσμο. Στην Ευρώπη μεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια του Α΄ 
παγκοσμίου πολέμου από τους Αμερικανούς στρατιώτες. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/1895
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC_%CE%9C%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%8C%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%83%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AD%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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Αρχικά παιζόταν με διάφορες μπάλες. Το 1900 κατασκευάστηκε η 
πρώτη ειδική μπάλα βόλεϊ. Το 1947 ιδρύθηκε η Διεθνής Ομοσπονδία 
Πετοσφαίρισης (Fédération Internationale de Volleyball ή FIVB) 
στο Παρίσι, η οποία διαμόρφωσε ενιαίους διεθνείς κανονισμούς. Το 
1963 ιδρύθηκε και Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πετοσφαίρισης 
(Confédération Européenne de Volleyball ή CEV). Το 1964 
αποτέλεσε σημαντική χρονιά για το βόλεϊ, αφού εντάχθηκε στο 
πρόγραμμα της Ολυμπιάδας του Τόκιο, τόσο για τους άνδρες όσο και 
για τις γυναίκες. 

Ο Morgan εφηύρε το συγκεκριμένο άθλημα, διότι ως γυμναστής στο 
κολέγιο Holyoke της Μασαχουσέτης, ένα παράρτημα της ΧΑΝ, 
χρειαζόταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να παιχθεί σε κλειστούς 
χώρους και: 

     α) θα είχε ψυχαγωγικό χαρακτήρα,  

     β) θα παρείχε τη δυνατότητα να διατηρεί την φυσική 

κατάσταση των αθλητών ράγκμπι κατά τους χειμερινούς μήνες, και  

    γ) θα διατηρούσε σε υψηλό επίπεδο την παρακίνηση των αθλητών 
κατά τους χειμερινούς μήνες, και  

    δ) θα μπορούσε εύκολα να παιχθεί από μεσήλικες επιχειρηματίες 
που γυμναζόταν τις απογευματινές ώρες στο γυμναστήριο του 
κολεγίου.  

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/1900
https://el.wikipedia.org/wiki/1947
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1963
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1964
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BA%CE%B9%CE%BF
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2) Το Volley σήμερα. 
 

Στις μέρες μας το volley έχει αλλάξει αρκετά από τα πρώτα χρόνια 
της καθιέρωσης του. Ακολουθούν μερικες σημερινές προδιαγραφές 
για ένα συγχρονο, σωστό παιχνίδι volley. 

 

Το παιχνίδι 

Το παιχνίδι ξεκινά με σερβίς της μιας ομάδας έπειτα από κλήρωση. 
Το σερβίς εκτελείται από τον παίκτη της πίσω δεξιά θέσης, από ένα 
σημείο πίσω από την τελική γραμμή του γηπέδου. Παλιότερα ο 
παίκτης που εκτελούσε σερβίς όφειλε να βρίσκεται στην πίσω δεξιά 
γωνία και εκτός τελικής γραμμής. Τα τελευταία χρόνια επιτρέπεται η 
εκτέλεση του σερβίς από οποιοδήποτε σημείο πίσω από την τελική 
γραμμή. Με την εκτέλεση του σερβίς η μπάλα προωθείται πάνω από 
το φιλέ προς τη μεριά της αντίπαλης ομάδας χωρίς να μεσολαβήσει 
άλλος παίκτης της ομάδας που εκτελεί το σερβίς. Παλιότερα 
απαγορευόταν να χτυπήσει στο φιλέ αλλά ο σημερινός κανονισμός το 
επιτρέπει. 

 
Γήπεδο πετοσφαίρισης 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VoleyballPavilion.jpg
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Κάθε φορά που η μπάλα φτάνει στην περιοχή της, η ομάδα προσπαθεί 
να την επαναφέρει στην αντίπαλη περιοχή με τρεις μπαλιές. 
Συνήθως ο πρώτος παίκτης αποκρούει, ένας δεύτερος υψώνει 
δίνοντας πάσα κοντά στο φιλέ και ένας τρίτος καρφώνει με δύναμη 
προς το αντίπαλο μέρος. Δεν υπολογίζεται ως μπαλιά τυχόν 
απόκρουση της μπάλας από το αμυντικό μπλοκ στο καρφί του 
αντίπαλου. Παλιότερα η απόκρουση αυτή θεωρείτο ως μία από τις 
τρεις μπαλιές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διχογνωμίες κατά πόσο η 
μπάλα βρήκε ή όχι στο αμυντικό μπλοκ. 

 

Απαγορευμένες ενέργειες 

Σύμφωνα με τον κανονισμό πόντος εις βάρος μιας ομάδας 
καταλογίζεται επίσης, όταν κάποιος παίκτης της υποπέσει στα εξής 
παραπτώματα: 

• Μεταφορά της μπάλας (πιαστό). 
• Άγγιγμα του φιλέ. 
• Πέρασμα του σώματος στο αντίπαλο μέρος, με αποτέλεσμα την 

παρεμπόδιση του αντιπάλου. 
• Δύο συνεχόμενα χτυπήματα (διπλή μπαλιά). Το χτύπημα σε 

μπλόκ δεν υπολογίζεται. 
• Πέρασμα της μπάλας προς το αντίπαλο μέρος δίπλα ή κάτω 

από το φιλέ. 
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3) Το Volley στους Ολυμπιακούς. 
 

Αν και το βόλεϊ είχε περιληφθεί ως άθλημα επίδειξης στην 
Ολυμπιάδα του 1924 στο Παρίσι, χρειάστηκε να περάσουν 40 χρόνια 
για να γίνει ολυμπιακό άθλημα. 

Ως την Ολυμπιάδα του 1984 στο Λος Άντζελες μετείχαν 10 χώρες. 
Στη συνέχεια καθιερώθηκε η συμμετοχή 12 χωρών που προκρίνονται 
μέσω προολυμπιακών τουρνουά. 

Στο γυναικείο τουρνουά το 1964 μετείχαν 6 χώρες. Από την 
Ολυμπιάδα του 1968 στο Μεξικό ως το 1992 έγιναν 8 και στη 
συνέχεια συμμετέχουν 12 χώρες. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1984
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1964
https://el.wikipedia.org/wiki/1968
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1992
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1) Η πρώτη φάση του αθλήματος. 

Στην Ελλάδα β.μ εισήχθη το 1922 από τον Πανιώνιο και τη ΧΑΝΘ. 
Πρώτος διδάξας το β.μ στην Ελλάδα θεωρείται ο γυμναστής 
Λευκαδίτης του Π.Γ.Σ. Στη συνέχεια διαδόθηκε και σε άλλους 
συλλόγους με αποτέλεσμα να προκηρυχτούν τα πρώτα πρωταθλήματα 
1924-1926 με πρωταθλητή τον Πανιώνιο το 1924, τον Π.Γ.Π το 
1925 και τα Διδασκαλία το1926. 

Το 1929-1932 δημιούργησαν ομάδες β.μ η Νήαρ Ηστ, το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Ιωννικός, ο Πειρα'ι'κός, ο ΠΟΠ, και η 
ΕΑΠ Πατρών. Ακολούθησε η δεκαετία 1930-1940 με τη μεγαλύτερη 
διάδοση του αθλήματος που ανακόπηκεαπό τον Β΄. ΠΠ και στη 
συνέχεια του εμφυλίου. 

Το 1950-60 εμφανίστηκε πάλι το β.μ με ελάχιστα τοπικά 
πρωταθλήματα. 

Το 1961 διοργανώνεται το 1Πανελλήνιο πρωτάθλημα με πρωταθλητή 
τον ΠΓΣ. 

Το 1965 ιδρύεται από τον ΣΕΓΑΣ η Ελληνική Ομοσπονδία 
Αθλοπαιδιών (ΕΟΑΠ μπάσκετ- β.μ-χόκε'ι') και ακολουθεί μια 
στάσιμη περίοδο μέχρι το1967. 

Το 1968 αρχίζει μια συστημακή προσπάθεια ανάπτυξηςτου β.μ από 
την ΕΟΑΠ και τον διορισθέντα Κυβερνητικό Επίτροπο(ΚΕ) 
σύνδεσμος της ΓΓΑ με την ΕΟΑΠ Θεόδωρο Ανδρεάκο δ/ρα 
μηχανικό, πρωταθλητή του β.μ του ΠΓΣ, μέλους της ΕΟΑΠ και του 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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ΑΣΑΕΔ (Αθλητισμού ΕΔ).Το 1969 καθιερώνεται για πρώτη φορά 
πρωτάθλημα εθνικής κατηγορίας και προσλαβάνεται ο παγκοσμίου 
φήμης τεχνικός ρουμάνος προπονητής Stefan Roman θεμελιωτής 
της τεχνικής του β.μ στην Ελλάδα και δημιουργούνται μόνιμα κλιμάκια 
με την Εθνική ομάδα να μετέχει στο κύπελο Δυτικών χωρών για 
τρώτη φορά. 

Το 1970 αποτελεί το σημαντικότερο σταθμό για το ελληνικό β.μ. 
Ευοδώνονται οι προσπάθειες του ΚΕ Θεόδωρου Ανδρεάκου για τον 
διαχωρισμό του β.μ από το μπάσκετ σε ανεξάρτητες Ομοσπονδίες 
ΕΟΠΕ (Πετοσφαίρισης ) και ΕΟΚ ( Καλαθοσφαίρισης).Καθιερώνονται 
και τελούνται στην Αθήνα οι 1 Βαλκανικοί αγώνες με πρωτοφανή 
κοσμοσυρροή για το άθλημα. 
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2) Η δεύτερη φάση του αθλήματος. 

Η δεύτερη φάση χαρακτηρίζεται από διάφορες καινοτόμες ενέργεις 
και αλλαγές. Εκπονείται από τον Θ. Ανδρεάκο και εγκρίνεται από το 
ΓΓΑ  Κ. Αλανίδη και μπαίνει σε εφαρμογή από την ΕΟΠΕ πενταετές 
σχέδιο αναπτύξεως του β.μ. Καθιερώνονται αθλητικά κίνητρα ( 
εισαγωγή διεθνών αθλητών στα ΑΕΙ), υποτροφίες στα μέλη των 
εθνικών ομάδων , ιδρύονται τοπικές επιροπές β.μ στην επαρχία, 
λειτουργεί σχολή προπονητών,κατασκευάζονται τα πρώτα κλειστά 
γήπεδα από τη ΓΓΑ και γενικά μπαίνουν τα θεμέλια της σε βάθος 
διάδοσης του β.μ. 

Ακολουθούν και οι διεθείς επιτυχίες: 3 η Εθνική εφήβων στο 
Λούκοβιτ(1971). 3 η Εθνική ανδρών στους Μεσογειακούς της 
Σμύρνης(1971). 5 η Εθνική ανδρών στο Κυπελο Ανοίξεως ( 1972). 1 
η Εθνική ΕΔ στο CISMS στη Θεσσαλονίκη (1973). 1 στο Κύπελο 
Ανοίξεως το (1980), όσο και στο Βαλκανικό(1980) για να συνεχίσει 
την ανοδική πορεία του. Από το 2000 και μετά ισχύουν νέοι 
κανονισμοί, τους οποίους η διεθνής ομοσπονδία έχει θεσπίσει με 
στόχο τη θεαματικότητα του αθλήματος. -ο χρόνος κατοχής της 
μπάλας στο σερβίς έγινε 8 -επιτρέπεται η απόκρουση της μπάλας με 
το πόδι ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος -ο προπονητής 
μπορεί να στέκεται σε μια ορισμένη περιοχή ανάμεσα στο πάγκο και 
στο γήπεδο. -στο σερβίς η μπάλα επιτρέπεται να ακουμπήσει στο φιλέ 
κ.α. 
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• 1928: Ιδρύεται η ομοσπονδία του Volleyball στης Η.Π.Α. και 
ταυτόχρονα δημιουργείται η πρώτη εθνική ομάδα βόλεϊ.  

• 1930: Πρωτοπαίχθηκε για πρώτη φορά παιχνίδι beach – volley 
στην Καλιφόρνια.  

• 1934: Συνεδριάζει στην Στοκχόλμη η πρώτη διεθνής επιτροπή 
για το βόλεϊ, ενώ στης Η.Π.Α. προτείνεται και αναγνωρίζεται 
πλέον η χρησιμοποίηση Εθνικών Διαιτητών Πετοσφαίρισης. 

• 1942: Το βόλεϊ εισάγεται μέσω του Σοβιετικού Στρατού στην 
Σοβιετική Ένωση και γίνεται το δημοφιλέστερο άθλημα. 

– 1947: Ιδρύεται στο Παρίσι η Διεθνής Ομοσπονδία 
Πετοσφαίρισης (F.I.V.B.). Το ύψος του φιλέ καθορίζεται 
πλέον στα 2.43cm για τους άνδρες και στα 2.24cm για 
τις γυναίκες και το βάρος της μπάλας είναι 250 – 280 
γραμμάρια κανονισμοί που ισχύουν μέχρι και σήμερα. 

• 1948: Διοργανώνεται το πρώτο επίσημο τουρνουά 
πετοσφαίρισης παραλίας (beach - volley) 2 εναντίον 2. 

1948: Διοργανώνεται το πρώτο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Πετοσφαίρισης ανδρών στην Ρώμη της Ιταλίας 

• 1949: Διοργανώνεται το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Πετοσφαίρισης ανδρών στην Πράγα της Τσεχοσλοβακίας 
(σημερινή Τσεχία).  
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• 1964: Η Πετοσφαίριση γίνεται για πρώτη φορά στους 
ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο (Ιαπωνία) ολυμπιακό άθλημα. 

• 1974: Το παγκόσμιο πρωτάθλημα που διοργανώνεται στο 
Μεξικό μεταδίδεται για πρώτη φορά τηλεοπτικά (μόνο στην 
Ιαπωνία). 

• 1987: Η εθνική ομάδα των Ανδρών κατακτά το χάλκινο 
μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Γάνδη.  

• 1990: Δημιουργείται η παγκόσμια Λίγκα του Βόλεϊ σε μια κοινή 
προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων για την καλυτέρευση της 
ποιότητας του αθλήματος. 

• 1995: Το βόλεϊ (Πετοσφαίριση) γιορτάζει τα 100 χρόνια 
ύπαρξής της. 

• 1996: Η Πετοσφαίριση παραλίας (beach - volley) γίνεται 
ολυμπιακό άθλημα. 

• 1996: Ο Ολυμπιακός γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που 
κατακτά το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης. 

• 1997: Κάνει την εμφάνισή του ο λίμπερο σαν παίκτης σε μια 
ομάδα ο οποίος φοράει φανέλα διαφορετικού χρώματος από 
τους άλλους.  

• 1998: Καθιερώνεται και επίσημα πλέον η συμμετοχή του 
λίμπερο σε μια ομάδα βόλεϊ στο παγκόσμιο Πρωτάθλημα της 
Ιαπωνίας. 
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Βικιπαίδεια Πετοσφαίριση: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CE%BF
%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE
%B7 

Volleyball wikipedia free encyclopedia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Volleyball 

Olympic-Youtube: https://www.youtube.com/user/olympic 

European Volleyball Championships by Malolepszy Tomasz: 
http://www.public.gr/product/books/english/travel-free-time-
sports/sports/european-volleyball-championship-
results/prod162726mm/ 
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