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1η ΟΜΑ∆Α 

Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΧΙΛΛΕΑΣ  

ΑΘΗΝΑ 1896-ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 1956 

 

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1932-ΑΘΗΝΑ 2004 

 

ΜΑΣΑΤΙ  ΑΡΜΑΝΤΟ 

ΜΟΝΑΧΟ 1972 

 

ΤΣΙΟΛΙΓΚΑΣ  ΠΑΥΛΟΣ  

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 1912-ΣΕΟΥΛ 1988 

2η ΟΜΑ∆Α 

ΜΠΕΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  

ΠΑΡΙΣΙ 1900-ΑΜΒΕΡΣΑ 1920 

 

ΝΑΚΟΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 1992 

 

ΝΤΑΛΛΑΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΡΩΜΗ 1960-ΠΕΚΙΝΟ 2008 

 

ΠΕΡΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 1936-ΜΟΝΤΡΕΑΛ 1976 

3η ΟΜΑ∆Α 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ 

ΣΕΝΤ  ΛΟΥΙΣ 1904 

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗ  ΝΕΦΕΛΗ 

ΛΟΝ∆ΙΝΟ 2012-ΤΟΚΙΟ 1964 

 

ΜΑΝΙΩΤΗΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΑΤΛΑΝΤΑ 1996-ΠΑΡΙΣΙ 1924 

 

ΠΡΕΚΕΖΕ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

ΛΟΝ∆ΙΝΟ 1948-ΜΟΣΧΑ 1980 

4η ΟΜΑ∆Α 

ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 1928-ΕΛΣΙΝΚΙ 1952 

 

ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΛΟΝ∆ΙΝΟ 1908-ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟ 1968 

 

ΚΛΕΙΣΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΣ 

ΣΙ∆ΝΕΙ 2000-ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1984 

 

ΛΙΩΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ 2016 

 



    Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες 1896 

                                - 

                      Ελλάδα-Αθήνα 

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 1896 γνωστοί και ως Αγώνες της 1ης Ολυµπιάδας, 
ήταν η πρώτη διεθνής αθλητική διοργάνωση Ολυµπιακών Αγώνων µετά την 

αναβίωσή τους στη σύγχρονη εποχή. ∆ιοργανώθηκε στην Αθήνα από τις 25 Μαρτίου 

έως τις 3 Απριλίου 1896 (6 Απριλίου - 15 Απριλίου µε το γρηγοριανό Ηµερολόγιο).
[1]

 

Επειδή η Αρχαία Ελλάδα ήταν το µέρος που "γεννήθηκαν" οι Ολυµπιακοί Αγώνες, η 

Αθήνα θεωρήθηκε ως η ιδανικότερη επιλογή για να φιλοξενήσει και την πρώτη 

διεξαγωγή των σύγχρονων. Η επιλογή της διοργανώτριας χώρας έγινε σε συνέδριο 

που οργάνωσε ο Πιερ ντε Κουµπερτέν, Γάλλος παιδαγωγός και ιστορικός, 
στο Παρίσι, στις 23 Ιουνίου 1894. Η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή (∆ΟΕ) ιδρύθηκε 

επίσης κατά τη διάρκεια αυτού του συνεδρίου. Αν και ο αριθµός των αθλητών που 

πήραν µέρος ήταν µικρός, παρ'όλα αυτά η συµµετοχή ήταν η µεγαλύτερη µέχρι τότε 

σε αθλητική διοργάνωση. Οι Αγώνες είχαν µεγάλη επιτυχία και υπήρξε µεγάλη 

συµµετοχή του ελληνικού κοινού, ιδιαίτερα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το µοναδικό 

Ολυµπιακό στάδιο που χρησιµοποιήθηκε κατά τον 19ο αιώνα. Σηµαντική στιγµή για 

τους Έλληνες ήταν η νίκη του Σπύρου Λούηστον µαραθώνιο. Πιο επιτυχηµένος 
αθλητής των Αγώνων αναδείχθηκε ο Γερµανός παλαιστής και γυµναστής Καρλ 

Σούµαν, ο οποίος κέρδισε συνολικά τέσσερα χρυσά µετάλλια. Μετά το τέλος των 

Αγώνων, ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄, καθώς και πολλοί άλλοι (µεταξύ των οποίων και 
Αµερικανοί αθλητές), υποστήριξαν την ιδέα να διοργανωθούν και οι επόµενοι 
Αγώνες στην Αθήνα. Ο Κουµπερτέν όµως ήταν αντίθετος µε αυτό, ενώ είχε ήδη 

αποφασιστεί το Παρίσιως η επόµενη διοργανώτρια πόλη. Έτσι, οι Αγώνες του 

1900 έγιναν στη Γαλλία, αλλά επισκιάστηκαν από τη ∆ιεθνή Έκθεση που 

συνδιοργανώθηκε εκείνη την περίοδο στην πόλη του Παρισιού.
[2]

 Από τότε, εκτός 
των εµβόλιµων Μεσοολυµπιακών Αγώνων του 1906, οι Αγώνες επέστρεψαν στην 

Ελλάδα µόλις το 2004, για την 28η Ολυµπιάδα.  

 



Συµµετέχουσες

Οι απόψεις αποκλίνουν σχετικά
µέρος στους Αγώνες. Η ∆ιεθνής
συµµετοχές από 14 χώρες, χωρίς
λόγο για 12 (εξαιρούν τη Βουλγαρία
την Ιταλία). Ορισµένες, τέλος
του ∆ηµητρίου Κάσδαγλη.

Επίσης, γνωρίζουµε µόνο τους
αναφέρει 241 συνολικά συµµετοχές

 

Συµµετοχές 

1.  Αυστραλία (1) 

οι ατοµικές επιδόσεις
αγωνίσµατα στίβου
αναγνωρίσει ήδη από
από τις µόλις 6 υπάρχουσες
αθλητές της στους
θέσεις), πριν η Αυστραλία
αντίστοιχους του Σεντ

2.  Αυστρία (3) – 

εποχή, όµως τα αποτελέσµατα
ξεχωριστά. 

3.  Βουλγαρία (1) 

Σαρλ Σαµπό (αθλητής
Σαµπό ήταν ελβετικής
πηγές καταγράφεται

4.  Γαλλία (13) 

5.  Γερµανία (19) 

6.  ∆ανία (3) 

7.  Ελβετία (3) 

8.  Ελλάδα (169) –

οι επιδόσεις των συµµετεχόντων
την Αίγυπτο.

[17]
 Κάποιες

Κύπρου, αν και οι περισσότερες
µοναδικός Ελληνοκύπριος
από την προστασία
Ο ∆ηµήτριος Κάσδαγλης
στην Αλεξάνδρεια
συµµετοχή του στο
µέρος στο αγώνισµα
Πετροκόκκινο, καταγράφηκαν

9.  Ηνωµένες Πολιτείες
10.  Ιταλία (1) – Ο 

µαραθωνοδρόµος Κάρλο

Συµµετέχουσες χώρες 
 

αποκλίνουν σχετικά µε το πόσοι, ποιοι και ποιων χωρών αθλητές
∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή αναφέρει ότι υπήρξαν

χώρες, χωρίς όµως να τις κατονοµάζει. Κάποιες πηγές
τη Βουλγαρία και τη Χιλή), ενώ άλλες για 13 χώρες

Ορισµένες, τέλος, περιλαµβάνουν και την Αίγυπτο λόγω της
Κάσδαγλη. 

µόνο τους 179 από τους αθλητές που έλαβαν µέρος
συνολικά συµµετοχές, ενώ διάφορες πηγές 245 ή 246. 

(1) – ∆εν ήταν πλήρως ανεξάρτητο κράτος έως το
επιδόσεις του Έντγουιν Φλακ (δύο πρωτιές σε 

στίβου) προσµετρώνται κανονικά στη χώρα, καθώς
ήδη από το 1895 την Αυστραλιανή Ολυµπιακή Επιτροπή

υπάρχουσες τότε). Αυτό ασφαλώς ισχύει και για
στους Αγώνες των Παρισίων το 1900 (δύο πρωτιές
η Αυστραλία αρχίσει να µετέχει ως ανεξάρτητο κράτος

Σεντ Λούις το 1904. 

 Η Αυστρία ήταν µέρος της Αυστροουγγαρίας
τα αποτελέσµατα των αυστριακών αθλητών καταγράφονται

(1) – Η Βουλγαρική Ολυµπιακή Επιτροπή ισχυρίζεται
αθλητής της γυµναστικής) έλαβε µέρος ως Βούλγαρος

ελβετικής εθνικότητας, αλλά ζούσε στη Βουλγαρία
καταγράφεται ως Ελβετός.[16]

 

 

– Στα αποτελέσµατα των Ελλήνων συµπεριλαµβάνονται
των συµµετεχόντων από την Κύπρο, τη Σµύρνη και

Κάποιες πηγές δίνουν ξεχωριστά τα αποτελέσµατ
και οι περισσότερες λογίζουν τον Αναστάσιο Ανδρέου

ηνοκύπριος αθλητής) ως Έλληνα (η Κύπρος βρισκόταν
προστασία του Ηνωµένου Βασιλείου εκείνη την εποχή

Κάσδαγλης (αθλητής µε ελληνική καταγωγή που διέµενε
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου) θεωρήθηκε Έλληνας από τη ∆ΟΕ

του στο αγώνισµα του απλού της αντισφαίρισης, άλλα
αγώνισµα του διπλού µαζί µε τον Έλληνα ∆ηµήτριο 

καταγράφηκαν ως Μικτή οµάδα.
[18]

 

Πολιτείες (14) 

Ο πιο διακεκριµένος Ιταλός αθλητής της εποχής
µαραθωνοδρόµος Κάρλο Αϊρόλντι, θεωρήθηκε επαγγελµατίας και

χωρών αθλητές έλαβαν 

ότι υπήρξαν 

Κάποιες πηγές κάνουν 

χώρες (εξαιρούν 

λόγω της συµµετοχής 

µέρος. Η ∆ΟΕ 

έως το 1901, όµως 

καθώς η ∆ΟΕ είχε 

Ολυµπιακή Επιτροπή (µία 

και για τους δύο 

πρωτιές, τρεις τρίτες 
ανεξάρτητο κράτος στους 

Αυστροουγγαρίας εκείνη την 

καταγράφονται 

ισχυρίζεται ότι ο 

Βούλγαρος.[15]
 Ο 

Βουλγαρία. Σε κάποιες 

συµπεριλαµβάνονται και 
και 

αποτελέσµατα της 
Ανδρέου (ο 

Κύπρος βρισκόταν κάτω 

εποχή). 

που διέµενε 

από τη ∆ΟΕ κατά τη 

, άλλα όταν έλαβε 

∆ηµήτριο 

εποχής, ο 

επαγγελµατίας και 



αποκλείστηκε από τους
Ριβαµπέλα, που ήταν
διοργάνωση.

[19]
 

11.  Μεγάλη Βρετανία
Βασιλείου της Μεγάλης
Εθνική Εταιρεία Φυσικής
Society), οι αρµοδιότητες
που έλαβε µέρος το
και Ουαλία. Από το
αποτελεί τον αντίστοιχο
όµως να πρόκειται πλέον
των βρετανικών νήσων
και ως Μεγάλη Βρετανία
όρου είναι επιλογή
ιστορικούς λόγους
προσδιορισµού και
των πρώιµων Αγώνων
Ολυµπιακού Συµβουλί

12.  Ουγγαρία (7) –

εποχή, όµως τα αποτελέσµατα
ξεχωριστά. 

13.  Σουηδία (1) 

14.  Χιλή (1) – Η Χιλιανή
Σουµπερκασό έλαβε
στίβου.

[20]
 ∆εν δίνονται

αναφορά στο πρόσωπό

•  Μικτή οµάδα — Στο
είχαν τη δυνατότητα να
Τέτοια υπήρξαν τα τρία
αποδίδει την κοινή ονοµασία

            

                               

από τους Αγώνες. Παρόλα αυτά, ο σκοπευτής Τζουζέπε
που ήταν επίσης Ιταλός, έλαβε µέρος κανονικά στη

Βρετανία (10) – Την ευθύνη για τη συµµετοχή του
της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας στους Αγώνες

Εταιρεία Φυσικής Αγωγής NPRS (National Physical Recreation 

αρµοδιότητες της οποίας για τα περισσότερα από τα
µέρος το κράτος αυτό, εκτείνονταν σε Αγγλία, Σκωτία
Από το 1905, η Βρετανική Ολυµπιακή Οµοσπονδία
αντίστοιχο αθλητικό οργανισµό, µε τους Ολυµπιακούς

πρόκειται πλέον για τη µόνη σχεδόν διεθνή διοργάνωση
βρετανικών νήσων (Home Nations) κατέρχονται υπό ενιαία

Μεγάλη Βρετανία. Η συνεχιζόµενη χρησιµοποίηση του τελευταίου
επιλογή του ίδιου του Ηνωµένου Βασιλείου αποκλειστικά
λόγους, παρότι αφενός έχει καθαρά χαρακτήρα γεωγραφικού

και αφετέρου δεν αντιστοιχεί πλέον στη Μεγάλη
Αγώνων, εξαιτίας της αναγνώρισης από τη ∆ΟΕ του
Συµβουλίου Ιρλανδίας (OCI) το 1922. 

– Η Ουγγαρία ήταν µέρος της Αυστροουγγαρίας
τα αποτελέσµατα των ούγγρων αθλητών καταγράφονται

Η Χιλιανή Ολυµπιακή Επιτροπή ισχυρίζεται ότι ο
έλαβε µέρος στα αγωνίσµατα των 100, 400 και 800 

∆εν δίνονται περαιτέρω λεπτοµέρειες και δεν γίνεται
πρόσωπό του από επίσηµες ή άλλες αξιόπιστες πηγές

Στο αγώνισµα του διπλού της αντισφαίρισης, τα
δυνατότητα να αποτελούνται από αθλητές διαφορετικών εθνικοτήτων

τα τρία από τα συνολικά πέντε που µετείχαν, µε τη ∆ΟΕ
κοινή ονοµασία της "Μικτής οµάδας". 

σκοπευτής Τζουζέπε 

κανονικά στη 

συµµετοχή του Ηνωµένου 

στους Αγώνες, έφερε η 

 NPRS (National Physical Recreation 

πό τα 7 αθλήµατα 

Σκωτία, Ιρλανδία 

Οµοσπονδία (BOA) 

Ολυµπιακούς Αγώνες 
διοργάνωση, όπου έθνη 

ενιαία αποστολή 

του τελευταίου 

αποκλειστικά για 

γεωγραφικού 

Μεγάλη Βρετανία 

∆ΟΕ του 

Αυστροουγγαρίας εκείνη την 

καταγράφονται 

ισχυρίζεται ότι ο Λουίς 
και 800 µέτρων του 

γίνεται καµία 

αξιόπιστες πηγές. 

, τα ζευγάρια 

διαφορετικών εθνικοτήτων. 

µε τη ∆ΟΕ να τους 



                               Μετάλλια 

 

θέση Χώρα  χρυσά Ασηµένια Χάλκινα Σύνολο 

1 Ηνωµένες 
Πολιτείες 

11 7 2 20 

2 Ελλάδα 10 19 21 50 

3 Γερµανία 6 5 2 13 

4 Γαλλία 5 4 2 11 

5 Μεγάλη 

Βρετανία 

2 3 2 7 

6 Ουγγαρία 2 1 3 6 

7 Αυστρία 2 1 2 5 

8 Αυστραλία 2 0 0 2 

9 ∆ανία 1 2 3 6 

10 Ελβετία 1 2 0 3 

11 Μικτή 

Οµάδα 

1 1 1 3 

Σύνολο (11 χώρες) 43 43 36 122 

 

 

 



Καινοτομίες 

 
 - Ανάκρουση του Ολυµπιακού Ύµνου, σε στίχους Κωστή Παλαµά και µελοποίηση 

Σπύρου Σαµάρα. Το 1958 επελέγη από την ∆ΟΕ ως ο επίσηµος Ύµνος του 

Ολυµπιακού Κινήµατος. 

- ∆ηµιουργήθηκε η παράδοση να τυπώνονται γραµµατόσηµα για τους Ολυµπιακούς 

Αγώνες. Στην Αθήνα τυπώθηκε η πρώτη σειρά µε 12 γραµµατόσηµα. 

- Τυπώθηκε πρόγραµµα Αγώνων. Το εξώφυλλο, όπου φαίνονται στο βάθος το 

Καλλιµάρµαρο και ο Παρθενώνας, θεωρήθηκε αργότερα ως η πρώτη αφίσα των 

Ολυµπιακών Αγώνων. Το Ολυµπιακό δίπλωµα που δόθηκε για πρώτη φορά στους 

αθλητές, σχεδιάστηκε από τον ζωγράφο Νικηφόρο Λύτρα. 

- Λειτούργησε, έστω και σε στοιχειώδη µορφή, το πρώτο Κέντρο Τύπου. 

- Οι µεγάλες στιγµές των Αγώνων άρχισαν να καταγράφονται φωτογραφικά από την 

Kodak. 

- ∆ιεξήχθη στις 6 Απριλίου (25 Μαρτίου µε το παλιό ηµερολόγιο) το πρώτο επίσηµο 

αγώνισµα των σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων. Ήταν ο α' προκριµατικός των 100µ. 

- Μετά από 1.527 χρόνια αναδείχθηκε Ολυµπιονίκης. Την πρώτη ηµέρα των Αγώνων 

(6 Απριλίου) ο πρώτος τελικός που διεξήχθη ήταν το τριπλούν, µε νικητή τον 

Αµερικανό Τζέιµς Κόνολι, ο οποίος έγινε έτσι ο πρώτος σύγχρονος Ολυµπιονίκης. 

- Τη δεύτερη ηµέρα των αγώνων στις 7 Απριλίου (26 Μαρτίου µε το παλιό 

ηµερολόγιο) αναδείχθηκε ο πρώτος Έλληνας «χρυσός» Ολυµπιονίκης της σύγχρονης 
εποχής. Ήταν ο νικητής της ξιφασκίας Λεωνίδας Πύργος. 

- Μοιραία, ανέτειλαν και τα πρώτα «αστέρια» των Αγώνων, όπως οι Αµερικανοί 
Τόµας Μπαρκ, Τζέιµς Κόνολι, Ρόµπερτ Γκάρετ στον στίβο, οι Γερµανοί Χέρµαν 

Βεϊνγκάρτνερ και Καρλ Σούµαν στη γυµναστική και στην πάλη, ο Ούγγρος Άλφρεντ 
Χάγιος στην κολύµβηση, ο Γάλλος Πολ Μασόν στην ποδηλασία, ο Βρετανός Τζον 

Μπόλαντ στο τένις, ο Λεωνίδας Πύργος στην ξιφασκία και φυσικά ο Σπύρος Λούης, 
που έγινε και η µεγάλη µορφή της διοργάνωσης. 

 



Αθλητές που ξεχώρισαν 

• Σπύρος Λούης 

Η θεαµατικότερη στιγµή του αθλήµατος, όµως, ήταν η νίκη του Σπύρου 

Λούη στον µαραθώνιο, στο τελευταίο χρονικά αγώνισµα. Ο νερουλάς από 

το Μαρούσι τερµάτισε πρώτος µεταξύ 17 αθλητών στο Παναθηναϊκό Στάδιο, 

µπροστά σε 60.000 θεατές και έγινε ένας από τους ήρωες των 

σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων. Ο χρόνος του ήταν 2 ώρες, 58 λεπτά και 50 

δεύτερα. Με την είσοδό του στο Στάδιο, ο κόσµος µε ενθουσιασµό διέσπασε τις 
µονάδες ασφαλείας που τηρούσαν την τάξη και ξεχύθηκε στον στίβο. Ο διάδοχος 
Κωνσταντίνος και ο αδελφός του κατέβηκαν µαζί µε το πλήθος, σήκωσαν ψηλά τον 

Λούη και τον ανέβασαν µέχρι την πορφυρή εξέδρα όπου καθόταν ο Βασιλιάς. 

 

 

• Ρόµπερτ  Γκάρετ 

Ο Αµερικανός Ρόµπερτ Γκάρετ βγήκε πρώτος στη δισκοβολία µε ρίψη στα 29.15 

µέτρα, νικώντας τον Παναγιώτη Παρασκευόπουλο προς µεγάλη απογοήτευση των 

Ελλήνων θεατών. Οι Έλληνες αθλητές προετοιµάζονταν από χρόνια για τη 

δισκοβολία που τη θεωρούσαν εθνική τους κληρονοµία, ακολουθώντας τις οδηγίες 
του ιστορικού Φιλόστρατου. Οι Αµερικανοί αθλητές είδαν για πρώτη φορά δίσκο 

όταν έφτασαν στην Αθήνα, αλλά ο Γκάρετ αφοσιώθηκε πολύ σ' αυτό το όργανο και 
το έµαθε γρήγορα[24]

. Ο Γκάρετ κέρδισε στη συνέχεια και στη σφαιροβολία. 

 

 



• Ιωάννης Μητρόπουλος 

Ο Ιωάννης Μητρόπουλος γεννήθηκε το 1874 στην Αθήνα και καταγόταν από τη 

Ζαχλωρού Καλαβρύτων. Ήταν φοιτητής της Νοµικής και αθλητής της γυµναστικής 
στον Εθνικό Γ.Σ., όταν πήρε µέρος στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 

1896.Εκεί αποδείχτηκε ασυναγώνιστος στους κρίκους, όπου νίκησε τον κορυφαίο 

Γερµανό γυµναστή Χέρµαν Βεϊνγκάρτνερ και κατέκτησε το χρυσό µετάλλιο.Τρίτος 
ήταν ο Πέτρος Περσάκης.Χρονικά ήταν το πρώτο χρυσό που κατέκτησε η Ελλάδα το 

1896 µέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο, αφού τα χρυσά που είχε πάρει µέχρι τότε, ήταν 

σε άλλους χώρους. 
Ακόµη, ο Μητρόπουλος πήρε την 3η θέση ως µέλος της οµάδας του Εθνικού Γ.Σ. 

στο δίζυγο οµαδικό.Πολλά χρόνια αργότερα η ∆ΟΕ αναγνώρισε αυτή την κατάταξη 

ως χάλκινο µετάλλιο.Μετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες διέπρεψε ως δικηγόρος και 
έγινε διδάκτορας της Νοµικής Σχολής Αθηνών. 

 

 

• Νικόλαος Ανδριακόπουλος 

 

Ήταν γιος του Παναγιώτη Ανδριακόπουλου και φοίτησε από το 1890 στο Β' Γυµνάσιο 
Πατρών, στο οποίο λόγω της ενασχόλησης του µε τον αθλητισµό απορριπτόταν για 
ανεπαρκή φοίτηση, έµενε δηλαδή στην ίδια τάξη. Σε ηλικία 15 χρονών γράφτηκε 
στον Παναχαϊκό Γυµναστικό Σύλλογο, από όπου και διαγράφηκε λίγα χρόνια αργότερα. 
Αργότερα έγινε αθλητής της ΓΕ Πατρών. Πριν τους ολυµπιακούς αγώνες είχε επιστρέψει 
στον ΠαναχαϊκόΤο 1896 συµµετείχε σαν φίλαθλος στην πρώτη Ολυµπιάδα της Αθήνας, 
καθότι ο Παναχαϊκός είχε αποχωρήσει από τούς Αγώνες. Αναδείχτηκε πρώτος 
ολυµπιονίκης στην Αναρρίχηση επί κάλω στις 29 Μαρτίου 1896 µε χρόνο 23.4. Στον 
αγώνα συµµετείχαν δύο Έλληνες και 10 ξένοι αθλητές. Παράλληλα κατέκτησε ένα 
αργυρό µετάλλιο µε την γυµναστική οµάδα του Πανελληνίου Γ.Σ. Όταν επέστρεψε 
στην Πάτρα στις 5 Απριλίου, έτυχε πρωτοφανούς υποδοχής: Όλα τα καταστήµατα και τα 
µπαλκόνια ήταν σηµαιοστολισµένα. Όταν το τρένο έφτασε στην αποβάθρα, είχαν 
παραταχθεί δεξιά και αριστερά οι αθλητές του Παναχαϊκού και της ΓΕ Πατρών καθώς και 
µια µπάντα. Κάτω από τις επευφηµίες και τις ζητωκραυγές των Πατρινών σηκώθηκε στα 
χέρια από φίλους του, οι οποίοι των µετέφεραν στην Πλατεία Γεωργίου Α'. Εκεί τιµήθηκε 
µε µετάλλια και επαίνους από τους φορείς και από τα δύο αθλητικά σωµατεία της πόλης.  

 



          Ελληνική Συµµετοχή 

Έτος Μετάλλιο Ολυµπιονίκης Αγώνισµα 

 1896 Χρυσό Σπύρος Λούης Μαραθώνιος 

 1896 Χρυσό Ιωάννης Μητρόπουλος Κρίκοι 

 1896 Χρυσό Νικόλαος Ανδριακόπουλος Αναρρίχηση επί κάλω 

 1896 Χρυσό Ιωάννης Μαλοκίνης 

100 µέτρα ελεύθερο για 
ναύτες 

 1896 Χρυσό Γεώργιος Ορφανίδης Ελεύθερο τυφέκιο, 300µ 

 1896 Χρυσό Παντελής Καρασεβδάς 

Στρατιωτικό Τυφέκιο, 
200µ. 

 1896 Χρυσό Ιωάννης Φραγκούδης Αυτόµατο πιστόλι, 25µ. 

 1896 Χρυσό Ιωάννης Γεωργιάδης 

Σπαθασκία µεταξύ 
φιλάθλων 

 1896 Χρυσό Λεωνίδας Πύργος 

Ξίφος ασκήσεων 
διδασκάλων 

 1896 Χρυσό Αριστείδης Κωνσταντινίδης Ποδηλασία 87 χιλιόµετρα 

 1896 Ασηµένιο Χαρίλαος Βασιλάκος Μαραθώνιος 



Έτος Μετάλλιο Ολυµπιονίκης Αγώνισµα 

 1896 Ασηµένιο Παναγιώτης Παρασκευόπουλος ∆ισκοβολία 

 1896 Ασηµένιο Μιλτιάδης Γούσκος Σφαιροβολία 

 1896 Ασηµένιο Σπυρίδων Χαζάπης 

100 µέτρα ελεύθερο για 
ναύτες 

 1896 Ασηµένιο Αντώνης Πεπανός 500 µέτρα ελεύθερο 

 1896 Ασηµένιο Ιωάννης Ανδρέου 1.200 µέτρα ελεύθερο 

 1896 Ασηµένιο Πανελλήνιος ΓΣ ∆ίζυγο 

 1896 Ασηµένιο Θωµάς Ξενάκης Αναρρίχηση επί κάλω 

 1896 Ασηµένιο Γεώργιος Ορφανίδης Αυτόµατο πιστόλι, 25µ. 

 1896 Ασηµένιο Ιωάννης Φραγκούδης Ελεύθερο τυφέκιο, 300µ 

 1896 Ασηµένιο Παναγιώτης Παυλίδης 

Στρατιωτικό Τυφέκιο, 
200µ. 

 1896 Ασηµένιο Τηλέµαχος Καράκαλος Ξίφος ασκήσεως 

Ασηµένιο Γεώργιος Τσίτας 

Ελληνορωµαϊκή πάλη 100 



Έτος Μετάλλιο Ολυµπιονίκης Αγώνισµα 

 1896 κιλά 

 1896 Ασηµένιο ∆ηµήτριος Κάσδαγλης Τέννις απλό 

 1896 Ασηµένιο 
∆ηµήτριος Κάσδαγλης, ∆ηµήτριος 
Πετροκόκκινος 

Τέννις διπλό 

 1896 Ασηµένιο Γεώργιος Κωλέττης 

Ποδηλασία 100 
χιλιόµετρα 

 1896 Ασηµένιο Σταµάτης Νικολόπουλος 

Ποδηλασία κούρσα 2 
χιλιοµέτρων 

 1896 Ασηµένιο Σταµάτης Νικολόπουλος Ποδηλασία 333 µέτρα 

 1896 Ασηµένιο Ευστάθιος Χωραφάς 100 µέτρα ελεύθερο 

 1896 Χάλκινο ∆ηµήτριος Γολέµης 800 µέτρα 

 1896 Χάλκινο Σωτήρης Βερσής ∆ισκοβολία 

 1896 Χάλκινο Σωτήρης Βερσής 

Αρση βαρών µε τα δυο 
χέρια 

 1896 Χάλκινο Γεώργιος Παπασιδέρης Σφαιροβολία 

 1896 Χάλκινο Αλέξανδρος Νικολόπουλος Άρση µε το ένα χέρι 



                         Aναβίωση των Αγώνων 

Κατά τον 19ο αιώνα, αρκετά -µικρής κλίµακας- αθλητικά φεστιβάλ σε όλη την 

Ευρώπη θεωρήθηκαν ως η συνέχεια των Αρχαίων Ολυµπιακών Αγώνων. Ο βαρόνος 
Πιερ ντε Κουµπερτέν εµπνεύστηκε ιδιαίτερα από τις Ζάππειες Ολυµπιάδες (ή 

Ολύµπια) που χρηµατοδοτήθηκαν από τον Ευάγγελο Ζάππα και διεξήχθησαν τα έτη 

1859, 1870, 1875 και 1888-1889. Μάλιστα τα Ολύµπια του 1870 στο ανακαινισµένο 

-τότε- Παναθηναϊκό Στάδιο συγκέντρωσαν κοινό 30.000 θεατών. 

 

Στις 18 Ιουνίου 1894, ο Κουµπερτέν οργάνωσε συνέδριο στο Παρίσι, όπου 

παρουσίασε τα σχέδιά του σε εκπροσώπους αθλητικών επιτροπών από 11 χώρες. 
Μετά την αποδοχή των προτάσεών του, έπρεπε να επιλεχθεί η ηµεροµηνία 

διεξαγωγής των πρώτων σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων. Ο Κουµπερτέν πρότεινε 

να διεξαχθούν οι πρώτοι Αγώνες στο Παρίσι το 1900, όπου και θα συνέπιπταν µε τη 

∆ιεθνή Έκθεση που θα διοργανωνόταν εκείνη την περίοδο στην πόλη. Οι εκπρόσωποι 
των χωρών, όµως, θεώρησαν πως µια περίοδος αναµονής έξι ετών θα µείωνε το 

ενδιαφέρον του κοινού και αποφάσισαν έτσι οι Αγώνες να διεξαχθούν το 1896.Το 

επόµενο θέµα που έπρεπε να λυθεί ήταν η επιλογή της διοργανώτριας πόλης. 
Παραµένει ακόµη µυστήριο πως επιλέχθηκε τελικά η Αθήνα να διοργανώσει τους 
Αγώνες. Κάποιες πηγές αναφέρουν πως τα µέλη του συνεδρίου πρότειναν αρχικά το 

Λονδίνο, αλλά ο Κουµπερτέν διαφωνούσε. Μετά από σύντοµη συζήτηση µε τον 

Έλληνα εκπρόσωπο ∆ηµήτριο Βικέλα, ο Κουµπερτέν πρότεινε την Αθήνα.Ο Βικέλας 
επισηµοποίησε την πρόταση στις 23 Ιουνίου και οι εκπρόσωποι ενέκριναν οµόφωνα 

αυτή την απόφαση, µιας και η Ελλάδα ήταν ο επίσηµος τόπος διεξαγωγής των 

Ολυµπιακών Αγώνων κατά την αρχαιότητα. Επιπλέον, ο Βικέλας εκλέχθηκε πρώτος 
πρόεδρος της νεοϊδρυθείσας ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής (∆ΟΕ). 

 



  Οργάνωση 

Η είδηση της ανάληψης των Ολυµπιακών Αγώνων από την Αθήνα έτυχε µεγάλης 

αποδοχής από το ελληνικό κοινό, τον τύπο και τη βασιλική οικογένεια. Σύµφωνα µε 

τον Κουµπερτέν, "ο διάδοχος Κωνσταντίνος έµαθε µε µεγάλη χαρά ότι οι Αγώνες θα 

αναβιώσουν στην Αθήνα". Επίσης, ο Κουµπερτέν επιβεβαίωσε ότι "ο βασιλιάς και ο 

διάδοχος θα παρέχουν την υποστήριξή τους στη διοργάνωση αυτών των Αγώνων" 

 

Όµως, η οικονοµική κατάσταση της χώρας ήταν άσχηµη, ενώ υπήρχε αστάθεια µε τη 

συνεχή εναλλαγή στην πρωθυπουργία του Χαρίλαου Τρικούπη µε τον Θεόδωρο 

∆ηλιγιάννη. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, τόσο ο πρωθυπουργός Τρικούπης, όσο 

και ο Στέφανος ∆ραγούµης, ο οποίος είχε προσπαθήσει να οργανώσει µια σειρά 

εθνικών Ολυµπιάδων στο παρελθόν, πίστευαν ότι η Ελλάδα δεν θα µπορούσε να 

διοργανώσει τη µεγάλη αυτή διοργάνωση. Το 1894, η οργανωτική επιτροπή υπό τον 

Στέφανο Σκουλούδη παρουσίασε έκθεση για το κόστος των Αγώνων. Το κόστος ήταν 

τρεις φορές µεγαλύτερο από τις εκτιµήσεις του Κουµπερτέν. ∆ήλωσαν πως οι Αγώνες 

είναι αδύνατον να διεξαχθούν και παραιτήθηκαν. Το συνολικό κόστος της 

διοργάνωσης εκτιµήθηκε στα 3.740.000 δραχµές. Με αµφίβολη την προοπτική της 

αναβίωσης των Ολυµπιακών Αγώνων, ο Κουµπερτέν και ο Βικέλας ξεκίνησαν µία 

εκστρατεία για να κρατήσουν ζωντανό το Ολυµπιακό κίνηµα. Ο διάδοχος 

Κωνσταντίνος, υποστηρικτής των Ολυµπιακών Αγώνων, αποφάσισε να ηγηθεί της 

οργανωτικής επιτροπής, όπως ανακοινώθηκε επίσηµα από τον Βικέλα στις 7 

Ιανουαρίου 1895. Ο ενθουσιασµός του Κωνσταντίνου πυροδότησε ένα "κύµα" 

δωρεών από τον ελληνικό λαό, από τις οποίες κατάφερε να συγκεντρώσει 330.000 

δραχµές. Εκδόθηκε ειδική σειρά γραµµατοσήµων που απέφερε 400.000 δραχµές και 

από τις πωλήσεις των εισιτηρίων συγκεντρώθηκαν άλλες 200.000 δραχµές. Με 

παράκληση του Κωνσταντίνου, ο επιχειρηµατίας Γεώργιος Αβέρωφ συµφώνησε να 

βοηθήσει στην ανακατασκευή του Παναθηναϊκού Σταδίου που κόστισε 920.000 

δραχµές περίπου.Προς τιµήν της γενναιοδωρίας του, κατασκευάστηκε το άγαλµά του 

στην είσοδο του Σταδίου. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 5 Απριλίου 1896Η εµπειρία 

διοργάνωσης αγώνων ήταν σχετικά µηδαµινή στην Ελλάδα και έτσι η οργανωτική 

επιτροπή αντιµετώπισε δυσκολίες. Τα καθήκοντα τους ήταν θέσπιση των κανόνων 

των αγωνισµάτων και η πρόσκληση των αθλητών. Μερικοί αθλητές πήραν µέρος 

στους Αγώνες επειδή έτυχε να βρεθούν στην Αθήνα εκείνη την περίοδο για διακοπές 

ή εργασία (κάποιοι Βρετανοί συµµετέχοντες εργάζονταν στη Βρετανική πρεσβεία). 

Ολυµπιακό χωριό δεν υπήρχε και οι αθλητές όφειλαν να πληρώσουν µόνοι τους τα 

έξοδα διαµονής τους. Ο πρώτος κανονισµός που ψηφίστηκε από τη ∆ΟΕ το 1894, 

επέτρεπε µόνο σε ερασιτέχνες αθλητές να συµµετάσχουν στους Ολυµπιακούς  αγωνες 



                           Αθλητικές εγκαταστάσεις 

 

 

 

 

 

 

Εγκαταστάσεις Αθλήματα 

1)Ζάππειο Μέγαρο Ξιφασκία 

2)Κόλπος Ζέας (στην ανοιχτή θάλασσα) Κολύμβηση 

3)Όμιλος Αντισφαίρισης Αθηνών Αντισφαίριση 

4)Παναθηναϊκό Στάδιο Άρση βαρών, Γυμναστική, Πάλη και Στίβος 

5)Ποδηλατοδρόμιο Νέου Φαλήρου Ποδηλασία 

6)Σκοπευτήριο Καλλιθέας Σκοποβολή 



                             Τελετή  Ενάρξης 

Η έναρξη των Αγώνων της 1ης Ολυµπιάδας πραγµατοποιήθηκε στις 6 

Απριλίου 1896 (25 Μαρτίου µε το παλιό ηµερολόγιο), που συνέπιπτε µε τη ∆ευτέρα 

του Πάσχα για τους ορθοδόξους και τους καθολικούς, αλλά και µε την επέτειο της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821.  

Από το πρωί η ατµόσφαιρα ήταν εορταστική στους δρόµους και στις πλατείες της 
πόλης, ενώ το πλήθος κατέκλυσε το Παναθηναϊκό Στάδιο από νωρίς το µεσηµέρι. Το 

Στάδιο ήταν κατάµεστο από 80.000 θεατές και η ατµόσφαιρα που δηµιούργησαν 

καταπληκτική. Κύριο θέµα των συζητήσεων ήταν οι συµµετοχές των Ελλήνων 

αθλητών και η προσδοκία για κατάκτηση µεταλλίων. Παρόντες ήταν επίσης η 

βασιλική οικογένεια της Ελλάδας, µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου, ξένοι 
αντιπρόσωποι, µέλη της Ιεράς Συνόδου και του ξένου κλήρου και πολλοί άλλοι.  

Μετά την οµιλία του προέδρου της οργανωτικής επιτροπής, διαδόχου Κωνσταντίνου, 

ο βασιλιάς Γεώργιος κήρυξε την έναρξη των Αγώνων µε τα εξής λόγια: "Κηρύττω την 

έναρξιν των πρώτων εν Αθήναις ∆ιεθνών Ολυµπιακών Αγώνων. Ζήτω το Έθνος! Ζήτω 

ο Ελληνικός Λαός!"  

Ακολούθησαν κανονιοβολισµοί και απελευθέρωση περιστεριών. Στη συνέχεια, εννέα 

µπάντες και χορωδία 150 ατόµων ερµήνευσαν τον Ολυµπιακό Ύµνο, σε σύνθεση 

του Σπύρου Σαµάρα και στίχους του Κωστή Παλαµά. Ο ύµνος έγινε δεκτός µε 

ενθουσιασµό από το κοινό. Ακολούθησε η έπαρση της Ελληνικής σηµαίας και η 

ανάκρουση του Εθνικού ύµνου από µπάντα όπου κυριαρχούσαν οι φλογέρες και στη 

συνέχεια η παρέλαση των αθλητών.
 

Γυναικεία συµµετοχή: 

Στις γυναίκες δεν επιτρεπόταν να συµµετάσχουν στους Ολυµπιακούς Αγώνες. 
Η Σταµάτα Ρεβίθη όµως, µητέρα ενός αγοριού 17 µηνών, έτρεξε στη διαδροµή του 

µαραθωνίου στις 11 Απριλίου, την επόµενη δηλαδή ηµέρα από τον επίσηµο αγώνα 

των ανδρών. Αν και δεν της επετράπη να εισέλθει στο στάδιο στο τέλος της κούρσας 
της, η Ρεβίθη ολοκλήρωσε τον µαραθώνιο σε 5 ώρες και 30 λεπτά και εξασφάλισε 

µαρτυρίες που επιβεβαίωναν εγγράφως το χρόνο έναρξης και τερµατισµού της. Η 

Ρεβίθη σκόπευε να υποβάλει αυτά τα έγγραφα στην Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή, 

ελπίζοντας πως θα αναγνωριζόταν το κατόρθωµά της. Έως σήµερα πάντως δεν έχουν 

βρεθεί ούτε οι αναφορές της, ούτε έγγραφα της Επιτροπής που να µας διαφωτίζουν 

για το αν τελικά το έπραξε. 

 



                       Οι Αγώνες 

   Σύνοψη αθληµάτων 

Στο συνέδριο του Παρισιού το 1894, ένας µεγάλος αριθµός αθληµάτων είχε προταθεί για το 

πρόγραµµα της Αθήνας. Οι πρώτες επίσηµες ανακοινώσεις σχετικά µε τις αθλητικές 

εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιούνταν, περιελάµβαναν αθλήµατα όπως το ποδόσφαιρο και 

το κρίκετ. Αυτά τα σχέδια, όµως, δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ και τα συγκεκριµένα αθλήµατα 

δεν επιλέχθηκαν στην τελική λίστα για τους Αγώνες. Η κωπηλασία και η ιστιοπλοΐα ήταν 

προγραµµατισµένες να διεξαχθούν, αλλά µαταιώθηκαν λόγω κακών καιρικών συνθηκών 

κατά την προγραµµατισµένη ηµέρα του αγώνα. 

• Αντισφαίριση  

Κύριο λήµµα: Αντισφαίριση στους Θερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες 1896 

Αν και η αντισφαίριση ήταν ένα από τα πιο διαδεδοµένα αθλήµατα στο τέλος του 19ου 

αιώνα, κανείς από τους κορυφαίους αθλητές δεν έλαβε µέρος στο τουρνουά της Αθήνας. 
Τα αγωνίσµατα διεξήχθησαν στα γήπεδα του Οµίλου Αντισφαίρισης Αθηνών και στο 

εσωτερικό του ποδηλατοδροµίου του Νέου Φαλήρου. Ο νικητής στο απλό, Τζον 

Μπόλαντ, έλαβε µέρος στο τουρνουά εξαιτίας ενός συµφοιτητή του στην Οξφόρδη, του 

Έλληνα Κωνσταντίνου Μάνου. Ως µέλος της υπο-επιτροπής του Οµίλου Αντισφαίρισης 
Αθηνών, ο Μάνος προσπάθησε µε τη βοήθεια του Μπόλαντ να στρατολογήσει 
συµµετέχοντες για τους αγώνες από τον κύκλο τους στο πανεπιστήµιο της πόλης. 

Στον πρώτο γύρο, ο Μπόλαντ νίκησε τον Φρίντριχ Τράουν, έναν υποσχόµενο 

αντισφαιριστή από το Αµβούργο ο οποίος έτρεξε και στον προκριµατικό των 100 

µέτρων. Οι Μπόλαντ και Τράουν αποφάσισαν να γίνουν οµάδα στο αγώνισµα 

του διπλού, στο οποίο έφτασαν µέχρι τον τελικό, όπου κέρδισαν το 

ζευγάρι Πετροκόκκινου - Κάσδαγλη µε 2-1 σετ. Τζόν Μπόλαντ 

 

 



Άρση Βαρών  

Κύριο λήµµα: Άρση βαρών στους Θερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες 1896 

Το άθληµα της άρσης βαρών ήταν ακόµα νέο το 1896 και οι κανόνες διέφεραν από τους 
σηµερινούς. Τα αγωνίσµατα διεξήχθησαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο και δεν υπήρχαν 

κατηγορίες βάρους για τους αθλητές. Στο πρώτο αγώνισµα, (µε δύο χέρια), η κίνηση που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν παρόµοια µε αυτή του ζετέ που ξέρουµε σήµερα. ∆ύο αθλητές 
ξεχώρισαν: ο Βρετανός Λάντσεστον Έλιοτ και ο ∆ανός Βίγκο Γιένσεν. Και οι δύο 

σήκωσαν από 111.5 κιλά και η απόφαση για τον νικητή καθορίστηκε από τον Πρίγκιπα 

Γεώργιο, ο οποίος απεφάνθη ότι ο Γιένσεν εκτέλεσε την προσπάθειά του µε καλύτερο 

στυλ. Η βρετανική αποστολή διαµαρτυρήθηκε και αποφασίστηκε να δοθούν επιπλέον 

προσπάθειες στους δύο αθλητές ώστε να βελτιώσουν την επίδοσή τους. Κανένας από 

τους δύο όµως δεν τα κατάφερε και το αποτέλεσµα έµεινε ως είχε.
[26]

 

Πάντως ο Έλιοτ, που ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλής στο ελληνικό κοινό (θεωρούταν πολύ 

όµορφος), πήρε την εκδίκησή του στο αγώνισµα της άρσης βαρών µε ένα χέρι, που 

διεξήχθη αµέσως µετά το τέλος του προηγούµενου. Ο Γιένσεν έχοντας τραυµατιστεί 
νωρίτερα, δεν κατάφερε να σηκώσει περισσότερα από 57 κιλά και ο Έλιοτ πήρε εύκολα 

τη νίκη σηκώνοντας 71. Ένα περίεργο γεγονός συνέβη κατά τη διάρκεια του 

αγωνίσµατος: ένας υπηρέτης διατάχθηκε να αφαιρέσει τα βάρη, κάτι που φάνηκε να είναι 
δύσκολο έργο για εκείνον. Τότε, ο Πρίγκιπας Γεώργιος, που ήρθε να τον βοηθήσει, 
σήκωσε τα βάρη και τα πέταξε µακριά µε µεγάλη ευκολία, προς τέρψιν του πλήθους. 

                                             Λάντσεστον  Έλιοτ 

 

Γυµναστικη 

Κύριο λήµµα: Γυµναστική στους Θερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες 1896 

Τα αγωνίσµατα της γυµναστικής διεξήχθησαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η 

Γερµανία είχε στείλει 11 αθλητές, οι οποίοι κέρδισαν τα πέντε από τα οκτώ 

αγωνίσµατα (τα δύο εκ των οποίων ήταν οµαδικά). Στο οµαδικό του 

µονόζυγου έλαβε µέρος µόνο η γερµανική οµάδα (η οποία κέρδισε και 
το οµαδικό στο δίζυγο), ενώ τρεις Γερµανοί κέρδισαν ισάριθµους ατοµικούς 
τίτλους: ο Χέρµαν Βάινγκερτνερ στο µονόζυγο, ο Άλφρεντ 
Φλάτοβ στο δίζυγο και ο Καρλ Σούµαν (χρυσός ολυµπιονίκης και στην πάλη) 

στο άλµα. 

Ο ελβετός γυµναστής Λουδοβίκος Σούτερ κέρδισε στον πλάγιο ίππο, ενώ οι 
Έλληνες Ιωάννης Μητρόπουλος και Νικόλαος Ανδριακόπουλος πήραν τη νίκη 

στους κρίκους και στην αναρρίχηση επί κάλω αντίστοιχα.  



 

Κολύµβηση 

Κύριο λήµµα: Κολύµβηση στους Θερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες 1896 

Το άθληµα της κολύµβησης διεξήχθη στην ανοιχτή θάλασσα επειδή οι 
διοργανωτές αρνήθηκαν να δαπανήσουν και άλλα χρήµατα για να χτιστεί 
κολυµβητήριο. Περίπου 20.000 θεατές κατέκλυσαν τον κόλπο της 
Ζέας στον Πειραιά για να παρακολουθήσουν τα αγωνίσµατα. Το νερό στον κόλπο 

ήταν παγωµένο και οι αθλητές υπέφεραν κατά τη διάρκεια των αγώνων τους. 
∆ιεξήχθησαν τρία αγωνίσµατα ελεύθερου (100 µέτρα ανδρών, 500 µέτρα 

ανδρών και 1200 µέτρα ανδρών) και ένα ειδικό αγώνισµα για ναύτες. Όλοι οι 
αγώνες έγιναν την ίδια ηµέρα, στις 11 Απριλίου.

[28]
 

Για τον Άλφρεντ Χάγιος από την Ουγγαρία, αυτό σήµαινε πως θα έπαιρνε µέρος 
µόνο σε δύο από τα αγωνίσµατα, καθώς όλα έγιναν σε µικρό χρονικό διάστηµα, 

κάνοντας έτσι αδύνατη για εκείνον τη συµµετοχή σε όσα επιθυµούσε. Ωστόσο, 

κέρδισε και στα δύο αγωνίσµατα που συµµετείχε (100 και 1200 µέτρα ελεύθερο). 

Λίγες δεκαετίες αργότερα, ο Χάγιος θα γινόταν ο ένας από τους δύο 

Ολυµπιονίκες που κέρδισε µετάλλιο τόσο σε αθλητικούς όσο και σε 

καλλιτεχνικούς αγώνες, όταν πήρε το ασηµένιο µετάλλιο στην αρχιτεκτονική 

το 1924. 

Τα 500 µέτρα ελεύθερο κέρδισε ο ο Αυστριακός Πάουλ Νόιµαν, ο οποίος 
τερµάτισε κατά ενάµιση λεπτό γρηγορότερα από τους δύο Έλληνες αντιπάλους 
του. Στα 100 µέτρα ελεύθερο των ναυτών, όπου πήραν µέρος µόνο ναύτες 
του Ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού, νίκησε ο Ιωάννης Μαλοκίνης 

                                              Άλφρεντ Χάγιος: 

 



• Ξιφασκία 

Κύριο λήµµα: Ξιφασκία στους Θερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες 1896 

Τα αγωνίσµατα της ξιφασκίας διεξήχθησαν στο Ζάππειο Μέγαρο το 
οποίο είχε χτιστεί µε χρήµατα του Ευάγγελου Ζάππα για την 
αναβίωση των αρχαίων Ολυµπιακών Αγώνων, αλλά δεν είχε 
χρησιµοποιηθεί για κάποια αθλητική διοργάνωση έως 
τότε.[29] Αντίθετα µε τα υπόλοιπα αθλήµατα (όπου λάµβαναν µέρος 
µόνο ερασιτέχνες), στη ξιφασκία επιτρεπόταν να συµµετάσχουν και 
επαγγελµατίες (αλλά σε ξεχωριστό αγώνισµα).[13] 

Τέσσερα αγωνίσµατα ήταν προγραµµατισµένα να διεξαχθούν, αλλά 
αυτό του ξίφους µονοµαχίας (επέ) µαταιώθηκε για άγνωστους 
λόγους. Στο ατοµικό αγώνισµα του ξίφους ασκήσεως, ο 
Γάλλος Εζέν Ανρί Γκραβελότ κέρδισε στον τελικό τον οµοεθνή 
του, Ανρί Καγιό.[29] Στα υπόλοιπα δύο αγωνίσµατα, της σπάθης και 
του ξίφους ασκήσεως διδασκάλων, επικράτησαν Έλληνες αθλητές. 
Ο Λεωνίδας Πύργος, που κέρδισε το τελευταίο αγώνισµα, έγινε ο 
πρώτος χρονολογικά Έλληνας χρυσός ολυµπιονίκης στην ιστορία 
των σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων. 
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                 Τελετή Λήξης 

Το πρωί της Κυριακής 12 Απριλίου, ο βασιλιάς Γεώργιος οργάνωσε ένα επίσηµο γεύµα στα 

Ανάκτορα προς τιµήν των ολυµπιονικών, των ξένων αθλητών, των κριτών και των 

αντιπροσώπων του ξένου Τύπου (αν και κάποια αγωνίσµατα δεν είχαν ακόµη ολοκληρωθεί). 
Κατά την οµιλία του στο τέλος του προγεύµατος, ξεκαθάρισε ότι κατά τη γνώµη του θα 

έπρεπε οι Αγώνες να διεξάγονται µόνιµα στην Αθήνα.
[35]

 

Η επίσηµη τελετή λήξης πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου, αφού είχε αναβληθεί 
την προηγούµενη ηµέρα λόγω κακοκαιρίας. Η βασιλική οικογένεια βρισκόταν και πάλι εκεί 
για να παρακολουθήσει την τελετή, η οποία "άνοιξε" µε τον Εθνικό ύµνο της Ελλάδας και 
µία ωδή του Πινδάρου στα αρχαία ελληνικά από τον Τζορτζ Ρόµπερτσον (Βρετανό αθλητή 

και λόγιο).
[36]

 

Στη συνέχεια, ο βασιλιάς βράβευσε τους νικητές των Αγώνων. Οι νικητές έπαιρναν ένα 

ασηµένιο µετάλλιο, ένα κλαδί ελιάς και ένα αναµνηστικό δίπλωµα, ενώ οι δεύτεροι έπαιρναν 

ένα χάλκινο µετάλλιο, ένα κλαδί δάφνης και το δίπλωµα. Οι τρίτοι δεν έπαιρναν µετάλλιο.
[37]

 

Μερικοί από τους νικητές πήραν κάποια επιπλέον βραβεία, όπως ο Σπύρος Λούης που πήρε 

ένα κύπελλο από τον Μισέλ Μπρεάλ, φίλο του Κουµπερτέν, ο οποίος είχε εµπνευστεί το 

αγώνισµα του µαραθωνίου. Με τον αλυτάρχη Κωνσταντίνο Μάνο στην κεφαλή, ο Λούης 
οδήγησε τους αθλητές που πήραν µετάλλια σε ένα γύρο του θριάµβου γύρω από το Στάδιο, 

ενώ παιζόταν ο Ολυµπιακός Ύµνος.[38]
 

Στο τέλος της παρέλασης, ο βασιλιάς Γεώργιος αναφώνησε µεγαλόφωνα: "Κηρύττω την λήξιν 

των πρώτων ∆ιεθνών Ολυµπιακών Αγώνων".
[39]

 Στη συνέχεια αποχώρησε από το Στάδιο, ενώ 

η µπάντα έπαιζε τον Εθνικό ύµνο και το πλήθος ζητωκραύγαζε.
[36]

 Ακολούθησε πορεία προς 
τα Ανάκτορα από το ενθουσιασµένο πλήθος, ενώ το βράδυ φωταγωγήθηκε µε πυρσούς 
η Ακρόπολη και τα πλοία που βρίσκονταν στο λιµάνι του Πειραιά χρησιµοποίησαν τους 
προβολείς τους για να φωτίσουν τον αττικό ουρανό, κλείνοντας έτσι µε θεαµατικό τρόπο τους 
Αγώνες 

 



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ

 

Οι Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες

Ολυµπιάδας, ήταν µία διεθνής

Μαΐου έως τις 28 Οκτωβρίου

οφείλεται στη σύνδεσή τους

εµπορευµατοποίηση των Ολυµπιακών

µετά την αναβίωσή τους στην

Αν και δεν ήταν λίγοι εκείνοι

του 1896 για µόνιµη διεξαγ

διοργάνωση που ουσιαστικά

εµπορίου έλαβαν µέρος 1225 

αγωνίσµατα. Οι αγώνες διήρκεσαν

πρώτη φορά εµφανίστηκαν

πρώτη γυναίκα που µετείχε

πρώτη Ολυµπιονίκης η Βρετανίδα

Ορισµένοι αθλητές από τις

θρησκευτικούς λόγους. Στους

µεταλλίων ενώ σε κάποιους

Η ελληνική αποστολή δεν παρουσίασε

 

Ελληνικές Συµµετοχές: 4 

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΡΙΣΙ (ΓΑΛΛΙΑ
1900 

Ολυµπιακοί Αγώνες του 1900, γνωστοί ως οι Αγώνες της 2ης

διεθνής αθλητική διοργάνωση που διεξήχθη το 1900 

Οκτωβρίου στο Παρίσι της Γαλλίας. Η µεγάλη διάρκειά

σύνδεσή τους µε την 3η ∆ιεθνή Έκθεση των Παρισίων. Η

των Ολυµπιακών Αγώνων ήταν γεγονός, µόλις τέσσερα

τους στην Αθήνα. 

εκείνοι οι ξένοι που διατύπωσαν την άποψη µετά την

διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα

ουσιαστικά αναµείχθηκε µε τις εκδηλώσεις διεθνούς έκθεσης

µέρος 1225 αθλητές από 19 χώρες οι οποίοι διαγωνίστηκαν

αγώνες διήρκεσαν από τον Μάϊο έως τον Οκτώβριο του

εµφανίστηκαν γυναίκες στο αγωνιστικό πρόγραµµα. Ιστορικά

µετείχε στο θεσµό ήταν η Μπρόχι Οντερ στο άθληµα

η Βρετανίδα Σαρλότ Κούπερ στο γκολφ. 

από τις ΗΠΑ αρνήθηκαν να αγωνιστούν ηµέρα Κυριακή

λόγους Στους περισσότερους νικητές απονεµήθηκαν κύπελλα

κάποιους άλλους διάφορα έπαθλα. 

δεν παρουσίασε τίποτε το αξιόλογο. 

 

 

ΓΑΛΛΙΑ), 

της 2ης 

το 1900 από τις 14 

διάρκειά τους 

Παρισίων. Η 

µόλις τέσσερα χρόνια 

µετά την επιτυχία 

Αθήνα. Στη 

διεθνούς έκθεσης 

διαγωνίστηκαν σε 88 

ου 1900. Για 

Ιστορικά λοιπόν η 

άθληµα κροκέτ και 

ηµέρα Κυριακή για 

απονεµήθηκαν κύπελλα αντί 

 



Τελετή έναρξης δεν υπήρξε

Μαΐουστο Ποδηλατοδρόµιο

Οκτωβρίου που ολοκληρώθηκαν

(Αργεντινή, Αϊτή, Αυστραλία

Ελβετία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Περσία

Λουξεµβούργο, Μεγάλη Βρετανία

Ρουµανία, Ρωσία, Σουηδία

Γυµναστική, Κρίκετ, Κροκέ

Ξιφασκία, Γκολφ, Κωπηλασία

Υδατοσφαίριση, Ράγκµπι, Τένις

Ανάµεσά τους για πρώτη φορά
τένις. Ακριβή στατιστικά στοιχεία
εθνικότητες αθλητών κλπ.) 

προέβαινε σε αλλεπάλληλες

Εκτός των ανωτέρω επισήµων
αναγνωρίσθηκαν από τη ∆ΟΕ
κατά περιστεριού, Κολύµβηση
κανόνι, Πέταγµα Χαρταετού
αυτοκίνητα, ταξί, φορτηγά µοτοσυκλέτες
Αγώνες Ψαρέµατος και Τένις

 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 

υπήρξε και οι αθλητικές δραστηριότητες ξεκίνησαν

Ποδηλατοδρόµιο της Βενσέν και σε άλλα σηµεία των Παρισίων

ολοκληρώθηκαν, πήραν µέρος 997  αθλητές από 29 χώρες

Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοηµία, Γαλλία, Γερµανία

ΗΠΑ, Περσία (Ιράν), Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς

Μεγάλη Βρετανία , Μεξικό, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία

Σουηδία), που διαγωνίσθηκαν σε 19 αθλήµατα (Στίβος

Κροκέ, Πελότα, Πόλο, ∆ιελκυστίνδα, Ποδηλασία

Κωπηλασία,Ποδόσφαιρο, Σκοποβολή, Κολύµβηση, 

Ράγκµπι, Τένις). 

 

Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ 

πρώτη φορά και 20 γυναίκες, που διαγωνίσθηκαν στο
στατιστικά στοιχεία για τους αγώνες (µετάλλια, συµµετοχές

κλπ.) δεν κρατήθηκαν, γι' αυτό µέχρι πρόσφατα η
αλλεπάλληλες διορθώσεις. 

επισήµων αθληµάτων έγιναν και πολλά άλλα, που δεν
τη ∆ΟΕ, όπως: Άλµα εις ύψος και µήκος µε άλογα

Κολύµβηση µετ' εµποδίων, Αγώνες µε αερόστατα, Σκοποβολή
Χαρταετού, Αγώνες Ναυαγοσωστών, Μηχανοκίνητοι Αγώνες
φορτηγά µοτοσυκλέτες και σκάφη, Αγώνες πυρόσβεσης

και Τένις χωρίς ρακέτες. 

ξεκίνησαν στις 20 

Παρισίων. Ως τις 28 

χώρες 

Γερµανία, ∆ανία, 

Καναδάς Κούβα, 

Ουγγαρία, Περού, 

Στίβος, Τοξοβολία, 

Ποδηλασία, Ιππασία, 

Κολύµβηση, 

 

διαγωνίσθηκαν στο γκολφ και το 

συµµετοχές, 
πρόσφατα η ∆ΟΕ 

που δεν 

άλογα, Σκοποβολή 

αερόστατα, Σκοποβολή µε 

Μηχανοκίνητοι Αγώνες µε 

πυρόσβεσης, Μπίλιες, 



 

Αξιοσηµείωτα των Αγώνων 

• 500 φίλαθλοι παρακολούθησαν τον τελικό του ποδοσφαιρικού τουρνουά 

µεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας 4-0. 

• Αντίθετα, µόνο ένα εισιτήριο κόπηκε στα αγωνίσµατα του κροκέ. Το αγόρασε 

ένας φανατικός φίλος του αγωνίσµατος από την Αγγλία. 

• Η βρετανίδα τενίστρια Σαρλότ Κούπερ ήταν η πρώτη γυναίκα Ολυµπιονίκης. 
• Το αγώνισµα του άλµατος επί κοντώ έγινε τέσσερις φορές, καθώς τις δύο 

πρώτες ορίσθηκε Κυριακή και οι αµερικανοί αθλητές ζήτησαν την αναβολή 

του για να εκτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. 

• Τα αθλήµατα κρίκετ, πελότα, και κροκέ εµφανίσθηκαν για πρώτη φορά και 
τελευταία φορά στους Ολυµπιακούς των Παρισίων. 

• Η δισκοβολία έγινε σε δάσος και πολλές φορές ο δίσκος σκάλωνε στα κλαδιά 

των δέντρων. 

• Ο νικητής του Μαραθωνίου Μισέλ Τεατό ήταν ο µόνος αθλητής που έτρεξε 

µε σορτσάκι, ενώ όλοι οι υπόλοιποι αγωνίσθηκαν µε µακριά παντελόνια. 

Χρόνια αργότερα αποδείχθηκε ότι ήταν Λουξεµβούργιος, αλλά το µετάλλιο 

παρέµεινε στη Γαλλία, µε απόφαση της ∆ΟΕ. 

Η οµάδα υδατοσφαίρισης των ΗΠΑ δεν ταξίδεψε στο Παρίσι, επειδή θεώρησε ότι οι 
κανονισµοί του αθλήµατος στην Ευρώπη ήταν για κυρίες 

 

 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ 

ΑΥΤΑ 

 

 

� Βοσκική Πολέτα 

Έλαβαν µέρος δύο οµάδες (δύο ζεύγη - τέσσερις αθλητές) και διεξήχθη µόνο ένας 
αγώνας στις 14 Ιουνίου 1900 µε νικήτρια την οµάδα της Ισπανίας. Αρχικά δόθηκε 

µόνο το χρυσό µετάλλιο, αργότερα αναγνωρίστηκε από τη ∆ΟΕ και το αργυρό. 

 

 

 



� Γκολφ 

 

Οι τέσσερις χώρες που συµµετείχαν
αθλητών): 

•  Γαλλία  (9) 

•  Μεγάλη Βρετανία
•  Ελλάδα  (1) 

•  Ηνωµένες Πολιτείες
 

 

  

� Γυµναστική 
 

Οι οκτώ χώρες που συµµετείχαν
αθλητών): 

•  Βέλγιο  (2) 

•  Βοηµία (1) 

•  Γαλλία (108) 

•  Γερµανία  (14) 

•  Ελβετία  (3) 

•  Ιταλία  (1) 

•  Μεγάλη Βρετανία
•  Ουγγαρία  (2) 

 

� ∆ιελκυστίνδα 
 

Οι τρεις χώρες που συµµετείχαν
αθλητών): 

•  Γαλλία (6) 

•  ∆ανία  (3) 

•  Σουηδία (3) 

 
 
 

� Κρίκετ 

 

Οι δύο χώρες που συµµετείχαν

που συµµετείχαν είναι οι εξής (σε παρένθεση ο αριθµός

Βρετανία  (4) 

Πολιτείες  (8) 

συµµετείχαν είναι οι εξής (σε παρένθεση ο αριθµός των

Βρετανία (4) 

 

συµµετείχαν είναι οι εξής (σε παρένθεση ο αριθµός των

συµµετείχαν είναι οι εξής (σε παρένθεση ο αριθµός των

αριθµός των 

αριθµός των 

αριθµός των 

αριθµός των αθλητών): 



•  Γαλλία (12) 

•  Μεγάλη Βρετανία

 

� Κροκέ 

 

Συµµετείχαν 10 αθλητές από
αθλητών): 

•  Βέλγιο (1) 

•  

•  Γαλλία (9) 

 

� Ξιφασκία 
 
 

Οι 16 χώρες που συµµετείχαν

 

•  Αργεντινή (1) 

•  Αυστρία (9) 

•  Βέλγιο (5) 

•  Γαλλία (211) 

•  Γερµανία (1) 

•  ∆ανία (1) 

•  Ελβετία (3) 

•  Ηνωµένες Πολιτείες

� Ποδηλασία 

 

Οι επτά χώρες που συµµετείχαν

•  Βέλγιο (1) 

•  Βοηµία (1) 

•  Γαλλία (58) 

•  Γερµανία (3) 

•  Μεγάλη Βρετανία
•  Ιταλία (7) 

•  Ηνωµένες Πολιτείες

Βρετανία (12) 

αθλητές από δύο µόνο χώρες (σε παρένθεση ο αριθµός των

συµµετείχαν είναι οι εξής (σε παρένθεση ο αριθµός των

Πολιτείες (3) 

 

•  Ισπανία (1) 

•  Ιταλία (8) 

•  Κούβα (1) 

•  Μεγάλη Βρετανία (3)

•  Ολλανδία (1) 

•  Ουγγαρία (5) 

•  Ρωσία (2)
[2]

 

•  Σουηδία (1) 

 

 

συµµετείχαν είναι οι εξής (σε παρένθεση ο αριθµός των

Βρετανία (1) 

Πολιτείες (1) 

αριθµός των 

αριθµός των αθλητών): 

(3) 

αριθµός των αθλητών): 



 

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ 

ΑΓΩΝΕΣ 

 

Η Ελλάδα επέµεινε στη µόνιµη τέλεση των αγώνων στην Αθήνα, όµως ο ατυχής 
πόλεµος µε την Τουρκία το 1897 και τα συνακόλουθα οικονοµικά προβλήµατα 

(βρισκόµαστε στην εποχή του «∆υστυχώς επτωχεύσαµεν») ήταν µια επαρκής αιτία 

για τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή να αναθέσει τους αγώνες στην πατρίδα του 

Βαρώνου Ντε Κουµπερτέν. 

 

Η ελληνική αποστολή, σε αντίθεση µε τα 49 των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας 
(1896), έµεινε χωρίς µετάλλιο. Ήταν τετραµελής και µετέβη στο Παρίσι µε έξοδα των 

σωµατείων Πανελλήνιος και Εθνικός Γ.Σ., στους οποίους ανήκαν οι αθλητές. Ο 

Παναγιώτης Παρασκευόπουλος ήταν 4ος στη δισκοβολία µε 34,04 και 5ος στη 

σφαιροβολία µε 11,52. Στα δύο αυτά αγωνίσµατα πήρε µέρος και ο Σωτήριος 
Βερσής, που αποκλείστηκε στα προκριµατικά. Στην ξιφασκία, ο Τηλέµαχος 
Καράκαλος και ο Ιωάννης Γεωργιάδης ακυρώθηκαν, λόγω αντικανονικών 

χτυπηµάτων. Ο αρχηγός της ελληνικής αποστολής Αλέξανδρος Μερκάτης 
(“αθάνατος” από το 1897 έως το 1925) αγωνίσθηκε στο γκολφ µε τα γαλλικά 

χρώµατα, ξεσηκώνοντας θύελλα διαµαρτυριών στην Ελλάδα. 

 

Ολυµπιακά αθλήµατα που υπήρχαν τότε, αλλά όχι 
σήµερα! 

 

1.Σκοποβολή µε ζωντανά περιστέρια 

 Ανάµεσα στα αθλήµατα που δεν περιλαµβάνονται πλέον στον κατάλογο των 

Ολυµπιακών Αγώνων είναι η σκοποβολή µε ζωντανά περιστέρια το οποίο 

πραγµατοποιήθηκε στους Ολυµπιακούς αγώνες που διοργανώθηκαν στο Παρίσι το 

1900: σχεδόν 300 πουλιά σκοτώθηκαν στη διάρκεια του αγωνίσµατος  και το χρυσό 

µετάλλιο κέρδιζε όποιος χτυπούσε τα περισσότερα περιστέρια. Νικητής αναδείχθηκε 

ο Βέλγος Λεόν Ντε Νουντέν, ο οποίος πέτυχε 21 πουλιά. O Αστραλέζος Donald 

MacIntosh, που εικονίζεται στην αρχική φωτογραφία (Getty Images) κατέλαβε την 

τρίτη θέση στη Σκοποβολή περιστεριών στην Ολυµπιάδα του 1900 το Παρίσι....  
 

 



 

 

 

2.Κροκέ  

Άλλο ένα άθληµα που είχε µία
του Παρισιού, το 1900. Στο
και προσπαθούσαν να περάσουν
συµµετείχαν δέκα αθλητές από
πρώτη φορά πήραν µέρος σε
όσο βαρετό κι αν ακούγετ
παρακολούθησε µόλις ένας
τα τρία µετάλλια, όπως ήταν
ανακοίνωση που έλεγαν πως
αθλητισµό», γεγονός που έφερε

είχε µία και µοναδική παρουσία στους Ολυµπιακούς
Στο κροκέ, οι διαγωνιζόµενοι κρατούσαν ξύλινα

περάσουν ξύλινες σφαίρες κάτω από µικρά τόξα. 

αθλητές από δύο χώρες (εννέα Γάλλοι και ένας Βέλγος
µέρος σε αγώνισµα και γυναίκες – συγκεκριµένα τρεις

αι, στο κροκέ σηµειώθηκε και ρεκόρ, καθώς το
ένας θεατής! Βαρετό όντως, ε; Κάπως έτσι θα ήταν

όπως ήταν λογικό, τα πήραν µόνο Γάλλοι και οι αρµόδιοι
έλεγαν πως το αγώνισµα αυτό «δεν έχει καµία σχέση µε

που έφερε και την κατάργησή του.  

 

Ολυµπιακούς Αγώνες 
ξύλινα µπαστούνια 

τόξα. Σε αυτό 

Βέλγος), ενώ για 

συγκεκριµένα τρεις. Ωστόσο, 

καθώς το 

θα ήταν, αφού και 
αρµόδιοι εξέδωσαν 

σχέση µε τον 

 



 

 

3.  Κολύµπι µετ’ εµποδίων

Για πρώτη και τελευταία φορά
εµποδίων στους Ολυµπιακούς
αθλητές, πέντε εθνικοτήτων
µέτρα, όχι, όµως, έτσι απλά
έπρεπε να φτάσουν µέχρι έναν
συνεχίσουν την πορεία τους
επίσης, να τις σκαρφαλώσουν
συνεχίσουν, µέχρι να φτάσουν
κατέκτησε ο 20χρονος Αυστραλός

 

 

 

 

 

 

 

εµποδίων  

τελευταία φορά πραγµατοποιήθηκε η κολύµβηση µετ' 

Ολυµπιακούς Αγώνες του Παρισιού, το 1900, όπου συµµετείχαν
εθνικοτήτων. Οι άνδρες διαγωνιζόµενοι έπρεπε να κολυµπήσουν

έτσι απλά, καθώς έπρεπε να ξεπεράσουν κάποια εµπόδια
µέχρι έναν στύλο, να τον σκαρφαλώσουν, να κατέβουν

πορεία τους, µέχρι να συναντήσουν 4 βάρκες. Τις δύο πρώτες
σκαρφαλώσουν, και έπειτα να περάσουν κάτω από τις άλλες

φτάσουν στον τερµατισµό. Για την ιστορία, το χρυσό
χρονος Αυστραλός Φρέντερικ Λέιν.  

 

όπου συµµετείχαν 12 

κολυµπήσουν 200 

εµπόδια. Πρώτα, 

κατέβουν και να 

δύο πρώτες έπρεπε, 

τις άλλες δύο και να 

το χρυσό µετάλλιο 

 



4. Μήκος µε άλογα 
Εκτός από τους ανθρώπους
τους στο άλµα εις µήκος.
φορά στους Ολυµπιακούς Αγώνες
Λάνγκεντονκ κατέκτησε το
έκανε άλµα µήκους 6.10 µέτρων
καθώς το ρεκόρ άλµατος από
δυσαρέσκεια πολλών, µε τους
αφού την προηγούµενη µέρα

 

 

 

 

ανθρώπους, και τα άλογα είχαν την ευκαιρία να δείξουν
 Το άθληµα αυτό πραγµατοποιήθηκε για µία και

Ολυµπιακούς Αγώνες του Παρισιού, το 1900. Ο Βέλγος Κόνσταντ
κατέκτησε το χρυσό µετάλλιο, µε το άλογό του Έξτρα Ντράι

 6.10 µέτρων. Ωστόσο, αυτό δεν χαρακτηρίστηκε τόσο
άλµατος από άνθρωπο ήταν στα 8.95µ., γεγονός που προκάλεσε

µε τους ιθύνοντες να λένε πως αιτία ήταν το βαρύ
προηγούµενη µέρα είχε βρέξει.  

 

 

 

 

 

δείξουν το ταλέντο 

µία και µοναδική 

Κόνσταντ Βαν 

Έξτρα Ντράι, ο οποίος 
χαρακτηρίστηκε τόσο θεαµατικό, 

που προκάλεσε τη 

βαρύ έδαφος, 

 



5.Ύψος µε άλογα 

Όπως και µε το µήκος, το ύψος
Ολυµπιακούς του Παρισιού
Γάλλος Dominique Garderes 

 

 

µήκος το ύψος µε άλογα εµφανίστηκε µόνο µία φορά στους
Παρισιού το 1900. ∆ύο αθλητές πήραν την πρώτη θέση

 Dominique Garderes και ο Ιταλός Gian Trissino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φορά στους 
πρώτη θέση και ήταν ο 

 



6.Στατικό τριπλούν  

Όπως συνέβη στους πρώτους

ξεκινούσαν από στατική θέση

αθλητές, αντί να παίρνουν φόρα

σε στατική θέση. Όπως φαίνεται

και γι' αυτό η παρουσία του

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πρώτους Ολυµπιακούς Αγώνες, που όλα τα αγωνίσµατα

στατική θέση, έτσι έγινε και µε το τριπλούν, το 1900 στο

παίρνουν φόρα, προκειµένου να κάνουν το άλµα τους, ήταν

Όπως φαίνεται, ήταν περισσότερο ξεκαρδιστικό, παρά

παρουσία του κράτησε µέχρι το 1912, στους αγώνες της Στοκχόλµης

αγωνίσµατα άλµατος 

 1900 στο Παρίσι. Οι 

τους, ήταν 

παρά θεαµατικό, 

της Στοκχόλµης.  

 



7. Το παιχνίδι της παλάµης

Το «παιχνίδι της παλάµης
αυτό εµφανίστηκε µόνο στους

αντίπαλοι έπαιζαν στην ουσία

τα χέρια τους. Παρά το γεγονός

αυτός που πήρε το χρυσό µετάλλιο

αγώνισµα υπήρχε και στους

Στην πορεία προστέθηκαν και

ξέρουµε σήµερα, το τένις. Πολλοί

tennis», δηλαδή «αληθινό τένις

 

 

 

 

 

 

παλάµης  

παλάµης» ήταν ο προάγγελος του σηµερινού τένις. Το

µόνο στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, το 1908, 

στην ουσία τένις, σε κλειστό χώρο, αλλά χωρίς ρακέτες

το γεγονός ότι αυτό το παιχνίδι ήταν γαλλικής προέλευσης

χρυσό µετάλλιο ήταν ο Αµερικάνος Τζέι Γκουλντ. Το

στους Αγώνες του Παρισιού, το 1900, σε υπαίθριο

προστέθηκαν και ξύλινες ρακέτες, µέχρι που έφτασε στη µορφή

τένις. Πολλοί είναι αυτοί, άλλωστε, που το αποκαλούν

αληθινό τένις».  

 

τένις. Το άθληµα 

Λονδίνου το 1908, και οι 

ρακέτες. Μόνο µε 

γαλλικής προέλευσης, 

Γκουλντ. Το ίδιο 

υπαίθριο, όµως, χώρο. 

στη µορφή που το 

αποκαλούν «real 

 



8.∆ιελκυνστίδα 

Η διελκυστίνδα (αγγλ. Tug

οµάδων, οι οποίες τραβούν

προς το µέρος της. Η διελκυστίνδα

1900 ως το 1920, ενώ συµπεριλήφθηκε

του 1906 στην Αθήνα, στη λεγόµενη

πρόγραµµα των αγωνισµάτων

άθληµα, αναγνωρισµένο από

 

 

 

 

. Tug-of-War) είναι ένα άθληµα που παίζεται µεταξύ

τραβούν ένα σχοινί προσπαθώντας η µία να τραβήξει

διελκυστίνδα στους Ολυµπιακούς Αγώνες διεξαγόταν

συµπεριλήφθηκε και στους Β΄ ∆ιεθνείς Ολυµπιακούς

στη λεγόµενη µεσοολυµπιάδα. Αρχικά ήταν ενταγµένη

αγωνισµάτων στίβουαλλά αργότερα λογιζόταν ως ανεξάρτητο

αναγνωρισµένο από τη ∆.Ο.Ε. 

 

 

 

 

 

 

παίζεται µεταξύ δύο 

τραβήξει την άλλη 

διεξαγόταν από το 

Ολυµπιακούς Αγώνες 

ήταν ενταγµένη στο 

ανεξάρτητο 

 



Στους Αγώνες του 1900 δεν
δόθηκε ασηµένιο µετάλλιο
Η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή
µετάλλια για όσους κέρδισαν
εξισώσει τους αρχικούς Ολυµπιακούς
 

Παρακάτω φαίνονται οι δέκα

 

 

Θέση Χώρα 

1  Γαλλία 

2  ΗΠΑ 

3 
 Ηνωµένο 

Βασίλειο 

4  Μικτή οµάδα 

5  Ελβετία 

6  Βέλγιο 

7  Γερµανία 

8  Ιταλία 

9  Αυστραλία 

10  ∆ανία 

ΜΕΤΑΛΛΙΑ 

 1900 δεν δόθηκαν χρυσά µετάλλια. Για την πρώτη θέση
µετάλλιο και αντίστοιχα για τη δεύτερη χάλκινο µετάλλιο

Ολυµπιακή Επιτροπή όρισε αναδροµικά τα χρυσά, αργυρά και
κέρδισαν την 1η, 2η και 3η θέση αντίστοιχα, προκειµένου

αρχικούς Ολυµπιακούς Αγώνες σύµφωνα µε τα τρέχοντα

οι δέκα χώρες που κατέκτησαν τα περισσότερα µετάλλια

Χρυσά Ασηµένια Χάλκινα 

26 41 34 

19 14 14 

15 6 9 

6 3 3 

6 2 1 

5 5 5 

4 2 2 

2 2 0 

2 0 3 

1 3 2 

πρώτη θέση 

µετάλλιο. 

αργυρά και χάλκινα 

προκειµένου να 

τρέχοντα βραβεία.
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περισσότερα µετάλλια: 

Σύνολο 

101 

47 

30 

12 

9 

15 

8 

4 

5 

6 



Σεντ Λούις (1904) 

Οι Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες 1904, οι Αγώνες της 3ης Ολυµπιάδας της 

σύγχρονης εποχής, διοργανώθηκαν στο Σεντ Λούις των Ηνωµένων Πολιτειών από 

τις 1 Ιουλίου έως και τις 23 Νοεµβρίου. ∆υστυχώς, οι St Louis Αγώνες 

επανειληµµένες όλα τα λάθη του 1900. Τα διάφορα διαγωνισµοί απλώνονται πάνω 

από τέσσερις-και-α-µισό µήνες και χάθηκαν στο χάος της Παγκόσµιας Έκθεσης για 

τον εορτασµό της αγοράς του εδάφους Λουιζιάνα από τη Γαλλία.Οι Ολυµπιακοί 

Αγώνες του 1904 ήταν η πρώτη στην οποία χρυσά, αργυρά και χάλκινα µετάλλια 

απονεµήθηκαν για πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση. Πυγµαχία, ελεύθερη πάλη, 

δέκαθλο και µια εκδήλωση αλτήρες όλα έκαναν το ντεµπούτο τους στο πρόγραµµα. 

 

 



ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

∆ιελκυστίνδα:  Χαρακτηριστικό παράδειγµα, οι Η.Π.Α., που το 1904 πήραν 

και τα τρία µετάλλια, µε τους Βρετανούς να κάνουν το ίδιο ακριβώς το 1908. Παρόλα 

αυτά, στους Αγώνες του Σεντ Λούις, το 1904, υπήρχε και ελληνική συµµετοχή. 

 

Βύθιση Αποστάσεων:  Η βύθιση αποστάσεων πραγµατοποιήθηκε στο Σεντ 

Λούις το 1904, για µία και µοναδική φορά. Οι αθλητές πηδούσαν, από στατική θέση, 

µέσα σε µία πισίνα κι έπρεπε να µείνουν ακίνητοι, κάτω από το νερό, για 60 δεύτερα 

ή µέχρι να µην αντέξουν άλλο. Έπειτα, ένας κριτής µετρούσε την απόσταση που είχε 

διανύσει το σώµα των διαγωνιζοµένων από το αρχικό σηµείο βύθισης. Επίσης, για να 

συµµετέχει κάποιος σε αυτό το αγώνισµα, δεν ήταν ανάγκη να είναι φιτ και 

γραµµωµένος. Ίσα ίσα... Όσο πιο βαρύς ήταν, τόσο περισσότερες ήταν και οι 

πιθανότητες να νικήσει.  

 



Το µακροβούτι: Θυµάσαι που ως παιδί περνούσες τα καλοκαίρια σου στις 

παραλίες, κάνοντας µακροβούτια και κόντρες µε την παρέα σου για το ποιος θα 

διανύσει τη µεγαλύτερη απόσταση; Ε, λοιπόν, αυτό ήταν Ολυµπιακό Αγώνισµα, λίγο 

διαφορετικό, όµως, από αυτό που φαντάζεσαι. Εδώ, ο αθλητής βουτούσε µε δύναµη 

στο νερό κι έπρεπε να αποµακρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από το σηµείο 

εκκίνησης, χωρίς, όµως, να κουνά τα άκρα του. Μετά από 60 δεύτερα, οι 

συµµετέχοντες έµεναν ακίνητοι στην επιφάνεια και περνούσαν οι κριτές, οι οποίοι 

µετρούσαν την απόσταση που είχε κάνει ο καθένας. Το µακροβούτι, ωστόσο, 

δέχθηκε αυστηρές κριτικές, οι οποίες υποστήριζαν ότι αυτό «δεν αποτελεί άθληµα», 

ενώ κι ένας δηµοσιογράφος των New York Times είχε περιγράψει το αγώνισµα ως 

«ό,τι πιο αργό έχει υπάρξει στην ιστορία του διαγωνισµού». Ίσως για αυτό 

πραγµατοποιήθηκε µόνο στους Αγώνες του Σεντ Λούις, το 1904, και ποτέ ξανά.  

 

Ροκέ: Μπορεί η ονοµασία να σε παραπέµπει σε σκάκι, ωστόσο, το ροκέ αποτελεί 

µια παραλλαγή του κροκέ, που αναφέραµε πιο πάνω. Το συγκεκριµένο άθληµα έκανε 

την εµφάνισή του το 1904 στους Ολυµπιακούς του Σεντ Λούις και σε αυτό οι παίκτες 

κρατούσαν ξύλινα µπαστούνια και προσπαθούσαν να χτυπήσουν µπάλες, παρόµοιες 

µε αυτές του µπιλιάρδου, σε ένα αµµώδες γήπεδο. Το ροκέ δεν ήταν ιδιαίτερα 

διαδεδοµένο, πέρα από τις Η.Π.Α., και γι' αυτό συµµετείχαν µόνο Αµερικανοί 

αθλητές. 

 



Άλµα του Πλάγιου Ίππου Αντρών: Άθληµα που είχε εµφανιστεί µόνο 

σε άλλη µία Ολυµπιάδα, στο Σεντ Λούις το 1904. Η βαθµολογία του ήταν 10 γεγονός 

που τον καθιστά τον πρώτο αθλητή µε απόλυτο δεκάρι. 

 

Αναρρίχηση σε σκοινί: Οι συµµετέχοντες στο άθληµα της Αναρρίχησης σε 

Σχοινί άρχιζαν την προσπάθειά τους καθιστοί στο έδαφος µε το κάτω άκρο ενός 

σχοινιού ύψους 8 µέτρων κρεµασµένο ανάµεσα στα ανοιχτά πόδια τους. Στην 

αναρρίχηση µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν µόνο τα χέρια τους, ενώ απαγορευόταν 

να χρησιµοποιήσουν τα πόδια τους ακόµα και για την αρχική ώθηση. Το κλειδί της 

επιτυχίας ήταν η φόρα που θα έπαιρναν µε την εκρηκτική, απότοµη ώθηση του 

κορµού τους. Σε ορισµένες παραλλαγές οι αναρριχητές έπρεπε να έχουν το σώµα 

τους σε ορθή γωνία, δηλαδή µε τα πόδια τεντωµένα, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

αναρρίχησης. Στο άλλο άκρο του σχοινιού υπήρχε ένα «ντέφι», µια επίπεδη 

επιφάνεια καλυµµένη µε φούµο. Επιστρέφοντας στο έδαφος ο αθλητής έπρεπε να 

δείξει τα λερωµένα δάχτυλά του για να αποδείξει ότι είχε αγγίξει το ντέφι. Το 1904 το 

χρυσό µετάλλιο στην αναρρίχηση κέρδισε ο θρυλικός Αµερικανός Τζορτζ Άυζερ, που 

εκείνη τη χρονιά κέρδισε συνολικά έξι ολυµπιακά µετάλλια παρά το ξύλινο πόδι του. 

 

 

 



Τοξοβολία: 

Στις πρώτες Ολυµπιάδες ο τρόπος διεξαγωγής του αθλήµατος και ο αριθµός των 

αγωνισµάτων δεν ήταν σταθερός. Το 1904 στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ έγιναν έξι 

αγωνίσµατα µόνο µε αθλητές των ΗΠΑ αλλά πήραν µέρος για πρώτη φορά και 

γυναίκες. 

 

 

 

ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ: 

Το µπέιζµπολ αν και παλιό άθληµα εντάχθηκε στο πρόγραµµα των Ολυµπιακών 

Αγώνων µόλις το 1992 µαζί µε το αντίστοιχο γυναικείο άθληµα του σόφτµπολ. Όµως, 

αναφέρεται πως είχε συµπεριληφθεί ως άθληµα επίδειξης ήδη από την Ολυµπιάδα 

του 1904 στο Σεντ Λούις. Έχει αποφασιστεί να αποµακρυνθεί και πάλι από τους 

αγώνες το 2012, όπως και το σόφτµπολ. Η πρώτη ανεπίσηµη παρουσία του 

µπέιζµπολ σε Ολυµπιάδα αναφέρεται το 1904 στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ, ως άθληµα 

επίδειξης µεταξύ αµερικανικών συλλόγων. 

 



ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: 

Η καλαθοσφαίριση εντάχθηκε στα ολυµπιακά αθλήµατα της ανδρικής κατηγορίας 

κατά τους Αγώνες του Βερολίνου (1936) και από τότε βρίσκεται µόνιµα στο 

πρόγραµµα των Θερινών Ολυµπιακών Αγώνων. Νωρίτερα είχε παρουσιαστεί δύο 

φορές ως άθληµα επίδειξης, το 1904 και το 1924. 

 

ΠΥΓΜΑΧΙΑ: 

Η πυγµαχία είναι ένα από τα παλιότερα ολυµπιακά αθλήµατα, αφού µπήκε στις 

Ολυµπιάδες το 1904 στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ. Η πυγµαχία είναι το µοναδικό 

άθληµα, στο οποίο δεν διεξάγονται αγώνες γυναικών στις Ολυµπιάδες. Οι αθλητές 

της πυγµαχίας αγωνίζονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το βάρος τους. Οι κατηγορίες 

αυτές έχουν αλλάξει πολλές φορές στην πορεία των Ολυµπιάδων,  το 1904 ήταν επτά. 

 



ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ: 

  
Η αντισφαίριση ή τένις, όπως είναι περισσότερο γνωστό το άθληµα, υπήρξε αποτελεί 

ένα από τα πρώτα ολυµπιακά αθλήµατα. Στους αγώνες του 1896, 1900, 1904, 1988, 

1992 δόθηκαν δύο χάλκινα µετάλλια, διότι δεν έγινε αγώνας για την τρίτη θέση. 

 

Υ∆ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: 

Η υδατοσφαίριση ή γουότερ πόλο είναι από τα πιο παλιά ολυµπιακά αθλήµατα, αφού 

συµπεριλήφθηκε στις σύγχρονες Ολυµπιάδες από τη Β΄ Ολυµπιάδα του 1900 στο 

Παρίσι. Το 1900 στο Παρίσι υπήρχαν τέσσερις γαλλικές οµάδες ανάµεσα στις επτά 

συµµετοχές ενώ ακραία περίπτωση θεωρείται η διοργάνωση του 1904 στο Σεντ 

Λούις, στην οποία µετείχαν µόνο τρεις αµερικανικοί σύλλογοι που µοιράστηκαν τα 

µετάλλια. 

 



ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ: 

  
Η άρση βαρών είναι ένα από τα κλασικά ολυµπιακά αθλήµατα, αφού διεξάγεται στις 
Ολυµπιάδες από το 1896 στην Αθήνα. Από το 2000 διεξάγονται και αγώνες 
γυναικών. Το 1900 στο Παρίσι το άθληµα δεν συµπεριλήφθηκε στο πρόγραµµα. 

Όµως, υπήρχετόσο το 1904 στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ όσο και στους 
µεσοολυµπιακούς του 1906 στην Αθήνα.Το 1904 στο Σεντ Λούις έγινε το αγώνισµα 

των δύο χεριών και  
ένα άλλο αγώνισµα µε αλτήρες σε δέκα γύρους µε βαθµολογία, το οποίο δεν 

επαναλήφθηκε. Υπάρχουν τρεις κινήσεις (στυλ) άρσης βαρών και ο αθλητής µπορεί 

να κάνει µόνο τρεις προσπάθειες σε κάθε κίνηση σε όποιο βάρος επιλέξει. 1. Αρασέ: 

άρση σε ένα χρόνο: από το έδαφος απευθείας πάνω από το κεφάλι. 2. Επολέ-ζετέ: 

άρση σε δύο χρόνους: από το έδαφος στους ώµους κι έπειτα πάνω από το κεφάλι. 3. 

Ντεβελοπέ: άρση σε τρεις χρόνους: από το έδαφος στα γόνατα, µετά στους ώµους και 

τέλος πάνω από το κεφάλι. 

 



ΠΑΛΗ: 

Η πάλη είναι ένα από τα κλασικά ολυµπιακά αθλήµατα. Στους άνδρες υπάρχουν δύο 

στυλ πάλης, η ελληνορωµαϊκή, στην οποία επιτρέπονται λαβές µόνο πάνω από τη 

µέση και η ελεύθερη, στην οποία επιτρέπονται λαβές και στα πόδια. Οι αθλητές 

αγωνίζονται σε επτά κατηγορίες στο κάθε στυλ ανάλογα µε το βάρος τους. Γυναικεία 

πάλη γίνεται µόνο στο ελεύθερο στυλ και οι αθλήτριες χωρίζονται σε 39 τέσσερις 

κατηγορίες βάρους. Το 1904 στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ έγινε µόνο ελευθέρα πάλη σε 

επτά κατηγορίες. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ

 

Θέση Χώρα 

1 ΗΠΑ (διοργανώτρια)

 

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ: 

 

Χρυσά Ασημένια Χάλκινα 

διοργανώτρια) 78 82 79 

Εναρξη: 1/7/1904

Λήξη: 23/11/1904

Χώρα: ΗΠΑ (USA)

Αθλήµατα: 17

Αγωνίσµατα: 91

Χώρες: 13

Αθλητές: 681

Αθλήτριες: 8 
 

 

Σύνολο 

239 
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                                 ΑΘΛΗΤΕΣ: 

 

Στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Σεντ Λούις συµµετείχαν 651 αθλητές (645 άνδρες 
και 6 γυναίκες) από 12 χώρες (ΗΠΑ, Αυστραλία, Αυστρία, Καναδάς, Κούβα, Γαλλία, 

Γερµανία, Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Νότιος Αφρική, Ελβετία). Για 

πρώτη φορά απονεµήθηκαν χρυσά, αργυρά και χάλκινα µετάλλια, ενώ 

κατοχυρώθηκαν και οι αρχές του ερασιτεχνισµού. Για να είχε κάποιος αθλητής την 

ταυτότητα του ερασιτέχνη, θα έπρεπε να µην έχει: ∆εχτεί χρήµατα, αγωνιστεί µε 

ψευδώνυµο, πουλήσει ή έχει βάλει σε ενέχυρο τα έπαθλά του, βάλει χρηµατικό 

στοίχηµα και τέλος να αποτελεί αποδεδειγµένα µέλος ερασιτεχνικού σωµατείου. 

Στα µετάλλια επικράτησαν συντριπτικά οι ΗΠΑ, αφού είχαν και τους περισσότερους 
αθλητές στη διοργάνωση. Κέρδισαν συνολικά 239 (78-82-79), έναντι 13 της 
Γερµανίας (4-4-5) και 9 της Κούβας (4-2-3). 

Αδιαµφισβήτητα, η πιο ηρωική µορφή των αγώνων υπήρξε ο 34χρονος αµερικανός 
αθλητής της γυµναστικής Τζορτζ Άιζερ, ο οποίος κατέκτησε 6 µετάλλια (3 χρυσά, 2 

αργυρά, 1 χάλκινο), παρότι το ένα του πόδι ήταν ξύλινο. Άλλες µεγάλες µορφές της 
3ης Ολυµπιάδας ήταν οι συµπατριώτες του Άρτσι Χαν, µε 3 χρυσά (60 µ., 100 µ., 200 

µ.,), Τζέιµς Λαϊτµπόντι, µε 3 χρυσά (800 µ., 1.500 µ., 2.590 µ. στιπλ) και Ρέιµοντ 
Ιράι, επίσης, µε 3 χρυσά στα αγωνίσµατα άνευ φοράς (µήκος, τριπλούν, ύψος). 

 



 

Τζορτζ Αιζερ: 

 

Ο Αιζερ ήταν Αµερικάνος. Αν αγωνιζόταν σήµερα δε θα συµµετείχε στους 

κανονικούς Ολυµπιακούς, αλλά στους Special Olympics, γιατί ύστερα από ένα 

ατύχηµα είχε χάσει το πόδι του και το είχε αντικαταστήσει µε ξύλινο. 

 



 

 

Οι διακρίσεις του Άισερ στους Ολυµπιακούς Αγώνες: 

ΧΡΥΣΟ    1904   Σεντ Λούις    Αναρρίχηση επί κάλω 

ΧΡΥΣΟ    1904   Σεντ Λούις    Άλµα 

ΧΡΥΣΟ    1904   Σεντ Λούις    Παράλληλοι ζυγοί 

ΑΣΗΜΕΝΙΟ 1904   Σεντ Λούις    Σύνθετο ατοµικό 

ΑΣΗΜΕΝΙΟ 1904   Σεντ Λούις    Πλάγιος ίππος 

ΧΑΛΚΙΝΟ  1904   Σεντ Λούις    Μονόζυγο 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΚΟΝΕΣ  ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

� https://youtu.be/VMLTQIfvehE 

 

� https://youtu.be/iGFU-DyIzYA 

 

� https://youtu.be/lRj2d3mvTUk 

 

 

 

 



Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες ΛΟΝ∆ΙΝΟ 1908 
Οι Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες 1908, οι Αγώνες της 4ης Ολυµπιάδας της 

σύγχρονης εποχής, διοργανώθηκαν στο Λονδίνο των Ηνωµένου Βασιλείου από τις 27 

Απριλίου έως και τις 31 Οκτωβρίου. 

 

Οι 4οι Ολυµπιακοί Αγώνες είχαν ανατεθεί αρχικά στη Ρώµη, αλλά λόγω της 

µεγάλης έκρηξης του ηφαιστείου του Βεζούβιου το 1906, που προκάλεσε µεγάλες 

οικονοµικές πληγές στην Ιταλία, η ∆ΟΕ αποφάσισε να αναθέσει τη διοργάνωση στο 

Λονδίνο, που είχε την εµπειρία από άλλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως το τουρνουά 

τένις του Γουίµπλετον. 

Οι Άγγλοι επανέφεραν τους Ολυµπιακούς Αγώνες στη σωστή τους ρότα κι 

έθεσαν τις βάσεις για τη µετέπειτα άρτια διοργάνωσή τους. Αν και εντάχθηκαν σε 

εµπορική έκθεση και διήρκεσαν έξι µήνες (27 Απριλίου - 31 Οκτωβρίου), ο 

αθλητισµός νίκησε κατά κράτος το εµπόριο. 

Οι αγώνες τελικά έγιναν στο Λονδίνο όπου και είχαν πολύ καλή διοργάνωση, 

καλές επιδόσεις και συναγωνισµό. Πάνω από 100.000 θεατές παρακολούθησαν τους 

αγώνες σ’ ένα επιβλητικό στάδιο και η συµµετοχή των αθλητών ήταν πολύ µεγάλη. 

Αν και οι Βρετανοί έχουν την φήµη των αµερόληπτων και δίκαιων κριτών υπήρχαν 

πολλά παράπονα ότι µεροληπτούσαν υπέρ της οµάδας τους. Νέα αγωνίσµατα που 

εµφανίστηκαν τότε ήταν το χόκεϊ, η τοξοβολία, το πόλο µε άλογα και το πατινάζ. 

Είναι η πρώτη Ολυµπιάδα όπου οι δηλώσεις συµµετοχής γίνονται σε εθνική και όχι 



σε ατοµική βάση. Οι Βρετανοί σάρωσαν κυριολεκτικά στα µετάλλια κερδίζοντας 56 

χρυσά έναντι 23 των Αµερικάνων και 8 των Σουηδών. 

Η πολιτική έκανε για πρώτη φορά την εµφάνισή της στους Ολυµπιακούς 

Αγώνες. Στους Φιλανδούς, που η χώρα τους τελούσε υπό ρωσική κατοχή, δεν 

επετράπη να φέρουν τη σηµαία τους και αυτοί αντί της ρωσικής προτίµησαν να 

παρελάσουν χωρίς σηµαία. Ο σηµαιοφόρος της αµερικανικής οµάδας Ραλφ Ρόουζ 

αρνήθηκε να γείρει τη σηµαία για να τιµήσει το βασιλικό ζεύγος της Μεγάλης 

Βρετανίας. «Αυτή η σηµαία δεν υποκλίνεται σε κανένα βασιλιά» δικαιολογήθηκε και 

από τότε η «αστερόεσσα» δεν 

υποκλίνεται σε κανένα αρχηγό 

κράτους. 

Από τότε χρονολογείται και η 

ρήση που συνοδεύει τους 

Ολυµπιακούς Αγώνες: «Το 

σπουδαιότερο στους Ολυµπιακούς 

Αγώνες δεν είναι η νίκη, αλλά η 

συµµετοχή, όπως ακριβώς το 

σπουδαιότερο στη ζωή δεν είναι ο 

θρίαµβος, αλλά ο αγώνας». Το είπε ο 

Αρχιεπίσκοπος της Πενσυλβάνιας και 

το επανέλαβε ο Πιερ Ντε 

Κουµπερτέν. 

Στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Λονδίνου συµµετείχαν 2008 αθλητές (1.971 

άνδρες και 37 γυναίκες) από 22 χώρες. Τα περισσότερα µετάλλια κατέκτησε η 

Μεγάλη Βρετανία, συνολικά 146 (56-51-39), έναντι 47 (23-12-12) των ΗΠΑ και 25 

της Σουηδίας (8-6-11). 

 



 

Το πρόσωπο των αγώνων: 

Στις 24 Ιουλίου έγινε ο µαραθώνιος δρόµος που κι αυτή τη φορά έµελλε όχι 

µόνο να συγκινήσει αλλά και να συγκλονίσει τους θεατές και να µείνει στην ιστορία 

σαν ο πιο πολυσυζητηµένος. Ο Ντοράντο Πιέτρι, ήταν ένας µικρόσωµος οδηγός ταξί 

από το Κάπρι της Ιταλίας, πήρε την πρωτοπορία στον µαραθώνιο λίγο πριν λήξει η 

διαδροµή και µπήκε πανηγυρικά πρώτος στο στάδιο. Ο Ντοράντο είχε όµως 

κουραστεί από την διαδροµή και δεν άντεξε ελάχιστα µέτρα πριν τερµατίσει. Ο 

κόσµος που παρακολούθησε εµβρόντητος το τι γινότανε άρχισε ξαφνικά να τον 

χειροκροτεί. ∆υστυχώς γι’ αυτόν η βοήθεια που πήγαν να του προσφέρουν γιατροί 

και κριτές τον ακύρωσε εν αγνοία τους. Εν τω µεταξύ µέσα στο στάδιο µπαίνει ο 

Αµερικανός John Ηanse. Οι Βρετανοί, µη θέλοντας Αµερικανό νικητή στον 

µαραθώνιο, βοήθησαν τον Ντοράντο να τερµατίσει πρώτος. Φυσικά η οµάδα των 

ΗΠΑ έκανε ένσταση. Ο Αµερικανός πήρε το χρυσό µετάλλιο και ο Ντοράντο µπήκε 

στο νοσοκοµείο. Η βασίλισσα Αλεξάνδρα, συγκινηµένη από το δράµα του Ιταλού, 

τον επισκέφθηκε στο νοσοκοµείο και του απένειµε χρυσό κύπελλο. Ο θρύλος του 

έγινε τραγούδι από τον Ιρβιγκ Μπέρλιν. Ο Ντοράντο και ο Αµερικανός νικητής 

αναµετρήθηκαν άλλες δύο φορές σε µαραθώνιο δρόµο αργότερα, µε νικητή τον 

Ιταλό. Ο Ντοράντο έκανε µια λαµπρή καριέρα σαν αθλητής, αλλά δεν µπόρεσε να 

κατακτήσει την µεγαλύτερη δόξα για έναν αθλητή, το ολυµπιακό µετάλλιο. 

 

Στα αξιοσηµείωτα της σκοποβολής, η ανεπανάληπτη επιτυχία ενός γηραιού 

αθλητή και η αφηρηµάδα ή άγνοια των ρώσων ιθυνόντων. Ο σουηδός αθλητής της 

σκοποβολής Όσκαρ Σβαν έγραψε ιστορία, δηµιουργώντας ένα ακατάρριπτο έως 

σήµερα ρεκόρ: στα 60 του χρόνια κατέκτησε 2 χρυσά µετάλλια κι ένα χάλκινο, ενώ 

αξίζει να υπογραµµιστεί ότι στα 64 του, το 1912, πήρε 2 µετάλλια και στα 72 του, το 

1920, πρόσθεσε στη συλλογή του ένα ακόµη. Η ρωσική οµάδα της σκοποβολής 

έφτασε στο Λονδίνο, όταν οι αγώνες είχαν τελειώσει. Αιτία; Οι 12 µέρες διαφοράς 



µεταξύ Ιουλιανού και Γρηγοριανού ηµερολογίου, που ξέχασαν να υπολογίσουν οι 

Ρώσοι. 

  



 

O Ιρλανδο - Καναδός αθλητής Robert Kerr (1882 - 1963) νικητής στα 200 

µέτρα στο White City Stadium, στις 23 Ιουλίου του 1908. 

 

Ο νικητής στη σφύρα. 

  



Η Ελληνική Συμμετοχή 

Η χώρα µας συµµετείχε στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Λονδίνου µε 20 

αθλητές. Στην τελετή έναρξης φορούσαν για πρώτη φορά οµοιόµορφες στολές: 

Λευκή φανέλα µε κεντηµένη στο στήθος την ελληνική σηµαία και λευκό παντελονάκι 

µε κατακόρυφες µπλε γραµµές στα πλάγια. Αρχηγός της αποστολής ήταν ο 

γυµναστής Ιωάννης Χρυσάφης και σηµαιοφόρος ο ολυµπιονίκης δισκοβολίας 

Νικόλαος Γεωργαντάς. 

Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας ήταν ο µεγάλος πρωταγωνιστής από ελληνικής 

πλευράς µε δύο ασηµένια µετάλλια, στο µήκος και το ύψος άνευ φοράς. Ασηµένιο 

ήταν και το τρίτο ελληνικό µετάλλιο µε τον Μιχάλη ∆ώριζα στον ακοντισµό. 

Χάλκινο µετάλλιο έπρεπε να έχει απονεµηθεί και στον σκοπευτή Αναστάσιο Μεταξά, 

που ισοβάθµησε στην τρίτη θέση του τραπ µε τον Βρετανό Αλεξάντερ Μόντερ 

(µπαράζ δεν υπήρχαν τότε). Όµως, στη βάση δεδοµένων της ∆ΟΕ ο έλληνας 

σκοπευτής αναφέρεται ως 4ος. 



 

Ο Κώστας Τσικλητήρας αναδείχθηκε µεγάλη µορφή των αγώνων για τα 

Ελληνικά χρώµατα. Εντυπωσιακός αθλητής 1.92 µ. ύψος µόλις 20 χρονών κατέκτησε 

2 ασηµένια µετάλλια στο µήκος και ύψος άνευ φόρας µε επιδόσεις 3.23 µ. και 1.95µ. 

αντίστοιχα. Εξίσου εντυπωσιακός αποδείχθηκε ο γεννηµένος στην 

Κωνσταντινούπολη Μιχάλης ∆ώριζας που κατέκτησε το ασηµένιο µετάλλιο στον 

ακοντισµό µε βολή 51.36 µ. Ένα ακόµα µετάλλιο για την Ελλάδα, χάλκινο, κέρδισε 

στην σκοποβολή, στη βολή κατά πήλινων δίσκων ο αρχιτέκτονας του Παναθηναϊκού 

Σταδίου Αναστάσιος Μεταξάς στο Κυνηγετικό Όπλο. Ο Έλληνας λογοτέχνης 

Ζαχαρίας Παπαντωνίου ήταν ο δηµοσιογράφος της ελληνικής αποστολής. 

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΟΥΡΑΣ 4ος ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟ 



Το 1908 στους Ολυµπιακούς του Λονδίνου 

τελέσθηκαν 2 αγωνίσµατα Ακοντισµού. Οι Αγώνες 

περιελάµβαναν πολλά περίεργα – κατά τη διεξαγωγή 

τους – λόγω της ιδιοµορφίας, αλλά και της 

ισχυρογνωµοσύνης των Άγγλων που εφήρµοζαν 

κανονισµούς οι οποίοι δεν είχαν καθιερωθεί διεθνώς. 

Στο αγώνισµα του Ελεύθερου Ακοντισµού ο Μιχαήλ 

∆ώριζας κατετάγη 2ος µε 51.36 και ο Χαράλαµπος 

(αλλού αναφέρεται και ως Κωνσταντίνος) Ζούρας 4ος 

µε επίδοση 48.61. Αθλητής του Πανελληνίου Γ.Σ ο 

Ζούρας γεννήθηκε το 1885 και έφυγε από τη ζωή το 

1972. Ήταν βασικά αθλητής όλων των ρίψεων, 

πρωταθλητής Ελλάδος στη ∆ισκοβολία και το 

Πένταθλο. Πολυµαθέστατος και άνθρωπος της 

επιστήµης και των γραµµάτων, σπούδασε ιατρός στο 

Πανεπιστήµιο Αθηνών και µε ιδιαίτερη ευγένεια αλλά 

και αποτελεσµατικότητα ασκούσε το επάγγελµά του, µέχρι τα βαθιά γεράµατά του. 

Είχε βέβαια ένα ιδιαίτερο εγωισµό και ένα αριστοκρατικό στυλ, κάτι που δεν του 

επέτρεψε να ασχοληθεί µε τα διοικητικά του ΠΓΣ, παρ’ όλον ότι αγαπούσε ιδιαίτερα 

το Σύλλογό του. 

Ο ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΝΑΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Οι IV Ολυµπιακοί Αγώνες του Λονδίνου το 1908 διήρκεσαν 187 ηµέρες από 

27 Απριλίου µέχρι 31 Οκτωβρίου. ∆ηµιούργησαν νέο Ολυµπιακό ρεκόρ διάρκειας, 

κατά 16 ηµέρες περισσότερο από τους Αγώνες στο Παρίσι το 1900. Φυσικά οι 

αθλητές δεν ήτα απαραίτητο να παραµείνουν εκεί όλο αυτό το διάστηµα. Όµως, ο 

ιδιαίτερα σκληροτράχηλος Φραγκίσκος Μαυροµµάτης, σκοπευτής της ΠΣΕ, που 

ήταν το 1908 ήδη 38 ετών και αργότερα έγινε Πρόεδρος, έµεινε περισσότερο από 

όλους εκεί. Καθώς µετείχε σε όλα τα αγωνίσµατα. Ποια ήταν αυτά: Πολεµικό 

Τυφέκιο, Ελεύθερο Τυφέκιο, Καραµπίνα Ακριβείας, Κυνηγετικό Όπλο (Τραπ), 

Περίστροφο, Πιστόλι Ταχύτητας και Ελεύθερο Πιστόλι. Χαλκέντερος και 

πεισµατάρης, τότε και µετά, δεν υποχωρούσε ούτε υπαναχωρούσε σε ότι έβαζε στο 

µυαλό του. Η προεδρία του στην Πανελλήνια Σκοπευτική Εταιρία έµεινε ιστορική. 

Αλλά και οι Ολυµπιακές του συµµετοχές στα αγωνίσµατα του προγράµµατος επίσης 

υπήρξαν µοναδικές. Εκτός από τους Ολυµπιακούς του 1908 µετείχε και σ’ αυτούς 

του  1912 στη Στοκχόλµη. ∆εδοµένου ότι είχε αγωνισθεί και το 1906 στους Μεσο – 

Ολυµπιακούς των Αθηνών, έχουµε 3 παρουσίες όπου συνολικά κατάκτησε τις εξής 

θέσεις: Μια φορά 4ος, τρεις φορές 5ος, µια φορά 6ος, τρεις φορές 7ος, µια φορά 9ος, 

όπως επίσης από µια φορά: 17ος, 18ος, 22ος, 25ος, 26ος, 29ος και 34ος. 

 



Μετάλλια 

Παρακάτω φαίνονται οι δέκα χώρες που κατέκτησαν τα περισσότερα 

µετάλλια 

Θέση Χώρα Χρυσά Ασημένια Χάλκινα Σύνολο 

1 

 Ηνωμένο 

Βασίλειο 

(διοργανώτρια) 

56 51 39 146 

2  ΗΠΑ 23 12 12 47 

3  Σουηδία 8 6 11 25 

4  Γαλλία 5 5 9 19 

5  Γερμανία 3 5 5 13 

6  Ουγγαρία 3 4 2 9 

7  Καναδάς 3 3 10 16 

8  Νορβηγία 2 3 3 8 

9  Ιταλία 2 2 0 4 

10  Βέλγιο 1 5 2 8 

 



 

Ο αµερικανός αθλητής του άλµατος εις ύψος Leroy Holmes. 

 

Σφαιροβολία Ralph Rose 



 

 

 



 

Μια ∆ανέζα γυµνάστρια κάνει επίδειξη στη γυµναστική. Το αγώνισµα θα µπει 

στο πρόγραµµα αργότερα στην ολυµπιάδα του Άµστερνταµ το 1928. 

 



 

Σαν γενικό συµπέρασµα είναι ότι οι Ολυµπιακοί Αγώνες βρίσκουν τελικά τον 

σωστό δρόµο και ενώ µέχρι το 1908 το µέλλον τους ήταν αβέβαιο, τώρα πλέον είναι 

µια πραγµατικότητα. 

Στους Αγώνες του Λονδίνου το 1908 τελέσθηκαν 109 αγωνίσµατα. Τα Σπορ 

τα οποία τελέσθηκαν ήσαν τα εξής: Στίβος, Πάλη, Πυγµαχία, Ξιφασκία, Σκοποβολή, 

Τοξοβολία, Ιππικό Πόλο, Ποδηλασία, Γυµναστική, Κολύµβηση, Υδατοσφαίριση, 

Κωπηλασία, Ιστιοπλοΐα, Ποδόσφαιρο, Ράγκµπυ, Τένις, Χόκεϊ σε χόρτο, 

∆ιελκυστίνδα, Λακρός, Καλλιτεχνικό Πατινάζ, αγώνες ταχυπλόων σκαφών και 

Πάουµε. 

Η επίσηµη Τελετή Έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων του 1908 στο Λονδίνο 

περιγράφεται σε µακρά ανταπόκριση του συγγραφέα Ζαχαρία Παπαντωνίου, µε 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης την 10η Ιουλίου (παλαιό ηµερολόγιο) στην εφηµερίδα 

«Εµπρός» των Αθηνών. 

Ήδη από τις πρώτες αράδες ο Ελληνας απεσταλµένος υπερπροβάλλει τον 

βροχερό καιρό του Λονδίνου και την λασπουριά του σταδίου ως ενισχυτικά της 

άποψης ότι οι Ολυµπιακοί Αγώνες πρέπει να τελούνται µόνον στην Ελλάδα. Κατόπιν, 

ο εστέτ Παπαντωνίου συγκρίνει το αγγλικό στάδιο µε το Καλλιµάρµαρο για να το 

υποβιβάσει αισθητικά, αν και του απονέµει µια θετική κρίση για την λειτουργικότητά 

του, για να προσθέσει όµως δογµατικά: «Αλλ' αυτό δεν σηµαίνει τίποτε. Είναι πράξις, 

δεν είναι τέχνη.» Στο τέλος της ανταπόκρισής του, αφού µιλήσει για τους 2.000 

αθλητές της παρέλασης -«σώµατα πυργούµενα ορθά, κήπος κρίνων της σαρκός, 

δάσος µυώνων και γραµµών»- θλίβεται για την εµφάνιση της ελληνικής οµάδας που 

τη βρίσκει ασύµµετρη, µικρή και φτωχή. 



 

 

Ο ιδεολογικός λόγος που εκπέµπει η ανταπόκριση του Ζαχαρία Παπαντωνίου 

θα πρέπει να ιδωθεί µέσα στην ιστορικότητά του. Είναι το 1908. Οι Ελληνες, µε 

προεξάρχοντα τον Παλαµά, παρά την καταστρεπτική αποκοτιά του 1897, πιστεύουν 

στην αναγέννηση της µικρής, φτωχής πατρίδας τους. Ετοιµάζονται, οικονοµικά από 

την τότε σφριγηλή εµποροαστική τάξη και στρατιωτικά από ανήσυχους οραµατιστές, 

για τα µεγάλα και καθοριστικά άλµατα του 1909 και του 1912-13. 

Σ' αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δούµε και να κρίνουµε τη µατιά του 

Παπαντωνίου στους Ολυµπιακούς του Λονδίνου, το 1908. 

Ακολουθεί η ανταπόκριση του Παπαντωνίου µε περικοπές. 

ΛΟΝ∆ΙΝΟΝ, 4 Ιουλίου - Εφθάσαµεν εις το Στάδιον πλέοντες. Εβρεχε 

διαρκώς και θλιβερώς από το πρωί. Ολη αυτή η βροχή, τουλουµηδόν καταπίπτον 

επιχείρηµα ότι οι αγώνες πρέπει να γίνονται µόνον εις την Ελλάδα, οδήγησαν 

ανθρώπους λασπωµένους και λερωµένους εις λερωµένον και υγρόν Στάδιον. [...] Ητο 

κάτι θλιβερόν, αυτό το βούτηγµα µιας Ολυµπιάδος εις το νερό. Τα πάντα ήσαν 

βρεγµένα και ανακατωµένα. Οι θεαταί επλανώντο µε ένα τίκετ ανά χείρας να βρουν 

την κερκίδα των εις αυτό το τεράστιον γιαπί, το οποίον λέγεται Αγγλικόν Στάδιον. 

Βρεγµένοι, κουρασµένοι και ασθµαίνοντες ήρχοντο και πήγαιναν εις τους 

περιφερικούς διαδρόµους, κάτω από σίδερα και σανίδια. Τα πάντα ανακατωµένα εις 

τους διαδρόµους τούτους. Αποδυτήρια και είσοδοι και µπυφέ και τηλεγραφεία, και 

πωλητήρια λερνιέν και καρτών και εφηµερίδων. Αθληταί γυµνοί ορµώντες από τα 

αποδυτήριά των, πηδώντες µεταξύ του πλήθους, ψάχνοντες να βρουν τον όµιλόν των. 



 

Το Στάδιον, βραχέν εµαύρισε περισσότερον. Και εισελθόντες το ευρήκαµεν 

σκαιόν. Αντί του µεγάλου µειδιάµατος των Πεντελικών µαρµάρων, τα οποία σου 

γελούν ενώ ακόµη σε βλέπουν µίλια µακράν, µάς υπεδέχθη ο µορφασµός τσιµέντου, 

σιδήρου και σανίδων, πολλών σανίδων... 

Αλλά τι είναι το Αγγλικόν Στάδιον; 

Μέγα γιαπί. 

∆εν πρέπει δε η λέξις γιαπί να το υποβιβάσει. Είναι γιαπί, διότι κτισθέν εν βία, 

δεν έχει θώρακα, αλλά στεκόµενος απ' έξω βλέπεις έως το βάθος των πλευρών του τα 

κόκκαλα, ήτοι τα σίδερα και τα ξύλα επί των οποίων στηρίζεται το αµφιθέατρον. 

Είναι γιαπί διότι µόνον το κύριο σώµα του είνε από σίδερο και τσιµέντο, τα δε λοιπά 

όλα πρόχειρα. Παραπήγµατα από σανίδες, περίπτερα από σανίδες, διάδροµοι από 

σανίδες. Τα πάντα καµωµένα διά να προφθάσουν να βρίσκωνται. [...] 



 

Αλλά ως Στάδιον το γιαπί είναι σηµαντικόν. Προς το παρόν δεν ευρίσκεται εις 

τον κόσµον πρακτικώτερον Στάδιον. Εγινεν επίτηδες διά να χρησιµεύσει διά τα 

σύγχρονα αγωνίσµατα. Οι αρχαίοι Ελληνες έτρεχαν, ως γνωστόν, πολύ ελλειψοειδώς, 

εις σχήµα µαγνήτου. Εξ ου και το σχήµα του αρχαίου Σταδίου. Οι σύγχρονοι δροµείς 

θέλουν µεγαλύτερον πλάτος διά να τρέξουν. Το Αγγλικόν Στάδιον είναι πλατύ. Η 

έλλειψίς του δεν είναι πολύ καταφανής. Είναι σχεδόν κύκλος. Υπό άποψιν λοιπόν 

σχήµατος και εδάφους, ευρίσκεται ότι το Αγγλικόν Στάδιον έχει τον καλλίτερον 

στίβον δρόµου. Εξ άλλου το Αγγλικόν Στάδιον τα περιέχει όλα. Στίβον δρόµου, 

στίβον ποδηλασίας και νερό διά κολύµβηµα. Είναι πρακτικόν. 

Ως κτίριον είναι επίσης ωραίον. Πλατύτατον, απλούν, µε αµφιθέατρον 

χαµηλόν ελαφρώς ανερχόµενον προς τα επάνω. Ο θεατής, όπου και αν είναι, δεν 

αδικείται. Το Αγγλικόν Στάδιον είναι σοφής αρχιτεκτονικής. 

Άρα το Αγγλικόν Στάδιον είναι το καλλίτερον; Οχι. Εφόσον υπάρχει το 

Στάδιον των Αθηνών, κάθε άλλο Στάδιον είναι το χειρότερον, όσα προτερήµατα και 

αν έχει. Το διατί, θα το ειπούµεν αλλού, αν και είναι γνωστόν. Στάδιον έχουν µόνον, 

αι Αθήναι. Το Στάδιόν µας εν Αθήναις δεν έχει στίβον ποδηλασίας, ούτε λίµνην. Το 

Αγγλικόν έχει. Αλλ' αυτό δεν σηµαίνει τίποτε. Είναι πράξις, δεν είναι τέχνη. Εάν από 

το Αθηναϊκόν Στάδιον κόψετε την σφενδόνην µε ένα µαχαίρι έχετε αµέσως ένα 

τέλειον αρχαίον ελληνικόν και Ρωµαϊκόν θέατρον. Εάν από το Αγγλικόν Στάδιον 

κόψετε την σφενδόνην δεν έχετε τίποτε άλλο παρά µόνον µίαν φέτα αµφιθεάτρου. Το 

Αγγλικόν Στάδιον είναι ένα µέγα ιπποδρόµιον. Ως ιπποδρόµιον είναι έξοχον. 



Πρόκειται άλλωστε περί έργου προσωρινού, το οποίον µετά ένα έτος θα εξαφανισθή, 

διότι το συµβόλαιον δεν του επιτρέπει να µείνει περισσότερον. 

Αλλ' ακούεται ο ύµνος και αναγγέλλεται η είσοδος του Βασιλέως της 

Αγγλίας. 

 

Όταν ο Βασιλεύς είπε τας τρεις του λέξεις µε τας οποίας εκήρυξε την έναρξιν 

των αγώνων, ήρχισεν η παρέλασις. 

Από µίαν τρύπαν του Σταδίου εχύνοντο διαρκώς εις την κονίστραν σηµαίαι 

και αθληταί. 

Μετ' ολίγον εστάθησαν ακίνητα επάνω εις την χλόην του Σταδίου δύο 

χιλιάδες σώµατα, τα ωραιότερα σώµατα της υφηλίου. Πώς να περιγραφεί το θέαµα 

τούτο; Ητο ως αφύπνισις. 



 

Τελικός 100 µέτρων 

 

Ο Αµερικανός αθλητής Melvin Sheppard νικητής στις κούρσες των 800 

µέτρων και 1500 µέτρων. 



Την Κυριακήν εκοιµήθηµεν µε την ιδέαν ότι η βρίθουσα, γραφείων 

καπηλείων και εργοστασίων γη δεν κατοικείται πλέον παρά από ανθρώπους 

χαλασµένους, και ότι όρθιον σώµα δεν έµεινεν εις τον άθλιον αυτόν κόσµον. Αίφνης 

την ∆ευτέραν το απόγευµα δύο χιλιάδες σώµατα πυργούµενα ορθά, κήπος κρίνων της 

σαρκός, δάσος µυώνων και γραµµών, εµφανίσεις ως σαλπίσµατα υγείας και 

∆υνάµεως, σου φυτεύουν εντός του Σταδίου µίαν πυκνήν υπέροχον και ένδοξον 

Αλτιν. 

Το θέαµα είναι κατάπληξις, είναι ως εξύπνηµα αιφνίδιον της ανθρωπότητος 

των καφενείων. Είδα τον στρατόν αυτόν να προχωρή φοβερός και ωραίος ενώπιον 

του Βασιλέως. Ετρεµεν υπό τα βήµατά του ο στίβος. Τους ήκουεν η γη. ∆εν 

εσωριάσθη λοιπόν η ανθρωπότης επί των πάγκων των γραφείων και των 

κρασοπουλειών, ελεεινή και τρισαθλία. Φτιάνει ακόµη σώµατα. Υπάρχουν 

γυµναστήρια, υπάρχουν παλαίστραι εις τον κόσµον, υπάρχει αθλητισµός προσπαθών 

να σηκώση όρθιον το σαράβαλο του εικοστού αιώνος, υπάρχει επιστήµη και υποµονή 

η οποία βγάζει αυτούς του 2.000 δυνατούς ορθίους και ωραίους. Πόσος κόπος 

κατεβλήθη διά να βγουν αυταί αι τελειότητες. Πόση καλλιέργεια! Ησαν όλοι 

καλλιεργηµένοι ωσεί φυτά. Μυώνα προς µυώνα, ιστόν προς ιστόν, τους έφτιασαν αι 

παλαίστραι. 

Όταν παρήλασαν, µε την σηµαίαν κάθε έθνους φεροµένην εις φοβερούς 

βραχίονας, το Στάδιον τους επευφήµησε. Επί ώραν πολλήν περνούσαν τα σώµατα, 

µέσα εις τα οποία κατοικούσεν η ταχύτης, η δύναµις, η προσπάθεια, η βενζίνα αυτή 

που λέγεται άθλησις, η καταδίωξις του αφθάστου, η τάσις προς το ρεκόρ. Επέρασεν η 

λευκότης των Νορβηγών, επέρασαν αι ∆ανίδες, µία λόχµη από λαστιχένιες γάµπες, οι 

πολυπληθείς µικρόσωµοι αλλά νευρώδεις Ιταλοί, οι ανήσυχοι Καναδοί, οι βαρείς 

Αγγλοι, ο στρατός ολόκληρος της Αγγλίας και των αποικιών, οι τύραννοι των ρεκόρ 

Αµερικανοί. Επέρασαν όλα τα έθνη. Και εις το µέσον µια χούφτα, η ελληνική οµάς. 

Ητον η µικροτέρα όλων η αφανής. Ασύµµετρος, µικρή, φτωχή, απαρατήρητος µε την 

κυανόλευκον στηριζοµένην εις το Αττικόν όρος του σώµατος του Γεωργαντά, εχάθη 

µέσα εις τον κυλιόµενον ποταµόν των µυώνων, η οµάς της χώρας, η οποία εγέννησε 

τον αθλητισµόν. 



 



Ιούλιος 1908: Η αθλήτρια

τοξοβολία. 

 

αθλήτρια Hill-Lowe κατακτά το χάλκινο µετάλλιο 

 

 γυναικών στην 

 



 

Η γαλλική οµάδα σε ασκήσεις καταλαµβάνει την πέµπτη θέση στους αγώνες. 

 

Για πρώτη φορά οι αγώνες κολύµβησης δεν γίνονται στην ανοικτή θάλασσα 

αλλά στην πισίνα που κατασκευάστηκε γι’ αυτό το λόγο. 

 



 

Για τις καταδύσεις κατασκευάστηκε ειδική εξέδρα. 

 

Εικόνα από τη διαδροµή του µαραθωνίου. Το πιο αξιοµνηµόνευτο γεγονός 

των Ολυµπιακών Αγώνων του 1908 ήταν ο Μαραθώνιος. Η Ολυµπιακή επιτροπή 

ρύθµισε την απόσταση στα 42 χιλιόµετρα και 195 µέτρα, τα τελευταία 195 µέτρα 

προστέθηκαν για να ολοκληρώσουν τη διαδροµή από το Windsor Castle µέχρι το 

royal box στο στάδιο του Λονδίνου. Η απόσταση επισηµοποιήθηκε από τους 

Ολυµπιακούς Αγώνες του 1924 και µετά. 

  



 

Η παρέλαση των Αντιπροσώπων. 

Επίσης για πρώτη φορά συµµετείχαν στην παρέλαση οι αντιπροσωπίες των 

χωρών µε αθλητική ένδυση και µε τις σηµαίες τους. Επίσης η Αυστραλία και η Νέα 

Ζηλανδία παρέλασαν σαν µία χώρα και σηµαία, αυτή της Αυστραλίας. 

Άλλα στοιχεία για τους αγώνες 

• Η τελετή έναρξης των αγώνων ήταν στις 13 Ιουλίου του 1908. 

• Η επίσηµη έναρξη των Αγώνων έγινε από τον Βασιλιά Edward VII . 

• Η συµβολική φλόγα των αγώνων πρωτοεµφανίσθηκε στους Ολυµπιακούς 

Αγώνες του 1928 στο Άµστερνταµ. 

• Ο όρκος των αθλητών ξεκίνησε από τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1920 στην 

Αµβέρσα, ενώ ο Επίσηµος όρκος των αγώνων στο Μόναχο το 1972. 

• Τα µετάλλια των αγώνων. 

 



Στην εµπρόσθια όψη, η παραδοσιακή θεά της νίκης, που κρατά ένα φύλλο 

φοίνικα στο αριστερό της χέρι και το στέµµα του νικητή στο δεξί. Ένα σχέδιο που 

χρησιµοποιείται από τα 1928 στους Αγώνες στο Άµστερνταµ, δηµιουργήθηκε από το 

Φλωρεντινό καλλιτέχνη Giuseppe Cassioli (ITA. 1865 - 1942) και επιλέχθηκε µετά 

από διαγωνισµό που οργανώθηκε από τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή. Γι 'αυτούς 

τους Αγώνες, η εικόνα της νίκης συνοδεύεται από την συγκεκριµένη επιγραφή: 

"ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΛΟΝ∆ΙΝΟ 1908". 

Στην πίσω όψη, ένας Ολυµπιονίκης µεταφέρονται στο θρίαµβο από το 

πλήθος, µε το Ολυµπιακό Στάδιο στο βάθος. ΣΗΜ: Από το 1928 - 1968, τα µετάλλια 

για τους Θερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες ήταν πανοµοιότυπα. Η Οργανωτική 

Επιτροπή των Αγώνων του Μονάχου το 1972 έσπασε νέο έδαφος, έχοντας ένα 

διαφορετικό στην αντίστροφη όψη, το οποίο σχεδιάστηκε από έναν εκπρόσωπο 

Bauhaus, Gerhard Marcks. 

• Το έµβληµα των αγώνων 

Παίρνει το θέµα του εµβλήµατος 

δηλαδή τον πύργο του ρολογιού από τα 

σπίτια του Κοινοβουλίου. Τα χέρια του 

διάσηµου "Big Ben" δείχνοντας 4:00, την 

ώρα κατά την οποία η προγραµµατισµένη 

έναρξη των Αγώνων συνοδεύεται από τους 

Ολυµπιακούς δακτυλίους. Σε πρώτο πλάνο, 

υπήρχε το σχέδιο του αγάλµατος 

«∆ισκοβόλος» (κλασική εικόνα του 

δισκοβόλου από την Αρχαία Ελλάδα). 

∆ηµιουργήθηκαν 100.000 αντίγραφα, 

50.000 µεγάλου µεγέθους και από 25.000 

µικρές και κανονικές µορφές. 

 

 

 

 

 

 

 



Ολυµπιακοί Αγώνες Στοκχόλµης 1912 

 

 

Οι Σουηδοί είχαν προγραµµατίσει σπουδαίες τελετές οι οποίες όµως τελικά 

µαταιώθηκαν µε παρέµβαση της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής για να 

υπογραµµιστεί πως το κεντρικό στοιχείο της Ολυµπιάδας είναι η αθλητική ιδέα. 

Τέλος αποφασίστηκε οι επόµενοι ολυµπιακοί αγώνες να γίνουν στην πόλη του 

Βερολίνου. 

Ο χρόνος διεξαγωγής των αγώνων ήταν µικρότερος, αφού διήρκεσαν 2,5 µήνες και 

δεν συνδυάστηκαν µε κάποια εµπορική έκθεση, όπως οι τρεις προηγούµενοι 

Ολυµπιακοί Αγώνες. 

Η Σουηδία ήταν το 1912, όπως και σήµερα, µία οργανωµένη χώρα. Εποµένως, η 

απόφαση της ∆ΟΕ στις 27 Μαΐου 1909 να την επιλέξει ως διοργανώτρια των 5ων 

Ολυµπιακών Αγώνων ήταν η σοφότερη που είχε πάρει από τη µέρα που αναβίωσε ο 

θεσµός. Η Στοκχόλµη, που κέρδισε το χρίσµα µε αντιπάλους το Βερολίνο, τη Ρώµη 

και το Μιλάνο, κατάφερε να αναβιώσει το ολυµπιακό πνεύµα. 

Οι αγώνες έγιναν σε υπερσύγχρονες, για την εποχή, εγκαταστάσεις, οι καινοτοµίες 

ήταν πολλές και για πρώτη φορά υπήρξε εκπροσώπηση από τις πέντε ηπείρους.  Στο 



Ολυµπιακό πρόγραµµα εντάχθηκαν και οι Αγώνες Καλών Τεχνών, µε πέντε 

κατηγορίες, την αρχιτεκτονική, τη λογοτεχνία, τη µουσική, τη ζωγραφική και τη 

γλυπτική. Ένας από τους χρυσούς ολυµπιονίκες στην κατηγορία αυτή ήταν και ο 

αναβιωτής των Ολυµπιακών Αγώνων Πιερ ντε Κουµπερτέν, που διαγωνίσθηκε µε 

ψευδώνυµο και νίκησε στον ποιητικό διαγωνισµό. Οι Αγώνες των Καλών Τεχνών θα 

συνεχιστούν έως και τους Ολυµπιακούς του 1948 στο Λονδίνο και στη συνέχεια θα 

καταργηθούν. 

Στους Ολυµπιακούς της Στοκχόλµης συµµετείχαν συνολικά 2.406 αθλητές (3.559 

άνδρες και 47 γυναίκες) από 28 χώρες και των πέντε ηπείρων. Η συµµετοχή των 

γυναικών ξέφυγε από τα στενά περιθώρια του τένις και του γκολφ. Το «ασθενές 

φύλο» είχε τη δυνατότητα να έχει εκπροσώπους του στην κολύµβηση και τις 

καταδύσεις. 

 

Oι πέµπτοι Oλυµπιακοί Αγώνες που έγιναν στη Στοκχόλµη της Σουηδίας αποτέλεσαν 

ένα σηµαντικό αθλητικό γεγονός. Έπειτα από τρεις διοργανώσεις που, για 

διαφορετικούς λόγους, χαρακτηρίστηκαν από αποτυχία, οι Aγώνες του 1912 

προσέδωσαν στο θεσµό των Ολυµπιακών Αγώνων το κύρος που οραµατίζονταν οι 

εµπνευστές της αναβίωσής τους. Aυτό ήταν αποτέλεσµα τόσο της οµαλής διεξαγωγής 

των αγωνισµάτων όσο και των αθλητικών υποδοµών που δηµιουργήθηκαν. Κύρος 

απέκτησαν και λόγω των σηµαντικών αθλητών που έλαβαν µέρος στους Αγώνες. 

Για τους λόγους αυτούς οι Αγώνες της Στοκχόλµης χαρακτηρίστηκαν από τους 

σύγχρονούς τους "σουηδικό κοµψοτέχνηµα" ("Swedish Masterpiece"), έµειναν 

ωστόσο περισσότερο γνωστοί στην ιστορία ως οι Aγώνες στους οποίους έλαβε µέρος 

ο περίφηµος Jim Thorpee. Η αφαίρεση των χρυσών µεταλλίων που κέρδισε το 1912 

µε την κατηγορία του επαγγελµατισµού προκάλεσε αίσθηση παρόµοια µε εκείνη της 

αποκάλυψης της χρήσης αναβολικών από τον Καναδό δροµέα ταχύτητας Ben 

Johnson στους Oλυµπιακούς Aγώνες του 1988. ΄Aλλωστε, ο επαγγελµατικός 

αθλητισµός ήταν τότε για τη ∆OE πρόβληµα ανάλογης σοβαρότητας µε τη χρήση 

αναβολικών στη σηµερινή εποχή. 

 

Τζιµ Θορπ 

Μορφή των Αγώνων αναδείχθηκε ένας Ινδιάνος, ο Τζιµ Θορπ, που κέρδισε το 

δέκαθλο και το πένταθλο, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις. Το όνοµά του πέρασε 

στη σφαίρα του θρύλου, ενώ η ζωή του γυρίστηκε σε ταινία, µε πρωταγωνιστή τον 

Μπαρτ Λάνκαστερ. Ο «άνθρωπος από Μπρούντζο», όπως τον ονόµασαν οι 

συµπατριώτες του, έζησε µεγάλες στιγµές, αλλά κι ένα δράµα. Η ∆ιεθνής Ολυµπιακή 

Επιτροπή του αφαίρεσε τα µετάλλια, ένα χρόνο αργότερα, θεωρώντας τον 

επαγγελµατία, επειδή είχε λάβει αµοιβή σε κάποιον αγώνα ράγκµπι. Χρειάστηκε να 

περάσουν 70 χρόνια για να επιστρέψει η ∆ΟΕ τα µετάλλια, όχι βέβαια στον ίδιο, 



αφού δεν ζούσε πια, αλλά στα παιδιά του. Άλλη µεγάλη µορφή των αγώνων ήταν ο 

Φινλανδός Χάνες Κολεµάινεν, που κυριάρχησε στους δρόµους αντοχής, µε τρία 

χρυσά (5.000 µ, 10.000 µ, 8.000 µ. ατοµικό ανωµάλου δρόµου) κι ένα αργυρό (8.000 

µ. οµαδικό ανωµάλου δρόµου). 

 

 

ΗΠΑ και Σουηδία έδωσαν σκληρή µάχη στην κατάταξη των µεταλλίων. Οι Σουηδοί 

επικράτησαν µε 65 (24-24-17), έναντι 63 των Αµερικανών (25-19-199). Τρίτοι στον 

πίνακα των µεταλλίων ήταν οι Βρετανοί µε 41 (10-15-16 ). 

Ο Μαραθώνιος για µία ακόµη φορά βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, 

εξαιτίας ενός δραµατικού κι ενός περίεργου γεγονότος. Ο Πορτογάλος Φρανσίσκο 

Λάζαρο άφησε την τελευταία του πνοή µία µέρα µετά το αγώνισµα, θύµα της 

υπερπροσπάθειάς του. Ήταν µόλις 21 ετών και δεν είχε τερµατίσει στον αγώνα. 

Τη γραµµή του τερµατισµού δεν πέρασε και ο Ιάπωνας Σίσο Κανακούρι, τα ίχνη του 

οποίου χάθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η αστυνοµία δεν µπόρεσε να δώσει 

λύση. Το µυστήριο λύθηκε πενήντα χρόνια αργότερα από ένα σουηδό ρεπόρτερ. Τι 

είχε συµβεί; Ο Κανακούρι κουράστηκε στα µισά της διαδροµής και σταµάτησε να 

πάρει µια ανάσα στην αυλή ενός σπιτιού. Η οικογένεια που έµενε εκεί διαπίστωσε ότι 

ήταν αρκετά καταβεβληµένος. Του έδωσε να πιει υγρά και τον έβαλε να κοιµηθεί. 

Όταν ξύπνησε την εποµένη και συνειδητοποίησε τι είχε συµβεί πήρε το τρένο για τη 



Στοκχόλµη και από εκεί το πλοίο της επιστροφής στην πατρίδα του. Όταν έφθασε 

στην Ιαπωνία κράτησε καλά φυλαγµένο το µυστικό, γιατί δεν ήθελε να ντροπιαστεί. 

Το 1967 επέστρεψε στη Στοκχόλµη, σε ηλικία 76 ετών, για να τερµατίσει τον 

µαραθώνιο που είχε ξεκινήσει πριν από 55 χρόνια. 

Στο πένταθλο και το µοντέρνο πένταθλο συµµετείχαν δύο Αµερικανοί, ο Έιβερι 

Μπράντεϊτζ και ο Τζορτζ Πάτον, τα ονόµατα των οποίων έµελλε να µείνουν στην 

ιστορία. Ο πρώτος έγινε αργότερα πρόεδρος της ∆ΟΕ (1952-1972), ενώ ο δεύτερος 

ως στρατηγός αναδείχτηκε εθνικός ήρωας των Αµερικανών µε τις επιτυχίες του 

στον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. Για την ιστορία, και οι δύο κατετάγησαν πέµπτοι στα 

αγωνίσµατά τους. 

Η Ελληνική Συµµετοχή 

Η Ελλάδα συµµετείχε στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Στοκχόλµης µε 22 αθλητές και 

κατέκτησε δύο µετάλλια µε τον Κωνσταντινο Τσικλητηρα ένα χρυσό στο µήκος άνευ 

φοράς µε επίδοση 3,37 µ. (8 Ιουλίου) κι ένα χάλκινο στο ύψος άνευ φοράς µε επίδοση 

1,55 µ. (13 Ιουλίου). Παρόλο που επέστρεψε νικητής και τροπαιούχος από τη 

Στοκχόλµη, ο Τσικλητήρας δήλωσε «παρών» στο προσκλητήριο των Βαλκανικών 

Πολέµων. Αρνήθηκε να υπηρετήσει σε άλλη θέση εκτός από την πρώτη γραµµή, για 

να µην κατηγορηθεί για άνιση µεταχείριση. Εκεί στο µέτωπο προσβλήθηκε από 

µηνιγγίτιδα και άφησε την τελευταία του πνοή στις 10 Φεβρουαρίου 1913, σε ηλικία 

24 ετών. 

 

 



Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Βερολίνου για την διοργάνωση των 

Αγώνων του 1912, η ∆.Ο.Ε. ανέθεσε στη Σουηδία την διεξαγωγή τους. Η Ολυµπιάδα 

της Στοκχόλµης αναφέρεται απ’ όλους ως φωτεινό σηµείο στην εξέλιξη του θεσµού, 

γιατί κράτησε ανόθευτο το αθλητικό ιδεώδες, σεβάστηκε το τυπικό και τελετουργικό 

µέρος και δεν συνδύασε τους Αγώνες µε εµπορικές εκθέσεις προς µεγάλη 

ανακούφιση των φιλάθλων και των ιδεολόγων του κινήµατος.Η οργανωτική επιτροπή 

των αγώνων µε πρόεδρο τον συνταγµατάρχη V. Balck, ιδρυτικό µέλος της ∆.Ο.Ε. και 

αντιπρόεδρο τον Sigrid Edstrom, κατόπιν προέδρου της ∆.Ο.Ε. και µε την αρωγή του 

ίδιου του φίλαθλου βασιλιά της Σουηδίας Γουσταύου του 5ου και των γιων του, 

δηµιούργησαν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την τέλεση των Αγώνων.Ο βασιλιάς 

µάλιστα προσέφερε 10 εκτάρια γης από την προσωπική του περιουσία για να χτιστεί 

το στάδιο, που ήταν πράγµατι αριστούργηµα αρχιτεκτονικής, γοτθικού ρυθµού µε 

τέσσερις µεσαιωνικούς πύργους.Η τελετή έναρξης ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή 

καθώς οι αθλητές παρέλασαν µε τις εθνικές τους ενδυµασίες. Σ’ αυτούς τους Αγώνες 

συµµετείχαν 28 κράτη µε 2.547 αθλητές, εκ των οποίων οι 57 ήταν γυναίκες.Αυτή 

την φορά οι αθλητές δεν περιορίστηκαν στης φυσικές τους ικανότητες αλλά είχαν 

προπονηθεί συστηµατικά για να λάβουν µέρος στους Αγώνες.Έτσι παρατηρήθηκε 

µεγάλος ανταγωνισµός µεταξύ τους αλλά και αυξηµένο ενδιαφέρον από τους θεατές. 

Ένα καινούργιο στοιχείο των Αγώνων της Στοκχόλµης ήταν η χρήση του ηλεκτρικού 

χρονοµέτρου παράλληλα µε το χρονόµετρο χεριού για τα αγωνίσµατα του στίβου που 

διεξήχθησαν µε µεγάλη ακρίβεια, ενώ οι δροµείς για πρώτη φορά επίσης έτρεξαν σε 

διαδρόµους.Καινοτοµία της Ολυµπιάδας αυτής ήταν η εισαγωγή ενός νέου 

αθλήµατος, του Μοντέρνου Πεντάθλου, και ενός νέου αγωνίσµατος του στίβου, των 

5000 µ. αντοχής. Στο άθληµα του Μοντέρνου Πεντάθλου (σκοποβολή, κολύµβηση, 

ξιφοµαχία, ιππασία, δρόµος ανωµάλου εδάφους) νικητής αναδείχτηκε ο Σουηδός 

Gustaf Lilliehook, ο περίφηµος αργότερα στρατηγός του Β’ παγκοσµίου 

πολέµου.Επίσης διακρίθηκε σ’ αυτό το άθληµα κατακτώντας την 5η θέση και ο 

27χρονος υπολοχαγός των ΗΠΑ George Patton, µία από τις µεγαλύτερες µορφές του 

Β’ παγκοσµίου πολέµου. Παράλληλα, νικητής στο πένταθλο µέσα σε µία ηµέρα και 

στο δέκαθλο µέσα σε τρεις ηµέρες, ανεδείχθη ο Ινδιάνος Jim Francis Thorpe, µία νίκη 

που εντυπωσίασε ακόµη και τον βασιλιά της Σουηδίας, ο οποίος όταν του απένειµε τα 

µετάλλια του είπε χαρακτηριστικά “Κύριε είσθε ο µεγαλύτερος αθλητής όλων των 

εποχών”. 

 

Το αξιοπερίεργο είναι πως η µοίρα επιφύλαξε άσχηµο παιχνίδι για τον Thorpe γιατί 

κατηγορήθηκε ως επαγγελµατίας, επειδή το 1909-1910 ελάµβανε το ποσό των 25 

δολαρίων την εβδοµάδα ως παίκτης µίας µικρής οµάδας µπάσκετ στην Β. Καρολίνα 

και αναγκάστηκε να επιστρέψει τα µετάλλια του ∆.Ο.Ε. Τα µετάλλια τα έδωσαν 

στους δεύτερους του πεντάθλου και του δεκάθλου τον Σουηδό Vislander και τον 

Νορβηγό Bee, αυτοί αποδεικνύοντας το Ολυµπιακό τους πνεύµα δεν τα δέχτηκαν. Ο 

Jim Thorpe πέθανε πικραµένος και πάµπτωχος το 1953. 

 



Μόλις στις 18.01.1983 η ∆.Ο.Ε. επέστρεψε τα µετάλλια στα παιδιά του 

αποκαθιστώντας την µνήµη του αθλητή. 

 

Η ζωή του έγινε ταινία µε τίτλο: “Ο Άνθρωπος από Μπρούτζο” µε τον Burt Lancaster 

στον οµώνυµο ρόλο. Οι Αγώνες τελείωσαν µέσα σε εγκάρδια ατµόσφαιρα δεξίωσης 

για 3000 άτοµα στον αγωνιστικό χώρο. 

 

Σ’ αυτή την Ολυµπιάδα η Ευρώπη ανακάλυψε ότι στην Σουηδία “ο αθλητισµός δεν 

ενδιαφέρει µία περιορισµένη τάξη ανθρώπων, αλλά όλο τον λαό, από τον βασιλιά 

µέχρι τον τελευταίο πολίτη. 

 

Από τους Έλληνες αθλητές στην Στοκχόλµη ο Κων/νος Τσικλητήρας απέσπασε 

χρυσό µετάλλιο στο άλµα εις µήκος άνευ φοράς µε 3,37 µ. και χάλκινο στο άλµα σε 

ύψος άνευ φοράς µε 1.55 µ. 

 

Όταν επέστρεψε στην Αθήνα όλα τα αθλητικά σωµατεία της εποχής και πλήθος 

κόσµου του επεφύλαξαν θερµή υποδοχή στο σταθµό Λαρίσης και από εκεί τον 

συνόδευσαν µε ποµπή άµαξα τεθρίππων στολισµένη µε µυρτιές και λουλούδια. 

 

Η ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  

Ο Κωστής Τσικλητήρας (Πύλος, 30 Οκτωβρίου 1888 – Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 

1913) υπήρξε αθλητής στίβου και ποδοσφαίρου, 20 φορές πρώτος πανελληνιονίκης 

πέντε διαφορετικών αγωνισµάτων σε διάστηµα 6 χρόνων και κάτοχος πανελλήνιων 

ρεκόρ σε τρία στυλ άλµατος. Κατέκτησε από 2 µετάλλια σε δύο συνεχόµενες 

διοργανώσεις Ολυµπιακών αγώνων, το δε χρυσό του 1912 στη Στοκχόλµη αποτέλεσε 

επί σειρά δεκαετιών ορόσηµο σε πλήθος επιπέδων της ελληνικής ολυµπιακής 

ιστορίας, µε χαρακτηριστικότερο γεγονός ότι ίδια επιτυχία δεν επαναλήφθηκε στο 

στίβο παρά 80 χρόνια έπειτα (1992 η Βούλα Πατουλίδου). Τα ένα χρυσό, δύο αργυρά 

και ένα χάλκινο µετάλλια τον κατατάσσουν πρώτο στους Έλληνες ολυµπιονίκες µε τα 

περισσότερα στο σύνολο, από κοινού µε τον Πύρρο ∆ήµα (3-0-1) και το φίλο-

συναθλητή Νίκο Γεωργαντά (επίσης 1-2-1, όπου η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή δεν 

αναγνωρίζει πλέον τα 3 των Μεσοολυµπιακών το 1906).[1] Σπούδασε λογιστική, 

αλλά έως το θάνατό του σε ηλικία 24½ ετών είχε αφιερωθεί στον αθλητισµό. 



 

 

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑ 

 

Από τη νεαρή του ηλικία ασχολήθηκε µε τον αθλητισµό ενώ παράλληλα η 

προπονησή του βασιζόταν σε αυτοσχεδιασµούς όπως το να πηδά τη µάντρα του 

σπιτιού του ή να περνά επάνω από τρία δεµένα άλογα.[53] Στη συνέχεια διακρίθηκε 

στους µαθητικούς αγώνες. Ο Κωστής Τσικλητήρας αφιερώθηκε στον αθλητισµό και 

το 1906 έγινε αθλητής του Πανελλήνιου Γυµναστικού Συλλόγου (ΠΓΣ). Σπάνιες οι 

ψυχικές του αρετές, έξοχες οι σωµατοµετρικές του ικανότητες, όπως επισηµαίνεται 

στην ιστορία του συλλόγου. Ασχολήθηκε παράλληλα µε το στίβο και το ποδόσφαιρο. 

Το 1906 κατέκτησε την τρίτη θέση στο µήκος άνευ φοράς στους Πανελλήνιους 

αγώνες µε επίδοση 2.83 µ. Το ίδιο έτος στους Μεσολυµπιακούς της Αθήνας, 

κατετάγη 6ος στο ύψος άνευ φοράς µε 1.30 µ, ενώ στο µήκος άνευ φοράς 

αποκλείστηκε στον προκριµατικό.[15] 

 

Το 1907 κατέκτησε τρία χρυσά µετάλλια στους Πανιώνιους Αγώνες της Σµύρνης, στο 

άλµα εις ύψος µε 1.65 µ., στο ύψος άνευ φοράς µε 1.40 µ. και στο µήκος άνευ φοράς 

µε 3.14 µ..[15] Επίσης του απονεµήθηκε ο Χρυσός Σταυρός του Πανιωνίου. Στους 

Πανελλήνιους αγώνες κατάκτησε 2 χρυσά µετάλλια. Με την ποδοσφαιρική οµάδα 

του ΠΓΣ συµµετείχε στο Πανελλήνιο πρωτάθληµα του 1907 αγωνιζόµενος στη θέση 

του τερµατοφύλακα. 



 

Μετείχε και πάλι στο Πανελλήνιο πρωτάθληµα ποδοσφαίρου για την περίοδο 1907-

08. Στις 20 Ιουλίου αγωνίστηκε στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Λονδίνου στο 

αγαπηµένο του αγώνισµα το οποίο ήταν το µήκος άνευ φοράς και κατέκτησε το 

ασηµένιο µετάλλιο υποσχώµενος ότι θα γίνει πρώτος ολυµπιονίκης.[54] Στις 23 

Ιουλίου του 1908 ο Τσικλητήρας κατέκτησε για δεύτερη φορά το ασηµένιο µετάλλιο 

στην ίδια διοργάνωση στο ύψος άνευ φοράς. Τα άλµατά του ήταν 3,28 µ. και 1,15 µ. 

αντίστοιχα. 

 

Από το 1908 ακολούθησε το Γιώργο Καλαφάτη εγκαταλείποντας την ποδοσφαιρική 

οµάδα του Πανελλήνιου και µετείχε στην πρώτη οµάδα που σχηµάτισε ο 

Ποδοσφαιρικός Όµιλος Αθηνών (όπως τότε ονοµαζόταν ο Παναθηναϊκός Αθλητικός 

Όµιλος). Αγωνιζόµενος ως τερµατοφύλακας στον ΠΟΑ, στις 30 Νοεµβρίου του 1908 

κατέκτησε το Πανελλήνιο πρωτάθληµα ποδοσφαίρου που διοργανώθηκε από τον 

ΣΕΑΓΣ. Στις 7 ∆εκεµβρίου του 1910 κατάκτησε ένα ακόµη Πανελλήνιο πρωτάθληµα 

ποδοσφαίρου µε τον ΠΟΑ. 

 

Στους Ολυµπιακούς αγώνες του 1912 στη Στοκχόλµη, κατά τους οποίους ήταν ο 

σηµαιοφόρος της ελληνικής αποστολής, κατέκτησε στις 8 Ιουλίου το χρυσό µετάλλιο 

στο µήκος άνευ φοράς µε άλµα 3,37[55] και το χάλκινο στο ύψος άνευ φοράς µε 

άλµα 1,55.[56] 

Ο Κωστής Τσικλητήρας επανήλθε δριµύτερος τέσσερα χρόνια µετά το Λονδίνο και 

στο άλµα εις µήκος άνευ φοράς κατέκτησε το χρυσό µετάλλιο. Τα νέα προκάλεσαν 

ντελίριο ενθουσιασµού στην Ελλάδα. Ο Έλληνας πρωταθλητής κέρδισε και το 

χάλκινο µετάλλιο στο ύψος άνευ φοράς µε ένα σύνολο τεσσάρων µεταλλίων σε δύο 

σερί διοργανώσεις.∆υστυχώς αυτός ο σπουδαίος αθλητής προσβλήθηκε από 

µηνιγγίτιδα και άφησε την τελευταία του πνοή στις 10 Φεβρουαρίου 1913, σε ηλικία 

24 ετών.Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από 30 αθλητές (5 του στίβου, 9 σκοπευτές,13 

οπλοµάχοι, 1 παλαιστής και 2 κολυµβητές ). Οι επιδόσεις των αθλητών δεν υπήρξαν 

καθόλου καλές µε εξαίρεση το χρυσό µετάλλιο του Κ. Τσικληντήρα στο άλµα σε 

µήκος χωρίς φορά. Ο ίδιος αθλητής κατέλαβε και την τρίτη θέση στο ύψος χωρίς 

φόρα. Λίγους µήνες µετά την επιτυχία του ο θαυµάσιος αυτός αθλητής θα πεθάνει 

από µηνιγγίτιδα στην πρώτη γραµµή του µετώπου στην διάρκεια των Βαλκανικών 

πολέµων. 

 

 

ΟΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ 



 

Ολυµπιακοί αγώνες 

 

4 µετάλλια: 1 χρυσό - 2 ασηµένια - 1 χάλκινο[57] 

 

    Άλµα εις µήκος άνευ φοράς 

 

        1 χρυσό: Στοκχόλµη 1912 µε 3,37µ. (σε 3η και τελευταία προσπάθεια 

προκριµατικών – 3.34µ. στον τελικό) 

        1 ασηµένιο: Λονδίνο 1908 µε 3,225µ. 

 

    Άλµα εις ύψος άνευ φοράς 

 

        1 ασηµένιο: Λονδίνο 1908 µε 1,55µ. (πανελλήνιο ρεκόρ) 

        1 χάλκινο: Στοκχόλµη 1912 µε 1,55µ. (ισοφάριση πανελλήνιου ρεκόρ). 

 

Πανελλήνια ρεκόρ 

 

Τότε καλούνταν ελληνικά για διάκριση από τα πανελλήνια ρεκόρ, δηλαδή των 

Πανελλήνιων αγώνων.[58] 

 

    Άλµα εις µήκος άνευ φοράς 

 

        3,04µ. στις 26.04.1907, ΣΤ' Πανελλήνιοι αγώνες 

        3,07µ. στις 26.04.1907, βελτίωση κατά την ίδια ηµέρα 

        3,14µ. στις 07.05.1907, ΙΑ' Πανιώνιοι Αγώνες Σµύρνης 

        3,25µ. στις 19.04.1908, Ζ' Πανελλήνιοι αγώνες 

        3,32µ. στις 19.04.1908, βελτίωση κατά την ίδια ηµέρα 



        3,35µ. στις 04.04.1909, H' Πανελλήνιοι αγώνες 

        ισοφάρ. στις 24.04.1910, Θ' Πανελλήνιοι αγώνες 

        3,47µ. στις 31.03.1912, ΙΑ' Πανελλήνιοι αγώνες 

 

    Άλµα εις ύψος άνευ φοράς 

 

        1,40µ. στις 25.04.1907, ΣΤ' Πανελλήνιοι αγώνες 

        1,45µ. στις 17.04.1908, Ζ' Πανελλήνιοι αγώνες 

        1,55µ. στις 08.07.1908, Ολυµπιακοί αγώνες Λονδίνου 

        ισοφάρ. στις 29.03.1912, ΙΑ' Πανελλήνιοι αγώνες 

        ισοφάρ. στις 30.06.1912, Ολυµπιακοί αγώνες Στοκχόλµης 

 

    Άλµα εις ύψος 

 

        1,725µ. ισοφάριση ρεκόρ του Θ. ∆ιακίδη στις 21.04.1912, Β' Παναιγύπτιοι και 

Πανελλήνιοι αγώνες Αλεξάνδρειας. 

 

ΥΣΤΕΡΟΦΗΜΙΑ 

 

Σε δεσπόζουσα θέση επάνω από το λιµάνι (µικρό πλάτωµα εµπρός του πρώην 

οικογενειακού σπιτιού από το 1918, πυρποληµένου επί Κατοχής στις πρώτες 

εµφύλιες διαµάχες) και ως ελάχιστος φόρος τιµής για το διασηµότερο τέκνο της 

πόλης,[60] ανεγέρθηκε το 1981 ορειχάλκινος ανδριάντας του αθλητή. Το έργο 

υλοποιήθηκε µε πρωτοβουλία και δαπάνη του Εκπολιτιστικού Συλλόγου «ΤΟ 

ΝΑΥΑΡΙΝΟ» των Πυλίων της Αθήνας, λαµβάνοντας µερική µόνο κρατική ενίσχυση 

µέσω ΣΕΓΑΣ, ανήκει δε στα δεκάδες της γλύπτριας Μαίρης Παπακωνσταντίνου που 

κοσµούν εξωτερικούς χώρους ανά την Ελλάδα (έχει ακόµα δηµιουργήσει τα 

αντίστοιχα σε Χίο των συµπατριωτών της Μάντικα και Σύλλα, κατόχων 6ων θέσεων 

στους Ολυµπιακούς Βερολίνου το 1936). Είναι ύψους 2 µέτρων, άρα σχεδόν το 

φυσικό του και τον αναπαριστά σε στάση για ανάποδο άνευ φοράς άλµα εις ύψος. 

Βρίσκεται πλέον στο αποκαταστηµένο πατρικό του, ενώ η καλλιτέχνιδα έχει δανείσει 



το γύψινο πρόπλασµα του έργου στον Πανελλήνιο ΓΣ (ΠΓΣ) για έκθεση στις 

εγκαταστάσεις του, όπου και υπέστη βανδαλισµό. 

 

 

 

 

Στενός δρόµος ενός οικοδοµικού τετραγώνου του ∆ήµου Αθηναίων και στο πίσω 

µέρος του Παναθηναϊκού Σταδίου (αντίθετη πλευρά από το λόφο Αρδηττού), φέρει 

συµβολικά το ονοµατεπώνυµό του, καθώς εκεί σηµείωνε τις αλλεπάλληλες 

πανελλήνιες νίκες. Οδοί προς τιµήν του υπάρχουν επίσης σε Πύλο, Μεσσήνη του 

ίδιου νοµού και Άνω Λιόσια (γειτονιά δρόµων µε ονόµατα Ελλήνων ολυµπιονικών 

πλησίον του Σπιτιού της Πάλης), Καλλιθέα, Ηράκλειο της Αττικής. 

 



"Κωστής Τσικλητήρας" καλείται ανεπίσηµα και το Εθνικό Στάδιο Πύλου, το οποίο 

στις αρχές του 2012 εµφάνιζε εικόνα εγκατάλειψης από τις αρµόδιες αρχές.[61] 

 

Το 1968 ιδρύθηκε ο Αθλητικός Όµιλος Πύλου "Ολυµπιονίκης Κωστής 

Τσικλητήρας", ένας από τους δύο µε τον αρχαιότερο Νέστωρ που διατηρούν σήµερα 

τµήµα ποδοσφαίρου στην πόλη.[62] Αγωνίζεται στις διοργανώσεις της τοπικής ΕΠΣ 

Μεσσηνίας και η πρόσφατη συµµετοχή στα ηµιτελικά του κυπέλλου Ερασιτεχνών 

Ελλάδας το 2015,[63] πρόκειται για τη σηµαντικότερη στιγµή της ιστορίας του σε 

επίπεδο εκτός νοµού. 

 

Συµπεριλήφθηκε στη σειρά 5 γραµµατοσήµων µε τίτλο "Έλληνες Ολυµπιονίκες 

1896-1912", την πρώτη αναµνηστική από τα ΕΛΤΑ εν όψει των Ολυµπιακών 2004 

στην Αθήνα, όπως και οι Σπύρος Λούης, Αριστείδης Κωνσταντινίδης, Ιωάννης 

Φωκιανός, Ιωάννης Μητρόπουλος. Όντας µεγαλύτερης ονοµαστικής τιµής, το 

γραµµατόσηµο µε την εικαστική απεικόνιση της δικής του φωτογραφίας τυπώθηκε σε 

υποπολλαπλάσια ποσότητα των υπολοίπων,[64] σταδιακά εποµένως αποκτά 

υψηλότερη φιλοτελική αξία. Οι δε ενστάσεις περί του ότι η συγκεκριµένη 

κυκλοφορία "έχει ιστορικά ατυχήσει µε την εξοργιστική παράλειψη" ορισµένων 

άλλων προσωπικοτήτων του τότε ελληνικού αθλητισµού,[65] πιθανότατα δεν αφορά 

στο θριαµβευτή άλτη των 1908 και 1912. 

 

Αεροσκάφος του στόλου της Olympic Air (πρώην Ολυµπιακές Αερογραµµές), φέρει 

την ονοµασία "Κώστας Τσικλητήρας". Πρόκειται για ένα από τα 6 δικινητήρια 

ελικοφόρα µικρών αποστάσεων τύπου ATR 42-300, µε τα υπόλοιπα της κατηγορίας 

"Φιλόσοφοι της Αρχαίας Ελλάδος και Έλληνες Ολυµπιονίκες" να καλούνται: 

Πλάτων, Σωκράτης, Αριστοτέλης, Πυθαγόρας και Σπύρος Λούης. 

Οικία Ολυµπιονίκη 

 

Το κατασκευής 1860 νεοκλασικό διώροφο όπου γεννήθηκε και έζησε έως τα 16½, 

απέκτησε το 1886 ο πατέρας του Ηρακλής, ενώ το 1898 ολοκληρώθηκε η αγορά των 

γύρω προσαρτηµάτων συνιστώντας ενιαία ιδιοκτησία 750τµ δοµηµένων και 

ακάλυπτων χώρων.[66] Πέντε χρόνια από το θάνατο του άλτη και µήνες προ του 

πατέρα, ανταλλάχθηκε σε πράξη συµψηφισµού για οικογενειακό δάνειο και χρέη µε 

το µικρότερου εµβαδού διώροφο κατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας. Εκείνη το 

χρησιµοποίησε έως το 1955 που "µετέφερε τα Γραφεία της [...] και εγκατέλειψε 

ασυντήρητο το «σπίτι του Τσικλητήρα»", όπως συνέχισε να καλείται.[67] Το 1982 

χαρακτηρίστηκε "έργο τέχνης χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας", από το 1983 η 

διάσωσή του ήταν η κύρια προτεραιότητα του συλλόγου ΝΑΥΑΡΙΝΟ και το 1984 



κηρύχθηκε διατηρητέο µε απόφαση του ΥπΧΟΠ Α. Τρίτση. Εντούτοις, η κάτοχος 

αιτήθηκε κατεδάφιση που απέρριψε µεν η ΥπΠΟ Μ. Μερκούρη,[68] θορύβησε όµως 

και ώθησε στη σύσταση Επιτροπής Πρωτοβουλίας Πυλίων το 1987 µε αρωγούς µη 

µέλη του σωµατείου, τον ΑΟ Τσικλητήρα και τον ΠΓΣ. Κατά τον εορτασµό του 

τελευταίου για την 100ετηρίδα από τη γέννηση του αθλητή του, το ευρύ κοινό έλαβε 

πρώτη φορά γνώση της επιτακτικής ανάγκης συντήρησης του κτηρίου, αλλά µάταια 

και ενώ ήδη µέσω του τύπου της Καλαµάτας ο Ηλίας Μισιρλής (δικηγόρος, ποιητής, 

ερευνητής και συγγραφέας) είχε καταθέσει την ιδέα περί δωρεάς του, έστω πώλησης, 

στο δήµο και µετατροπής ως πολιτιστικού κέντρου ή παραχώρησης στην πολιτεία για 

µουσείο της ναυµαχίας του Ναβαρίνου (µεσαιωνικό όνοµα της Πύλου). Σε µία 

κίνηση ελιγµού η Εθνική,[69] ενέκρινε 95 εκατοµµύρια δραχµές το 1989 για τις 

αρχικές εργασίες αναπαλαίωσης, ποσό που ουδέποτε διέθεσε ως πρώτο βήµα της –

προγραµµατισµένης υποτίθεται από το 1988– επαναστέγασης των τοπικών 

υπηρεσιών της στο αρχοντικό. 

 

Η αδιαφορία και µη ανταπόκριση της ιδιοκτήτριας στις πριν το 1992 εκκλήσεις για 

προστασία του, υποχρέωσαν την Επιτροπή σε έναν αγώνα δηµοσιοποίησης και 

συνεχούς επαναφοράς του ζητήµατος στα αρµόδια υπουργεία, υφυπουργεία, 

γραµµατείες και νοµαρχίες, διευθυντές και αρθρογράφους εφηµερίδων µεγάλης 

κυκλοφορίας, βουλευτές του νοµού και από το 1998 την Οργανωτική Επιτροπή ΟΑ - 

Αθήνα 2004. Στις επιστολές και επισκέψεις της έκανε λόγο τόσο γενικότερα για 

έλλειψη σεβασµού και ανεκπλήρωτο χρέος προς την ιστορική ευθύνη εκ µέρους της 

τράπεζας, όσο και ειδικότερα σε µη διαφύλαξη της παράδοσης της ίδιας "από το 

όνειδος και το άγος της καταστροφής ενός εθνικού Μνηµείου" (πόσο µάλλον, όταν 

είχε ήδη χρηµατοδοτήσει ανάπλαση δύο µεγάρων της στο κέντρο της 

πρωτεύουσας).[70] Οι ενέργειες εντείνονταν κάθε φορά εν όψει Ολυµπιακών αγώνων 

(1992, 1996) και του Παγκόσµιου πρωταθλήµατος ανοικτού στίβου Αθήνα 1997, ενώ 

προς το τέλος της δεκαετίας άρχισαν ακόµη να ευαισθητοποιούνται πρόσωπα του 

αθλητισµού µε άρθρα και επιστολές τους (Dr. Wolfgang Decker, Λευτέρης 

Παπαδόπουλος, παλαίµαχοι αθλητές, Πέτρος Λινάρδος, Γιάννης Θεοδωρακόπουλος). 

Η αναβίωση από τον ΠΓΣ των αγώνων στίβου Τσικλητήρεια στη µνήµη του άλτη 

απέφερε δηµοσιότητα στην εικόνα εγκατάλειψης της οικίας, µέσω ηµερήσιου τύπου 

και τηλεοπτικού σταθµού µε µεγαλοµέτοχο τον πρόεδρο του συλλόγου, όπως επίσης 

η αθλητική διηµερίδα Σχολικά Τσικλητήρεια '99 του δήµου Πύλου. Πρόταση της 

Εθνικής να επιβαρυνθεί ο τελευταίος τις επισκευές και σε αντάλλαγµα να 

εκµεταλλεύεται το κτήριο για 20 χρόνια, απορρίφθηκε –µε έµµεση απειλή µαζικής 

απόσυρσης καταθέσεων των Πυλίων– υπό το σκεπτικό ότι αφενός ο δήµος ούτε 

διέθετε τους πόρους, ούτε θα απόσβενε ποτέ τη δαπάνη καθώς εκείνο προορίζεται για 

χώρος πολιτισµού,[71] αφετέρου λύσεις µοναδικού σκοπού το κέρδος δεν συνάδουν 

µε τράπεζα που διαφηµιζόταν –τότε– ως ο µέγας χορηγός του ελληνικού στίβου 

(τρεις µήνες αργότερα ο διοικητής της που είχε αυτοπροσώπως υποβάλει την 



πρόταση, δεξιώθηκε µε τον πρωθυπουργό στο µέγαρο Μαξίµου τους 6 νικητές του 

Παγκόσµιου πρωταθλήµατος της Σεβίλης).[72] 

 

Τελικά το κτήριο αγοράστηκε γύρω στο 2000 από το δήµο Πύλου.[73] Παρότι 

µεγάλο τµήµα των µελετών εκπονήθηκε από µηχανικούς µε µορφή δωρεάς, η 

ανεύρεση πόρων καθυστέρησε την υλοποίηση αναστήλωσης, στατικής ενίσχυσης και 

αποκατάστασης των χώρων του. Πλέον, η Οικία Ολυµπιονίκη Κ. Τσικλητήρα 

στεγάζει τη βιβλιοθήκη Θοδωρή Βλαχοδηµήτρη (µη προσβάσιµη εξαιτίας έλλειψης 

προσωπικού) και ο α' όροφος έχει παραχωρηθεί για 25ετία στο Υπουργείο 

Πολιτισµού και Αθλητισµού, ώστε να λειτουργεί ως µουσείο.[74] Από το 2012 

φιλοξενεί την προσωρινή επανέκθεση της συλλογής Ρενέ Πυώ,[75] πινάκων και 

αντικειµένων από την Ελληνική επανάσταση το 1821 µε εστίαση στη ναυµαχία του 

Ναβαρίνου. Στο µέλλον προγραµµατίζεται η παρουσίαση σε µόνιµη βάση εκθεµάτων 

για τη ζωή του Πύλιου άλτη.[76] 

ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΙΑ 

 

Μισό αιώνα από το θάνατο του αθλητή του και µε έναρξη το 1963 στο Παναθηναϊκό 

Στάδιο, ο Πανελλήνιος ΓΣ καθιέρωσε την ετήσια διεξαγωγή αγώνων στίβου ώστε να 

τιµά τη µνήµη εκείνου.[88] Τα Τσικλητήρεια έλαβαν αµέσως διεθνή εµβέλεια λόγω 

συµµετοχής αθλητών από τα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη,[89] µε την πάροδο 

όµως των χρόνων είχαν ανασταλεί. Ο σύλλογος τα αναβίωσε το 1998, 

εκµεταλλευόµενος συγκυρία που ήθελε τη ∆ιεθνή Ένωση Οµοσπονδιών Κλασικού 

Αθλητισµού (IAAF) να επιθυµεί αύξηση του πλήθους των αξιόλογων συναντήσεων 

λίγων ηµερών (µίτινγκ) ενδιάµεσα στις σηµαντικές διοργανώσεις, τα οποία κάλεσε 

διεθνή Grand Prix και προωθούσε την εισαγωγή ή αναβάθµισή τους.[90] Οι επιτυχείς 

αγώνες του 1998, οδήγησαν την Ένωση σε οµόφωνη ένταξη των Τσικλητηρείων στην 

κατηγορία II,[91] από δε το 2003 στην ανώτατη Super Grand Prix που τριετία 

αργότερα αποτέλεσε τη δεύτερη τάξη "βιτρίνας" –µετά την Golden League– στο 

καλεντάρι της IAAF.[92] Υποβιβάστηκαν µία κλίµακα το 2007,[93] γεγονός πάντως 

που διαδέχθηκε τελικά η κορυφαία διάκριση του θεσµού, όταν η ετήσια αξιολόγηση 

ανέδειξε το µίτινγκ ως δεύτερο στα συνολικά 25 των τριών κατηγοριών της 

IAAF.[94] Κυριότερη συµβολή είχε η εντυπωσιακή συρροή ενός φίλαθλου κοινού 

από 35.000 θεατές, αριθµός ρεκόρ µέχρι και την τελευταία φορά διεξαγωγής το 2009 

κατόπιν 12 συνεχών. Οι λόγοι αναστολής τους ήταν οικονοµικοί εξαιτίας της 

επερχόµενης ελληνικής κρίσης,[53] ενώ φέρεται να υπήρξαν και άλλοι πλήρως 

άσχετοι µε τον αθλητισµό.[95] 

 

Τα αναβιώσαντα Τσικλητήρεια πραγµατοποιούνταν υπό τη µορφή ηµερίδας κάθε 

Ιούνιο ή Ιούλιο στο Ολυµπιακό Στάδιο Αθηνών, εκτός των 2003 και 2004 που τα εκεί 



έργα για τους Ολυµπιακούς υποχρέωσαν σε µετακίνηση στα Τρίκαλα και Ηράκλειο 

Κρήτης αντίστοιχα.[96] Οι διαπιστεύσεις αθλητικών δηµοσιογράφων διάφορων 

εθνικοτήτων ξεπέρασαν ενίοτε τις 100,[97] καθώς στους αγώνες µετείχε η 

πλειονότητα των πρωταθλητριών και πρωταθλητών Ελλάδας, πλαισιωµένη µε 

δηµοφιλή ονόµατα του παγκόσµιου στίβου ως αποτέλεσµα του πλήθους και µεγέθους 

των χορηγιών.[95] Στις 12 σύγχρονες διοργανώσεις των Τσικλητηρείων 

σηµειώνονταν µόνιµα υψηλότατες επιδόσεις,[98] µε το θεσµό το διάστηµα 

αναβίωσης 1998-2009 να εξελίσσεται σε δεύτερο εγχώριο στην κατάρριψη 

ελληνικών ρεκόρ στίβου (ανοικτού), έπειτα µόνο από τους Πανελλήνιους αγώνες 

διαφόρων κατηγοριών. 

 

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 



 

 

 

ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

• ΚΑΤΑ∆ΥΣΕΙΣ 

• ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

• ΣΥΝΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

• Υ∆ΑΤΟΣΦΑΙΡΗΣΗ 

• ΚΑΝΟΕ(ΚΑΓΙΑΚ) 

• ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ(ΣΛΑΛΟΜ) 

• ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ 

• ΟΠΕΙΝΗ ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ  

• ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ ∆ΡΟΜΟΥ  

• ΠΟ∆ΗΛΑΙΣΑ ΠΙΣΤΑΣ 

• ΕΝΟΡΓΑΝΗ  



• ΡΥΘΜΙΚΗ 

• ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ 

• ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΙ 

• ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΗΣΗ 

• ΙΠΑΣΙΑ /ΝΤΡΕΣΑΖ 

• ΙΠΑΣΙΑ/ΤΡΙΑΘΛΟ  

• ΙΠΑΣΙΑ/ΕΜΠΟ∆ΙΑ  

• ΕΛΕΥΘΕΡΑ  

• ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΗ 

• ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ  

• ΣΤΙΒΟΣ 

• ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ 

• ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΗ 

• ΠΥΜΑΧΙΑ 

• ΧΟΚΕΙ ΕΠΙ ΧΟΡΤΟΥ 

• ΞΙΦΑΣΚΙΑ 

• ΧΟΚΕΙ ΕΠΙ ΧΟΡΤΟΥ 

• ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ 

• ΓΚΟΛΦ 

• ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΗΣΗ 

• ΤΖΟΥΝΤΟ  

• ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ 

• ΚΟΠΗΛΑΣΙΑ 

• ΠΑΓΚΜΠΙ ΣΕΒΕΝΣ 

• ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ 

• ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 

• ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΗΣΗ 



• ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 

• ΤΡΙΑΘΛΟ 

• ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ  

• ΙΠΠΑΣΙΑ ΥΠΕΡΠΗ∆ΗΣΗ 

• ΡΑΓΚΜΠΙ ΓΙΟΥΝΙΟΝ 

• ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 

• ΒΑΣΚΙΚΗ ΠΕΛΟΤΑ 

• ΚΡΙΚΕΤ 

• ΚΡΟΚΕ  

• ΛΑΚΡΟΣ 

• ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΑ 

• ΠΟΛΟ 

• ΡΑΚΕΤΕΣ  

• ΡΟΚΕ 

• ΣΟΦΤΜΠΟΛ 

• ∆ΙΕΛΚΥΣΤΙΝΙ∆Α 

• ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ 

• ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ 

• ΧΟΚΕΙ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ 

Αθλήµατα που υπήρξαν Ολυµπιακά καποια στιγµή 

 

  Βασκική πελότα: 1900 (ως άθληµα επίδείξης: 1924, 1968 και 1992) 

    Γκολφ: 1900 και 1904. 

    ∆ιελκυστίνδα: 1900 ως 1920. 

    Καλλιτεχνικό πατινάζ: 1908 και 1920, στη συνέχεια µεταφέρθηκε στους 

Χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες. 

    Κρίκετ: 1900. 



    Κροκέ: 1900. 

    Λακρός: 1904 και 1908 (ως άθληµα επίδείξης: 1928, 1932 και 1948). 

    Μηχανοκίνητα σκάφη: 1908 (ως άθληµα επίδείξης: 1900). 

    Πόλο: 1900, 1908, 1920, 1924, 1936. 

    Ράγκµπι: 1900, 1908, 1920, 1924 (ως άθληµα επίδείξης: 2000). 

    Ρακέτες: 1908. 

    Ροκέ: 1904. 

    Χειρόσφαιρα σάλας: 1908 (ως άθληµα επίδείξης: 1900). 

    Χόκεϊ επί πάγου: 1920, στη συνέχεια µεταφέρθηκε στους Χειµερινούς 

Ολυµπιακούς Αγώνες. 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

 

 Καλλιτεχνικό πατινάζ  

Πατινάζ ταχύτητας  

Πατινάζ µικρής πίστας  

Χόκεϊ επί πάγου  

Κέρλινγκ  

 Σκι αντοχής 

Αλπικό σκι 

Άλµα µε σκι 

 Βόρειο σύνθετο 

Ελεύθερο σκι  

Χιονοσανίδα  

∆ίαθλο  

Λουτζ  

 Αγωνιστικό έλκηθρο 

 Σκέλετον 



ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΑ 

ΗΠΑ και Σουηδία έδωσαν σκληρή µάχη στην κατάταξη των µεταλλίων. Οι  Σουηδοί 

επικράτησαν µε διαφορά δύο µεταλλίων (65 έναντι 63).Σ’ αυτή την Ολυµπιάδα η 

Ευρώπη ανακάλυψε ότι στην Σουηδία “ο αθλητισµός δεν ενδιαφέρει µία 

περιορισµένη τάξη ανθρώπων, αλλά όλο τον λαό, από τον βασιλιά µέχρι τον 

τελευταίο πολίτη. 

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ 

Η τελευταία φορά που απονεµήθηκαν χρυσά µετάλλια από ατόφιο χρυσό στους 

αθλητές ήταν στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Στοκχόλµης το 1912 - ∆ιαβάστε πόσο 

αξίζει σήµερα σε µετρητά ένα χρυσό ολυµπιακό µετάλλιοΗ απονοµή ενός χρυσού 

µεταλλίου σε έναν αθλητή είναι η ύψιστη τιµή και η επιβράβευση για τους αγώνες 

του µέχρι να κατακτήσει την «κορυφή» στο άθληµα που αγωνίζεται. Όµως, πόσο 

χρυσά είναι στην πραγµατικότητα τα χρυσά µετάλλια των Ολυµπιακών Αγώνων;Η 

τελευταία φορά που απονεµήθηκαν χρυσά µετάλλια από ατόφιο χρυσάφι στους 

αθλητές ήταν στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Στοκχόλµης το 1912. Έκτοτε, τα 

µετάλλια που δίνονται στους «χρυσούς» Ολυµπιονίκες περιέχουν µόνο 1,2% χρυσό 

και το περίπου το 99% των µεταλλίων αυτών αποτελείται από ανακυκλωµένο ασήµι. 

Η αξία ενός χρυσού µεταλλίου σε µετρητά είναι 587 δολάρια, αν λάβουµε υπόψη µας 

την σηµερινή αξία του χρυσού.Ο Victor Hugo Berbert, υπεύθυνος για την κατασκευή 

των µεταλλίων στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Ρίο, δήλωσε ότι το Εθνικό 

Νοµισµατοκοπείο της Βραζιλίας αισθάνεται µεγάλη τιµή και ευθύνη για την 

κατασκευή των µεταλλίων και αποκάλυψε ότι στους Ολυµπιακούς και 

Παραολυµπιακούς Αγώνες του Ρίο θα απονεµηθούν συνολικά 5.130 µετάλλια ενώ 

πρόσθεσε ότι για την κατασκευή κάθε µεταλλίου απαιτούνται 48 ώρες δουλειάς και 

µια οµάδα 80 ατόµων έχει εργαστεί αδιάλειπτα για να είναι έτοιµα τα µετάλλια στον 

σωστό χρόνο.Ο Βραζιλιάνος αξιωµατούχος σε µια προσπάθεια να εκθειάσει τη 

βιωσιµότητα της µεθόδου ως προς την εξόρυξη και παραγωγή του χρυσού που 

χρησιµοποιήθηκε, υποστήριξε ότι τα 812 χρυσά ολυµπιακά µετάλλια µε την εικόνα 

της θεάς Νίκης στο Παναθηναϊκό Στάδιο χαραγµένη πάνω τους, προέρχονται από 

χρυσό που παρήχθη, χωρίς τη χρήση υδραργύρου, αλλά µε µια πιο φιλική προς το 

περιβάλλον µεθοδολογία.Τα χρυσά µετάλλια των Ολυµπιακών Αγώνων του Ρίο 

απεικονίζουν στην µία πλευρά τους την φτερωτή θεά Νίκη των Αρχαίων Ελλήνων 

και στο κάτω µέρος τους πέντε ολυµπιακούς κύκλους ενώ στην άλλη πλευρά 

αναγράφεται το λογότυπο Ρίο 2016. 

ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΚΟΥΜΠΕΡΤΕΝ  

Γάλλος συγγραφέας και παιδαγωγός, γνωστός παγκόσµια ως ο πρωτεργάτης της 

αναβίωσης των Ολυµπιακών Αγώνων.Ο Πιερ ντε Φρεντί βαρώνος του Κουµπερτέν 

γεννήθηκε την Πρωτοχρονιά του 1863 στο Παρίσι και καταγόταν από αριστοκρατική 

οικογένεια της Γαλλίας. Νεώτατος επισκέφθηκε την Αγγλία και τις ΗΠΑ, όπου 

παρακολούθησε µαθήµατα φυσικής αγωγής, ενώ παράλληλα µελετούσε το βίο των 



αρχαίων Ελλήνων. Υπήρξε υπέρµαχος της εισαγωγής των αθλοπαιδιών στα σχολεία, 

εµπνεόµενος από την ανάγκη αναστήλωσης του ηθικού της γαλλικής νεολαίας, µετά 

την ήττα από τη Γερµανία το 1871 στα πεδία των µαχών.Το 1892 επηρεασµένος από 

τη φιλοσοφία των αρχαίων Ολυµπιακών Αγώνων, αλλά και τις πεποιθήσεις του 

άγγλου φιλάθλου Γουίλιαµ Μπρουκς και ελλήνων διανοουµένων διακήρυξε την 

πρόθεσή του να ανασυστήσει τους Ολυµπιακούς Αγώνες πάνω σε σύγχρονες βάσεις, 

σε οµιλία του στη Σορβόνη. Τον Ιούνιο του 1894 ως γενικός γραµµατέας της Ένωσης 

των Γαλλικών Αθλητικών Σωµατείων (USFSA) οργάνωσε στη Σορβόνη διεθνές 

συνέδριο για τη διάδοση και µελέτη του φιλαθλητισµού, στο οποίο πήραν µέρος 

αντιπρόσωποι από 14 χώρες.Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αποφασίσθηκε η 

ίδρυση της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής (∆ΟΕ), η οποία θα είχε την ευθύνη για 

την τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων, µε πρώτο πρόεδρο τον έλληνα αντιπρόσωπο 

∆ηµήτριο Βικέλα (23 Ιουνίου). Την ίδια ηµέρα το συνέδριο εξέφρασε την ευχή οι 

πρώτοι Ολυµπιακοί Αγώνες της σύγχρονης εποχής να διεξαχθούν στην Αθήνα.Με 

χρηµατικό ποσό που συγκεντρώθηκε σε δηµόσιο έρανο και µε τη συνδροµή του 

εθνικού ευεργέτης Γεωργίου Αβέρωφ, άρχισαν το 1895 οι εργασίες ανακατασκευής 

τού καλλιµάρµαρου σταδίου τού Περικλή, όπου τελέσθηκαν το 1896 οι πρώτοι 

σύγχρονοι Ολυµπιακοί Αγώνες (25 Μαρτίου - 3 Απριλίου). Αµέσως µετά τους 

αγώνες, ο Κουµπερτέν ανέλαβε από τον Βικέλα την προεδρία της ∆ΟΕ, την οποία 

διατήρησε έως το 1925, παρότι στο ιδρυτικό της συνέδριο είχε αποφασιστεί η ανά 

τετραετία αλλαγή του προέδρου.Το 1906 έλαβε αρνητική και επικριτική στάση 

απέναντι στη «Μεσολυµπιάδα», που διοργάνωσε η Ελλάδα, µε συνέπεια να 

διαρραγούν οι σχέσεις του µε τον παλιό φίλο και συνεργάτη του ∆ηµήτριο Βικέλα. 

Το 1912 στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Στοκχόλµης κέρδισε µε ψευδώνυµο το 

χρυσό µετάλλιο στη λογοτεχνία για το ποίηµά του «Ode au sport» («Ωδή στον 

αθλητισµό»).Το 1913 σχεδίασε τη σηµαία των Ολυµπιακών Αγώνων, η οποία 

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αµβέρσας το 1920, 

ενώ µε δική του πρόταση υιοθετήθηκε το ολυµπιακό σύνθηµα «Citius, Altius, 

Fortius» («Γρηγορότερα», «Υψηλότερα», «∆υνατότερα») από τους Ολυµπιακούς του 

1924 στο Παρίσι.Από το πλούσιο συγγραφικό του έργο ξεχωρίζουν τα βιβλία: «Η 

αγωγή εν Αγγλία» (1888), «Αναµνήσεις της Αµερικής και της Ελλάδος» (1897), «Η 

ωφέλιµος γυµναστική» (1912), «∆οκίµιον αθλητικής ψυχολογίας» (1913), 

«Μαθήµατα παιδαγωγικής αθλητικής» (1923) και «Η αγωγή των εφήβων κατά τον 

20ο αιώνα».Στην προσωπική του ζωή, ήταν νυµφευµένος από το 1895 µε την παιδική 

του φίλη Μαρί Ροτάν (1861-1963), µε την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον Ζακ 

(1896-1952) και τη Ρενέ (1902-1968).Ο Πιερ ντε Κουµπερτέν πέθανε στη Γενεύη της 

Ελβετίας στις 2 Σεπτεµβρίου 1937, σε ηλικία 74 ετών. Κατ’ επιθυµία του , η καρδιά 

του τοποθετήθηκε σε αναµνηστική στήλη σε χώρο της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής 

Ακαδηµίας, στην Αρχαία Ολυµπία. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΜΒΕΡΣΑ  

1920 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Μετά από παύση οκτώ ετών οι Ολυµπιακοί αγώνες φιλοξενούνται στην Αµβέρσα. Οι 

αγώνες του 1916 είχαν προγραµµατιστεί για το Βερολίνο αλλά ακυρώθηκαν λόγω του 

1
ου

 Παγκοσµίου Πολέµου. Έτσι, τους πρώτους µεσοπολεµικούς αγώνες κλήθηκε να 

φιλοξενήσει το Βέλγιο, µια χώρα που γνώρισε για τέσσερα χρόνια την Γερµανική 

κατοχή και υπέφερε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στον πόλεµο. Στους αγώνες 

αυτούς δεν προσκλήθηκα η Γερµανία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, οι 

ηττηµένες του πολέµου. Απούσα ήταν και η Ρωσία που δεν ξαναπήρε µέρος σε 

Ολυµπιακούς Αγώνες µέχρι το 1952. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 

Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης, η Ολυµπιακή σηµαία µε τους πέντε 

δακτυλίους που σηµαίνουν την καθολικότητα των Ολυµπιακών Αγώνων τέθηκε για 

πρώτη φορά σε Ολυµπιακούς Αγώνες. Ο Ολυµπιακός όρκος ελήφθη για πρώτη φορά 

από έναν αθλητή για λογαριασµό όλων των ανταγωνιστών και για πρώτη φορά 

απελευθερώθηκαν τα περιστέρια ως σύµβολο της ειρήνης. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

• Σε µορφή των αγώνων εξελίχθηκε ο <<Ιπτάµενος>> Φιλανδός Πάβο Νούρµι 

κερδίζοντας τρία χρυσά µετάλλια, στα 10 χλµ δρόµου, στα 8 χλµ κρος κάντρι 

και στον οµαδικό αγώνα κρος κάντρι πήρε ένα αργυρό στα 5χλµ δρόµου.  Το 

1920 ήταν η πρώτη φορά που η Φιλανδία παρέλασε µε τη σηµαία της, κάτι 

που είχε απαγορευτεί στις προηγούµενες διοργανώσεις επειδή βρισκόταν υπό 

Ρωσική Κατοχή. 

• Στην Αµβέρσα το 1920 απαγγέλθηκε για πρώτη φορά ο Ολυµπιακός Όρκος 

ενώ εµφανίστηκε για πρώτη φορά η Ολυµπιακή σηµαία µε τους πολύχρωµους 

κρίκους, που χρησιµοποείται µέχρι σήµερα και παραδίδεται από τη µία 

διοργανώτρια πόλη στην επόµενη! 

 

 



 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ…Πάαβο Νούρµι 

Ο Πάαβο Νούρµι (Paavo Johannes Nurmi, 13 Ιουνίου 1897 - 2 Οκτωβρίου 1973) 

ήταν Φινλανδός δροµέας µεσαίων και µεγάλων αποστάσεων. 

Γεννήθηκε στις 13 Ιουνίου του 1897 στο Τούρκου[1]
 και ήταν γιος ξυλουργού. 

Ασχολήθηκε για πρώτη φορά µε τον αθλητισµό κατά την ηλικία των δεκατριών 

ετών[2]
 και έκανε την πρώτη διεθνή εµφάνιση στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1920, 

όπου κατέκτησε τρία χρυσά και ένα ασηµένιο µετάλλιο σε αγωνίσµατα ηµιαντοχής 
και αντοχής. Μάλιστα, τη δεκαετία του '20, ο Νούρµι ήταν ο καλύτερος δροµέας 
µεσαίων και µεγάλων αποστάσεων στον κόσµο, πραγµατοποιώντας παγκόσµια ρεκόρ 

στις διαδροµές µεταξύ 1500 µέτρων και 20 χιλιοµέτρων. 

Το 1924, κέρδισε πέντε χρυσά στους Ολυµπιακούς Αγώνες ενώ στους αγώνες 
του 1928 κατέκτησε ένα χρυσό και δύο ασηµένια µετάλλια. Το 1932, ο Νούρµι δεν 

µπόρεσε να αγωνιστεί στους Ολυµπιακούς, καθώς είχε λάβει χρήµατα κι έτσι 
θεωρήθηκε επαγγελµατίας[1]

. 

Το 1952, ο Νούρµι ήταν ο πρώτος λαµπαδηδρόµος και αυτός που άναψε την 

Ολυµπιακή Φλόγα στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Ελσίνκι. Πέθανε στις 2 

Οκτωβρίου του 1973 στο Ελσίνκι και η κηδεία του έγινε δηµοσία δαπάνη. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΟΥΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

 

 Η Ελλάδα κέρδισε ένα ασηµένιο µετάλλιο στην οµαδική βολή περιστρόφου, µε τους 

αδελφούς Αλέξανδρο και Ιωάννη Θεοφυλάκη, τον Ιάσονα Σάππα, τον Αλέξανδρο 

Βρασινόπουλο και τον Γεώργιο Μωραϊτίνη. Στο ποδόσφαιρο, η οµάδα µας υπέστη 

συντριπτική ήττα από τη Σουηδία µε 9-0. Στο δέκαθλο συµµετείχε και ο µετέπειτα 

πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Απόστολος Νικολαΐδης, ο οποίος, λόγω πυρετού, 

εγκατέλειψε την προσπάθειά του, χάνοντας την ευκαιρία για ένα καλό πλασάρισµα. 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΕΤΑΛΛΙΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΗΠΑ 41 27 28 96 

2 Σουηδία 19 20 24 63 

3 Μ. 
Βρετανία 

15 15 13 43 

4 Γαλλία 9 19 13 41 

5 Βέλγιο 14 11 10 35 

6 
Φινλανδία 15 10 9 34 

7 
Νορβηγία 13 7 8 28 

8 Ιταλία 13 5 5 23 

9 ∆ανία 3 9 1 13 

10 
Ολλανδία 4 2 5 11 

21 
ΕΛΛΑ∆Α 0 1 0 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες 1924
 
 

Tο επίσηµο λογότυπο 

 

 
Οι  Θερινοί  Ολυµπιακοί  Αγώνες
Ολυµπιάδας, ήταν µία διεθνής
στο Παρίσι της Γαλλίας. Η
σύγχρονων ολυµπιακών αγώνων
Άντζελες, Ρίο ντε Τζανέιρο
διεξαχθεί στο Παρίσι. 

Το κόστος των αγώνων τις
συνολικά  έσοδα  5.496.610  

ζηµιά,  παρόλο  που στα  αγωνίσµατα

 

ΠΑΡΙΣΙ 1924 

Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες 1924

Ολυµπιακοί  Αγώνες  του  1924  γνωστοί  και ως  Αγώνες
µία διεθνής αθλητική διοργάνωση που διεξήχθη το 1924 

. Η γενέτειρα πόλη του Πιέρ ντε Κουµπερτέν, ιδρυτή
ολυµπιακών αγώνων επιλέχθηκε έναντι των Άµστερνταµ, Λος

Τζανέιρο και Ρώµη, παρόλο που και οι αγώνες του 1900

αγώνων τις 8ης Ολυµπιάδας υπολογίζεται σε 10.000.000

  5.496.610  φράγκα, οι αγώνες  επέφεραν  σηµαντική  οικονοµική
αγωνίσµατα  οι  θεατές  έφταναν  τους  60.000 

Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες 1924 

 

Αγώνες  τις  8ης  
διεξήχθη το 1924 

, ιδρυτή των 

Λος 
του 1900 είχαν 

 10.000.000 φράγκα. Με  

σηµαντική  οικονοµική  

  60.000 κάθε φορά. 



 

«∆εύτερη φορά» οι αγώνες στο 

Παρίσι – 1924 

Μόλις πριν από 24 χρόνια είχαν διεξαχθεί πάλι οι Ολυµπιακοί Αγώνες που είχαν 

γνωρίσει µάλιστα τροµερή αποτυχία. Ωστόσο αυτό δεν «εµπόδισε» την πρωτεύουσα 

της Γαλλίας να φιλοξενήσει για άλλη µια φορά τους Ολυµπιακούς Αγώνες   

∆ιεξήχθησαν στο θαυµάσιο στάδιο Κουλόµπ χωρητικότητας 65.000 θεατών 

καθώς πήραν µέρος 44 χώρες-  χωρίς την Γερµανία- µε τους συνολικούς αθλητές 
να είναι 3075. 

 

ΕΝΑΡΞΗ: 4/5/1924 

ΛΗΞΗ: 27/7/1924 

 

 



Η ιστορία των Ολυµπιακών Αγώνων                              

 

ΠΑΡΙΣΙ 1924 

Οι Γάλλοι διοργανωτές ήθελαν να ξεπλύνουν την ντροπή των Ολυµπιακών Αγώνων 

του 1900 και τα κατάφεραν, παρουσιάζοντας µία διοργάνωση, όπου κυριάρχησε το 

ολυµπιακό πνεύµα. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 1924 διεξήχθησαν στο Παρίσι από 

τις4 Μαΐου έως τις 27 Ιουλίου και πήραν µέρος 3.089 αθλητές (2.954 άνδρες και 135 

γυναίκες) από 44 χώρες. Η Εβδοµάδα των Χειµερινών Αθληµάτων έλαβε χώρα από 

τις25 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου 1924 στο Σαµονί της Γαλλίας και αργότερα 

η ∆ΟΕ την αναγνώρισε ως τους Πρώτους Χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες. 

Η απόφαση για την ανάθεση στο Παρίσι των Ολυµπιακών Αγώνων του 1924, ελήφθη 

στη Λωζάνη στις 2 Μαΐου 1921, κατά τη διάρκεια της συνόδου της ∆ιεθνούς 

Ολυµπιακής Επιτροπής. Το Παρίσι υπερίσχυσε των υποψηφιοτήτων του Άµστερνταµ, 

της Βαρκελώνης, του Λος Άντζελες, της Ρώµης και της Πράγας. Καθοριστική ήταν η 

συµβολή του προέδρου της ∆ΟΕ Πιερ ντε Κουµπερτέν, που ήθελε να δει τους 8ους 

Ολυµπιακούς Αγώνες να διεξάγονται στην πατρίδα του, προτού εγκαταλείψει την 

προεδρία της ∆ΟΕ. 

Στις καινοτοµίες των αγώνων να σηµειώσουµε: 

• Την ανάκρουση για πρώτη φορά των εθνικών ύµνων της Ελλάδας (ως 

πατρίδας του Ολυµπισµού), της διοργανώτριας χώρας και της χώρας που 

αναλάµβανε τη διοργάνωση της επόµενης Ολυµπιάδας. 

• Την υιοθέτηση από τον Πιερ ντε Κουµπερτέν της ρήσης «citius, altius, 

fortius» («γρηγορότερα, δυνατότερα, ψηλότερα») του εκπαιδευτικού και 



ιερωµένου Ερίκ Ντιντόν, που έγινε έκτοτε το σύνθηµα των Ολυµπιακών 

Αγώνων. 

 

 

 

 
 

Η ΕΠΟΧΗ 

Συγκλονιστικά γεγονότα έφεραν τα πάνω κάτω στην Ευρώπη, καθώς ο θάνατος του 

Ίλιτς Ουλιάνοφ Νικόλαου Λένιν, στις 21 Ιανουαρίου, έγινε αφορµή να αναδειχθεί 
νέος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης ο Ιωσήφ Στάλιν. Επικράτησε του αντιπάλου του 

Λέοντος Τρότσκι στο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚ, πετυχαίνοντας 
να µη διαβαστεί η εναντίον του επιστολή - διαθήκη που συνέταξε ο Λένιν. Θα έβαζε 

την προσωπική του σφραγίδα στην διακυβέρνηση της απέραντης χώρας και στις 
διεθνείς εξελίξεις για τα επόµενα τριάντα χρόνια. 

Στην Ελλάδα, το πολιτικό άστρο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου οδήγησε τον 

Ελευθέριο Βενιζέλο σε αποχώρηση από την πολιτική και σε έκπτωση τη δυναστεία 

των Γλίξµπουργκ, αναδεικνύοντας τη χώρα Προεδρευόµενη ∆ηµοκρατία, µέσα από 

τις διαδικασίες της 4ηςΕθνοσυνέλευσης. Ένα δηµοψήφισµα (13 Απριλίου του 1924), 

επισφράγισε πανηγυρικά το ψήφισµα της εθνοσυνέλευσης, που ανακήρυξε τον 

µπαρουτοκαπνισµένο ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη πρώτο πρόεδρο της 
δηµοκρατίας. 

Στην Τουρκία, παρά την αντίδραση των Ισλαµιστών, ο Μουσταφά Κεµάλ πέρασε από 

την τουρκική Βουλή νόµο που κατάργησε τον θρησκευτικό τίτλο του χαλίφη και 
απαγόρευσε τη διδασκαλία των θρησκευτικών στα σχολεία. Ταυτόχρονα, 

απαγορεύτηκε η πολυγαµία και η διατήρηση χαρεµιών. Εκτός νόµου τέθηκαν επίσης 
το ανδρικό φέσι και ο γυναικείος φερετζές. Πρόθεση του Κεµάλ είναι να πείσει τη 

∆ύση ότι η Τουρκία βρίσκεται στο στάδιο του εξευρωπαϊσµού της. 



Στην Ιταλία, ο εκφασισµός της χώρας προχωρούσε µε ταχείς ρυθµούς, ενώ στις 10 

Ιουνίου ανακαλύφθηκε το πτώµα του Τζιάκοµο Ματεότι, γραµµατέα του 

Σοσιαλιστικού Κόµµατος, που είχε καταγγείλει τον Μουσολίνι για νοθεία στις 
πρόσφατες εκλογές. Πέντε ηµέρες νωρίτερα, ο Ματεότι είχε απαχθεί από πέντε 

φασίστες, την ώρα που προσερχόταν στο ιταλικό κοινοβούλιο. 

Στη Γερµανία, ο καταδικασµένος σε πενταετή φυλάκιση για εσχάτη προδοσία µετά το 

αποτυχηµένο πραξικόπηµα της µπιραρίας, Αδόλφος Χίτλερ, παραιτήθηκε από την 

προεδρία του εθνικοσοσιαλιστικού κινήµατος και άρχισε τη συγγραφή βιβλίου µε 

τίτλο «Ο αγώνας µου». Μαζί του στη φυλακή βρέθηκε εθελοντικά και ο θαυµαστής 
του, Ρούντολφ Ες, που έφθασε από την Αυστρία ειδικά για να τον συντροφεύει. 

Κι όλα αυτά, ενώ, κατά τους ειδικούς της Σαξονίας, η απειλή να εκφυλιστεί η 

γερµανική φυλή είναι ορατή και αποτελεί υπόθεση λίγων γενεών. Ο ιατρικός 
σύµβουλος Μπέτερς προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος προέρχεται από τη γέννηση όλο 

και περισσότερων πνευµατικά και ηθικά καθυστερηµένων ατόµων που σύντοµα θα 

αποτελούν την πλειοψηφία των Γερµανών, µε αποτέλεσµα να παρακµάσει 
πνευµατικά η Άρια φυλή και να εξασθενίσει η ακµαιότητά της. Υπό το κράτος αυτού 

του φόβου, το τοπικό υπουργείο Υγείας υπέβαλε νοµοσχέδιο στη γερµανική Βουλή, 

µε το οποίο ζητείται η επιβολή στείρωσης στους πνευµατικά και ηθικά 

καθυστερηµένους. 

Στις 27 ∆εκεµβρίου, οι δυνάµεις του Αχµέτ Ζόγου κατέλαβαν την εξουσία στην 

Αλβανία, όπου κηρύχθηκε δικτατορία. Η πρωτεύουσα µεταφέρθηκε προσωρινά στον 

Αυλώνα, ενώ ο Φαν Νόλι δραπέτευσε. Ο πρώην αξιωµατικός του αυστριακού 

στρατού, Αχµέτ Ζόγου (1894 - 1961), έγινε πρωθυπουργός το 1922. Ανατράπηκε τον 

Ιούνιο του 1924 από τον ορθόδοξο µητροπολίτη, Φαν Νόλι, και κατέφυγε στη 

Γιουγκoσλαβία, απ’ όπου επανήλθε, απαλλάχθηκε από τον Νόλι που το έσκασε στην 

Ιταλία κι έγινε πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας (Ιανουάριος του 1925). Θα 

µετεξελισσόταν σε βασιλιά. 

 

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 
 

Το κύρος του βαρόνου Πιερ ντε Κουµπερτέν βάρυνε ιδιαίτερα στην απόφαση να 

ξαναγίνουν Ολυµπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. Και επειδή δυο φορές στην ίδια πόλη σε 

λιγότερο από ένα τέταρτο αιώνα ήταν καραµπινάτη εύνοια και διότι οι προηγούµενοι 
του 1900 είχαν καταλήξει σε φιάσκο. Το γεγονός όµως που σηµάδεψε την Ολυµπιάδα 

αυτή, συνέβη 57 χρόνια αργότερα, όταν προβλήθηκε η ταινία «Οι δρόµοι της 
φωτιάς», της οποίας τη µουσική έγραψε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου που τιµήθηκε µε 

Όσκαρ γι’ αυτή τη δουλειά του. 

Το «γεγονός» ήταν ο καβγάς που ξέσπασε, καθώς η ταινία αναφέρεται στην 

Ολυµπιάδα του 1924 αλλά βρέθηκε ένοχη πληθώρας ανακριβειών. «Και, λοιπόν;», 

απολογήθηκαν οι συντελεστές της: «Εµείς πήραµε αφορµή από ένα πραγµατικό 

γεγονός και στήσαµε µια ιστορία. Ποτέ δεν ισχυριστήκαµε ότι παρουσιάσαµε την 

ιστορία της συγκεκριµένης Ολυµπιάδας». 



Αυτού του είδους οι καβγάδες είναι τόσο παλιοί, όσο και ο κινηµατογράφος. Απ’ 

όταν ο Κερκ Ντάγκλας υποδύθηκε τον Οδυσσέα στην κινηµατογραφική έκδοση της 
Οδύσσειας, το «δεν ήταν έτσι» απαντιέται µε το «και, λοιπόν;»: «∆εν γράφουµε 

ιστορία. Ταινία κάνουµε». 

Η συγκεκριµένη ταινία δανείζεται το θέµα της από τη ζωή και τις επιτυχίες των 

Βρετανών Χάρολντ Εϊµπραχάµς και Έρικ Λίντερ που νίκησαν στα 100 µ. και στα 400 

µ. αντίστοιχα. Τον Εϊµπραχάµς η ταινία τον θέλει να επιθυµεί όσο τίποτε άλλο τη 

νίκη στα 100 µ. ύστερα από την ήττα του στα 200 µ. Είναι Εβραίος, νιώθει 
µειονεκτικά και θέλει να νικήσει τον ανταγωνιστή του. Με τη διαφορά ότι ο τελικός 
των 100 µ. έγινε νωρίτερα από των 200 µ. Κι ακόµα ότι ήθελε τη νίκη για να 

ξεπεράσει σε φήµη τους δύο δίδυµους αδελφούς του που ήταν γνωστοί πρωταθλητές 
στη Βρετανία. 

Το σενάριο αναφέρει ότι ο ιεραπόστολος Έρικ Λίντερ (γεννήθηκε στην Κίνα από 

Σκοτσέζους γονείς) δεν θέλησε να τρέξει στην κούρσα των 100 µ. επειδή κατά την 

άφιξη της αποστολής έµαθε ότι το αγώνισµα θα γίνει Κυριακή. Αιτία η πίστη του που 

δεν του επέτρεπε να µετέχει σε αγώνες την ηµέρα που είναι αφιερωµένη στο Θεό. 

Είναι αλήθεια ότι δεν θα έτρεχε στα 100 µ. και στη σκυταλοδροµία 4x100 επειδή 

είχαν προγραµµατιστεί να διεξαχθούν Κυριακή. Ο Λίντερ όµως γνώριζε το 

πρόγραµµα των αγώνων έξι µήνες πριν και είχε προετοιµαστεί µόνο για τα 400 µ., 

όπου και κέρδισε µε εκπληκτικό φίνις στα τελευταία 50 µ. 

Σηµαντικές ή ασήµαντες οι αλλοιώσεις της αλήθειας, προσέθεσαν σασπένς στην 

ταινία που έκανε ευρύτερα γνωστούς τους δύο δροµείς. 

Ο Λίντερ έγινε εθνικός ήρωας της Σκοτίας και ως ιεραπόστολος επέστρεψε κοντά 

στον πατέρα του στην Κίνα. Στις 24 Φεβρουαρίου 1945 πέθανε από εγκεφαλικό 

επεισόδιο σε ηλικία 43 χρόνων σε στρατόπεδο περιορισµού των Ιαπώνων. 

Για την «αποκατάσταση της αλήθειας», ας αναφερθεί και το ότι στην ταινία 

εµφανίζεται ο Μόνταγκιου, 6ος στα 3.000 µ. στίπλ, να είναι αδελφικός φίλος και 
συγκάτοικος του Εϊµπραχάµς στο κολέγιο Κέιµπριτζ. Στην πραγµατικότητα, οι δυο 

τους ήταν πάντα αντίπαλοι αφού ο Μόνταγκιου σπούδαζε στο κολέγιο της Οξφόρδης. 



 

 
 
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

  

Αληθινή πόλη, ο Πάοβο Νούρµι είδε για πρώτη φορά στη ζωή του, όταν 

παρουσιάστηκε στον στρατό για τη θητεία του. Ως τότε, ζούσε σε µια καλύβα σε ένα 

από τα απέραντα δάση της Φιλανδίας, βοηθώντας τον ξυλοκόπο πατέρα του. 

Στα 1919, στον στρατό, οργανώθηκε αγώνας βάδην είκοσι χιλιοµέτρων µε πλήρη 

εξάρτυση: τουφέκι, σακίδιο, κράνος, φυσιγγιοθήκες. Ο κανονισµός επέτρεπε 

τροχάδην αντί βηµατισµό κάποιος άντεχε. Και ο Πάοβο άντεχε και µε το παραπάνω. 

Νίκησε και βρέθηκε στην ολυµπιακή αποστολή της Φιλανδίας στην Αµβέρσα, όπου 

κέρδισε δύο χρυσά µετάλλια και ένα ασηµένιο. Είχε γεννηθεί ο θρύλος. 

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στην Ολυµπιάδα του Παρισιού, έτρεξε στα 1.500 µ. και 
πήρε το χρυσό µετάλλιο. Και, µισή ώρα αργότερα, έτρεξε και στα 5.000 µ., 

κερδίζοντας δεύτερο χρυσό. Κι ως να τελειώσουν οι αγώνες, είχε µαζέψει άλλα τρία: 

Στους αγώνες 3.000 µ. οµαδικό, 8.000 µ. ανωµάλου δρόµου και 8.000 µ. ανωµάλου 

δρόµου οµαδικό. Είχε κέφι να τρέξει και στα 10.000 µ. αλλά οι συµπατριώτες του 

φύλαγαν το άθληµα για τον επίσης Φιλανδό Βίλε Ρίτολο, που πήρε το χρυσό. Ο 

Νούρµι έκανε τη διαδροµή έξω από το παρισινό στάδιο κι έφερε καλύτερο χρόνο από 

τον νικητή. 

Έξω από το Ολυµπιακό Στάδιο του Ελσίνκι, οι Φιλανδοί έστησαν το άγαλµά του. Στα 

1952, όταν τους αγώνες ανέλαβε η πρωτεύουσα της πατρίδας του, ο Πάοβο Νούρµι 
είχε την τιµή να φέρει την Ολυµπιακή Φλόγα στο στάδιο. 

 



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 Η Ελληνική Συµµετοχή 

Η Ελλάδα έλαβε µέρος στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1924 µε 38 αθλητές και µία 

αθλήτρια, την τενίστρια Λένα Βαλαωρίτου – Σκαραµαγκά (1897-1967). Ήταν η 

πρώτη παρουσία ελληνίδας αθλήτρια σε Ολυµπιακούς Αγώνες. 

Η χώρα µας κατέκτησε ένα χρυσό µετάλλιο στους καλλιτεχνικούς αγώνες, µε τον 

Κωνσταντίνο ∆ηµητριάδη, που νίκησε στη γλυπτική µε το ορειχάλκινο άγαλµα του 

∆ισκοβόλου, ένα από τα τρία αντίτυπα του οποίου βρίσκεται απέναντι από το 

Παναθηναϊκό Στάδιο. Τα άλλα δύο βρίσκονται στη Ντιζόν της Γαλλίας και στη Νέα 

Υόρκη. 

Την εποχή εκείνη, τα µετάλλια στους καλλιτεχνικούς αγώνες είχαν την ίδια ακριβώς 
αξία µε όλα τα άλλα και στον Έλληνα καλλιτέχνη έγινε κανονική απονοµή, µε 

ανάκρουση του εθνικού µας ύµνου.   

Κατά τα λοιπά, τίποτα δεν πήγε καλά για την ελληνική οµάδα, καθώς καλύτερη 

εµφάνιση ήταν του Χρήστου Βρεττού που βγήκε 12
ος

 στη σφαιροβολία µε βολή 13.12 

µ. Ήταν οµογενής που ζούσε στην Αµερική και είχε ταξιδέψει στο Παρίσι µε έξοδα 

της Ελλάδας, καθώς σ’ αυτόν είχαν στηριχθεί οι ελπίδες για ένα µετάλλιο: Στη 

δισκοβολία που είχε προγραµµατιστεί για το τέλος και στην οποία ο Βρεττός ήταν 

πολύ καλός. 

Ξαφνικά όµως ο Ελληνοαµερικανός πρωταθλητής µίλησε µε τον αρχηγό αποστολής 
και του ανακοίνωσε ότι, για σοβαρούς προσωπικούς λόγους, θα επέστρεφε στη Νέα 

Υόρκη, πριν από τον αγώνα. Παρά τις απειλές αλλά και τα παρακάλια, δεν 

κατάφεραν να τον µεταπείσουν. Κι όταν κάποιος τον κατηγόρησε ότι δειλιάζει, 
επειδή είναι ντεφορµέ, έβγαλε το πουκάµισό του κι επί τόπου έστειλε τον δίσκο στα 

44 µ., ρίψη που σίγουρα θα του εξασφάλιζε µετάλλιο. 

Έφυγε και ποτέ κανένας δεν τον ξαναείδε κι ούτε ποτέ µαθεύτηκε, ποια ήταν η αιτία 

της εσπευσµένης αναχώρησής του. 



   

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ 

 Οι αγώνες καλύφθηκαν από 1000 δηµοσιογράφους. Σε αριθµό µεταλλίων οι τρεις 
πρώτες χώρες ήταν οι ΗΠΑ, η Φινλανδία και η διοργανώτρια χώρα, η Γαλλία. Η 

Ελλάδα δεν κατάφερε να πάρει νίκη σε κάποιο αθλητικό αγώνισµα, πήρε όµως σε 

καλλιτεχνικό.  

• Ο Χάρολντ Εϊµπραχάµς, νικητής στα 100 µ., πέρα από τους δρόµους 
ταχύτητας είχε ασχοληθεί και µε το µήκος. Με επίδοση 7.38 που έµεινε ρεκόρ 

Βρετανίας µέχρι το 1956, είχε προκριθεί να µετάσχει και σε αυτό το αγώνισµα 

στο Παρίσι αλλά ο ίδιος δεν ήθελε. Κατά σύµπτωση, παραµονές των αγώνων, 

έφθασε στην εφηµερίδα «Ντέιλι Εξπρές» µια επιστολή µε υπογραφές πολλών 

φιλάθλων που εξέφραζαν την αντίθεσή τους στη συµµετοχή του σε τόσα 

πολλά αγωνίσµατα, δηλαδή 100, 200, 4x100 και µήκος: Μια κριτική 

καταπέλτης τόσο για τον ίδιο, όσο και για τη βρετανική ολυµπιακή επιτροπή. 

Με µεγάλη τους λύπη, οι παράγοντες του ανακοίνωσαν ότι «κόβεται» από το 

µήκος. Πολύ αργότερα, ο Εϊµπραχάµς εκµυστηρεύτηκε σε γνωστούς του ότι 
συγγραφέας της επιστολής ήταν ο ίδιος! 



 

• Στην ταινία «Οι ∆ρόµοι της φωτιάς», εµφανίζεται ο Αµερικανός Τζάκσον 

Σολτζ να δίνει στο Βρετανό Έρικ Λίντερ ένα χαρτάκι µε θρησκευτικό µήνυµα 

και ευχές για καλή επιτυχία στο αγώνισµα των 200 µ. Όταν, σε ηλικία 84 

χρόνων, ο Σολτζ είδε την ταινία, είπε στους δηµοσιογράφους: «Φοβάµαι ότι 
εκείνη την εποχή οι σχέσεις µου µε τη θρησκεία κάθε άλλο παρά καλές ήταν 

για να σκεφθώ µια τέτοια ενέργεια». 

• Στους Ολυµπιακούς του Παρισιού ανακρούστηκε για πρώτη στην ιστορία του 

θεσµού ο εθνικός ύµνος της Ελλάδος ως γενετήριας χώρας των Αγώνων, 

καθώς και της Γαλλίας, ως διοργανώτριας, και της Ολλανδίας, επειδή είχε 

αναλάβει την επόµενη διοργάνωση. Το «πρωτόκολλο» αυτό εξακολουθεί να 

ισχύει ως σήµερα. 

Μία από τις χαρακτηριστικές µορφές των αγώνων αυτών ήταν ο Αµερικανός 
κολυµβητής, ρουµανικής καταγωγής, Τζόνι Βαϊσµίλερ που κέρδισε τρία χρυσά 

µετάλια στα 100µ και στα 400µ ελεύθερο καθώς και στο οµαδικό 4x100. 'Εγινε ο 

πρώτος αθλητής που έκανε το κατοστάρι σε χρόνο λιγότερο από ένα λεπτό.Οι 
επιτυχίες του ως ολυµπιονίκης θα συνεχιστούν και το 1928 µε δύο χρυσά. 

Περισσότερο όµως γνωστός στο ευρύ κοινό θα γίνει αργότερα όταν θα 

πρωταγωνιστήσει ως Ταρζάν σε ταινίες του Χόλυγουντ. Συνολικά θα γυρίσει 11 

ταινίες. 

• *Ο Τζόνι Βαϊσµίλερ γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1904 σε µια περιοχή της 
Ρουµανίας που τότε άνηκε στη Γερµανία. Σε ηλικία 8 χρόνων, µετανάστευσε 

µε τους γονείς του στις ΗΠΑ. ∆έκα χρόνια αργότερα έγινε ο πρώτος 
κολυµβητής που έσπασε το φράγµα του ενός λεπτού στα 100 µ. ελεύθερο. 

Τέσσερις φορές αναδείχθηκε ολυµπιονίκης στην κολύµβηση και στη συνέχεια 

πρωταγωνίστησε σε έντεκα ταινίες, ενσαρκώνοντας το Ταρζάν, τον «λευκό 

ιππότη της ζούγκλας». Το 1959, σε ένα ταξίδι του στην Κούβα, την εποχή που 

µαίνονταν οι µάχες των στρατευµάτων του δικτάτορα Μπατίστα µε τους 
αντάρτες του Φιντέλ Κάστρο, βρέθηκε αντιµέτωπος µε τους ανθρώπους του 

σηµερινού ηγέτη του νησιού. Βγήκε από το αυτοκίνητό του µε ψηλά τα χέρια 

και µε έκπληξη τους άκουσε να φωνάζουν: «Είσαι ο Ταρζάν, είσαι ο Ταρζάν! 



Καλώς ήρθες στην Κούβα». Τον συνόδεψαν στο λιµάνι φροντίζοντας να 

εγκαταλείψει τη χώρα µε ασφάλεια. 

• Ο Αµερικανός Μπίλι Χέιβενς είχε επιλεγεί να µετάσχει στους Ολυµπιακούς 
Αγώνες ως µέλος της οµάδος κωπηλασίας στην τετράκωπο µε πηδαλιούχο. 

Αρνήθηκε να ταξιδέψει, θέλοντας να µείνει κοντά στη γυναίκα του, που 

εκείνες τις ηµέρες περίµενε το πρώτο τους παιδί. Η τετράκωπος των ΗΠΑ 

πήρε το χρυσό µετάλλιο, ενώ ο γιος του, Φρανκ, γεννήθηκε πέντε µέρες µετά 

τη λήξη των αγώνων. Είκοσι οκτώ χρόνια αργότερα, στα 1952 στο Ελσίνκι, ο 

Φρανκ έγινε χρυσός Ολυµπιονίκης στο κανόε. 

• Πιστοί φίλοι έµειναν µετά τους αγώνες ο νικητής των 100 µ. Χάρολντ 
Εϊµπραχάµς και ο Νεοζηλανδός Άρθουρ Πόριτ, που κατέκτησε το χάλκινο 

µετάλλιο στο ίδιο αγώνισµα. Μέχρι το θάνατο του πρώτου, το 1978, οι δύο 

φίλοι και οι γυναίκες τους συναντιόντουσαν σε δείπνο κάθε χρόνο στις 7 

Ιουλίου, στις 7 το βράδυ, µέρα και ώρα του µεγάλου τελικού του 1924, όπου 

πήραν τα µετάλλια τους. Ο 5
ος

 της κούρσας Ολυµπιονίκης το 1920, ο 

Αµερικανός σπρίντερ Τσάρλς Πάντοκ, έχασε τη ζωή του το 1943, όταν ήταν 

πιλότος καταδιωκτικού και καταρρίφθηκε από τους Γερµανούς. Σήµερα, ένα 

αντιτορπιλικό των ΗΠΑ φέρει το όνοµά του. 

  

 

 

Πιερ ντε Κουμπερτέν ο πατέρας των 

Ολυμπιακών Αγώνων 

 

 
Ο βαρόνος Πιέρ ντε Κουµπερτέν (γαλλικά:Pierre Frédy, Baron de Coubertin) (1 

Ιανουαρίου 1863-2 Σεπτεµβρίου 1937), ήταν Γάλλοςπαιδαγωγός και ιστορικός, αλλά 

είναι ευρύτερα γνωστός ως ιδρυτής της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής, αναβιωτής 
και πατέρας των σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων. 

Βιογραφία 

Γεννήθηκε στο Παρίσι από αριστοκρατική οικογένεια και ήταν τρίτο παιδί του 

Charles Louis de Frédy και της Agathe-Gabrielle de Mirville de Coubertin. Σπούδασε 

σε Αγγλικά και Αµερικανικά πανεπιστήµια προσπαθώντας να βελτιώσει την 

εκπαιδευσή του. Ασχολήθηκε µε αθλήµατα όπως κωπηλασία, 

ενόργανη γυµναστική και ιππασία. Πίστευε ότι η αθλητική παιδεία ήταν σηµαντικό 

µέρος για την ανάπτυξη της προσωπικότητας νέων ανθρώπων. Το 1887 µαζί µε 

άλλους ίδρυσε στη Γαλλία την Ένωση Γαλλικών Αθλητικών Συλλόγων (Union des 

Sociétés Françaises de Sports Athlétiques) στην οποία εκλέχτηκε γενικός γραµµατέας 
το 1892. Από αυτή τη θέση άρχισε να προωθεί την ιδέα της αναβίωσης των 

Ολυµπιακών Αγώνων. Μετά τον θάνατό του, κατόπιν επιθυµίας του, η καρδιά του 



µεταφέρθηκε στην Αρχαία Ολυµπία, όπου και τάφηκε σε επιτύµβια στήλη που φέρει 
την ονοµασία Μνηµείο Ντε Κουµπερτέν. 
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ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ 

Σε ό,τι αφορά το τελετουργικό κοµµάτι καθιερώθηκε στην τελετή λήξης να γίνεται 
έπαρση τριών σηµαιών: της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής, της διοργανώτριας 
χώρας και της χώρας που θα διοργανώσει τους επόµενους θερινούς Ολυµπιακούς 
Αγώνες. Σε αγωνιστικό επίπεδο εµφανίστηκε το φαινόµενο του Φινλανδού αθλητή 

Paavo Nurmi ο οποίος κέρδισε 5 χρυσά µετάλλια. Στα 1500 και 5000 µέτρα µάλιστα 

ξεκουράστηκε για µόνο 55 λεπτά! Ένας άλλος Φινλανδός αθλητής, ο Ville Ritola 

κέρδισε 6 µετάλλια (4 χρυσά και 2 αργυρά) κι αυτός σε αγωνίσµατα αντοχής του 

στίβου. Επίσης ο Αµερικανός κολυµβητής Johnny Weismuller κέρδισε 3 µετάλλια 

την ίδια µέρα (2 χρυσά κι 1 χάλκινο). Αργότερα ως ηθοποιός του Χόλυγουντ 
ενσάρκωσε µε επιτυχία τον ρόλο του Ταρζάν σε δώδεκα ταινίες. 

 

 

 

 



ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ 

Ντικ Γουίλιαµς, γλύτωσε στον Τιτανικό και 
κατέκτησε τα κορτ 

Ο Ντίκ ήταν τενίστας. Άγνωστος βέβαια εκείνη την εποχή, αλλά ταλαντούχος. 
Επέστρεφε στις ΗΠΑ για να πάρει µέρος στο αµερικάνικο όπεν! Είχε κλείσει 
εισιτήριο στην Α’ θέση. Όλα ήταν θαυµάσια. Μέχρι το βράδυ της 4ης Απριλίου 

1912.Τη βραδιά του ναυαγίου! 

Όταν η κατάσταση άρχισε να γίνεται τραγική ο Ντικ έσπασε τη πόρτα της διπλανής 
καµπίνας για να «απελευθερώσει» τους εγκλωβισµένους επιβάτες.  

 
Βέβαια οι συνέπειες του ναυαγίου τον επηρέασαν σηµαντικά. Ο πατέρας του πνίγηκε, 

ο ίδιος έπαθε κρυοπαγήµατα στα πόδια και λίγο έλειψε να µείνει ανάπηρος. Όλες 
αυτές οι ατυχίες όµως δυνάµωσαν τον χαρακτήρα του. Στο Αµερικάνικο όπεν του 

1912 κέρδισε το διπλό ανδρών – γυναικών κι η καριέρα του άρχιζε να παίρνει την 

ανηφόρα. 

Η µεγάλη του στιγµή ήταν οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 1924 όπου πάλι στο διπλό 

ανδρών – γυναικών κέρδισε το χρυσό µετάλλιο µε παρτενέρ την Χέιζελ Χότσινς-
Γουίκµαν η οποία είχε κερδίσει και το διπλό των γυναικών.. 

 

 

Χάρολντ Αµπρααµς, ο ήρωας των 

δρόµων της φωτιάς 

 



Όση δόξα στερήθηκε εν ζωή τη γνώρισε µετά θάνατο από µια κινηµατογραφική 

ταινία. Οι «δρόµοι της φωτιάς» η ταινία µε την υπέροχη µουσική του Βαγγέλη 

Παπαθανασίου θα θυµίζει σε όλους τη µεγάλη προσπάθεια του Βρετανού αγγλικής 
καταγωγής να κερδίσει τα Η αποτυχία του στους Ολυµπιακούς του 1920 τον 

πείσµωσε. Προσέλαβε επαγγελµατία προπονητή, τον Σάµ Μουσαµπίνι ο οποίος του 

βελτίωσε την εκκίνηση και ασχολήθηκε σοβαρά µαζί του. Η µεταµόρωση ήταν 

εντυπωσιακή. 

Παρ’ όλα αυτά πολλοί θεωρούσαν εξαιρετικά δύσκολο ένας Ευρωπαίος να σπάσει τη 

κυριαρχία των Αµερικανών στα 100µ. Ο Αµπρααµς για να αφοσιωθεί στο αγώνισµα 

της µιας ανάσας παράτησε το µήκος. Μάλιστα για να µην φανεί ότι δεν ασχολείται µε 

το αγώνισµα έστειλε, ο ίδιος, δεκάδες επιστολές σε αγγλικές εφηµερίδες που του 

ζητούσαν να αφοσιωθεί στο αγώνισµα της «µιας ανάσας». Και τα κατάφερε. 

Στις 7 Ιουλίου 1924 βρέθηκε στην καλύτερη στιγµή του. Έκανε τη καλύτερη κούρσα 

του, µε τον καλύτερο χρόνο του. Είχε εφαρµόσει κατά γράµµα την εντολή του 

προπονητή του: «∆ύο πράγµατα πρέπει να σε απασχολήσουν: Η πιστολιά του αφέτη 

και το νήµα του τερµατισµού». 100µ το 1924 στο Παρίσι. 

 

Μπουγκέρα Ελ Ουαφί: το φτωχόπαιδο 

 

Ήταν ένα φτωχόπαιδο. Έτρεχε ξυπόλητο γύρο από το στρατόπεδο για ένα κοµµάτι 
κουραµάνας. Κι όταν το έπαιρνε έφευγε σαν… σίγουνας. 
Τόπος το γαλλικό στρατόπεδο του Σετίφ στην Αλγερία το 1924. Ήταν οι εποχές που 

χώρες ολόκληρες όπως το Μαρόκο και η Αλγερία ήταν αποικίες της Γαλλίας. 
Ένας περισσότερο παρατηρητικός αξιωµατικός είδε τον πιτσιρικά που τελικά δεν 

ήταν και τόσο πιτσιρικάς, είχε πατήσει τα 25, και σκέφτηκε ότι µπορεί να γίνει 
αθλητής. Του µίλησε και τον έστειλε να πάρει µέρος σε στρατιωτικούς αγώνες στο 

Παρίσι. Φυσικά και ο Αχµέντ Μπουγκέρα Ελ Oυαφί τερµάτισε πρώτος. Κι επειδή 

στη Πόλη του φωτός ήταν να γίνουν οι Ολυµπιακοί Αγώνες οι υπεύθυνοι τον 

ενέταξαν στη Γαλλική οµάδα. Πρόβληµα υπηκοότητας δεν υπήρχε γιατί και οι 
κάτοικοι των αποικιών της Γαλλίας θεωρούντο Γάλλοι πολίτες. 
Η 7η θέση που κέρδισε στον Μαραθώνιο των Ολυµπιακών του 1924 έκανε τους 
υπεύθυνους να ασχοληθούν περισσότερο σοβαρά µε τον µικροσκοπικό Αλγερινό. 

 Μετάλλια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Παρακάτω φαίνονται οι δέκα χώρες που κατέκτησαν τα περισσότερα µετάλλια 

Θέση Χώρα Χρυσά Ασηµένια Χάλκινα Σύνολο 

1 
 Ηνωµένες 

45 27 27 99 



Θέση Χώρα Χρυσά Ασηµένια Χάλκινα Σύνολο 

Πολιτείες 

2  Φινλανδία 14 13 10 37 

3  Γαλλία (διοργανώτρια 

χώρα) 
13 15 10 38 

4 
 Ηνωµένο 

Βασίλειο 
9 13 12 34 

5  Ιταλία 8 3 5 16 

6  Ελβετία 7 8 10 25 

7  Νορβηγία 5 2 3 10 

8  Σουηδία 4 13 12 29 

9  Κάτω Χώρες 4 1 5 10 

10  Βέλγιο 3 7 3 13 

 

 

 

1924 – Παρίσι: Η 8η Ολυµπιάδα 

44 χώρες 

3.075 αθλητές 



136 αθλήτριες (κολύµβηση, καταδύσεις, ξιφασκία, τένις) 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ: 17 (Στίβος, Υγρός Στίβος, Πυγµαχία, Ποδηλασία, Ιππασία, 

Ξιφασκία, Ποδόσφαιρο, Γυµναστική, Μοντέρνο Πένταθλο, Υδατοσφαίριση, 

Κωπηλασία, Ράγκµπι, Ιστιοπλοΐα, Σκοποβολή, Τένις, Άρση Βαρών, Πάλη) 

 

Στην κατάταξη των µεταλλίων, οι ΗΠΑ επικράτησαν µε 99 (45-27-27), έναντι 38 της 

Γαλλίας (13-15-10) και 37 της Φινλανδίας (14-13-10). Μορφή των αγώνων, µε τρία 

χρυσά στην κολύµβηση (100 µ., 400 µ, 4Χ200 ελευθέρας), ο αµερικανός Τζόνι 

Βαϊσµίλερ, ο µετέπειτα Ταρζάν της µεγάλης οθόνης. Ο γοητευτικός Τζόνι ήταν ο 

πρώτος κολυµβητής στην ιστορία που έσπασε το φράγµα του ενός λεπτού στα 100 µ. 

ελευθέρας µε επίδοση 59". 

Ο Φινλανδός δροµέας Πάαβο Νούρµι, µετά τα δύο χρυσά της Αµβέρσας, πρόσθεσε 

στη συλλογή του άλλα τρία, µε νίκες στα 1.500 µ., 5.000 µ. και 10.000 µ. ανωµάλου 

δρόµου. 

Στην ιστορία, όµως, πέρασαν και οι βρετανοί ολυµπιονίκες των 100 µ. Χάρολντ 

Έιµπραµς και των 400 µ. Έρικ Λίντελ, η δράση των οποίων έγινε πλατύτερα γνωστή 

από τη βραβευµένη µε 4 Όσκαρ ταινία του Χιου Χάντσον «Οι δρόµοι της φωτιάς» 

 
 

 

 



ΘΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  

1928 

 

Υποψήφιες πόλεις: Άµστερνταµ (Ολλανδία), Λος Άντζελες (ΗΠΑ) 

Τους ανέλαβε το Άµστερνταµ. 

 

  Εναρξη:17/5/1928 

Λήξη:12/8/1928 

Χώρα:Ολλανδία (NED) 

Αθλήµατα:14 

Αγωνίσµατα:109 

Χώρες:46 

Αθλητές:2724 

Αθλήτριες:290     

 

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του Άµστερνταµ σηµατοδοτήθηκαν από τις πολλές 
καινοτοµίες, που άλλαξαν την όψη τους. Η χρονική διάρκεια περιορίστηκε στις 16 

ηµέρες (28 Ιουλίου – 12 Αυγούστου), που έκτοτε ακολουθείται πιστά από την 

εκάστοτε διοργανώτρια χώρα. Εµφανίστηκαν για πρώτη φορά οι γυναίκες σε 

αγωνίσµατα στίβου, αν και υπήρχαν πολλές αντιδράσεις µε προεξάρχοντες τον 

αναβιωτή των Ολυµπιακών Αγώνων Πιερ ντε Κουµπερτέν και τον Πάπα Πίο Γ’. 

Καινοτοµία αποτέλεσε και η ολυµπιακή φλόγα, που έκαιγε µέχρι τη λήξη των 

αγώνων στις 12 Αυγούστου σ’ ένα πύργο µέσα στο στάδιο. ∆εν τελέστηκε, ωστόσο, 

λαµπαδηδροµία, ενώ η φλόγα άναψε στον Μαραθώνα. Για πρώτη φορά έκανε την 

εµφάνισή της στους αγώνες η CocaCola ως χορηγός της αµερικανικής οµάδας, την 

οποία προµήθευσε µε 1.000 κιβώτια του αναψυκτικού. Η Ελλάδα παρέλασε πρώτη, 

για πρώτη φορά, σε ένδειξη τιµής ως γενέτειρα των Ολυµπιακών Αγώνων και η 

Ολλανδία, ως διοργανώτρια, τελευταία. Το τελετουργικό αυτό τηρείται απαρέγκλιτα 

από τότε. 

Υποψήφιες πόλεις για τη διοργάνωση ήταν µόλις δύο, το Άµστερνταµ, που τελικά 

επικράτησε και το Λος Άντζελες, που κέρδισε τους επόµενους Ολυµπιακούς Αγώνες. 
Στην τελετή έναρξης δεν παρέστη η βασίλισσα Βιλελµίνα, επειδή θεωρούσε τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες «παγανιστική εκδήλωση». Την έναρξη των αγώνων κήρυξε ο 

σύζυγός της πρίγκιπας Χέντρικ. 

Στους αγώνες συµµετείχαν 2.883 αθλητές (2.606 άνδρες και 277 γυναίκες) από 46 

χώρες. Μεγάλη µορφή των αγώνων, ο καναδός σπρίντερ Πέρσι Γουίλιαµς, που 

κέρδισε τα 100 µ. (µε παγκόσµιο ρεκόρ 10,3) και τα 200 µ. Ο θρυλικός φινλανδός 
δροµέας ΠάαβοΝούρµι κέρδισε το ένατο και τελευταίο του χρυσό µετάλλιο στο 

αγώνισµα των 10.000 µ. ∆ύο χρυσά µετάλλια στην κολύµβηση κέρδισε και 
ο «Ταρζάν»ΤζόνιΒαϊσµίλερ. Η πολωνίδα δισκοβόλος ΧαλίναΚονοπάτσκα ήταν η 

πρώτη γυναίκα που κατέκτησε χρυσό µετάλλιο στα αγωνίσµατα στίβου. Τα 

περισσότερα µετάλλια κατέκτησαν οι ΗΠΑ, 56 συνολικά (22-18-16), έναντι 31 της 



Γερµανίας (10-7-14), που επανεµφανίστηκε στους αγώνες µετά τον Α’ Παγκόσµιο 

Πόλεµο, και 25 της Φινλαδίας (8-8-9). 

Η Ελληνική Συµµετοχή 

Η Ελλάδα συµµετείχε µε 23 αθλητές, χωρίς να κατακτήσει µετάλλιο. Οι έλληνες 
αθλητές, εκτός των άλλων, έµειναν εντυπωσιασµένοι από το πρωινό που προσέφεραν 

οι ολλανδοί διοργανωτές: τσάι, γάλα, κακάο, φρέσκο βούτυρο, µαρµελάδα, τυρί και 
ζαµπόν. «Οι Ολλανδοί εδώ το λένε πρωινό, αλλά εµείς στην Ελλάδα το λέµε ξεθέωµα 

στο φαγητό» σχολίαζαν κάποιοι από τους αθλητές µας. Κάποιοι άλλοι ζητούσαν 

επίµονα διπλή µερίδα µπιφτέκια για µεσηµεριανό, ενώ το µεγαλύτερο πρόβληµα που 

αντιµετώπιζαν ήταν η έλλειψη ψωµιού στα γεύµατά τους. 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η εµφάνιση του καναδού δροµέα ΠέρσυΟυίλιαµς στα 

100 και στα 200µ ο οποίος κατέκτησε τα χρυσά µετάλλια. Όταν επέστρεψε στην 

πατρίδα του έτυχε αποθεωτικής υποδοχής από τους συµπατριώτες του. Αξιοσηµείωτο 

επίσης γεγονός των αγώνων είναι ότι για πρώτη φορά ασιατική χώρα -η Ιαπωνία -

κατέκτησε χρυσό ολυµπιακό µετάλλιο. 

Πιο συγκεκριµένα ο Μίκιο Όντα κατέκτησε την πρώτη θέση στο άλµα τριπλούν. Στις 
καταδύσεις συνέβη κάτι µοναδικό, οι κριτές ανακήρυξαν νικητή τον Φ. Σιµάικα από 

την Αίγυπτο. Τότε κατάλαβαν το λάθος τους, είχαν ξεχάσει να προσθέσουν τους 
βαθµούς της τελευταίας προσπάθειας του στον αµερικανό Ζάρντινς, ο οποίος ήταν 

τελικά και ο νικητής των αγώνων. 

Με απειλές του Γκέµπελ µπήκε το 1928. «Εάν η ∆ηµοκρατία είναι τόσο ηλίθια, ώστε 

να µας παρέχει τη βουλευτική ασυλία, το πρόβληµα είναι δικό της και όχι δικό µας. 
Σε µας είναι θεµιτό κάθε µέσο, προκειµένου να ανατρέψουµε τη σηµερινή 

κατάσταση», προκαλούσε το πρωτοπαλίκαρο του Χίτλερ. Στις ΗΠΑ πωλείται στις 3 

Ιουλίου έναντι 75 δολαρίων η πρώτη συσκευή τηλεόρασης. Στις 31 Αυγούστου στο 

θέατρο «Σιφµπάουερνταµ» ανεβαίνει το έργο του Μπέρτολ Μπρεχτ «Οπερα της 
δεκάρας», σε µουσική ΚουρτΒάιλ. 



 
Στο Αµστερνταµ στις 28 Ιουλίου έγινε η επίσηµη τελετή έναρξης των 8ων 

Ολυµπιακών Αγώνων. Οι Ολλανδοί είχαν προσπαθήσει να πάρουν τις Ολυµπιάδες 
του 1916, 1920 και 1924 κι αυτός ήταν κι ο λόγος που στη διεκδίκηση των 

Ολυµπιακών Αγώνων του 1928, δεν είχαν αντίπαλο. 

Για πρώτη φορά πήραν µέρος οι γυναίκες στα αθλήµατα του στίβου, της κολύµβησης 
και της γυµναστικής. 
Για πρώτη φορά άναψε η φλόγα, στο τσιµεντένιο Ολυµπιακό στάδιο του 

Αµστερνταµ. 

Για πρώτη φορά απελευθερώθηκαν στον αέρα πολλά περιστέρια, το σύµβολο της 
ειρήνης, µια συνήθεια που έλκει την καταγωγή της από τις αρχαίες Ολυµπιάδες. 
Για πρώτη φορά κατασκευάστηκε στο στάδιο ένας µεγάλος πίνακας αναγραφής των 

αποτελεσµάτων. 

Για πρώτη φορά η ελληνική σηµαία παρέλασε πρώτη στην τελετή έναρξης, ως 
αναγνώριση του ρόλου που έπαιξε η χώρα µας στους Ολυµπιακούς Αγώνες. 
Για πρώτη φορά η «Κόκα Κόλα» γίνεται επίσηµος σπόνσορας Ολυµπιακών Αγώνων. 

Η εµπορευµατοποίηση κάνει τα πρώτα βήµατά της στους Ολυµπιακούς Αγώνες. 
Για πρώτη φορά τέλος, στους Αγώνες παίρνουν µέρος αθλητές από τη Μάλτα και τον 

Παναµά. 



 

Προβοκάτσια σε βάρος των Γάλλων 
Οι αγώνες άρχισαν µε ένα πρωτοφανές επεισόδιο. Οι Γάλλοι την παραµονή της 
τελετής έναρξης θέλησαν να πάρουν µια πρώτη γεύση από το στάδιο. Μια οµάδα 

αθλητών µε επικεφαλής τον γγ της οµοσπονδίας Π. Μέρικαµπ έφτασαν στο στάδιο, 

αλλά ο φύλακας, τους απαγόρευσε την είσοδο. Βλέποντας ότι πριν από αυτούς είχαν 

περάσει στο στάδιο οι Γερµανοί που µετά από 16 χρόνια επανήλθαν στους αγώνες, ο 

Π. Μέρικαµπ έσπρωξε το φύλακα και προσπάθησε να περάσει. Ο τελευταίος τον 

χτύπησε στο πρόσωπο. Ακολούθησε γενική σύρραξη και οι Γάλλοι εκδιώχθηκαν. 

Αργότερα δόθηκαν εξηγήσεις, αλλά το επεισόδιο είχε συνέχεια. Την εποµένη οι 
Ολλανδοί δεν επέτρεψαν στο πούλµαν που µετέφερε τους Γάλλους να περάσει στο 

χώρο του γηπέδου, επειδή δεν είχε την ειδική κάρτα. Οι αθλητές κατέβηκαν από το 

πούλµαν και κατευθύνθηκαν µε τα πόδια στο στάδιο. Στην είσοδο, ο ίδιος φύλακας 
που µια µέρα νωρίτερα είχε δηµιουργήσει επεισόδιο, τους απαγόρευσε την είσοδο. 

Πιστεύοντας ότι πρόκειται για προβοκάτσια, οι Γάλλοι επιβιβάστηκαν στο πούλµαν 

κι έφυγαν χωρίς νασυµµετάσχουν στην παρέλαση. Χρειάστηκε η παρέµβαση του 

υπουργού Εξωτερικών για να πάρουν µέρος στους αγώνες. 

Οι χρυσοί κανόνες του Λόου 
Οπως και στην προηγούµενη Ολυµπιάδα οι Φινλανδοί αθλητές µπόρεσαν να 

συναγωνιστούν στα ίσια τους Αµερικανούς, κατακτώντας 5 χρυσά, 5 ασηµένια και 4 

χάλκινα µετάλλια, κερδίζοντας όλες τις αποστάσεις από τα 1.500 µέχρι τα 10.000 

µέτρα. Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε ο Καναδός σπρίντερ Π. Ουίλιαµς που κέρδισε τα 

100 και 200 µέτρα, αφήνοντας πίσω του και στις δύο κούρσες Βρετανούς δροµείς και 
τους Αµερικανούς για πρώτη φορά εκτός βάθρου. Ο Βρετανός Ντάγκλας Λόου 

κέρδισε και πάλι τα 800µ. και µάλιστα µε ολυµπιακό ρεκόρ (51 8). Αργότερα έγραψε 

τους 5 χρυσούς κανόνες που πρέπει να τηρεί ο αθλητής αν θέλει να νικήσει και οι 
οποίοι είναι: 
1. Τρέξε στην πρώτη διαδροµή. 



2. Μην προσπερνάς ποτέ στη στροφή. 

3. Κρατήσου κοντά στον πρωτοπόρο. 

4. Ποτέ µην κοιτάς τριγύρω σου. 

5. Αρχίζοντας το βιράζ, µη µειώνεις το ρυθµό σου µέχρι να τερµατίσεις.Η 

µεγαλύτερη επίδοση στους αγώνες ήταν τα 4.20 που πήδησε ο Αµερικανός Σ. Καρ 

στο επί κοντώ, αφήνοντας στην 5η θέση τον κάτοχο του παγκόσµιου ρεκόρ 

ΛιΜπαρνς. 

 

Οι γυναίκες αγωνίστηκαν στα 100 και 800µ. στη σκυταλοδροµία 4Χ100, στο ύψος 
και τη δισκοβολία. Τα 800 µέτρα αποδείχτηκαν κοπιαστικά για τα κορίτσια, πολλά εκ 

των οποίων σταµάτησαν στη διαδροµή. Στην ελεύθερη πάλη, ή ελευθερο – 

αµερικάνικη όπως ονοµαζόταν, οι αθλητές της Φινλανδίας και της Σουηδίας 
επικράτησαν των Αµερικανών. Ιταλοί και Γάλλοι ήταν ασυναγώνιστοι στην 

ξιφοµαχία. 

Στο ποδόσφαιρο δήλωσαν συµµετοχή 17 οµάδες. Ο τελικός ήταν Νοτιοαµερικάνικος. 
Η Ουρουγουάη που είχε εντυπωσιάσει και 4 χρόνια νωρίτερα στο Παρίσι, νίκησε σε 

δεύτερο αγώνα την Αργεντινή µε 2 – 1 και κατέκτησε το χρυσό µετάλλιο. Το πρώτο 

παιχνίδι βρήκε τις δύο οµάδες ισόπαλες 1 – 1. Στον µικρό τελικό η Ιταλία συνέτριψε 

την Αίγυπτο µε 11 – 3. ∆ύο χρόνια αργότερα η Ουρουγουάη κατέκτησε στο 

Μοντεβιδέο τον τίτλο της παγκόσµιας πρωταθλήτριας. 



 
Στους Αγώνες του Αµστερνταµ συµµετείχαν 3.014 αθλητές (εκ των οποίων 290 

γυναίκες) από 46 χώρες. Οι Αµερικανοί βρέθηκαν στην πρώτη θέση µε 22 χρυσά, 18 

ασηµένια και 16 χάλκινα µετάλλια, σε 9 από τα 20 αθλήµατα του προγράµµατος. 
Ο δόκτωρ ΦέρεντςΜέζε από την Ουγγαρία, κατέκτησε το χρυσό µετάλλιο στη 

λογοτεχνία, για το έργο του «Η ιστορία των Ολυµπιακών Αγώνων». 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ο Γκέλντελ και οι … κακοµαθηµένοι Ρωµιοί 
Το 1928 ξεκίνησε για τον ελληνικό στίβο µε την πρόσληψη του Γερµανού Χανς 
Γκέλντελ στη θέση του οµοσπονδιακού προπονητή. Καθηγητής στην ανώτατη σχολή 

αθλητισµού του Βερολίνου, «27 χρόνων, ψηλός, ξανθός, συµπαθής, µε αθλητικοτάτη 

διάπλαση, ικανός να εκτελεί υποδειγµατικά όλα τα είδη των αγωνισµάτων», 

σύµφωνα µε τον Παύλο Μανιτάκη. 

Η πρόσληψη ξένου προπονητή δεν ενθουσίασε τους Ελληνες γυµναστές οι οποίοι 
ξεκίνησαν εκστρατεία εναντίον του. Εκάµφθησαν όµως αργότερα, καθώς όπως 
συνεχίζει ο Π. Μανιτάκης «αναγκάστηκαν ενδοµύχως να παραδεχθούν ότι άλλο η 

απλή και αφελής γυµναστική που είχαν διδαχθεί στο ∆ιδασκαλείο τους, καρυκευµένη 

µάλιστα µε συνεχείς χυδαίες βρισιές και άλλο η συγχρονισµένη αθλητική προπόνηση 

που είχε αναχθεί σε αληθινή επιστήµη». 

Η δουλιά του Γερµανού έφερε κάποια γρήγορα αποτελέσµατα. Στα Παναθήναια τον 

Μάρτη δηµιουργήθηκαν 7 νέες πανελλήνιες επιδόσεις και άλλες τόσες ένα µήνα 

αργότερα στη διάρκεια του πανελληνίου πρωταθλήµατος. Στις 23 και 24 Ιουνίου 

έγιναν στο Στάδιο προκριµατικοί αγώνες για την Ολυµπιάδα του Αµστερνταµ. Στη 

διάρκειά τους δηµιουργήθηκαν 4 νέες πανελλήνιες επιδόσεις. Στο ακόντιο από τον Γ. 

Ζαχαρόπουλο, στο δέκαθλο από τον Στ. Μπεναρδή, στα 110 και 400 εµπόδια από τον 

Ε. Μοιρόπουλο. Οι τρεις τους κατά πρώτο λόγο και οι Φραγκούδης, Λάµπρου, Αντ. 
και Ι. Καρυοφύλλης, Σταυρινός, Πετρίδης, Καραµπάτης, Μάγγος, Καραγιάννης, 
Γεωργακόπουλος κατά δεύτερο, αποτέλεσαν την οµάδα στίβου, που µαζί µε 4 

παλαιστές, 1 πυγµάχο και 4 ξιφοµάχους, αναχώρησαν στις 14 Ιουλίου µέσω 

Μασσαλίας και Παρισιού για το Αµστερνταµ. Απών από την αποστολή ήταν ο 

Γκέλντελ που εγκατέλειψε την ελληνική οµάδα καθώς το συµβόλαιό του έληγε τη 

µέρα αναχώρησης. Εµφανίστηκε όµως στην ολλανδική πόλη µε την οµάδα της 
Γερµανίας. Οι Ελληνες αθλητές κατέλυσαν σε σπίτι 20 δωµατίων που ενοικιάστηκε 

γι’ αυτό το λόγο. 

«Ο άφθαστος Μπεναρδής», 19ος 
Οι επιδόσεις στους αγώνες δεν ήταν ανάλογες των προσδοκιών. Η ανυπαρξία 

ανώτατης εκπαίδευσης στον αθλητισµό, δεν µπορούσε να καλυφθεί µε την 

ολιγόµηνηδουλιά του Γερµανού προπονητή. «Οι Φραγκούδης, Μοιρόπουλος και 
Σταυρινός υπήρξαν µέσα στο ολυµπιακό κλίµα και µόνο η ατυχία στις κληρώσεις 
τούς εµπόδισε να διακριθούν. Στους µεικτούς δρόµους, οι εκπρόσωποί µας έτρεξαν 



άστοχα και άτεχνα, κατέβαλλον όµως το άπαν των δυνάµεών τους, απόδειξις του 

οποίου είναι ότι ή εσταµάτησαν τελείως εξαντληµένοι ή ετερµάτισανλιποθυµήσαντες 
αµέσως. Οι άλτες και οι ρίπτες µας, έκαναν και αυτοί ό,τι µπόρεσαν καταλαβόντες 
θέση στο µέσον των συναγωνιστών των. Ο Μπεναρδής τέλος, ο άφθαστος 
παναθλητής µας, µε το θάρρος και τη µαχητικότητά του επεράτωσε το ∆έκαθλο, 

επιτυχών την καλύτερή µας ατοµική κατάταξη, ελθών 19ος µεταξύ 39 µετασχόντων, 

50 δε δηλωθέντων στο αγώνισµα», γράφει στο βιβλίο του «100 χρόνια νεοελληνικού 

αθλητισµού» ο Π. Μανιτάκης. Με λίγα λόγια, σκέτη αποτυχία. Κι από δικαιολογίες, 
άλλο τίποτα. «Με τη βαριά και λιπαρή κουζίνα, που αγνοούσε το ψωµί, 
αντικαθιστώσα αυτό µε τις τηγανητές σε µαργαρίνη πατάτες και το άθλιο κλίµα της 
Ολλανδίας, το αιώνιο ψυχρό, υγρό και οµιχλώδες, µε τους 15 – 17 µάξιµουµ βαθµούς 
του, θερµοκρασία, άντε Ρωµιέ κακοµαθηµένε να αγωνισθείς!», συµπεραίνει ο Π. 

Μανιτάκης. 

ΤΖΟΝΙ ΒΑΪΣΜΙΛΕΡ 

Ο θρυλικός Ταρζάν 
Επί δέκα χρόνια διακρινόταν στις πισίνες των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στη συλλογή 

του µετράει πέντε χρυσά ολυµπιακά µετάλλια. ∆ύο φορές αναδείχτηκε Ολυµπιονίκης 
στα 100 µέτρα ελεύθερο. Στην ίδια απόσταση έγινε ο πρώτος κολυµβητής στον 

κόσµο, που έσπασε το φράγµα του ενός λεπτού, κατεβάζοντας το παγκόσµιο ρεκόρ 

το 1924 στα 57,4 δευτερόλεπτα. 

Ο λόγος για τον ΤζόνιΒαϊσµίλερ. Στην Ολυµπιάδα του Παρισιού το 1924 κατέκτησε 

τρία χρυσά µετάλλια. Στα 100 και 400µ. ελεύθερο και στη σκυταλοδροµία 4χ200µ. 

Τέσσερα χρόνια αργότερα διατήρησε τον τίτλο του στα 100µ. και στα 4χ200µ, αλλά 

δε συµµετείχε στην κούρσα των 400µ. 

Το ∆εκέµβρη του 1924 ο παραγωγός ΙρβινγκΤάλµπεργκ τον επέλεξε να 

πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Ο Ταρζάν». Ο Βαϊσµίλερ πέρασε γρήγορα στο 

πάνθεον της Εβδοµης Τέχνης και έγινε ο αγαπηµένος φίλος των πιτσιρικάδων. Στη 

διάρκεια 16 χρόνων γύρισε 11 ταινίες. 
Σε ηλικία 11 χρόνων ο Ταρζάν, όπως έµεινε στην ιστορία, δεν είχε καµία σχέση µε το 

κολύµπι. Ηταν ένα αδύναµο και ασθενικό παιδί. Σε κάποια από τις επισκέψεις του 

στο γιατρό, ο τελευταίος τον κτύπησε στην πλάτη και του είπε: 

– Νεαρέ, αν θέλεις όλα να πάνε κατ’ ευχήν, πρέπει να ασχοληθείς µε τον αθλητισµό 

και κατά προτίµηση µε την κολύµβηση. 

– Σας ευχαριστώ. Η κολύµβηση είναι το αγαπηµένο µου άθληµα, απάντησε ο Τζόνι, 
που ντράπηκε να αποκαλύψει την αδυναµία του. 

Εκτοτε άρχισε σε ηµερήσια βάση να επισκέπτεται ένα µικρό ποταµό στα δυτικά του 

Σικάγου. Μετά από µερικούς µήνες, µπορούσε στα ίσια να συναγωνιστεί τους άλλους 
πιτσιρικάδες της περιοχής του. Στη συνέχεια πήγε στην πισίνα, όπου σε µερικά 

χρόνια απέκτησε ένα εκπληκτικό σε οµορφιά και µυϊκή δύναµη σώµα. Εκεί 
πρωτογνώρισε τον αρχιπροπονητή της ολυµπιακής οµάδας των ΗΠΑ Ουίλιαµ 

Μπαχράχ. Ο τελευταίος εντυπωσιάστηκε από τα σωµατικά προσόντα του 

Βαϊσµίλερκαι άρχισε µαζί του δουλιά. Πολύ αργότερα, όταν ήταν ήδη Ολυµπιονίκης, 
ο Βαϊσµίλερ έγραψε: «Ο Μπαχράχ µού είπε ότι πρέπει να ενδιαφέροµαι για το στιλ 

κολύµβησης και όχι για την ταχύτητα». Επί ένα χρόνο κολυµπούσε µόνος του στην 

πισίνα. Ο Μπαχράχ δεν ήθελε να τον παρουσιάσει σε κανέναν. Καθηµερινά επί µία 

ώρα κολυµπούσε κρατώντας στα χέρια του µια σανίδα, δουλεύοντας µόνο µε τα 

πόδια. Ηθελε να αντιγράψει τον εντυπωσιακό τρόπο δουλιάς των ποδιών του 

Ολυµπιονίκη Ντ. Καχανάµοκ από τη Χαβάη. Στη συνέχεια έβαζε τα πόδια του σε ένα 

λαστιχένιο σωλήνα και την επόµενη ώρα τελειοποιούσε τη δουλιά του στα χέρια και 



το κορµί. 
Ο ΤζόνιΒαϊσµίλερ γεννήθηκε στις 2 Ιουνίου 1904 στη Ρουµανία. Σε ηλικία 8 χρόνων 

µετανάστευσε µε την οικογένειά του στις ΗΠΑ. Εισήγαγε στην παγκόσµια 

κολύµβηση µια διαφορετική τεχνική. Απέδειξε ότι ένα πολύ καλό πρόγραµµα 

προετοιµασίας είναι το παν στον σύγχρονο αθλητισµό. Επιπλέον χάρισε στους νέους 
τον Ταρζάν, τον ήρωα της ζούγκλας, που µέχρι και σήµερα µένει ανεπανάληπτος. 

ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΟΕ ΑΝΡΙ ΝΤΕ ΜΠΑΛΕ ΛΑΤΟΥΡ 

Συµπαθούσε τη χιτλερική Γερµανία 
Στις 28 Μάη 1925, στη Σύνοδο της ∆ΟΕ στην Πράγα, ο Πιερ Ντε Κουµπερτέν 

υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου και µέλους της ∆ιεθνούς 
Ολυµπιακής Επιτροπής. Ο αναβιωτής των σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων, µετά το 

∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, αποτελούσε µειοψηφία µεταξύ των µελών της ∆ΟΕ, σε 

θέµατα, όπως η συµµετοχή των γυναικών στους Αγώνες, η καθιέρωση των 

χειµερινών Ολυµπιακών Αγώνων, ενώ η συνεχώς αυξανόµενη απήχηση του 

αθλητισµού, ως αυτοτελής δραστηριότητα αποσυνδεµένη από την εκπαιδευτική 

διαδικασία, τον ενοχλούσε αφάνταστα. 

Την προεδρία διεκδίκησε, ουσιαστικά, µόνο ο Βέλγος Ανρί Ντε Μπαλέ Λατούρ. Στην 

πρώτη ψηφοφορία πήρε 17 ψήφους. Εντεκα µέλη της ∆ΟΕ, που είχαν ψηφίσει δι’ 
αλληλογραφίας, προτίµησαν τον Κουµπερτέν, του οποίου την παραίτηση δε 

γνώριζαν. Ο Ελβετός Ντε Μπλονέ, που είχε εκτελέσει χρέη προέδρου στη διάρκεια 

του πολέµου, συγκέντρωσε 6 ψήφους. Στη δεύτερη ψηφοφορία, ο Ανρί Μπαλέ 

Λατούρ πήρε τις 19 από τις 27 ψήφους των παρευρισκοµένων µελών. 

Γεννηµένος στις 16 Μάρτη 1876, γιος του κόµηταΦερντινάντ, πρώην διοικητή της 
Επαρχίας της Αµβέρσας και της κόµισσας Καρολίν, ο Μπαλέ Λατούρ µεγάλωσε µαζί 
µε τον µετέπειτα βασιλιά του Βελγίου Αλβέρτο τον Α. Μετά τις σπουδές του στο 

πανεπιστήµιο της Λουβέν, έκανε µακρινά ταξίδια για λογαριασµό της βελγικής 
κυβέρνησης και αργότερα της ∆ΟΕ. Ικανός ιππέας, σε µικρή ηλικία εκλέχτηκε 

πρόεδρος του Ιππικού Οµίλου της χώρας του. Το 1903 έγινε µέλος της ∆ΟΕ και τρία 

χρόνια αργότερα ιδρύει την Ολυµπιακή Επιτροπή του Βελγίου. 

Ο Μπαλέ Λατούρ δεν ήταν ούτε παιδαγωγός, ούτε φιλόσοφος, σε αντίθεση µε τον 

Κουµπερτέν. Οπως γράφει ο Γερµανός δόκτορας Καρλ Λενάρτζ στην εργασία του «Η 

εξέλιξη του ολυµπισµού από το 1925 έως το 1952», «ενώ ο Κουµπερτέν είχε µια 

ευρύτερη ενόραση των πραγµάτων και αναζητούσε πρωτοποριακές λύσεις προς 
διάφορες κατευθύνσεις, ο Μπαλέ Λατούρ ασχολούνταν κυρίως µε την προάσπιση 

των κανονισµών. Ενώ ο βαρόνος αλληλογραφούσε µε τους υποστηρικτές του 

εργατικού αθλητισµού και έδειχνε ζωηρό ενδιαφέρον, χωρίς οποιαδήποτε ιδεολογική 

επιφύλαξη για τον αθλητισµό στην ΕΣΣ∆, ο διάδοχός του στην προεδρία της ∆ΟΕ 

απέρριπτε, χωρίς συζήτηση, οτιδήποτε θύµιζε µπολσεβικισµό». 



 

Εχασε τα λογικά του 
Το 1933, ο Μπαλέ Λατούρ επανεκλέχτηκε στην προεδρία της ∆ΟΕ για µια δεύτερη 

οχταετία, την οποία συνδύασε µε την ανάθεση της θερινής και χειµερινής 
Ολυµπιάδας του 1936 στη φασιστική Γερµανία και τη θερινή του 1940 στη φασιστική 

Ιαπωνία. Φιλικά προσκείµενος στα χιτλερικά ιδεώδη, αρνήθηκε να µεταφέρει τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες του 1936 στη Βαρκελώνη, όπως ζητούσε η «∆ιεθνής Επιτροπή 

για τη διασφάλιση του Ολυµπιακού Πνεύµατος». Ο Μπαλέ Λατούρ αρνήθηκε να 

συµβαδίσει µε το πνεύµα της εποχής. Επιπλέον διέγραψε από µέλος της ∆ΟΕ τον 

Αµερικανό ΕρνστΛιΤζανκ που πρωτοστατούσε στη χώρα του για τη µεταφορά των 

Αγώνων στη Βαρκελώνη και στη θέση του τοποθέτησε τον Ε. Μπράντετζ, που ήταν 

υπέρµαχος της Ολυµπιάδας του Βερολίνου. Ο τελευταίος, το 1952, διαδέχτηκε τον 

Σουηδό Ζ. Εντστρεµ στην προεδρία της ∆ΟΕ. Ανάλογη αντιµετώπιση µε τον 

ΕρνστΛιΤζανκ, είχε και ο κατά το ήµισυ Εβραίος ΤεοντόρΛιουάντλ, ο οποίος 
υποχρεώθηκε από τον Χίτλερ σε παραίτηση, προκειµένου να εκπροσωπηθεί η ∆ΟΕ 

στη Γερµανία µε τον Βάλτερ Ραϊχενάου. Κατά ειρωνεία της τύχης, ο Ραϊχενάου ήταν 

διοικητής της 6ης Στρατιάς που το Μάη του 1940 κατέλαβε το Βέλγιο. Ο Μπαλέ 

Λατούρ, βλέποντας ότι η πατρίδα του έπεσε θύµα της φασιστικής πολιτικής, έχασε τα 

λογικά του. Οταν µάλιστα έµαθε ότι ο γιος του κατατάχτηκε στον ελεύθερο βελγικό 

στρατό, έφυγε για τις ΗΠΑ. Πέθανε στις 6 Γενάρη 1942 από ανακοπή καρδιάς σε 

ηλικία 65 χρόνων. Στην κηδεία του, που έγινε στις Βρυξέλλες, παρευρέθηκαν τρία 

µέλη της ∆ΟΕ. Και οι τρεις ανήκαν στη γερµανική σφαίρα επιρροής. 



 

. 

Η χρονική διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων περιορίστηκε στις 16 ηµέρες (28 Ιουλίου - 12 

Αυγούστου), που έκτοτε ακολουθείται πιστά από την εκάστοτε διοργανώτρια χώρα. Οι 
Ολυµπιακοί του Άµστερνταµ σηµατοδοτήθηκαν από την πρώτη εµφάνιση των γυναικών 

στον στίβο, αλλά και της ολυµπιακής φλόγας, που άναψε στον Μαραθώνα, χωρίς να γίνει 
λαµπαδηδροµία. Για πρώτη φορά έκανε την εµφάνισή της στους αγώνες η CocaCola ως 
χορηγός της αµερικανικής οµάδας, την οποία προµήθευσε µε 1.000 κιβώτια του 

αναψυκτικού. 
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Θέση Χώρα Χρυσά Ασηµένια Χάλκινα Σύνολο 

1  ΗΠΑ 22 18 16 56 

2  Γερµανία 10 7 14 31 

3  Φινλανδία 8 8 9 25 

4  Σουηδία 7 6 12 25 



5  Ιταλία 7 5 7 19 

6  Ελβετία 7 4 4 15 

7  Γαλλία 6 10 5 21 

8  Ολλανδία (διοργανώτρια) 6 9 4 19 

9  Ουγγαρία 4 5 0 9 

10  Καναδάς 4 4 7 
15 

 

 

 
Το επίσηµο λογότυπο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Ολυµπιακο

 

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του
Αυγούστου 1932 και για την
Μάλιστα, παρουσίασαν κέρδος
δύσκολη οικονοµικά εποχή
τουΟικονοµικού Κραχ. Στις
ύµνου της χώρας του κατόχου
ηλεκτρονική καταγραφή των
οργανωµένου Ολυµπιακού

 

 

Το Λος Άντζελες κέρδισε τους
της ∆ΟΕ τον Μάρτιο του 1923. 

γυναίκες) από 37 χώρες. Οι
έναντι 36 των Ιταλών (12-

Ολυµπιακοί Αγώνες – Λος Άντζελες

Αγώνες του Λος Άντζελες διεξήχθησαν από τις 30 Ιουλίου
για την επιτυχία τους βοήθησε σηµαντικά το Χόλυγουντ

παρουσίασαν κέρδος ενός εκατοµµυρίου δολαρίων, σε µία ιδιαίτερα
εποχή, όπου οι ΗΠΑ βίωναν τις οδυνηρές συνέπειες

Στις καινοτοµίες των αγώνων: η ανάκρουση του
κατόχου του χρυσού µεταλλίου, η ύπαρξη φώτο –

καταγραφή των επιδόσεων, καθώς και η λειτουργία του πρώτου
Ολυµπιακού Χωριού. 

 

κέρδισε τους Αγώνες άνευ αντιπάλου και µε την οµόφωνη
του 1923. Συµµετείχαν 1.332 αθλητές (1.206 άνδρες

χώρες. Οι Αµερικανοί «σάρωσαν» τα µετάλλια µε 103 (41

-12-12) και 25 των Φινλανδών (5-8-12).  

Άντζελες 1932 

Ιουλίου έως τις 14 

Χόλυγουντ. 
µία ιδιαίτερα 

συνέπειες 
ανάκρουση του εθνικού 

– φίνις και η 

του πρώτου 

οµόφωνη απόφαση 

άνδρες και 126 

µε 103 (41-32-30), 



 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ: 17 

1.Στίβος                                                                                                           

2.Σκοποβολή                                                                                                   

3.Ποδηλασία                                                                                                              

4.Πάλη                                                                                                                                

5.Ξιφασκία                                                                                                               

6.Κολύµβηση                                                                                                          

7.Γυµναστική                                                                                                                    

8.Άρση βαρών                                                                                                                        

9.ΧόκεΪ επί χόρτου                                                                                                          

10.Μοντέρνο Πένταθλο                                                                                               

11.Κωπηλασία                                                                                                                

12.Ιστιοπλοϊα                                                                                                                    

13.Ιππασία                                                                                                                            

14.Στίβος                                                                                                                           

15.Πυγµαχία                                                                                                               

16.Υδατοσφαίριση                                                                                                         

17.Κατάδυση  



 

 

 

 

                                                      Αφίσα 

 

Η αφίσα που χρησιµοποιήθηκε συµβολίζει το αρχαίο έθιµο όπου ένας κήρυκας 
ανακοίνωσε την έναρξη των αγώνων που συνοδευόταν από την παύση των 

εχθροπραξιών στον ελληνικό κόσµο, τη λεγόµενη «Ολυµπιακή εκεχειρία»», Ο 

σύγχρονος νεαρός αθλητής κρατά γιρλάντα από δάφνη, φυτο – σύµβολο της ειρήνης. 

 



Θέση 

1  ΗΠΑ

2  Ιταλία

3  Γαλλία

4  Σουηδία

5  Ιαπωνία

6  Ουγγαρία

7  Φινλανδία

8  Ηνωµένο

9  Γερµανία

10  Αυστραλία

 

Μορφή των αγώνων, η αµερικανίδα
µετάλλια σε τρία διαφορετικά
εµποδίων και ακοντισµό και
απουσία του Τζόνι Βαϊσµίλερ
ιδιαίτερα διακρίθηκε ο συµπατριώτης
στο µήκος και το τριπλούν
χρυσό στο τριπλούν και χάλκινο

Καινοτοµίες

 

- Για τις απονοµές των µεταλλίων

- Καθιερώνεται κατά την απονοµή
νικητή κάθε αγωνίσµατος.

- Τοποθετούνται κάµερες στον
επιδόσεις (από την OMEGA).

- Χρησιµοποιείται για πρώτη
θεατές για τις επιδόσεις και

- ∆ηµιουργείται και λειτουργεί
Ολυµπιακό Χωριό. 

- ∆ιαφηµίζονται οι Αγώνες
Μαίρη Πίκφορντ, η Μάρλεν

 

 

Πίνακας µεταλλίων 

Χώρα 
   

Σύνολο

ΗΠΑ (διοργανώτρια) 41 32 30 103

Ιταλία 12 12 12 36 

Γαλλία 10 5 4 19 

Σουηδία 9 5 9 23 

Ιαπωνία 7 7 4 18 

Ουγγαρία 6 4 5 15 

Φινλανδία 5 8 12 25 

Ηνωµένο Βασίλειο 4 7 5 16 

Γερµανία 3 12 5 20 

Αυστραλία 3 1 1 5 

η αµερικανίδα Μίλντρεντ Ντίντρικσον, που κέρδισε
διαφορετικά είδη αγωνισµάτων του στίβου: χρυσά στα

ακοντισµό και ασηµένιο στο ύψος. Οι Ιάπωνες, εκµεταλλευόµενοι
Βαϊσµίλερ, κυριάρχησαν στην κολύµβηση µε πέντε χρυσά

ο συµπατριώτης τους Ναµπού. Κάτοχος των παγκοσµίων
τριπλούν (µοναδικό κατόρθωµα στα αθλητικά χρονικά

και χάλκινο στο µήκος. 

Καινοτοµίες των ολυµπιακών αγώνων του 1932 

των µεταλλίων χρησιµοποιείται το βάθρο των νικητών

την απονοµή η ανάκρουση του εθνικού ύµνου της
αγωνίσµατος. 

κάµερες στον τερµατισµό, που καταγράφουν ηλεκτρονικά
 OMEGA). 

πρώτη φορά εκφωνητής στον στίβο, ο οποίος ενηµερώνει
επιδόσεις και τα ρεκόρ. 

λειτουργεί το πρώτο οργανωµένο και πλήρως εξοπλισµένο

Αγώνες από «αστέρες» του Χόλιγουντ, όπως ο Τσάρλι
Μάρλεν Ντίτριχ και ο Γκάρι Κούπερ. 

Σύνολο 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κέρδισε τρία 

χρυσά στα 80 µ. µετ’ 
εκµεταλλευόµενοι την 

πέντε χρυσά, ενώ 

παγκοσµίων ρεκόρ 

χρονικά) κέρδισε 

νικητών. 

ύµνου της χώρας του 

ηλεκτρονικά τις 

οποίος ενηµερώνει τους 

εξοπλισµένο 

Τσάρλι Τσάπλιν, η 



Αθλητές που ξεχώρισαν: 

 

1.Μίλντρεντ Ντίντρικσον.  

 

Η Μίλντρεντ Ντίντρικσον είχε τον αθλητισµό στο DNA της, καθώς σε αντίθεση µε 
άλλα κορίτσια εκείνη προτιµούσε να περνάει τον χρόνο της στα γήπεδο αντί να παίζει µε... 
κούκλες, όπως είχε δηλώσει µάλιστα και η ίδια. Η ίδια µάλιστα διέπρεψε σε πολλά αθλήµατα 

αναγκάζοντας µε τα κατορθώµατά της το «Associated Press» και  το «Sports Illustrated» να 

την χαρακτηρίσουν «αθλητικό φαινόµενο όλων των εποχών».  

 

 

 

Μεγάλωσε στο Τέξας, όπου οι Νορβηγοί µετανάστες γονείς της βρήκαν απάγκιο και παρότι 
η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως της γράφει πως ήρθε στον κόσµο το 1911, εκείνη έγραψε 
στην αυτοβιογραφία της πως γεννήθηκε τρία χρόνια αργότερα. Ισως γιατί το 1914 η 

οικογένειά της αναγκάστηκε να µετακοµίσει στο Μπόµοντ από το Πορτ Αρθουρ, το οποίο 

τότε έπληξε ένας φονικός τυφώνας που κόστισε την ζωή σε 275 ανθρώπους.. Η Μίλντρεντ 
Ντίντρικσον-Ζαχαρίας από µικρή έδειξε την κλίση της προς τον αθλητισµό και οι γονείς της 
φρόντισαν να µην της σταθούν... εµπόδιο. Το ταλέντο της στο µπάσκετ µάλιστα την βοήθησε 
να ολοκληρώσει τις βασικές σχολικές υποχρεώσεις της στο σχολείο, καθώς η σχέση της µε 
τα γράµµατα ήταν αντιστρόφως ανάλογη µε εκείνη µε τον αθλητισµό.   Η Μίλντρεντ 
Ντίντρικσον - Ζαχαρίας ασχολήθηκε µε µεγάλη επιτυχία µε τον στίβο, το γκολφ, το 

µπάσκετ, το µπέιζµπολ, το τένις, το κολύµπι, τις καταδύσεις, το µποξ, το µπιλιάρδο και το 

χόκεϊ και µε τις επιδόσεις της απέκτησε το... παρατσούκλι ο «αδελφή του Σούπερµαν».   

 

 



 

 

Η «Μπέιµπ» διέπρεψε στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες, αλλά ίσως και να 

αισθάνεται λίγο αδικηµένη από την συµµετοχής της σε αυτούς, καθώς τότε µία γυναίκα 

µπορούσε να συµµετάσχει µόλις σε τρία αγωνίσµατα. Κατέκτησε πάντως δύο χρυσά 

µετάλλια (80 µ. εµπόδια, ακοντισµός) και ένα ασηµένιο (άλµα εις ύψος) - κάνοντας τέσσερα 

παγκόσµια ρεκόρ - και παραµένει η µοναδική γυναίκα που έχει ανέβει στο βάθρο σε 
δρόµους, ρίψεις και άλµα. 

 

Η «Μπέιµπ» µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1932 αφοσιώθηκε στο γκολφ και το 1938 

γνώρισε τον ελληνικής καταγωγής µετέπειτα σύζυγό της, Γιώργο Ζαχαρία, ο οποίος 
διετέλεσε και ατζέντης της. Η Γυναίκα της Χρονιάς για το 1936, το 1945, το 1947, τι 1950 

και το 1954 και της 50ετίας 1900-50 σύµφωνα µε τον «Associated Press» στις 27/11/1956 

έχασε τη µάχη µε την επάρατη νόσο, αλλά τα κατορθώµατά της έµειναν στην ιστορία, ενώ 

µε τις επιδόσεις της βοήθησε να «σπάσουν» διάφορα στερεότυπα που αφορούσαν τις 
γυναίκες και τα δικαιώµατά τους. 



2. Στανισλάβα Βαλασίεβιτς  

Αµερικανοπολωνίδα σπρίντερ, που κατέκτησε το χρυσό µετάλλιο στο αγώνισµα των 

100 µ. στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1932 στο Λος Άντζελες και το αργυρό στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες του 1936 στο Βερολίνο. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν 

µεσόφυλη, καθώς είχε ανδρικά γεννητικά όργανα.  

 

Η Στανισλάβα Βαλασίεβιτς γεννήθηκε στις 3 Απριλίου 1911 στην πόλη Βιρτσχόβνια, 

που τότε ανήκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Σε ηλικία τριών ετών µετανάστευσε µε 

την οικογένειά της στις ΗΠΑ και απέκτησε το όνοµα Στέλλα Γουόλς. Από τα σχολικά 

της χρόνια ασχολήθηκε µε τον αθλητισµό και γρήγορα ξεχώρισε για την ταχύτητά 

της. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 ήταν µία φτασµένη αθλήτρια µε πολλούς 
τίτλους στο ενεργητικό της στα 100 µ, 200 µ, στο άλµα εις µήκος και τη δισκοβολία. 

Παράλληλα, δούλευε ως υπάλληλος σε µία εταιρεία του Κλίβελαντ, όπου µεγάλωσε 

και ζούσε. 

Μία µέρα προτού αποκτήσει την αµερικανική υπηκοότητα και αφού είχε απολυθεί 
από τη δουλειά της, δέχθηκε πρόταση της πολωνικής πρεσβείας να εργαστεί εκεί ως 
διπλωµατική υπάλληλος και να µετάσχει στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1932 µε τα 

χρώµατα της πατρίδας της. ∆εν χρειάστηκε και πολύς χρόνος για να πάρει την 

απόφασή της και στις 2 Αυγούστου 1932 κέρδισε µε την Πολωνία το χρυσό µετάλλιο 

των 100 µ. µε επίδοση 11’’9, που ήταν και παγκόσµιο ρεκόρ και κατέλαβε την 6η 

θέση στη δισκοβολία 

.  

Τέσσερα χρόνια αργότερα στο Βερολίνο, αν και ήταν το φαβορί, κατέκτησε το 

αργυρό µετάλλιο µε 11’’7. Κατά τη διάρκεια της αθλητικής καριέρας της πέτυχε 51 

πολωνικά ρεκόρ, 18 παγκόσµια και 8 ευρωπαϊκά. Μετά την απόσυρσή της από τους 
στίβους παρέµεινε στις ΗΠΑ και βοήθησε νεαρούς αθλητές στις ΗΠΑ, κυρίως 
πολωνικής καταγωγής και διοργάνωνε αγώνες.  



 

Στις 4 ∆εκεµβρίου 1980, η 69χρονη Στέλλα Γουόλς σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια 

ένοπλης ληστείας στο Κλίβελαντ και τότε αποκαλύφθηκε το µεγάλο της µυστικό. Η 

νεκροψία έδειξε ότι είχε ανδρικά γεννητικά όργανα και δεν υπήρξε ποτέ γυναίκα. 

Το εύρηµα της νεκροψίας επιβεβαίωσε τις υποψίες κάποιων συναθλητών της και 
ήγειρε αµφιβολίες για τη νοµιµότητα των επιδόσεων και των µεταλλίων της. Όµως, η 

∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή (∆ΟΕ) δεν ασχολήθηκε µε την περίπτωσή της, καθώς 
δεν ευνοεί τη διενέργεια τεστ για τον προσδιορισµό του φύλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Απρόβλεπτα γεγονότα των ολυµπιακών αγώνων του 1932 

 

• Τα έσοδα από την προσδοκώµενη πώληση ενός φορτίου βραζιλιάνικου καφέ 

θα ήταν ο ...χορηγός της βραζιλιανής αθλητικής αποστολής στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 1932! Οι Βραζιλιάνοι αθλητές 
ταξίδεψαν για τις ΗΠΑ µε ένα εµπορικό πλοίο που µετέφερε φορτίο καφέ. Η 

µόνη ελπίδα των αθλητών να καλύψουν τα έξοδα διατροφής και διαµονής 
τους στη διάρκεια των Αγώνων ήταν να πουληθεί ο καφές σε διάφορα λιµάνια 

από τη Βραζιλία µέχρι το Λος Άντζελες! 
Τελικά το ποσό που συγκεντρώθηκε µπορούσε να καλύψει τα µισά µέλη της 
αποστολής. Τα υπόλοιπα έµειναν µέσα στο πλοίο! 

 

 

 

 

• Ο πρώτος µαύρος που νίκησε σε κούρσα ταχύτητας σε Ολυµπιακούς Αγώνες 
ήταν ο Αµερικανός Έντουαρντ Τόλαν, το 1932, στο Λος Άντζελες. Οι νίκες 
του στα 100 και στα 200µ. θεωρήθηκαν πολύ παράξενο γεγονός. Σε λιγότερο 

από 40 χρόνια µετά το αξιοσηµείωτο και παράξενο αυτό γεγονός είναι η 

συµµετοχή λευκού αθλητή στον τελικό των δρόµων ταχύτητας. 

 



• Η αθλητική εκπροσώπηση της Κίνας (της πολυπληθέστερης χώρας του 

κόσµου) στους Ολυµπιακούς του Λος Άντζελες, το 1932, ήταν αντιστρόφως 
ανάλογη του πληθυσµού της,. Εκπροσωπήθηκε από έναν µόνο αθλητή!!! 

 

 

 

 

 

                                           Η Ελληνική Συµµετοχή 

 

Η Ελλάδα συµµετείχε στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες µε 10 αθλητές, 
στο στίβο, την πάλη και την πυγµαχία, χωρίς να κατακτήσεις µετάλλιο. Τα καλύτερα 

πλασαρίσµατα πέτυχαν οι παλαιστές της ελευθέρας Ιωάννης Φαρµακίδης (5ος) και 
Γιώργος Ζερβίνης (5ος).Τα έξοδα της ελληνικής αποστολής κάλυψαν οι 
ελληνοαµερικανικές οργανώσεις. 

 



Μερικά γραµµατόσηµα από τους ολυµπιακούς αγώνες του 1932 

 

 

 

 

 



 

 

 



ΘΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ 

ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 1936 

 

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 1936 αποφασίστηκε να διεξαχθούν στο Βερολίνο 

αποτελώντας την τέλεια ευκαιρία για τον Χίτλερ να δείξει στον κόσµο πόσο 

αποτελεσµατική ήταν η ναζιστική Γερµανία. Ήταν επίσης µια εξαιρετική ευκαιρία για 

τους Ναζί να αποδείξουν στον κόσµο την αλήθεια για την «Ανώτερη Φυλή». Οι 

Ολυµπιακοί Αγώνες του Βερολίνου έδωσαν στους Ναζί τη δυνατότητα να 

επιδειχθούν στον κόσµο, καθώς 49 χώρες συµµετείχαν, συνοδευόµενες από διάφορα 

µέσα ενηµέρωσης. Για τον υπουργό Προπαγάνδας Γιόσεφ Γκέµπελς ήταν το τέλειο 

σενάριο.Ο Χίτλερ απηύθυνε κάλεσµα προς τη νεολαία του κόσµου να συµµετάσχει 

στους Αγώνες – εκτός βέβαια από τους Μαύρους και τους Εβραίους αρχικά. Το 

Βερολίνο είχε «καθαριστεί» επίσης από τους Ροµά, οι οποίοι είχαν σταλεί σε ειδικό 

στρατόπεδο συγκέντρωσης. 

 Τελικά, την 1
η
 Αυγούστου του 1936, 4.000 περίπου αθλητές θα παρελάσουν µαζί µε 

τη χιτλερική νεολαία, τους ήχους της όπερας Tannhäuser του Wagner, το γερµανικό 

ύµνο και τον ύµνο του Εθνικοσοσιαλιστικού κόµµατος, που θα ακουστεί 480 φορές 

κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Το Ολυµπιακό Στάδιο ετοιµάστηκε εγκαίρως και 

µπορούσε να φιλοξενήσει 100.000 θεατές. Άλλα 150 ολυµπιακά κτίρια ήταν επίσης 

έτοιµα στην ώρα τους για τους Αγώνες. Οι αντισηµιτικές αφίσες που έβλεπες παντού 

στους δρόµους της Γερµανίας πριν τους Αγώνες είχαν εξαφανιστεί. Πινακίδες που 

έγραφαν «Οι Εβραίοι δεν είναι ευπρόσδεκτοι εδώ» δεν ήταν πλέον ορατές, υπό τον 

κίνδυνο διεθνούς µποϊκοτάζ. Όλα είχαν ετοιµαστεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι 

Αγώνες θα κυλούσαν οµαλά και δεν θα προκληθεί καµία αναστάτωση. 

 
  



Ο σταρ της αθλητικής οµάδας της ναζιστικής Γερµανίας ήταν τότε ο Lutz Lang, ένας 

εξαιρετικός δροµέας µεγάλων αποστάσεων, που ταίριαζε εύκολα στην εικόνα του 

ξανθού, γαλανοµάτη της «άριας φυλής». Ωστόσο, ο πιο διάσηµος αθλητής της επόχής 

σε ολόκληρο τον κόσµο ήταν ο Jesse Owens από τις ΗΠΑ, ένας Αφροαµερικανός και 

συνεπώς, βάσει της ιδεολογίας των Ναζί, κατώτερος των αθλητών της γερµανικής 

οµάδας. 

  

Ο «φυλετικά κατώτερος» Owens κατάφερε όµως να προκαλέσει µεγάλη αναστάτωση 

στη ναζιστική Γερµανία, κερδίζοντας συνολικά τέσσερα χρυσά µετάλλια: στα 100µ., 

στα 200µ., στο άλµα εις µήκος και στην σκυταλοδροµία 4 x 100µ. Στη διάρκεια των 

Αγώνων έσπασε 11 ολυµπιακά ρεκόρ και κέρδισε τον Lutz Lang. Ο Lang ήταν ο 

πρώτος του συνεχάρη τον Owens µετά το τέλος του Αγώνα. Υπήρχαν 10 

Αφροαµερικανοί στην οµάδα των ΗΠΑ, οι οποίο κέρδισαν 7 χρυσά µετάλλια, 9 

ασηµένια και 3 χάλκινα. Ο Χίτλερ αρνήθηκε να περάσει το χρυσό µετάλλιο στο 

λαιµό του Owens. 

  

 

 

 

 



ΤΕΛΕΤΗ  ΕΝΑΡΞΗΣ 

Την 1η Αυγούστου 1936, ο Χίτλερ κήρυξε την έναρξη της 11ης Ολυµπιάδας. 

Μουσικά σαλπίσµατα υπό τη διεύθυνση του διάσηµου συνθέτη Ρίχαρντ Στράους 

ανήγγειλαν την άφιξη του δικτάτορα στο ως επί το πλείστον γερµανικό πλήθος. 

Εκατοντάδες αθλητές µε τις επίσηµες στολές της έναρξης παρέλασαν στο στάδιο, ανά 

οµάδες µε αλφαβητική σειρά. Ένα νέο ολυµπιακό τελετουργικό εγκαινιάστηκε: ένας 

δροµέας µπήκε στο στάδιο κρατώντας δάδα µε το ολυµπιακό φως που µε 

λαµπαδηδροµία είχε µεταφερθεί από το χώρο των αρχαίων αγώνων στην Ολυµπία. 

Σαράντα εννιά οµάδες αθλητών από όλο τον κόσµο συναγωνίστηκαν στους 

Ολυµπιακούς του Βερολίνου, αριθµός ρεκόρ για την εποχή. Η Γερµανία συµµετείχε 

µε τη µεγαλύτερη οµάδα µε 348 αθλητές. Η οµάδα των ΗΠΑ µε 312 µέλη, µεταξύ 

των οποίων 18 Αφροαµερικανοί, ήταν η δεύτερη µεγαλύτερη. Ο πρόεδρος της 

Αµερικανικής Ολυµπιακής Επιτροπής, Avery Brundage, ήταν επικεφαλής της 

αποστολής. Η Σοβιετική Ένωση δε συµµετείχε στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 

Βερολίνου. 

 

ΠΡΟΠΑΓΑΝ∆Α 

Η Γερµανία έντεχνα προώθησε τους Ολυµπιακούς µε χρωµατιστές αφίσες και 

δηµοσιεύµατα σε περιοδικά. Στις αθλητικές εικόνες γινόταν παραλληλισµός της 

ναζιστικής Γερµανίας µε την αρχαία Ελλάδα. Αυτές οι απεικονίσεις αντιπροσώπευαν 

το ναζιστικό φυλετικό µύθο ότι ο ανώτερος γερµανικός πολιτισµός αποτελούσε 

νόµιµο κληρονόµο της «άριας» κουλτούρας της κλασικής αρχαιότητας. Αυτή η 

θεώρηση της κλασικής αρχαιότητας έδινε έµφαση στους ιδανικούς «άριους» 

φυλετικούς τύπους: ηρωικοί, ξανθοί µε γαλανά µάτια και λεπτά χαρακτηριστικά. 

Οι συντονισµένες προπαγανδιστικές προσπάθειες συνεχίστηκαν για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα µετά τους Ολυµπιακούς µε το διεθνούς κυκλοφορίας αµφιλεγόµενο 

ντοκιµαντέρ «Olympia», που είχε σκηνοθετήσει, η φιλικά προσκείµενη στους Ναζί, 

Λένι Ρίφενσταλ. Το ναζιστικό καθεστώς είχε προσλάβει την Ρίφενσταλ για να γυρίσει 

αυτήν την ταινία σχετικά µε τους Θερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες του 1936.  

 

 

 

 



 

ΑΞΙΟΣΗΜΙΟΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ 

Η Γερµανία κυριάρχησε στην 11η Ολυµπιάδα. Οι Γερµανοί αθλητές κατέκτησαν τα 

περισσότερα µετάλλια και η γερµανική φιλοξενία και διοργάνωση κέρδισαν τα 

εγκωµιαστικά σχόλια των επισκεπτών. Τα άρθρα στις περισσότερες εφηµερίδες 

συµφωνούσαν µε το ρεπορτάζ των New York Times ότι οι Αγώνες επανέφεραν τους 

Γερµανούς «στην αγκαλιά των εθνών» και ότι τους έκαναν «ξανά πιο ανθρώπινους». 

Ορισµένοι βρήκαν λόγο να ελπίζουν ότι αυτό το ειρηνικό διάλειµµα θα διαρκούσε. 

Λίγοι µόνο δηµοσιογράφοι, όπως ο William Shirer, κατάλαβαν ότι η λάµψη του 

Βερολίνου ήταν απλώς ένα προσωπείο που έκρυβε ένα ρατσιστικό και καταπιεστικά 

βίαιο καθεστώς. 

Τον Απρίλιο του 1933, θεσπίστηκε η πολιτική συµµετοχής «µόνο για Άριους» σε 

όλες τις γερµανικές αθλητικές διοργανώσεις. Οι «Μη Άριοι» -Εβραίοι ή άτοµα µε 

εβραϊκή καταγωγή και Ροµά (Τσιγγάνοι)- αποκλείονταν συστηµατικά από τις 

γερµανικές αθλητικές εγκαταστάσεις και οµοσπονδίες. Τον Απρίλιο του 1933, η 

γερµανική οµοσπονδία πυγµαχίας απέβαλε τον ερασιτέχνη πρωταθλητή Erich Seelig 

επειδή ήταν Εβραίος. (Ο Seelig αργότερα συνέχισε την καριέρα του στην πυγµαχία 

στις Ηνωµένες Πολιτείες.) Ένας ακόµη Εβραίος αθλητής, ο Daniel Prenn –ο 

κορυφαίος τενίστας της Γερµανίας- αποµακρύνθηκε από τη γερµανική οµάδα για το 

Κύπελλο Ντέιβις. Η Gretel Bergmann, αθλήτρια παγκοσµίου κλάσης στο άλµα εις 

ύψος, αποβλήθηκε από τον γερµανικό σύλλογο στον οποίο ανήκε το 1933 και από τη 

γερµανική ολυµπιακή οµάδα το 1936. 

Οι Εβραίοι αθλητές που αποκλείστηκαν από τους γερµανικούς αθλητικούς 

συλλόγους, κατέφυγαν σε ξεχωριστές αθλητικές οµοσπονδίες, µεταξύ των οποίων οι 

οµάδες Maccabee και Shield, και σε αυτοσχέδιες χωριστές εγκαταστάσεις. Αλλά 

αυτές οι εβραϊκές αθλητικές εγκαταστάσεις δεν µπορούσαν να συγκριθούν µε εκείνες 

που φιλοξενούσαν τις καλά χρηµατοδοτούµενες γερµανικές οµάδες. Και οι Ροµά 

(Τσιγγάνοι), συµπεριλαµβανοµένου του Σίντι πυγµάχου Johann Rukelie Trollmann, 

αποκλείστηκαν από τον γερµανικό αθλητισµό. 

ΕΒΡΑΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ 

Ως συµβολική χειρονοµία για να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα, οι γερµανικές 

αρχές επέτρεψαν στην εβραϊκής καταγωγής αθλήτρια της ξιφασκίας Helene Mayer να 

εκπροσωπήσει τη Γερµανία στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Κέρδισε το 

ασηµένιο µετάλλιο στην ατοµική ξιφασκία γυναικών και, όπως όλοι όσοι κέρδισαν 

µετάλλιο για τη Γερµανία, χαιρέτησε ναζιστικά στο βάθρο. Μετά τους Ολυµπιακούς 

Αγώνες, η Mayer επέστρεψε στις Ηνωµένες Πολιτείες. Κανένας άλλος Εβραίος 

αθλητής δεν αγωνίστηκε για τη Γερµανία. 



Εννέα Εβραίοι αθλητές, ωστόσο, κέρδισαν µετάλλια στους ναζιστικούς Ολυµπιακούς 

Αγώνες, µεταξύ των οποίων η Mayer και πέντε Ούγγροι. Επτά Εβραίοι άντρες 

αθλητές από τις Ηνωµένες Πολιτείες πήγαν στο Βερολίνο. Όπως και ορισµένοι 

Ευρωπαίοι Εβραίοι αθλητές των Ολυµπιακών Αγώνων, πολλοί από αυτούς τους 

νέους άντρες δέχθηκαν πιέσεις από εβραϊκές οργανώσεις να µποϊκοτάρουν τους 

Αγώνες. ∆εδοµένου ότι πολλοί τότε δεν αντιλαµβάνονταν πλήρως την έκταση και τον 

λόγο των ναζιστικών διώξεων σε Εβραίους και άλλες οµάδες, οι αθλητές αυτοί 

επέλεξαν να αγωνιστούν. 

Τον Αύγουστο του 1936, το ναζιστικό καθεστώς προσπάθησε να συγκαλύψει τις 

βίαιες ρατσιστικές πολιτικές του για το διάστηµα που φιλοξενούσε τους Θερινούς 

Ολυµπιακούς Αγώνες. Οι περισσότερες αντιεβραϊκές πινακίδες αφαιρέθηκαν 

προσωρινά και οι εφηµερίδες έριξαν τους τόνους της σκληρής ρητορικής τους. Με 

αυτόν τον τρόπο, το καθεστώς εκµεταλλεύτηκε τους Ολυµπιακούς Αγώνες για να 

θαµπώσει τους ξένους φιλάθλους και δηµοσιογράφους, προβάλλοντας την εικόνα 

µιας ειρηνικής και ανεκτικής Γερµανίας. 

ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΟΪΚΟΤΑΖ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Στις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Τσεχοσλοβακία και την 

Ολλανδία δηµιουργήθηκαν κινήµατα υπέρ του µποϊκοτάζ των Ολυµπιακών του 

Βερολίνου. Η συζήτηση σχετικά µε τη συµµετοχή των χωρών στους Ολυµπιακούς 

του 1936 ήταν πιο έντονη στις Ηνωµένες Πολιτείες, η οποία έστελνε παραδοσιακά 

µία από τις µεγαλύτερες αποστολές στους Αγώνες. Ορισµένοι υπέρµαχοι του 

µποϊκοτάζ υποστήριξαν τις αντι-Ολυµπιάδες. Από τις µεγαλύτερες ήταν η 

«Ολυµπιάδα των Λαών» που είχε προγραµµατιστεί για το καλοκαίρι του 1936 στη 

Βαρκελώνη της Ισπανίας. Ακυρώθηκε µετά το ξέσπασµα του Ισπανικού Εµφυλίου 

τον Ιούλιο του 1936, µόλις είχαν αρχίσει να καταφθάνουν χιλιάδες αθλητές. 

Μεµονωµένοι Εβραίοι αθλητές από αρκετές χώρες αποφάσισαν να απέχουν από τους 

Ολυµπιακούς του Βερολίνου. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, ορισµένοι Εβραίοι αθλητές 

και εβραϊκές οργανώσεις, όπως το Αµερικανικό Εβραϊκό Κογκρέσο και η Εβραϊκή 

Εργατική Επιτροπή, υποστήριξαν το µποϊκοτάζ. Ωστόσο, όταν τον ∆εκέµβριο του 

1935 η Αθλητική Ένωση Ερασιτεχνών των ΗΠΑ ψήφισε υπέρ της συµµετοχής της 

χώρας, άλλες χώρες ακολούθησαν το παράδειγµα των ΗΠΑ και έτσι το κίνηµα για το 

µποϊκοτάζ απέτυχε. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

Οι Ναζί έκαναν µεγάλες ετοιµασίες για τους Θερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες που θα 

διεξάγονταν µεταξύ 1ης και 16ης Αυγούστου. Κατασκευάστηκε ένα τεράστιο 

συγκρότηµα αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ ολυµπιακές σηµαίες και σβάστικες 

κυµάτιζαν στα µνηµεία και τα σπίτια ενός εορταστικού, κατάµεστου Βερολίνου. 

Οι περισσότεροι τουρίστες δεν γνώριζαν ότι το ναζιστικό καθεστώς είχε αφαιρέσει 

προσωρινά τις αντιεβραϊκές πινακίδες, ούτε θα ήξεραν για την επιχείρηση-σκούπα 



εναντίον των Τσιγγάνων στο

Υπουργείο Εσωτερικών. Στις

στο Βερολίνο και τα περίχωρα

αστυνοµική φρούρηση σε ένα

Βερολίνου. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τις διαταγές

διατάξεις των γερµανικών νόµων

ξένους επισκέπτες. 

 

Πίνακας µεταλλίων των

Κατάτ Ονοµασία ΕΟΕ

1  Ναζιστική

2  ΗΠΑ 

3  Ουγγαρία

4  Ιταλία 

5 

 Φινλανδία

 Γαλλία 

7  Σουηδία 

8  Ιαπωνία

9  Ολλανδία

ν στο Βερολίνο, που είχε διαταχθεί από το γερµανικό

Εσωτερικών. Στις 16 Ιουλίου 1936, περίπου 800 Ροµά που κατοικούσαν

περίχωρα της πόλης συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν

φρούρηση σε ένα ειδικό στρατόπεδο στο προάστιο Μάρτσαν

µε τις διαταγές των αξιωµατούχων των Ναζί, οι ποινικές

γερµανικών νόµων κατά της οµοφυλοφιλίας δεν θα ίσχυαν

ΜΕΤΑΛΛΙΑ 

µεταλλίων των Θερινών Ολυµπιακών Αγώνων 1936

Ονοµασία ΕΟΕ 
   

Ναζιστική Γερµανία 33 26 30 

24 20 12 

Ουγγαρία 10 1 5 

8 9 5 

Φινλανδία 7 6 6 

7 6 6 

 6 5 9 

Ιαπωνία [1] 6 4 8 

Ολλανδία 6 4 7 

γερµανικό 

που κατοικούσαν 

φυλακίστηκαν υπό 

Μάρτσαν του 

οι ποινικές 

ίσχυαν για τους 

36 
 

Σύνολο 

 89 

 56 

16 

22 

19 

19 

20 

18 

17 



10  Ηνωµένο Βασίλειο 4 7 3 14 

11  Αυστρία 4 6 3 13 

12  Τσεχοσλοβακία 3 5 0 8 

13 

 Αργεντινή 2 2 3 7 

 Εσθονία 2 2 3 7 

15  Αίγυπτος 2 1 2 5 

16  Ελβετία 1 9 5 15 

17  Καναδάς 1 3 5 9 

18  Νορβηγία 1 3 2 6 

19  Τουρκία 1 0 1 2 

20 

 Ινδία 1 0 0 1 

 Νέα Ζηλανδία 1 0 0 1 

22  Πολωνία 0 3 3 6 

23  ∆ανία 0 2 3 5 

24  Λιθουανία 0 1 1 2 

25  Ρουµανία 0 1 0 1 



 Νότια Αφρική 0 1 0 1 

 Γιουγκοσλαβία 0 1 0 1 

28  Μεξικό 0 0 3 3 

29  Βέλγιο 0 0 2 2 

30 

 Αυστραλία 0 0 1 1 

 Φιλιππίνες 0 0 1 1 

 Πορτογαλία 0 0 1 1 

 

Ο µεγάλος νικητής του αγώνων ήταν ο Τζέσε Όουενς, ο οποίος κέρδισε τέσσερα 

χρυσά µετάλλια. Επιτυχέστερος των Γερµανών αθλητών ήταν ο Κόνραντ Φρέυ µε 

τρία χρυσά, ένα αργυρό και δύο χάλκινα µετάλλια. Ο Σον Κη-Τσονκ ήταν ο 

πρώτος Κορεάτης ολυµπιονίκης που κέρδισε το χρυσό µετάλλιο στον µαραθώνιο ως 

µέλος της ιαπωνικής αντιπροσωπείας. 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

 

Στους ολυµπιακούς αγώνες του Βερολίνου (1936) ο θρυλικός µαραθωνοδρόµος 
Σπύρος Λούης ήταν επικεφαλής της πρωτοπόρου στη παρέλαση ελληνικής οµάδας, 
ντυµένος φουστανελάς. 

Σπύρος Λούης 

 

Ο Σπύρος (ή Σπυρίδων) Λούης (12 Ιανουαρίου 1873 – 26 Μαρτίου 1940) 
ήταν Έλληνας µαραθωνοδρόµος στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1896 και εθνικός 
ήρωας. 

Γεννήθηκε στο Μαρούσι από φτωχή αγροτική οικογένεια. Ο πατέρας του 
ήταν νερουλάς τότε που ακόµα δεν υπήρχε κεντρική ύδρευση και ο Σπύρος τον 
βοηθούσε κουβαλώντας το νερό. 

 

Ο Χίτλερ, που βρισκόταν στο κέντρο της εξέδρας των επισήµων, όταν έµαθε ποιός 
ήταν, ζήτησε να τον γνωρίσει από κοντά και µόλις τέλειωσε η παρέλαση έγινε η 

συνάντηση. Ο δικτάτορας του Γ Ράιχ, κατέβηκε µε τους υπασπιστές του στο στίβο 

και ζήτησε διερµηνέα για να συνοµιλήσει µε τον ολυµπιονίκη του µαραθωνίου 

δρόµου του 1896. Ο Χίτλερ πρόσφερε κάποιο δώρο στον Λούη και εκείνος 



ανταπέδωσε µε ένα κλωνάρι ελιάς, που του είχε πασάρει µέλος της ελληνικής 
αποστολής. Και τότε, πάνω στην µεγαφωνική ανακοίνωση ότι ο αρχηγός του Γ΄ Ράιχ 

συνοµιλεί µε τον θρυλικό Έλληνα ολυµπιονίκη και τις φωτογραφίσεις, ο απλοικός 
Μαρουσιώτης, έφερε σε δύσκολη θέση τον διερµηνέα, όταν ρώτησε «πως είσαστε κυρ 

Χίτλερ µου, τί κάνει η οικογένεια». Λένε ότι ο Έλληνας πρεσβευτής κόντεψε να πάθει 
συγκοπή, αλλά ο Χίτλερ αποχαιρέτησε τον παλιό νερουλά µε θερµή χειραψία. Ο 

µαραθωνοδρόµος Στέλιος Κυριακίδης, είχε ρωτήσει τον Λούη, τί είπε στον Χίτλερ κι΄ 
εκείνος απάντησε: "Τα συνηθισµένα. Τί χαµπάρια κυρ Χίτλερ µου, τον ρώτησα και 
για την υγεία της οικογένειάς του..." 

Περισσότερα µου είπε ο ηθοποιός Πέτρος Κυριακός, που όταν ήταν βοηθός 

σαγµατοποιού, έφτιαχνε τα χάµουρα και τα περιλαίµια του αλόγου και της σούστας 

του νερουλά Λούη. Φανατικός φίλαθλος του στίβου, επισκεπτόταν τον Λούη ως τα 

γεράµατά του και είχε ακούσει από τον αγράµµατο νερουλά να λέει ότι απεκάλεσε 

τον αρχηγό του Γ Ράιχ «κύριο», όπως είχε αποκαλέσει και τον Γεώργιο τον Α΄ «κυρ 

βασιλιά µου». Και απορούσε, τί το παράξενο, που τον ρώτησε για την υγεία της 

οικογένειάς του...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆οµνίτσα Λανίτου 

 

 

«H EMΦΑNIΣIΣ της ηλέκτριζε τα πλήθη, όπως άλλοτε µία κρητική βράκα στην οδό 

Σταδίου προκαλούσε διαδήλωσι», έγραψε ο Σπύρος Mελάς σε χρονογράφηµά του το 

1931. ∆εν αναφερόταν σε κάποια καλλονή της εποχής, σε κάποιο µοντέλο. H γυναίκα 

που ξεσήκωνε τα πλήθη ήταν µια 17χρονη πρωταθλήτρια του στίβου. H µετέπειτα 

µεγάλη, ∆οµνίτσα Λανίτου, που από τότε είχε δώσει δείγµατα του αστείρευτου 

ταλέντου της. Πέντε χρόνια αργότερα, στο Bερολίνο, έµελλε να γίνει η πρώτη 

Ελληνίδα αθλήτρια στίβου, που πήρε µέρος σε Ολυµπιακούς Αγώνες. Σαν άλλη 

Καλλιπάτειρα, «γκρέµισε κάποια τείχη» - µολονότι η ίδια δεν αισθάνεται έτσι, αφού 

δεν έκανε κάτι απαγορευµένο, όπως η αρχαία Ελληνίδα. 

Bέβαια, για την Ελλάδα του 1936, το να πάει µια αθλήτρια στους Ολυµπιακούς 
Αγώνες ήταν κάτι σαν τη φεµινιστική επανάσταση. Σκεφθείτε ότι οι γυναίκες άρχισαν 

να ψηφίζουν µόλις το 1952! 

Tο 1936 η Λανίτου σηµείωνε επιδόσεις διεθνούς επιπέδου και καλύτερες, συγκριτικά, 

από των περισσότερων ανδρών. Όµως, όταν ο ΣEΓΑΣ κατήρτισε τον κατάλογο µε 

τους αθλητές, που θα πήγαιναν στους Ολυµπιακούς, δεν την είχε περιλάβει. Έγραψε, 

απλώς, «ίσως» µία αθλήτρια». Σχολίασαν την εποµένη οι εφηµερίδες: «Γιατί ίσως; H 

Λανίτου σηµειώνει επιδόσεις διεθνούς επιπέδου». Έτσι η 22χρονη πρωταθλήτρια 

πήγε στο Bερολίνο. Eκεί έτρεξε στα 80µ. εµπόδια και στα 100µ. Στα εµπόδια 

προκρίθηκε στους ηµιτελικούς, ως 3η στην σειρά της, µε 12.6. Στους ηµιτελικούς 
τερµάτισε πάλι 3η. Στον τελικό προκρίνονταν οι δύο. Στα 100µ. έµεινε στον 

προκριµατικό. 

Αυτά που πέτυχε ήταν περίφηµα για Eλληνίδα. «∆εν αγωνιζόµασταν σε διεθνείς 
αγώνες, για ν' αποκτήσουµε πείρα. Πριν από τους Ολυµπιακούς έγινε στην Αθήνα µια 

συνάντηση µε Αυστριακές αθλήτριες. Μετά, ταξιδεύοντας προς το Βερολίνο, 



σταµατήσαµε για αγώνες στη Βουδαπέστη. Την πρώτη ηµέρα, στα εµπόδια, είχα 

φοβερό «τρακ». Νόµιζα ότι θα µείνω πάνω στα εµπόδια. Την εποµένη, στα 100µ., 

ήµουν καλά. Ευτυχώς, που έγινε κι αυτή η συνάντηση», λέει. Και θυµάται κάτι 
χαρακτηριστικό: «Όταν ταξιδεύαµε για το Βερολίνο, µας πήραν κουκέτες. Στην 

επιστροφή µάς έβαλαν σε θέσεις... Γυρίζοντας, σταµατήσαµε στον Βόλο για αγώνες. 
Ήθελαν να µας δουν. Μάλιστα, έτρεξα στα 4X100µ.... ανδρών, επειδή δεν υπήρχε 

τέταρτος δροµέας». 

Φυσικά, η εµπειρία της συµµετοχής στους Ολυµπιακούς είναι κάτι µοναδικό. «Ήταν 

συγκλονιστική η στιγµή, που µπήκε στο στάδιο ο Γερµανός λαµπαδηδρόµος µε την 

Ολυµπιακή δάδα. H Φλόγα είχε έλθει από την Ελλάδα. Και ήταν η πρώτη φορά που 

άναβε. Αλλά ήταν µεγάλη και η στιγµή της εισόδου της ελληνικής οµάδας, η οποία 

µπαίνει πάντα πρώτη. Μετά τον σηµαιοφόρο, µπήκε ο Oλυµπιονίκης Σπύρος Λούης, 
ντυµένος µε φουστανέλα. Και ακολουθούσα εγώ. Ήταν συγκλονιστικές οι στιγµές 
αυτές». 

O Αδόλφος 

H κ. Λανίτου δεν ξεχνά και τον Xίτλερ: 

«Kαθόταν δίπλα στο θεωρείο των αθλητών. Θυµάµαι τις αντιδράσεις του κατά τη 

διεξαγωγή του µήκους, όταν ο Γερµανός Λανγκ διεκδικούσε τη νίκη από τον 

Αµερικανό, Tζέσι Oουενς. Όταν νίκησε ο Αµερικανός, ο Xίτλερ έµοιαζε µε 

πεθαµένο. O αθλητής της αρείας φυλής έχασε από Mαύρο. Όµως, τους Έλληνες οι 
Γερµανοί µάς είχαν τότε στα «όπα-όπα». Τιµούσαν την Ελλάδα. Παρ' ότι βλέπαµε ότι 
είχαν τους λόγους τους». 

-Προπαγανδιστικούς; 

«Νοµίζω, ναι. Θα σας πω και κάτι, που δείχνει ποιοι ήταν πράγµατι οι Γερµανοί. Μια 

µέρα, αφού είχαν τελειώσει οι αγώνες, µπήκαµε στο τραµ µια παρέα Ελλήνων. Μαζί 
µας ήταν η Σοφία Σπανούδη, η σπουδαία µουσικολόγος. Ήταν πολύ παχιά και 
προκάλεσε ειρωνικά σχόλια κάποιων Γερµανών. H Σπανούδη γνώριζε άπταιστα 

Γερµανικά και τους απάντησε: «Tώρα κατάλαβα ότι οι οδηγίες, που είχατε, να είστε 

ευγενείς προς τους ξένους, δεν ισχύουν πια». Έµειναν άναυδοι». 

H Λανίτου συγκέντρωσε πάνω της τους προβολείς. Όχι, µόνο για την εµφάνισή της. 
Ήταν Ελληνίδα και η µόνη γυναίκα εκπρόσωπος της χώρας µας στο µεγαλύτερο 

αθλητικό ραντεβού της τετραετίας. Πολλές γερµανικές εφηµερίδες της αφιέρωσαν 

στήλες. Οι φωτογραφίες της κοσµούσαν σχεδόν καθηµερινά, κατά τη διάρκεια των 

αγώνων, τις αθλητικές σελίδες. Στιγµιότυπα στο στάδιο, σε µουσεία, στην Ελλάδα. 

Μάλιστα, την έβαλαν και σε έρευνα για τις όµορφες αθλήτριες. Το εντυπωσιακό είναι 
ότι της έκανε αφιέρωµα και τουρκική εφηµερίδα της εποχής. 

Όµως επιτρέψτε µας µια µικρή παρασπονδία. Να ολοκληρώσουµε το πορτραίτο της 
µεγάλης αθλήτριας µας και πέραν των Ολυµπιακών του Βερολίνου. 

 

 



ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ 

 

Το καλοκαίρι του 1936, το Βερολίνο ετοιµάζεται να γιορτάσει τους 11ους θερινούς 

Ολυµπιακούς Αγώνες, ο Χίτλερ καλεί την νεολαία όλου του κόσµου να αφιχθεί -

εξαιρουµένων αρχικά των Μαύρων και των Εβραίων- και το Υπουργείο Εσωτερικών 

έχει ήδη καθαρίσει την πόλη από τους Ροµά, που κρατούνται µακριά σε ειδικό 

στρατόπεδο συγκέντρωσης. 49 έθνη και 4.000 περίπου αθλητές θα παρελάσουν την 

1η Αυγούστου µαζί µε την χιτλερική νεολαία υπό τους ήχους της όπερας Tannhäuser 

του Wagner, του γερµανικού ύµνου και του ύµνου του Εθνικοσοσιαλιστικού 

κόµµατος, που θα ακουστεί 480 φορές κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Υπό τον 

κίνδυνο διεθνούς µποϋκοτάζ ο Χίτλερ θα αναγκαστεί τελικά να αφαιρέσει τις 

πινακίδες απαγόρευσης εισόδου σε Εβραίους και θα επιτρέψει τη συµµετοχή των 

τελευταίων στους αγώνες. Από την θέση των επισήµων, καθώς θα καµαρώνει τους 

γερµανικούς υπερήρωες του να ενσαρκώνουν τα όνειρά του για δόξα και 

µοναδικότητα της φυλής, θα δεχθεί ένα πραγµατικό ράπισµα µε την επιτυχία του 

µαύρου αθλητή της Αµερικής Jesse Owens, νικητή τεσσάρων χρυσών µεταλλίων, ο 

οποιος θα αναδειχθεί στα µάτια του κόσµου ως το µεγάλο αστέρι των αγώνων. 

Σύµφωνα µε τα αρχεία του «Εστιατορίου των Εθνών», της αίθουσας φαγητού των 

αθλητών, µέσα στις τρεις εβδοµάδες των αγώνων, οι συµµετέχοντες κατανάλωσαν 

100 αγελάδες, 91 γουρούνια, πάνω από 650 αρνιά, 8.000 λίτρα καφέ, 150.000 κιλά 

λαχανικών και 160.000 λίτρα γάλακτος. Κατά τη διάρκεια των αγώνων ο Χίτλερ πίνει 

µόνο τσάι, προσπαθώντας να νουθετήσει τους αθλητές να µην πίνουν. Αλλά οι 

Γάλλοι και οι Ιταλοί δεν έκαναν χωρίς κρασί, ενώ Βέλγοι και Ολλανδοί δεν 

µπορούσαν δίχως µπίρα. Κατά τη διάρκεια των αγώνων υπήρχαν συνεχείς 

υπενθυµίσεις του ναζιστικού καθεστώτος και οι αθλητές εποπτεύονταν από 

υπαλλήλους µε ναζιστικές στολές. ΄Ενα ανάγλυφο που κοσµει την είσοδο του 

Ολυµπιακού Χωριού, οπου απεικονιζονται γερµανοί στρατιώτες να παρελαύνουν, 

εξακολουθεί µέχρι και σήµερα να βρίσκεται κοντά στο θέατρο, όπου οι αθλητές 

παρακολουθούσαν βαριετέ και λοιπές παραστάσεις, αφήνοντας να εννοηθούν οι 

µελλοντικές στρατιωτικές φιλοδοξίες του Χίτλερ. Μετά το τέλος του πολέµου το 

1945, το Ολυµπιακό Χωριό θα καταληφθεί για σχεδόν 50 χρόνια από τον σοβιετικό 

στρατό και θα χρησιµοποιηθεί από τη SMERSH και την KGB ως χώρος ανάκρισης 

και βασανιστηρίων. Σήµερα έχει εγκαταλειφθεί πλήρως και παραµένει παντελώς 

ξεχασµένο. Συνδεδεµένο µε το ναζισµό, οι περισσότεροι Γερµανοί το αποφεύγουν 

συστηµατικά. Ειρωνεία, το µικροσκοπικό δωµάτιο του µαύρου ολυµπιονίκη Jesse 

Owens µε τον αριθµο 5, είναι το µόνο δωµάτιο που έχει ανακαινιστεί.  

 

 

 



 

ΛΟΝ∆ΙΝΟ 1948 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΓΩΝΩΝ 

Με την Ευρώπη να µετράει ακόµη τις πληγές της από τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, οι 

Ολυµπιακοί Αγώνες του 1948 διεξήχθησαν µε λιτό τρόπο στο Λονδίνο, από τις 29 

Ιουλίου έως τις 14 Αυγούστου. Ήταν οι πρώτοι αγώνες µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο 

Πόλεµο µετά το 1936 αλλά παρόλα αυτά συµµετείχαν περισσότεροι αθλητές από 

όλους τους προηγούµενους αγώνες. Ο ΕµίλΖάτοπεκ ξεκίνησε την σταδιοδροµία του 

στους αγώνες του Λονδίνου. Ήταν οι δεύτεροι αγώνες που διοργάνωνε η βρετανική 

πρωτεύουσα. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 1940 και του 1944 µαταιώθηκαν, λόγω του 

πολέµου. 

 

Αποκλείστηκαν η Γερµανία και η Ιαπωνία, οι χώρες που αιµατοκύλισαν τον κόσµο 

και θεωρήθηκαν υπεύθυνες για τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. H Σοβιετική Ένωση, αν 

και προσκλήθηκε, δεν έλαβε µέρος µε απόφαση του Στάλιν, που δεν ήθελε να 

ρισκάρει µία ήττα από τους Αµερικανούς, όπως αναφέρουν κάποιοι ιστορικοί. 

Οι Βρετανοί κατάφεραν να προσδώσουν νέα στοιχεία στους Ολυµπιακούς Αγώνες, 

σε κάποιους τοµείς, όµως έγιναν βήµατα προς τα πίσω. Πολλοί χαρακτήρισαν τους 

αγώνες «σπαρτιάτικους», καθώς τίποτα δεν έλειπε, αλλά όλα ήταν λιτά. Το 

«Γουέµπλεϊ» έµεινε όρθιο παρά τους βοµβαρδισµούς, όµως καµία νέα εγκατάσταση 

δεν χτίστηκε. Πολλά κυβερνητικά κτίρια χρησιµοποιήθηκαν για τις ανάγκες των 

αγώνων και κυρίως του Τύπου. 

 



Γουέµπλεϊ 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ  

Στις πρώτες Ολυµπιάδες ο τρόπος

αγωνισµάτων δεν ήταν σταθερός

τοξοβολίας από διάφορες αποστάσεις

αγωνίσµατα µόνο µε αθλητές

γυναίκες. Το 1908 στο Λονδίνο

Η αδυναµία δηµιουργίας σταθερών

τη ∆ΟΕ στην αφαίρεσή του

 

 

 

 

 

ΑΓΩΝΩΝ  

Ολυµπιάδες ο τρόπος διεξαγωγής του αθλήµατος και ο αριθµός

ήταν σταθερός. Το 1900 στο Παρίσι διεξήχθησαν έξι αγωνίσµατα

διάφορες αποστάσεις. Το 1904 στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ

αθλητές των ΗΠΑ αλλά πήραν µέρος για πρώτη φορά

στο Λονδίνο έγιναν τρία αγωνίσµατα, από τα οποία ένα

δηµιουργίας σταθερών κανονισµών διεξαγωγής του αθλήµατος

αφαίρεσή του από το ολυµπιακό πρόγραµµα. 

 

 

ο αριθµός των 

διεξήχθησαν έξι αγωνίσµατα 

των ΗΠΑ έγιναν έξι 

πρώτη φορά και 

οποία ένα γυναικείο. 

αθλήµατος οδήγησε 



ΣΤΙΒΟΣ 

Ο στίβος στους Ολυµπιακούς Αγώνες αποτελεί βασικό άθληµα. ∆ιεξάγεται από την 

Α’ Ολυµπιάδα του 1896 της Αθήνας και είναι άµεσα συνδεδεµένος µε την ίδια την 

αναβίωση και την τέλεση των αγώνων. Ουσιαστικά χωρίς το στίβο ολυµπιάδες δεν 

νοούνται. Στην µακρόχρονη πορεία του στίβου στις Ολυµπιάδες τα αγωνίσµατα 

έχουν αλλάξει πολλές φορές. Όµως, µερικά είναι κλασικά και διεξάγονται συνεχώς 

από το 1896.Τα ανδρικά αγωνίσµατα στίβου έχουν παραµείνει σταθερά από το 1952, 

εκτός από την προσωρινή αφαίρεση του δρόµου 50.000 µ. βάδην το 1976. Το 

αγώνισµα αυτό είναι το µοναδικό που δεν περιλαµβάνεται στο γυναικείο πρόγραµµα. 

Ο µαραθώνιος δρόµος, αν και διεξάγεται από την πρώτη σύγχρονη Ολυµπιάδα το 

1896, πήρε την σηµερινή µορφή του το 1924, οπότε και επισηµοποιήθηκε η 

απόσταση των 42.195µ. Μέχρι τότε, η απόσταση κυµαινόταν από τα 40.000µ έως τα 

42.750µ.Σήµερα διεξάγονται 24 ανδρικά αγωνίσµατα ενώ συνολικά έχουν διεξαχθεί 

52. Όσα έχουν καταργηθεί στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν παρόµοια µε τα 

σηµερινά µε µικροδιαφορές. Π.χ.  δρόµοι σε διαφορετικές αποστάσεις, άλµατα µε 

ιδιαίτερο στυλ, οµαδικά αγωνίσµατα κ.ά.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ  

Το µπέιζµπολ αν και παλιό άθληµα εντάχθηκε στο πρόγραµµα των Ολυµπιακών 

Αγώνων µόλις το 1992 µαζί µε το αντίστοιχο γυναικείο άθληµα του σόφτµπολ. Η 

επίδειξη περιλάµβανε συνήθως έναν αγώνα µιας µικτής οµάδας  από τις ΗΠΑ µε µια 

µικτή οµάδα της διοργανώτριας χώρας. Ακολούθησε µια εικοσαετία αδιαφορίας ως 

το 1984. Συµµετέχουν οκτώ οµάδες, που προκρίνονται έπειτα από προολυµπιακό 

τουρνουά.  

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ  

Η καλαθοσφαίριση εντάχθηκε στα ολυµπιακά αθλήµατα της ανδρικής κατηγορίας 

κατά τους Αγώνες του Βερολίνου (1936) και από τότε βρίσκεται µόνιµα στο 

πρόγραµµα των Θερινών Ολυµπιακών Αγώνων. Νωρίτερα είχε παρουσιαστεί δύο 

φορές ως άθληµα επίδειξης, το 1904 και το 1924. ∆ιοργανώτρια αρχή είναι η ∆ιεθνής 

Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FIBA) σε συνεργασία µε τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή 

Επιτροπή. Η νίκη στους Ολυµπιακούς Αγώνες αποτελεί την υψηλότερη διάκριση για 

την καλαθοσφαίριση, ανώτερη ακόµα και από το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα, σε 

αντίθεση π.χ. µε το ποδόσφαιρο, όπου το ολυµπιακό τουρνουά 29 είναι 

υποβαθµισµένο συγκριτικά µε το Μουντιάλ. Και τούτο διότι εξαρχής δεν υπήρχαν 

στο ολυµπιακό τουρνουά διαχωρισµοί βάσει ηλικίας ή είδους ενασχόλησης µε το 

άθληµα, µε εξαίρεση τους αθλητές του NBA, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν είχαν 

δικαίωµα συµµετοχής σε καµία διοργάνωση εθνικών οµάδων έως το 1991. Κυρίαρχος 

του θεσµού στους άνδρες είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες µε 14 χρυσά µετάλλια σε 18 



διοργανώσεις - αξίζει να σηµειωθεί ότι η οµάδα ολοκλήρωσε τα επτά πρώτα 

τουρνουά αήττητη,  µολονότι απαρτιζόταν αποκλειστικά από παίκτες του κολεγιακού 

και του ερασιτεχνικού πρωταθλήµατος. Η µόνη δύναµη που απείλησε επί µακρόν τη 

µονοκρατορία των ΗΠΑ, ήταν η Σοβιετική Ένωση, δεν το κατάφερε όµως παρά σε 

δύο διοργανώσεις. Στις γυναίκες τα πράγµατα ήταν αρχικά µοιρασµένα, µε ΗΠΑ και 

ΕΣΣ∆ να είναι ισοδύναµες στις πρώτες διοργανώσεις. Μετά όµως τη διάλυση της 

δεύτερης, οι ΗΠΑ κυριαρχούν στο θεσµό µε πέντε συνεχόµενα χρυσά µετάλλια. 

 

 

 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

Το άθληµα του βόλεϊ, τόσο το αντρικό όσο και το γυναικείο, συµπεριλήφθηκε στις 

σύγχρονες Ολυµπιάδες από την Ολυµπιάδα του Τόκιο το 1964. 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. Στις ολυµπιάδες συµµετέχουν 24 

ζευγάρια ανδρών και 24 γυναικών, που έχουν προκριθεί από προολυµπιακές 

δοκιµασίες. Κάθε χώρα µπορεί να στείλει µέχρι δύο ζευγάρια από κάθε φύλο.  

 

 



ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ  

Η ποδηλασία είναι από τα κλασικά ολυµπιακά αθλήµατα, αφού διεξάγεται στις 

Ολυµπιάδες από το 1896 στην Αθήνα. Αγώνες ποδηλασίας έγιναν και στους 

µεσοολυµπιακούς του 1906.Από το 1984στο Λος Άντζελες µπήκαν στο πρόγραµµα 

και αγώνες γυναικών. 

 

ΠΥΓΜΑΧΙΑ  

Η πυγµαχία είναι ένα από τα παλιότερα ολυµπιακά αθλήµατα, αφού µπήκε στις 

Ολυµπιάδες το 1904 στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ. Η πυγµαχία είναι το µοναδικό 

άθληµα, στο οποίο δεν διεξάγονται αγώνες γυναικών στις Ολυµπιάδες. Οι αθλητές 

της πυγµαχίας αγωνίζονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το βάρος τους. Οι κατηγορίες 

αυτές έχουν αλλάξει πολλές φορές στην πορεία των Ολυµπιάδων. Το 1904 ήταν επτά, 

το 1908 µειώθηκαν σε πέντε και από το 1920 έγιναν οκτώ. Ως το 1936 το βάρος των 

πυγµάχων υπολογιζόταν σε λίβρες (pounds). Από το 1948 υπολογίζεται σε 

χιλιόγραµµα. Μεταπολεµικά προστέθηκαν κι άλλες κατηγορίες φθάνοντας τις δώδεκα 

το 1984. Από το 2004 µειώθηκαν σε έντεκα. 

 



ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ 

Το κανόε καγιάκ είναι από τα παλιά ολυµπιακά αθλήµατα, αφού µπήκε στις 

Ολυµπιάδες το 1936 στο Βερολίνο. Το 1948 στο Λονδίνο µπήκαν στο πρόγραµµα και 

οι αγώνες γυναικών. Εκτός από τους αγώνες ταχύτητας. Το κανόε καγιάκ είναι 

ναυτικό άθληµα που διεξάγεται σε λίµνη, ποτάµι ή κωπηλατοδρόµιο µε δύο τύπους 

σκαφών: κανό (canoe) και καγιάκ (kayak), στα οποία αγωνίζονται ένας, δύο ή 

τέσσερις αθλητές. Κατά καιρούς έχουν γίνει αγωνίσµατα µε διάφορα µεγέθη σκαφών 

και σε ποικίλες αποστάσεις για άνδρες και γυναίκες. 

ΚΑΤΑ∆ΥΣΕΙΣ  

Οι καταδύσεις είναι από τα παλιότερα ολυµπιακά αθλήµατα. Μπήκε στους 

Ολυµπιακούς Αγώνες το 1904 στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ. Τα αγωνίσµατα γυναικών 

ξεκίνησαν το 1912 στη Στοκχόλµη. Οι καταδύσεις ανήκουν στα αθλήµατα του υγρού 

στίβου µαζί µε την υδατοσφαίριση και τη συγχρονισµένη κολύµβηση. 

ΙΠΠΑΣΙΑ 

Η ιππασία είναι ένα από τα παλιότερα ολυµπιακά αθλήµατα, αφού µπήκε στις 

Ολυµπιάδες το 1900 στο Παρίσι. Από το 1912 διεξάγεται συνεχώς. Είναι το µόνο 

άθληµα που δεν υπάρχουν ξεχωριστά ανδρικά και γυναικεία αγωνίσµατα αλλά σε 

καθένα από τα τρία αγωνίσµατα µπορούν να συµµετέχουν είτε ιππείς είτε αµαζόνες. 

Επίσης, εκτός από τον νικητή αθλητή που κερδίζει µετάλλιο, βραβεύεται και ο ίππος 

µε ειδικό έπαθλο. 

 

 

 



ΞΙΦΑΣΚΙΑ 

Η ξιφασκία ή οπλοµαχία, όπως λέγεται µερικές φορές, αποτελεί ένα από τα βασικά 

ολυµπιακά αθλήµατα. Περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων 

από την Α΄ Ολυµπιάδα το 1896 στην Αθήνα. Γυναικεία αγωνίσµατα µπήκαν στους 

αγώνες από το 1924 στο Παρίσι. Αγώνες ξιφασκίας διεξήχθησαν και στους 

µεσοολυµπιακούς του 1906 στην Αθήνα.  

ΧΟΚΕΪ ΣΕ ΧΟΡΤΟ 

Το χόκεϊ σε χόρτο είναι από τα παλιότερα Ολυµπιακά Αθλήµατα, αφού εντάχθηκε 

στο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων το 1908. Από το 1980 διεξάγεται και 

τουρνουά γυναικών. Το χόκεϊ σε χόρτο διεξήχθη για πρώτη φορά σε Ολυµπιακούς 

Αγώνες στο Λονδίνο το 1908. Το αρνητικό ρεκόρ συµµετοχών συνέβη το 1932 στο 

Λος Άντζελες, όπου ταξίδεψαν µόνο δυο χώρες (Ιαπωνία και Ινδία) και µε τις ΗΠΑ 

µοιράστηκαν τα τρία µετάλλια. Μεταπολεµικά ορίστηκε να µετέχουν 12 χώρες, οι 

οποίες προκρίνονται έπειτα από προολυµπιακές δοκιµασίες. Από το 1960 ως το 1972 

αυξήθηκαν σε 16 για να µειωθούν πάλι σε 12 το 1976.Το 1980 στη Μόσχα στο 

πρόγραµµα των αγώνων εντάχθηκε και το αγώνισµα των γυναικών. Έτσι ορίστηκε να 

µετάσχουν έξι ανδρικές και έξι γυναικείες οµάδες. Από το 1984 οι ανδρικές οµάδες 

έγιναν πάλι 12. Οι γυναικείες παρέµειναν έξι, το 1988 αυξήθηκαν σε οκτώ, το 2000 

σε 10 και το 2008 σε 12.  

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ 

Το ποδόσφαιρο στις σύγχρονες Ολυµπιάδες συµπεριλήφθηκε σε όλες τις 

διοργανώσεις εκτός από το 1896 και το 1932. Το γυναικείο τουρνουά προστέθηκε το 

1996.Το 2004 είχε τη µοναδική της συµµετοχή η γυναικεία ποδοσφαιρική οµάδα, 

χωρίς να σηµειώσει νίκη ούτε γκολ. 

 

 



ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (ΕΝΟΡΓΑΝΗ, ΡΥΘΜΙΚΗ, ΤΡΜΠΟΛΙΝΟ) 

Η γυµναστική περιλαµβάνεται στους Ολυµπιακούς Αγώνες από την Α΄ Ολυµπιάδα 

του 1896 στην Αθήνα και αποτελεί ένα από τα βασικά ολυµπιακά αθλήµατα. Το 1928 

στην Ολυµπιάδα του Άµστερνταµ προστέθηκαν και τα γυναικεία αγωνίσµατα 

γυµναστικής. Ως το 1980 στις Ολυµπιάδες γινόταν µόνο η ενόργανη γυµναστική. Για 

τους άντρες το ολυµπιακό πρόγραµµα περιλαµβάνει οκτώ ανδρικά αγωνίσµατα 

ενόργανης: έξι ατοµικά αγωνίσµατα οργάνων, το ατοµικό σύνθετο και το οµαδικό 

σύνθετο. Σε παλιότερες ολυµπιάδες διεξήχθησαν και άλλα αγωνίσµατα γυµναστικής. 

Για τις γυναίκες το ολυµπιακό πρόγραµµα περιλαµβάνει έξι γυναικεία αγωνίσµατα 

ενόργανης: τέσσερα ατοµικά αγωνίσµατα οργάνων, το ατοµικό σύνθετο και το 

οµαδικό σύνθετο. Σε παλιότερες ολυµπιάδες διεξήχθη και µια παραλλαγή της 

σηµερινής ρυθµικής.  

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

Το χάντµπολ ή χειροσφαίριση εντάχθηκε στους Ολυµπιακούς Αγώνες το 1936. Στη 

συνέχεια αποσύρθηκε και ξανάγινε ολυµπιακό άθληµα το 1972. Το χάντµπολ 

διεξήχθη για πρώτη φορά σε Ολυµπιακούς Αγώνες στο Βερολίνο το 1936. Τότε 

διεξαγόταν σε ανοιχτά γήπεδα µε οµάδες των έντεκα παικτών. Μεσολάβησε ο Β' 

Παγκόσµιος πόλεµος και στη συνέχεια το άθληµα στην παλιά του µορφή δεν γνώρισε 

ευρεία ανάπτυξη. Έτσι αποσύρθηκε από τις ολυµπιάδες. Όταν πήρε τη σηµερινή του 

µορφή, ως άθληµα σάλας µε οµάδες των επτά παικτών, άρχισε να γίνεται δηµοφιλές.  

ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ 

Το µοντέρνο πένταθλο είναι ένα σύνθετο ολυµπιακό άθληµα, το οποίο επινόησε ο 

Γάλλος εµπνευστής των σύγχρονων Ολυµπιάδων βαρόνος Πιέρ ντε Κουµπερτέν. 

Εντάχθηκε στις Ολυµπιάδες το 1912 στη Στοκχόλµη ως ατοµικό αγώνισµα. Το 

µοντέρνο πένταθλο είναι συνδυασµός πέντε διαφορετικών αθληµάτων: σκοποβολής, 

ξιφασκία κολύµβησης, ιππασίας και ανώµαλου δρόµου, τα οποία διεξάγονται σε µία 

ηµέρα. Οι αθλητές βαθµολογούνται σε κάθε ένα ξεχωριστά και νικητής 

αναδεικνύεται όποιος συγκεντρώσει τη µεγαλύτερη βαθµολογία.  

1. Σκοποβολή: Αεροβόλο πιστόλι 4,5 mm: 20 βολές σε όρθια στάση από απόσταση 

10 µ. σε χρόνο 40 δευτ. ανά βολή κακιά βαθµολογία 1-10 για κάθε βολή.  

2. Ξιφασκία: Ξίφος µονοµαχίας (επέ): αγώνας µιας επαφής διάρκειας ενός λεπτού, 

όλοι εναντίον όλων.  

3. Κολύµβηση:200 µ. ελεύθερο σε πισίνα. Βαθµολογείται ο χρόνος, όχι η Σειρά 

τερµατισµού.  

4. Ιππασία: Υπερπήδηση 12-15 εµποδίων σε διαδροµή 350-450 µ. µε άγνωστο άλογο.  

5. Ανώµαλος δρόµος:3 χλµ. σε ανώµαλο έδαφος µε τους πρωτοπόρους να ξεκινούν 

µπροστά. Οι αθλητές ανάλογα µε τη βαθµολογία τους στα τέσσερα πρώτα 



αγωνίσµατα ξεκινούν µε χρονική υστέρηση από τον πρωτοπόρο. Έτσι ο νικητής του 

ανώµαλου είναι ο τελικός νικητής του αγώνα. 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ  

Η Κολύµβηση είναι από τα βασικά αθλήµατα και υπάρχει στο πρόγραµµα των 

Ολυµπιακών Αγώνων από την Α΄ Ολυµπιάδα του 1896. Μαζί µε το στίβο είναι τα πιο 

δηµοφιλή ολυµπιακά αθλήµατα. Η κολύµβηση ήταν από τα πρώτα αθλήµατα που 

αγωνίστηκαν και γυναίκες σε Ολυµπιάδες, αφού τα γυναικεία αγωνίσµατα 

κολύµβησης διεξάγονται από το 1912 στη Στοκχόλµη. Αγώνες κολύµβησης 

διεξήχθησαν και στους µεσο ολυµπιακούς του 1906. 

 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ  

Η κωπηλασία αποτελεί ένα από τα βασικά ολυµπιακά αθλήµατα. Περιλαµβανόταν 

στο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων της Α΄ Ολυµπιάδας το 1896 αλλά τα 

αγωνίσµατα τελικά δεν διεξήχθησαν λόγω κακοκαιρίας. Έτσι το άθληµα µπήκε στο 

ολυµπιακό πρόγραµµα το 1900 στο Παρίσι.  

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 

Η ιστιοπλοΐα είναι ένα από τα παλιότερα ολυµπιακά αθλήµατα, αφού τελείται στις 

Ολυµπιάδες από το 1900 στο Παρίσι. Αγώνες ιστιοπλοΐας δεν έγιναν στους 

µεσοολυµπιακούς του 1906. Η τεχνολογική εξέλιξη έχει ως αποτέλεσµα ο αριθµός 

των αγωνισµάτων της ιστιοπλοΐας και τα είδη των σκαφών να µην παραµένουν 

σταθερά και να αλλάζουν συχνά..Η συµµετοχή των γυναικών ήταν ανοιχτή από την 

έναρξη τέλεσης του αθλήµατος, αφού τα πληρώµατα µπορούσαν να είναι µικτά. 

Έκτοτε τα αγωνίσµατα είναι τριών ειδών: ανδρικά, γυναικεία και µικτά στα οποία 

µπορούν να µετέχουν και άντρες και γυναίκες. 

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 

Η σκοποβολή είναι από τα κλασικά ολυµπιακά αθλήµατα, αφού διεξάγεται στις 

Ολυµπιάδες από το 1896 στην Αθήνα. Αγώνες σκοποβολής έγιναν και στους 

µεσοολυµπιακούς του 1906.Από το 1984 στο Λος Άντζελες µπήκαν στο πρόγραµµα 

και αγώνες γυναικών. Στις πρώτες Ολυµπιάδες υπήρχε µια µεγάλη ποικιλία 

αγωνισµάτων σκοποβολής µε ποικίλα όπλα, τρόπους σκόπευσης και από 

διαφορετικές αποστάσεις. Έτσι το 1908 έγιναν 15 αγωνίσµατα και το 1920 έγιναν 21, 

που αποτελεί και ρεκόρ για όλες τις Ολυµπιάδες. Μετά το 1924 ξεκαθαρίστηκε το 

τοπίο . Το 1928 δεν έγινε κανένα αγώνισµα ενώ το 1932 έγιναν µόνο δύο. Στη 

συνέχεια ο αριθµός τους αυξάνεται σταθερά. Το 1936 έγιναν πέντε, το 1952 έξι, το 

1968 επτά και το 1996 έφτασαν τα δέκα που είναι ο µεγαλύτερος αριθµός µετά το 

1924. 



 

 

 

 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 

Η αντισφαίριση ή τένις, όπως είναι περισσότερο γνωστό το άθληµα, υπήρξε αποτελεί 

ένα από τα πρώτα ολυµπιακά αθλήµατα. Το τένις περιλαµβανόταν στο πρόγραµµα 

των Ολυµπιακών Αγώνων από την Α΄ Ολυµπιάδα του 1896 στην Αθήνα ως το 1924. 

Μάλιστα, το 1900  στο Παρίσι υπήρξε ένα από τα πρώτα αθλήµατα, στα οποία 

µετείχαν γυναίκες σε Ολυµπιακούς Αγώνες. Μετά το 1924 αποσύρθηκε, αφού οι 

περισσότεροι καλοί τενίστες ήταν επαγγελµατίες. Στους αγώνες του 1896, 1900, 

1904, 1988, 1992 δόθηκαν δύο χάλκινα µετάλλια, διότι δεν έγινε αγώνας για την 

τρίτη θέση. Το 1908 και το 1912 διεξήχθησαν δύο τουρνουά, ένα σε ανοιχτό κι ένα 

σε κλειστό γήπεδο. Αγώνες τένις διεξήχθησαν και στους µεσοολυµπιακούς του 1906 

στην Αθήνα. 

Υ∆ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ  

Η υδατοσφαίριση ή γουότερ πόλο είναι από τα πιο παλιά ολυµπιακά αθλήµατα, αφού 

συµπεριλήφθηκε στις σύγχρονες Ολυµπιάδες από τη Β΄ Ολυµπιάδα του 1900 στο 

Παρίσι. Το γουότερ πόλο µπήκε στους Ολυµπιακούς Αγώνες το 1900. Κατά τις 

πρώτες δύο ολυµπιάδες µετείχαν αθλητικοί σύλλογοι και όχι χώρες, µε αποτέλεσµα 

να µετέχουν περισσότερες οµάδες από κάθε χώρα. Μετείχε το 1924 και το 1948 στο 

Λονδίνο. Στους αγώνες αυτούς η γυναικεία οµάδα κατέκτησε το ασηµένιο µετάλλιο 

ενώ η ανδρική ηττήθηκε στον µικρό τελικό και τερµάτισε στην τέταρτη θέση. 

 



ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ  

Η άρση βαρών είναι ένα από τα κλασικά ολυµπιακά αθλήµατα, αφού διεξάγεται στις 

Ολυµπιάδες από το 1896 στην Αθήνα. Από το 2000 διεξάγονται και αγώνες 

γυναικών. Στις πρώτες Ολυµπιάδες η άρση βαρών δεν διεξαγόταν σταθερά. Ως το 

1936 οι αθλητές χωρίζονταν σε πέντε κατηγορίες. Μεταπολεµικά οι κατηγορίες 

αυξήθηκαν σταδιακά σε δέκα.. Υπάρχουν τρεις κινήσεις (στυλ) άρσης βαρών και ο 

αθλητής µπορεί να κάνει µόνο τρεις προσπάθειες σε κάθε κίνηση σε όποιο βάρος 

επιλέξει.  

1. Αρασέ: άρση σε ένα χρόνο: από το έδαφος απευθείας πάνω από το κεφάλι. 

 2. πολέ- ζετέ: άρση σε δύο χρόνους: από το έδαφος στους ώµους κι έπειτα πάνω από 

το κεφάλι. 

 3. Ντεβελοπέ: άρση σε τρεις χρόνους: από το έδαφος στα γόνατα, µετά στους ώµους 

και τέλος πάνω από το κεφάλι 

 

 

ΠΑΛΗ 

Η πάλη είναι ένα από τα κλασικά ολυµπιακά αθλήµατα, αφού µπήκε στις Ολυµπιάδες 

το 1896 στην Αθήνα και διεξάγεται συνεχώς εκτός από το 1900. Στους άνδρες 

υπάρχουν δύο στυλ πάλης, η ελληνορωµαϊκή, στην οποία επιτρέπονται λαβές µόνο 

πάνω από τη µέση και η ελεύθερη, στην οποία επιτρέπονται λαβές και στα πόδια. Οι 

αθλητές αγωνίζονται σε επτά κατηγορίες στο κάθε στυλ ανάλογα µε το βάρος τους. 

Γυναικεία πάλη γίνεται µόνο στο ελεύθερο στυλ και οι αθλήτριες χωρίζονται σε 

τέσσερις κατηγορίες βάρους. Στις πρώτες Ολυµπιάδες δεν υπήρχαν ούτε σταθερές 

κατηγορίες βάρους για τους αγώνες της πάλης ούτε το στυλ ήταν καθορισµένο. Στην 

Α΄ Ολυµπιάδα υπήρχε µόνο µία κατηγορία ελληνορωµαϊκής. Το ίδιο έτος µπήκαν και 

4 κατηγορίες γυναικών µόνο στην ελεύθερη πάλη. 



 



 

 

 



ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Στους Ολυµπιακούς Αγώνες

και 390 γυναίκες) από 59 χώρες

στην σωστή σίτιση των αθλητών

προβλήµατα όµως οι Βρετ

χρησιµοποιήθηκε φωτο-φινις

δρόµων αντοχής και ταχύτητας

αγώνων.  

• Ο ΕµίλΖάτοπεκ
2000) επονοµαζόµενος

αγωνιστικό του

µια ψευδαίσθηση

ένας από τους

Η πρώτη του εµφάνιση σε Ολυµπιακούς

κατάκτηση ενός ακόµη χρυσού

5.000 µ. Ο Ζάτοπεκ ήταν ο

Ελσίνκι το 1952, αφού κέρδισε

Μαραθώνιο δρόµο) µε ολυµπιακά

πρώτος αθλητής που κατόρθωσε

1954, ενώ τρία χρόνια πριν

απόσταση των 20 χλµ. 

 

 

 

ΑΓΩΝΩΝ  

Αγώνες του Λονδίνου πήραν µέρος 4.104 αθλητές (3.714 

 59 χώρες. Η ζέστη ήταν αφόρητη και υπήρχε και

των αθλητών. Οι αγώνες έγιναν στο στάδιο Γουέµπλεϊ

Βρετανοί είχαν µια τεχνική πρωτοπορία καθώς για

φινις για να ξεχωρίσουν οι νικητές στα αγωνίσµατα

ταχύτητας. Υπήρχε ακόµη και ραδιοφωνική κάλυψη

ΕµίλΖάτοπεκ (EmilZátopek, 19 Σεπτεµβρίου 1922 - 21 

επονοµαζόµενος και «ο άνθρωπος- ατµοµηχανή» για

αγωνιστικό του στυλ (έδειχνε έτοιµος να καταρρεύσει, όµως

ψευδαίσθηση), ήταν Τσέχος δροµέας µεγάλων αποστάσεων

από τους σπουδαιότερους αθλητές του 20ου αιώνα. 

εµφάνιση σε Ολυµπιακούς (στο Λονδίνο το 1948) συνοδεύτηκε

ακόµη χρυσού µεταλλίου στα 10.000 µ., αλλά και του αργυρού

ήταν ο µεγάλος πρωταγωνιστής των Ολυµπιακών Αγώνων

αφού κέρδισε 3 χρυσά µετάλλια (στα 5000µ., 10.000µ

µε ολυµπιακά ρεκόρ, σε διάστηµα 8 ηµερών. Ακόµη

κατόρθωσε να «σπάσει» το όριο των 29 λεπτών στα

πριν (1951) είχε σπάσει το όριο της µιας ώρας για

 

αθλητές (3.714 άνδρες 

υπήρχε και δυσκολία 

Γουέµπλεϊ  Παρά τα 

καθώς για πρώτη φορά 

αγωνίσµατα των 

κάλυψη των 

21 Νοεµβρίου 

ατµοµηχανή» για το ιδιαίτερο 

καταρρεύσει, όµως αυτό ήταν 

αποστάσεων και 

 

συνοδεύτηκε από την 

και του αργυρού στα 

Ολυµπιακών Αγώνων του 

., 10.000µ. και στο 

Ακόµη, ήταν ο 

λεπτών στα 10.000 µ. το 

ώρας για την 

 



• Η µητέρα ΦάνιΜπλάνκερς- Κοέν και τα 4 Χρυσά που κατέκτησε στο 

στο Λονδίνο (1948) σε ηλικία 30 ετών. Εκεί η Φάνι θα συµµετείχε σε 

έξι αγωνίσµατα. Η Κοέν όχι απλά πήγε στο Λονδίνο, αλλά µάζεψε και 

τέσσερα Χρυσά µετάλλια στα 100, και 200 µ., τα 80 µ. µε εµπόδια και 

τη σκυταλοδροµία 4x100 µε την ολλανδική οµάδα, ενώ αγωνίστηκε και 

στο άλµα εις ύψος και το άλµα εις µήκος! 

 

 

• Ο ΜποµπΜατάιας Στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, το 1948 

κέρδισε το χρυσό µετάλλιο µε 7.139 βαθµούς και έγινε ο πιο µικρός 

ολυµπιονίκης στο στίβο από το 1986 

  

 

 



ΜΕΤΑΛΛΙΑ 

Στο αγωνιστικό µέρος, τα περισσότερα

(38-27-19), έναντι 44 της Σουηδίας

των αγώνων, η 30χρονη ολλανδέζα

στο στίβο (100 µ, 200 µ, 80 

Θέση 

1  ΗΠΑ

2  Σουηδία

3  Γαλλία

4  Ουγγαρία

5  Ιταλία

6  Φινλανδία

7  Τουρκία

8  Τσεχοσλοβακία

9  Ελβετία

10  Δανία

 

 

µέρος τα περισσότερα µετάλλια κατέκτησαν οι ΗΠΑ, συνολικά

της Σουηδίας (16-11-17) και 29 της Γαλλίας (10-

χρονη ολλανδέζα ΦάνιΜπλάνκερς - Κουν, µε 4 χρυσά

µ, 80 µ. µετ’ εµποδίων και 4x100 µ.). 

Χώρα 
   

Σύνολο

ΗΠΑ 38 27 19 84 

Σουηδία 16 11 17 44 

Γαλλία 10 6 13 29 

Ουγγαρία 10 5 12 27 

Ιταλία 8 11 8 27 

Φινλανδία 8 7 5 20 

Τουρκία 6 4 2 12 

Τσεχοσλοβακία 6 2 3 11 

Ελβετία 5 10 5 20 

Δανία 5 7 8 20 

  

ΗΠΑ, συνολικά 84 

-6-13). Μορφή 

χρυσά µετάλλια 

Σύνολο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΒΙΝΤΕΟ

Ολυµπιακοί Αγώνες Λονδίνου

Emil Zatopek 

Fanny Blankers 

Bob Mathias 

ΒΙΝΤΕΟ 

Λονδίνου 1948 

 

 

 

 



      ΘΕΡΙΝΟΙ

Οι Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες
σύγχρονης εποχής, διοργανώθηκαν
και τις 3 Αυγούστου. 

Πίνακας Μεταλλίων 

Θέση 

1  ΗΠΑ 

2  ΕΣΣ∆

3  Ουγγαρία

4  Σουηδία

5  Ιταλία

6  Τσεχοσλοβακία

7  Γαλλία

8  Φινλανδία

9  Αυστραλία

10  Νορβηγία

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του
τις 3 Αυγούστου 1952. Πήραν
από 69 χώρες. 

Η πρωτεύουσα της Φιλανδίας
διάρκεια της 40ης συνόδου
υποψηφιοτήτων πέντε αµερικανικών
Φιλαδέλφεια, Σικάγο, Ντιτρόιτ

Η ολυµπιακή φλόγα ταξίδεψε
Σουηδία και τη βόρεια Φινλανδία
(άναψε στο όρος Λάπλαντ µε
Στη λαµπαδηδροµία που ακολούθησε
Ο θρυλικός δροµέας ΠάαβοΝούρ
Ελσίνκι και την παρέδωσε σ
ΧάνεςΚολεµάινεν, νικητή τριών
φως στον κεντρικό βωµό. 

Για πρώτη φορά έλαβαν µέρος
και το νεοσύστατο κράτος του
∆υτική Γερµανία και η Ιαπωνία
στον αθλητισµό, µε τον συναγωνισµό
επικράτησαν µε βραχεία κεφαλή
έναντι 71 των Σοβιετικών (22

ΘΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩ
ΕΛΣΙΝΚΙ 1952 

Ολυµπιακοί Αγώνες 1952, οι Αγώνες της 15ης Ολυµπιάδας
διοργανώθηκαν στο Ελσίνκι (Φινλανδία) από τις 19 Ιουλίου

Χώρα 
   

Σύνολο

 40 19 17 

ΕΣΣ∆ 22 30 19 

Ουγγαρία 16 10 16 

Σουηδία 12 13 10 

Ιταλία 8 9 4 

Τσεχοσλοβακία 7 3 3 

Γαλλία 6 6 6 

Φινλανδία (διοργανώτρια) 6 3 13 

Αυστραλία 6 2 3 

Νορβηγία 3 2 0 

Αγώνες του 1952 διεξήχθησαν στο Ελσίνκι από τις 19 Ιουλίου
Πήραν µέρος 4.955 αθλητές (4.436 άνδρες και 519 

Φιλανδίας κέρδισε τους Αγώνες στις 21 Ιουνίου 1947, 

συνόδου της ∆ΟΕ που έγινε στη Στοκχόλµη, αφού υπερίσχυσε
πέντε αµερικανικών πόλεων (Λος Άντζελες, Μινεάπολη

Ντιτρόιτ) και του Άµστερνταµ. 

ταξίδεψε από την Ελλάδα αεροπορικώς στη ∆ανία
βόρεια Φινλανδία, όπου ενώθηκε µε την τοπική «ολυµπιακή
Λάπλαντ µε τη συνδροµή των ακτίνων του ήλιου του µεσονυκτίου

που ακολούθησε συµµετείχαν περισσότεροι από 1.000 

ΠάαβοΝούρµι µετέφερε τη φλόγα στο Ολυµπιακό Στάδιο
παρέδωσε σ’ έναν άλλο θρύλο του φινλανδικού αθλητισµού

νικητή τριών δροµικών αγωνισµάτων το 1912, ο οποίος
 

έλαβαν µέρος σε Ολυµπιακούς Αγώνες η Σοβιετική Ένωση
κράτος του Ισραήλ, ενώ επανεµφανίσθηκαν η Γερµανία

η Ιαπωνία. Ο Ψυχρός Πόλεµος έκανε την εµφάνισή
τον συναγωνισµό ΗΠΑ - ΕΣΣ∆ για τα µετάλλια. Οι

βραχεία κεφαλή. Κατέκτησαν συνολικά 76 µετάλλια (40

Σοβιετικών (22-30-19) και 42 των Ούγγρων (16-10-16). 

ΑΓΩΝΕΣ 

Ολυµπιάδας της 
19 Ιουλίου έως 

Σύνολο 

76 

71 

42 

35 

21 

13 

18 

22 

11 

5 

19 Ιουλίου έως 
και 519 γυναίκες) 

1947, κατά τη 

αφού υπερίσχυσε των 

Μινεάπολη, 

∆ανία, από εκεί στη 

ολυµπιακή φλόγα» 

του µεσονυκτίου). 

από 1.000 δροµείς. 
Ολυµπιακό Στάδιο του 

αθλητισµού, τον 

ο οποίος έδωσε 

Σοβιετική Ένωση (ΕΣΣ∆) 

Γερµανία, ως 
εµφάνισή του και 

µετάλλια. Οι Αµερικανοί 
µετάλλια (40-19-17) 

 



Μορφή των αγώνων 

αναδείχθηκε ο τσεχοσλοβάκος δροµέας ΕµίλΖάτοπεκ, ο «άνθρωπος - ατµοµηχανή», 

όπως ήταν το παρατσούκλι του, επειδή χρησιµοποιούσε τα χέρια σαν έµβολο στο 

τρέξιµό του. Ο Ζάτοπεκ πέτυχε ένα µοναδικό ρεκόρ στον στίβο, µε την κατάκτηση 

των χρυσών µεταλλίων στα 5.000 µ., 10.000 µ. και τον µαραθώνιο. Την ηµέρα που 

κατέκτησε την πρωτιά στα 5.000 µ. (24 Ιουλίου 1952), η σύζυγός του Ντάνα 

Ζατοπέκοβα κατακτούσε το χρυσό µετάλλιο στον ακοντισµό. Έτσι, οι Ζάτοπεκ 

έγιναν το πρώτο ανδρόγυνο που κατέκτησε χρυσά µετάλλια στην ίδια ολυµπιακή 

διοργάνωση. Πολυνίκης, όµως, της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο αµερικανός 
σκοπευτής Γουίλι Σµιθ µε 7 µετάλλια (5-1-1). 

Για πρώτη φορά συµµετείχαν οι γυναίκες και στο ατοµικό της ενόργανης 
γυµναστικής, ενώ οι καλλιτεχνικοί διαγωνισµοί αντικαταστάθηκαν από αθλήµατα 

επίδειξης. Από το Ελσίνκι δηµιουργήθηκε η παράδοση να κόβονται αναµνηστικά 

νοµίσµατα για τους Ολυµπιακούς Αγώνες, τα οποία στη συνέχεια απέκτησαν 

συλλεκτική αξία. Το µάρκετινγκ εισέβαλε για τα καλά στη διοργάνωση. Για πρώτη 

φορά δηµιουργήθηκε ένα ολοκληρωµένο διεθνές εµπορικό πρόγραµµα, µε τη 

συµµετοχή εταιρειών από ένδεκα χώρες. 

Η Ελληνική Συµµετοχή 

Η Ελλάδα συµµετείχε στη διοργάνωση µε 48 αθλητές κι έµεινε χωρίς µετάλλιο. Τις 
καλύτερες διακρίσεις πέτυχαν ο Ιωάννης Κιούσης στο τραπ της σκοποβολής (6ος) και 
ο Νίκος Σύλλας στη δισκοβολία (9ος). 

Η χώρα µας είχε συµµετοχή και σε οµαδικά αθλήµατα. Στο ποδόσφαιρο, η ελληνική 

οµάδα έδωσε ένα αγώνα µε τη ∆ανία στην πόλη Τάµπερε (15 Ιουλίου). Ηττήθηκε µε 

2 - 1, αλλά διασώθηκε από τη συντριβή χάρη στην εκπληκτική απόδοση του 

τερµατοφύλακα του Πανιωνίου, Νίκου Πεντζαρόπουλου, ο οποίος έµεινε στην 

ιστορία ως «ο ήρωας του Τάµπερε». 

Στο µπάσκετ, η ολυµπιακή οµάδα νίκησε το Ισραήλ µε 54-52 και ηττήθηκε δύο φορές 
από την Ουγγαρία (38-75, 44-47), µε αποτέλεσµα να αποκλειστεί από τη συνέχεια 

του Ολυµπιακού τουρνουά. 

Έλαβαν µέρος 4925 αθλητές από 69 χώρες οι οποίοι διαγωνίστηκαν σε 149 

αγωνίσµατα. Για πρώτη φορά συµµετείχε η τότε Σοβιετική Ένωση µε πολυµελή 

αποστολή που µάλιστα κατέλαβε στη πρεµιέρα της τη δεύτερη θέση στον πίνακα 



µεταλλίων µετά τις ΗΠΑ. Επίσης µετείχε για πρώτη φορά µεταπολεµικά και η 

Γερµανία ως ενωµένη οµάδα. Στο αγωνιστικό µέρος ξεχώρισε η συµµετοχή του 

EmilZatopek από την Τσεχοσλοβακία που κατέπληξε τους πάντες µε τις επιτυχίες του 

στους δρόµους αντοχής. Κέρδισε τα χρυσά µετάλλια στα 5.000µ, 10.000µ και 
µαραθώνιο δρόµο, όπου πήρε µέρος για πρώτη φορά στη καριέρα του. Ακόµα και 
σήµερα παραµένει ο µοναδικός αθλητής στην ιστορία του θεσµού µε τρία χρυσά στα 

τρία αυτά αγωνίσµατα. Ενδιάµεσα, η σύζυγος του Ντάνα Ζατοπέκοβα κατέκτησε το 

χρυσό µετάλλιο στον ακοντισµό. 

Το κοινό υπήρξε θαυµάσιο, Κατέκλυσε µαζικά τις αθλητικές εγκαταστάσεις, γνώριζε 

λεπτοµέρειες για κάθε άθληµα και αγώνισµα και χειροκρότησε όλους τους αθλητές 
σε σηµείο που προκάλεσε πελώρια εντύπωση στους αθλητές όλου του κόσµου. 

Η Ελλάδα παρέλασε στην τελετή έναρξης για πρώτη φορά στην ιστορία της µε 

τραγιάσκες, κοµµάτι του αθλητικού εξοπλισµού των αθλητών µας, που είχε 

προµηθευτεί η ΕΟΕ για να αντιµετωπίσει πιθανό κρύο τα βράδια. 

Στη διοργάνωση πήρε µέρος σε µια προκριµατική φάση που έγινε στο Ελσίνκι και η 

εθνική οµάδα µπάσκετ αλλά σύµφωνα µε την διεθνή οµοσπονδία µπάσκετ (FIBA) επί 
της ουσίας επρόκειτο για προολυµπιακό τουρνουά και ουδέποτε εισήλθε στο 

Ολυµπιακό πρόγραµµα των αγώνων. 

Αντίθετα, η διεθνής οµοσπονδία ποδοσφαίρου (FIFA) θεωρεί ότι η Ελλάδα, παρά το 

ένα και µοναδικό παιχνίδι της καθώς και την ήττα - αποκλεισµό της, δύναται να 

ισχυρίζεται ότι µετείχε κανονικά στους Ολυµπιακούς Αγώνες. 

Ελληνικές Συµµετοχές: 25 

Τους αγώνες αυτούς παρακολούθησαν συνολικά 1.500.000 θεατές. 
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Ο ΕµίλΖάτοπεκ (EmilZátopek, 19 Σεπτεµβρίου 1922 - 21 Νοεµβρίου 2000) 

επονοµαζόµενος και «ο άνθρωπος- ατµοµηχανή» για το ιδιαίτερο αγωνιστικό του 

στυλ (έδειχνε έτοιµος να καταρρεύσει, όµως αυτό ήταν µια ψευδαίσθηση), 

ήταν Τσέχος δροµέας µεγάλων αποστάσεων και ένας από τους σπουδαιότερους 
αθλητές του 20ου αιώνα. 

Η πρώτη του εµφάνιση σε Ολυµπιακούς (στο Λονδίνο το 1948) συνοδεύτηκε από την 

κατάκτηση ενός ακόµη χρυσού µεταλλίου στα 10.000 µ., αλλά και του αργυρού στα 

5.000 µ. Ο Ζάτοπεκ ήταν ο µεγάλος πρωταγωνιστής των Ολυµπιακών 

Αγώνων του Ελσίνκι το 1952, αφού κέρδισε 3 χρυσά µετάλλια (στα 5000µ., 10.000µ. 

και στο Μαραθώνιο δρόµο) µε ολυµπιακά ρεκόρ, σε διάστηµα 8 ηµερών. Ακόµη, 

ήταν ο πρώτος αθλητής που κατόρθωσε να «σπάσει» το όριο των 29 λεπτών στα 

10.000 µ. το 1954, ενώ τρία χρόνια πριν (1951) είχε σπάσει το όριο της µιας ώρας για 

την απόσταση των 20 χλµ. 

Πλούσια ήταν η συγκοµιδή του και σε δύο Ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα που έλαβε 

µέρος. Το 1950 στις Βρυξέλλες κέρδισε χρυσά µετάλλια σε 5 και 10 χλµ., ενώ 

τέσσερα χρόνια µετά (1954) στη Βέρνη πήρε την πρώτη θέση στα 10.000 µ. και την 

τρίτη στα 5 χλµ. Επίσης πέτυχε να καταρρίψει 18 φορές τα παγκόσµια ρεκόρ των 

δρόµων µεγάλων αποστάσεων. 

Καριέρα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Γεννήθηκε στο Κοπρίβνιτσε της Τσεχοσλοβακίας ( σήµερα υπάγεται στην Τσεχία ). 

Όντας ακόµη έφηβος, ξεκίνησε να εργάζεται σε εργοστάσιο παπουτσιών στο Ζλιν. 



Εκεί, έπειτα από προτροπή του γυµναστή του εργοστασίου, ασχολήθηκε για πρώτη 

φορά µε το τρέξιµο[1]
, έχοντας ως πρότυπο τον Φινλανδό δροµέα µεσαίων και 

µεγάλων αποστάσεων, Πάαβο Νούρµι[2]
. Το 1944, κατέρριψε τα εγχώρια ρεκόρ 2000, 

3000 και 5000 µέτρα και µε τη λήξη του Β' Παγκοσµίου Πολέµου, εντάχθηκε στις 
τσεχοσλοβάκικες ένοπλες δυνάµεις, γεγονός που του έδωσε την άνεση ώστε να 

ασχοληθεί µε τον πρωταθλητισµό[2]
. 

Το 1946, συµµετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ανοιχτού Στίβου του Όσλο, όπου 

κατετάγη έκτος στα 5000 µ., κάνοντας παράλληλα νέο εθνικό ρεκόρ[3]
. Το 1948, 

στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, κατέκτησε το χρυσό µετάλλιο στα 10000 

µέτρα και το ασηµένιο στο αγώνισµα των 5000 µέτρων. 

Το 1950, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ανοιχτού Στίβου του Βελγίου κατάφερε να 

αναδειχτεί νικητής τόσο στα 5000 όσο και στα 10000 µέτρα[4]
. Στους Ολυµπιακούς 

Αγώνες του 1952 στο Ελσίνκι πέτυχε τον άθλο της κατάκτησης 3 χρυσών µεταλλίων 

στα αγωνίσµατα των 5000µ., 10000µ. και του Μαραθωνίου δρόµου[2]
. Το 1954, στο 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα της Βέρνης, υπερασπίστηκε µε επιτυχία τον τίτλο του στα 

10000 µέτρα ενώ κατετάγη τρίτος στο αγώνισµα των 5000 µέτρων[5]
. 

Το 1956, στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης, συµµετείχε στον µαραθώνιο 

δρόµο, τερµατίζοντας στην έκτη θέση. Τον επόµενο χρόνο αποσύρθηκε από την 

ενεργό δράση 

 

Πίνακας µεταλλίων 

Χώρα συµµετοχής: 
 Τσεχοσλοβακία 

Στίβος 

Ολυµπιακοί Αγώνες 

Χρυσό 1948 Λονδίνο 10.000 

µέτρα 

Αργυρό 1948 Λονδίνο 5.000 µέτρα 

Χρυσό 1952 Ελσίνκι  5.000 µέτρα 

Χρυσό 1952 Ελσίνκι 10.000 

µέτρα 

Χρυσό 1952 Ελσίνκι Μαραθώνιος 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα 



Χρυσό 1950 Βρυξέλλες  5.000 µέτρα 

Χρυσό 1950 Βρυξέλλες 10.000 

µέτρα 

Χρυσό 1954 Βέρνη  10.000 

µέτρα 

Χάλκιν
ο 

1954 Βέρνη 5.000 µέτρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Ολυµπιακοί αγώνες 1956 

                                - 

                         Μελβούρνη 

 

Για πρώτη φορά, οι Ολυµπιακοί Αγώνες διεξήχθησαν σε πόλη της Ωκεανίας και 
συγκεκριµένα στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, από τις 22 Νοεµβρίου έως τις 8 

∆εκεµβρίου 1956. Τα αγωνίσµατα της ιππασίας έγιναν στη Στοκχόλµη, επειδή οι αρχές της 
Αυστραλίας επέβαλαν καραντίνα στα άλογα για την αποφυγή διάδοσης ασθενειών. Οκτώ 

πόλεις διεκδίκησαν τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1956 (Μελβούρνη, Πόλη του Μεξικού, 

Μπουένος Άιρες, Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο, Μινεάπολις, Φιλαντέλφια, Μόντρεαλ). Η 

Μελβούρνη υπερίσχυσε του Μπουένος Άιρες στην τέταρτη ψηφοφορία, µε ψήφους 21 έναντι 
20. Η όλη διαδικασία έγινε κατά τη διάρκεια της 43ης συνόδου της ∆ΟΕ στις 28 

Απριλίου 1949 στη Ρώµη. Στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1956 συµµετείχαν 3.314 αθλητές 
(2.938 αθλητές και 376) από 72 χώρες. ∆υτική και Ανατολική Γερµανία εµφανίσθηκαν µε 

κοινή οµάδα. Η ανάµειξη της πολιτικής υπήρξε έντονη στους αγώνες, εξαιτίας του 

αραβοϊσραηλινού πολέµου, της σύρραξης του Σουέζ και της διαµάχης Κίνας - Ταϊβάν.  

 

 

 

Έτσι, µποϊκόταραν τους αγώνες η Αίγυπτος, ο Λίβανος, το Ιράκ, η Ολλανδία, η Ισπανία, η 

Ελβετία και η Κίνα. Επεισοδιακός ήταν ο τελικός της υδατοσφαίρισης ανδρών µεταξύ 



Ουγγαρίας και ΕΣΣ∆, εξαιτίας την εισβολής των Σοβιετικών στη Βουδαπέστη. Έπεσε πολύ 

ξύλο στην πισίνα και ο αγώνας διεκόπη υπέρ των Ούγγρων. Η Σοβιετική Ένωση (ΕΣΣ∆) 

κέρδισε τα περισσότερα µετάλλια, συνολικά 98 (37-29-32), έναντι 74 των ΗΠΑ (32-25-17) 

και 35 της διοργανώτριας Αυστραλίας (13-8-14). Μορφή των αγώνων ήταν η σοβιετική 

γυµνάστρια Λαρίσα Λατίνινα, µε 3 χρυσά και 2 αργυρά µετάλλια. Ο συµπατριώτης της 
δροµέας Βλάντιµιρ Κουτς, χρυσός Ολυµπιονίκης στα 5.000 µ. και στα 10.000 µ., και ο 

αµερικανός πρωταθλητής των δρόµων ταχύτητας Μπόµπι Τζο Μόροου, µε 3 χρυσά µετάλλια 

στα 100 µ., 200 µ. και 4x100, ανήκουν στους αθλητές που διακρίθηκαν ιδιαίτερα. Στην 

τελετή λήξης οι αθλητές όλων των χωρών µπήκαν στο στάδιο για πρώτη φορά πιασµένοι 
χέρι-χέρι, µε σκοπό να στείλουν µήνυµα ειρήνης σ’ όλο τον κόσµο. Την πρόταση είχε κάνει 
ένας νεαρός Κινέζος που κατοικούσε στην Αυστραλία, ονόµατι Τζον Γουάνγκ. 

 

 

 

 

 



Η αιµατηρή αναµέτρηση Ούγγρων και 

Σοβιετικών στους Ολυµπιακούς της               

Μελβούρνης το 1956 
 

Είναι µία από τις µαύρες σελίδες στην ιστορία των Ολυµπιακών Αγώνων. Είναι ο αγώνας 

πόλο στους Ολυµπιακούς της Μελβούρνης το 1956 µεταξύ Ουγγαρίας και Σοβιετικής 

Ένωσης που κατέληξε σε επεισόδια µέσα στην πισίνα µεταξύ των παικτών. Σχεδόν ένα µήνα 

πριν από την έναρξη των αγώνων ξέσπασε στη Βουδαπέστη η Ουγγρική επανάσταση ενάντια 

στο καθεστώς που υποστήριζαν από το 1945 οι Σοβιετικοί στη χώρα. Tην 1η Νοέµβρη, 

σοβιετικά τανκς εισέβαλαν στην Ουγγαρία και λίγες ηµέρες αργότερα άρχισαν αεροπορικές 

και χερσαίες επιθέσεις εναντίον των επαναστατών. Οι αθλητές της εθνικής οµάδας του πόλο, 

που είχαν ήδη στην κατοχή τους το χρυσό από τους Ολυµπιακούς του Ελσίνκι το ‘52, 

προπονούνταν λίγο έξω από τη Βουδαπέστη και µόλις ξέσπασε η κρίση εγκατέλειψαν άρον 

άρον τη χώρα για την Τσεχοσλοβακία και από εκεί στην Αυστραλία. Ο αγώνας έγινε στην 

σκιά της σοβιετικής επέµβασης στη Βουδαπέστη. Εκείνες τις ηµέρες 2.500 Ούγγροι 

σκοτώθηκαν στις άγριες οδοµαχίες και 450 εκτελέσθηκαν στις δίκες που ακολούθησαν. 

Ανάµεσά τους και ο κοµµουνιστής πρωθυπουργός Ιµρε Νάγκυ για αντεπαναστική 

συµπεριφορά. Όταν η οµάδα πόλο της Ουγγαρίας έφτασε στη Μελβούρνη οι Σοβιετικοί είχαν 

καταστείλει την επανάσταση µε αιµατηρό τρόπο. Οι αθλητές έµαθαν την έκταση των 

επεισοδίων στη χώρα τους και πείσµωσαν. Οι Αγώνες εκείνοι έγιναν το µέσo µε το οποίο θα 

έσωζαν την τιµή και την υπερηφάνεια των συµπατριωτών τους. Όπως είπε αργότερα ο 

κορυφαίος παίκτης Έρβιν Ζαντόρ, «νιώθαµε πως δεν παίζαµε µόνο για τους εαυτούς µας 

αλλά για ολόκληρη την χώρα». Στους ηµιτελικούς οι Ούγγροι έφτασαν µε µεγάλη άνεση 

αλλά βρήκαν µπροστά τους τους Σοβιετικούς. Αυτό που έγινε στην πισίνα δεν είχε 

προηγούµενο. Η ατµόσφαιρα ήταν από νωρίς ηλεκτρισµένη και µέσα στην πισίνα, κατά τη 

διάρκεια του αγώνα, έπεσαν βρισιές, κλωτσιές και γροθιές και από τις δύο πλευρές.

 

 

Ο Έρβιν Ζαντόρ βγαίνει αιµόφυρτος από την πισίνα. «Πρέπει να πούµε ξεκάθαρα πώς ποτέ 

δεν είχαµε κακά αισθήµατα προς τους Ρώσους. Ήταν µονάχα ένας αγώνας την λάθος ώρα και 

σε στο λάθος µέρος» είπε µερικά χρόνια αργότερα  



 

Λίγο πριν τελειώσει ο αγώνας κι ενώ η Ουγγαρία προηγείτο µε 4-0 ο Έρβιν Ζάντορ που ήδη 

είχε βρίσει πολλές φορές τον Βαλεντίν Προκόποφ, δέχθηκε ένα δυνατό χτύπηµα στο 

πρόσωπο από τον Σοβιετικό που του προκάλεσε αιµορραγία στο δεξί µάτι. Ο Ζάντορ βγήκε 

αιµόφυρτος από την πισίνα, ενώ το πλήθος ξέσπασε σε γουχαΐσµατα εναντίον των 

Σοβιετικών.  Άλλωστε οι κερκίδες του σταδίου ήταν γεµάτες Ούγγρους, Αυστραλούς και 

Αµερικανούς που βρίσκονταν απέναντι από τους Σοβιετικούς. Το πλήθος ήταν έτοιµο να τους 

λιντσάρει, όµως επενέβη η Αστυνοµία που τους αποµάκρυνε από τις κερκίδες. Το παιχνίδι 

έληξε µε νικήτρια την Ουγγαρία η οποία στον τελικό κέρδισε 2-1 την Γιουγκοσλαβία. Μετά 

το τέλος των αγώνων,  και µε το φόβο ότι µε την επιστροφή τους στην Ουγγαρία θα 

συλληφθούν, σχεδόν όλοι οι Ούγγροι παίκτες ζήτησαν πολιτικό άσυλο σε χώρες της ∆ύσης. 

Το 1949 η διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 1956 ανετέθη στην Μελβούρνη της 

Αυστραλίας µε µια ψήφο διαφορά από το Μπουένος Αϊρες τη µικρότερη διαφορά που πέτυχε 

ποτέ νοτιοαµερικανική πόλη προκειµένου να διοργανώσει Ολυµπιακούς Αγώνες στον 20ο 

αιώνα. 

 

Ο Μπράντεητζ θεώρησε την απόφαση εντελώς λανθασµένη. Η µεγάλη απόσταση είχε σαν 

συνέπεια πολλές οργανωτικές δυσκολίες, η χρηµατοδότηση ήταν περιορισµένη και η 

Επιτροπή Ανάληψης των Ολυµπιακών Αγώνων της Μελβούρνης είχε αποκρύψει την 

απροθυµία της κυβέρνησής της να αλλάξει τους αυστηρούς νόµους για την εισαγωγή αλόγων. 

 

Η ∆ΟΕ υποχρεώθηκε τελικά να αλλάξει τους δικούς της κανονισµούς σχετικά µε την χωρική 

ενότητα του Ολυµπιακού Φεστιβάλ συµφωνώντας να γίνουν οι ιππικοί αγώνες στην 

Στοκχόλµη. Τελικά, µια επιχορήγηση της Βρετανικής Κοινοπολιτείας και η κινητοποίηση 

εθελοντικών ενώσεων διέσωσε τους Αγώνες. Η διοργάνωση ήταν γενικά καλή. 

 

Η Μελβούρνη έµεινε στην ιστορία για δύο καινοτοµίες στο Ολυµπιακό τελετουργικό, η µια 

προσωρινή και η άλλη µόνιµη.  

 

Για πρώτη και τελευταία φορά αγόρια πρόσκοποι µετέφεραν τα βραβεία κατά τη διάρκεια 



των τελετών απονοµής. 

 

Αργότερα, παραστρατιωτικά σώµατα νέων επιφορτίστηκαν µε την έπαρση της σηµαίας των 

νικητών, ενώ ο ρόλος της µεταφοράς του βραβείου επέστρεψε στις ντόπιες νέες γυναίκες που 

φορούσαν τοπικές ενδυµασίες.  

 

Για την τελετή λήξης έγινε µια σηµαντική αλλαγή, µετά από πρόταση ενός νεαρού Κινεζο-

αυστραλού µαθητή του Τζων Ιαν Γουίνγκ. Είχε γράψει στην οργανωτική επιτροπή 

παροτρύνοντάς την όλοι οι αθλητές να παρελάσουν κατά την τελετή λήξης διάσπαρτοι και 

όχι χωριστά κατά κράτη.  

 

Αυτό υποστήριζε ο νεαρός Γουίν, θα ήταν πιο κατάλληλη εκπροσώπηση της Ολυµπιακής 

ιδεολογίας και των δεσµών που οι αθλητές από διάφορες χώρες είχαν σφυρηλατήσει µέσω 

της συµµετοχής τους στους Αγώνες.  

 

Οι διοργανωτές της Μελβούρνης και η ∆ΟΕ δέχτηκαν αυτή την καινοτοµία και αποδείχθηκε 

τόσο συµβολικά επιβλητική ώστε παρέµεινε το τελετουργικό έθιµο σε όλους τους επόµενους 

Αγώνες. 

 

 

 

 

Κάθε σηµαντική έκφραση της ενότητας ανάµεσα στις διάφορες χώρες εκτιµήθηκε ιδιαίτερα 

στους Αγώνες της Μελβούρνης, καθώς υπήρχε προβληµατισµός από τις συνέπειες των 

πολέµων. Η σοβιετική καταστολή της Ουγγρικής επανάστασης, ένα µήνα πριν την τελετή 

έναρξης, οδήγησε την Ολλανδία, την Ελβετία και την Ισπανία να µποϋκοτάρουν τους 

Αγώνες, διαµαρτυρόµενες για τη συµµετοχή της σοβιετικής οµάδας. 



 

Μια ουγγρική οµάδα κατάφερε, ξεφεύγοντας µέσω Τσεχοσλοβακίας, να ταξιδέψει στη 

Μελβούρνη, όπου µετά από επεισοδιακό αγώνα νίκησε τους Σοβιετικούς στην 

υδατοσφαίριση µε το ιστορικό σκορ 4-0. Η Αστυνοµία χρειάστηκε να επέµβει µετά τον 

αγώνα για να προστατεύσει τους Σοβιετικούς παίκτες και παράγοντες από το πλήθος. Την 

ίδια εποχή, δυνάµεις του Ισραήλ, της Γαλλίας και της Αγγλίας, επιτέθησαν στην Αίγυπτο 

κατά την κρίση της διώρυγας του Σουέζ, µε αποτέλεσµα η Αίγυπτος, το Ιράκ και ο Λίβανος 

να αρνηθούν να συναγωνισθούν στη Μελβούρνη, όπου οι “επιτιθέµενοι” θα συµµετείχαν. Ως 

αποτέλεσµα αυτών των εξελίξεων, οι ελβετικές Αρχές παρουσίασαν µια πρόταση, ότι δεν θα 

έπρεπε να γίνονται δεκτοί αθλητές από χώρες που κατά τη διάρκεια των Αγώνων ήταν σε 

εµπόλεµη κατάσταση. Η ∆ΟΕ δεν δέχτηκε την πρόταση και εξέδωσε µια ανακοίνωση, 

υπενθυµίζοντας ότι “για σχεδόν 1200 χρόνια η εκεχειρία ήταν διακηρυγµένη κατά την 

διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ελλάδα.  

 

 

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του Λονδίνου «άνοιξαν την όρεξη» των ιθυνόντων της Μελβούρνης 
να φιλοξενήσει η πόλη και πάλι τους Ολυµπιακούς Αγώνες. 

Μιλούν, βέβαια, για τους αγώνες του 2024 ή του 2028. Κάπου επτά δεκαετίες µετά τους 
ιστορικούς Ολυµπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης του 1956, που συνέπεσαν και µε το 

µεγάλο µεταναστευτικό κύµα των Ελλήνων µεταναστών. 

Εκείνος που ενθουσιάστηκε πρώτος και εξέφρασε σοβαρά την ιδέα η Μελβούρνη να γίνει 
ξανά το κέντρο του κόσµου για δύο εβδοµάδες, το λιγότερο, είναι ο πρώην άρχων των 

µεγάλων συµβάντων της Μελβούρνης και πρώην δήµαρχος Ρον Γουόκερ. 

Πρώτα θα πει ότι «είµαστε σχεδόν έτοιµοι» και για να κλείσει τον κύκλο των αµφιβολιών 

των αµφισβητιών, θα προσθέσει «και αν δεν είµαστε έχουµε όλο τον καιρό µπροστά µας να 

ετοιµαστούµε». 

Όταν το 1990, τους πήρε η Ατλάντα, οι φίλοι του θα πουν ότι «πληγώθηκε βαθειά». 

Θα πει χαρακτηριστικά: «Είχαµε µια ευκαιρία την οποία χάσαµε, µάθαµε όµως πολλά και 
αυτό µας βοήθησε στο να κερδίσουµε την υποψηφιότητα στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, 
ξεκινώντας από ένα προσωπικό τεσσάρων ατόµων και φθάνοντας στα χίλια, δουλεύοντας 
δίπλα-δίπλα µε όλους αυτούς τους εκπληκτικούς ανθρώπους». 

Σήµερα που οι Ολυµπιακοί του Λονδίνου τού ξύπνησαν το παλιό, ανεκπλήρωτο πάθος για 

τους Ολυµπιακούς της Μελβούρνης, προσπαθεί να µεταδώσει τον ενθουσιασµό του και 
στους άλλους που έχουν λόγο και αποφασιστικό ρόλο σ' αυτό. 

Εκείνον που κέρδισε από την αρχή είναι ο σηµερινός δήµαρχος της πόλης, ο Ρόµπερτ Ντόιλ 

τον οποίο ακούµε να λέει µε ενθουσιασµό που θυµίζει Γουόκερ: «Κάνετε µεγάλα όνειρα. 

Είµαστε η πρωτεύουσα του αθλητισµού, όχι µόνο της Αυστραλίας, αλλά του κόσµου 

ολόκληρου. 

Τα οφέλη που θα αποκοµίσουµε είναι πολύ µεγαλύτερα από το κόστος». 

Την ιδέα υποστηρίζει και ο σηµερινός γενικός διευθυντής του Παγκόσµιου Κυπέλλου Κρίκετ 
που θα γίνει το 2015 στη Μελβούρνη, Τζον Χάρντεν, τονίζοντας ότι η Μελβούρνη έχει 



πολλές πιθανότητες να κερδίσει την υποψηφιότητα των Ολυµπιακών Αγώνων, δεδοµένου ότι 
έχει τις κατάλληλες υποδοµές. 

Η προαγωγή αυτού του ιδεώδους παραµένει ακόµα ένας από τους αντικειµενικούς µας 

στόχους” (International Olympic Commitee, Minutes, 53rd Session, Melbourne, 1956, σ 5). 

Ενώ οι κλασσικοί ακαδηµαϊκοί γενικά συµφωνούν ότι η αρχαία Ολυµπιακή Εκεχειρία 

προστάτευε µόνο τις ιερές περιοχές όπου διεξήγοντο οι Αγώνες και προσέφερε ασφαλή 

πρόσβαση στην Ολυµπία για όσους συµµετείχαν στους Αγώνες και για τους προσκυνητές, η 

λανθασµένη ανάγνωση εκ µέρους της ∆ΟΕ εξακολουθεί µέχρι σήµερα να διαθέτει µια 

ιδιαίτερη αίγλη.  

 

Στη δεκαετία του 1990 η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών ενέκρινε ψηφίσµατα που 

επικρατούσαν την Ολυµπιακή Εκεχειρία ως παγκόσµια διακοπή των εχθροπραξιών κατά την 

περίοδο των Αγώνων. 

 

Στη Μελβούρνη, η Αυστραλία κατέλαβε την τρίτη θέση µε 13 χρυσά και 35 συνολικά 

µετάλλια και καθοδηγούµενη από τις αθλήτριες δρόµων Μπέτυ Κάθµπερτ και Σίρλεϋ 

Στρίκλαντ, η οµάδα γυναικών της Αυστραλίας αποτέλεσε µια ιδιαίτερη αποκάλυψη.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

             Αφιερώµατα Αθλητών 

Γιώργος Ρουµπάνης 

 

Έπρεπε να περάσουν 44 ολόκληρα χρόνια για να ξαναβρεθεί στο βάθρο των νικητών ένας 
Έλληνας αθλητής του στίβου. Μετά τα µετάλλια που είχε κατακτήσει το 1912 στη 

Στοκχόλµη ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας, ήρθε το 1956 στους Ολυµπιακούς Αγώνες της 
Μελβούρνης ένας άλλος άλτης, ο Γιώργος Ρουµπάνης, να πάρει το χάλκινο µετάλλιο στο 

άλµα επί κοντώ. Επρόκειτο για πολύ µεγάλη επιτυχία, την πρώτη µεταπολεµική για την 

Ελλάδα, µε τον Ρουµπάνη να ανοίγει νέους ορίζοντες στον ελληνικό αθλητισµό, γι' αυτό και 
δοξάστηκε από ολόκληρο τον ελληνισµό. 

Γεννήθηκε το 1929 στην Τρίπολη και διέθετε άριστη σωµατοδοµή, µε 1,92µ. ύψος και 87 

κιλά βάρος. Όπως ο Τσικλητήρας, έτσι κι αυτός, υπήρξε αθλητής του Πανελλήνιου Γ.Σ., όχι 
µόνο στο στίβο αλλά και σε άλλα αθλήµατα, όπως στην πυγµαχία και το µπάσκετ. 

Με το επί κοντώ ασχολήθηκε πολύ αργότερα και διακρίθηκε για πρώτη φορά το 1952 στους 
φοιτητικούς αγώνες. Το γεγονός ότι σπούδασε στις Η.Π.Α. και είχε δάσκαλο τον περίφηµο 

Πέιτον Τζόρνταν, τον βοήθησε στο να µάθει τα µυστικά του αγωνίσµατος και να βελτιώσει 
την τεχνική του. Το 1953 κατέρριψε για πρώτη φορά το πανελλήνιο ρεκόρ µε 4.23, κάτι που 

τα επόµενα χρόνια κατάφερε άλλες εννιά φορές, µε τελευταία επίδοση το 4.60, που σηµείωσε 
το 1958 στο Μόναχο και το οποίο αποτελούσε τότε πανευρωπαϊκό ρεκόρ. 

Στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης το 1956 ήταν ο σηµαιοφόρος της Ελλάδας. 
Πήγε µε ατοµικό ρεκόρ 4.37 και έδωσε µεγάλη «µάχη». Ο τελικός ήταν συγκλονιστικός και 
κράτησε περίπου δέκα ώρες, καθώς είχαν προκριθεί 19 αθλητές, επειδή στον προκριµατικό το 

όριο ήταν χαµηλό. Στο τέλος, αναδείχθηκε νικητής αυτός που είχε πάρει το χρυσό και το 

1952 στο Ελσίνκι, ο Αµερικανός Μποµπ Ρίτσαρντς µε 4.56. ∆εύτερος ήταν ο επίσης 
Αµερικανός Μποµπ Γκουτόβσκι µε 4.53 και τρίτος ο Γιώργος Ρουµπάνης µε 4.50, επίδοση 

που αποτελούσε τότε πανελλήνιο και βαλκανικό ρεκόρ και ήταν µόλις ένα εκατοστό κάτω 

από το ευρωπαϊκό ρεκόρ. 

Από εκείνη τη στιγµή και µετά, υπήρξε σύµβολο για τις επόµενες γενιές των Ελλήνων 

αθλητών. Το 1955 ήρθε δεύτερος στους Μεσογειακούς Αγώνες, ενώ αναδείχθηκε τέσσερις 
φορές Βαλκανιονίκης (1954, 1957, 1958, 1959). Πήρε µέρος και στους Ολυµπιακούς Αγώνες 
της Ρώµης το 1960, αλλά δεν κατάφερε να διακριθεί (4.20 στον προκριµατικό). Ένα χρόνο 

αργότερα αποφάσισε να αποσυρθεί από τους στίβους. 

Για ένα µεγάλο διάστηµα έζησε στις Η.Π.Α. και στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα. Είναι 
µια από τις µεγαλύτερες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισµού και µέχρι το 1992, που 

η Βούλα Πατουλίδου θριάµβευσε στα ψηλά εµπόδια στη Βαρκελώνη, ήταν ο τελευταίος 
Έλληνας αθλητής του στίβου, που είχε κατακτήσει ένα Ολυµπιακό µετάλλιο. Το 1956 

αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής της Ελλάδας από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Αθλητικού 

Τύπου. 



  

  

Πέτρος Γαλακτόπουλος 

Για µια δεκαετία υπήρξε ο κορυφαίος Έλληνας παλαιστής κι ένας από τους καλύτερους της 
Ευρώπης. Ο Πέτρος Γαλακτόπουλος γεννήθηκε το 1945 στην Αθήνα και ήταν το µικρότερο 

παιδί από τα τέσσερα αδέλφια, αλλά και το µοναδικό αγόρι. Εντάχθηκε στον Εθνικό Γ.Σ. σε 
ηλικία 14 ετών κι εκεί ευτύχησε να έχει προπονητές µεγάλες µορφές της πάλης, όπως ήταν ο 

Παναγιώτης Αρκουδέας και ο Γιώργος Πετµεζάς. 

∆ιέθετε πολύ δυνατά µπράτσα και όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, είχε την ικανότητα να 

βγάζει τον καλύτερο εαυτό του στις µεγάλες διοργανώσεις. Κατάφερε να αφοµοιώσει το ίδιο 

καλά και τα δύο στιλ της πάλης. Έτσι αναδείχθηκε πολλές φορές πρωταθλητής Ελλάδας, 
τόσο στην ελληνορωµαϊκή όσο και στην ελευθέρα. 

Το 1962, σε ηλικία 17 ετών, κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική οµάδα και πήρε µέρος 
στους Βαλκανικούς αγώνες και δύο χρόνια αργότερα, πήρε µέρος στους Ολυµπιακούς 
Αγώνες του Τόκιο, στα 63 κιλά της ελληνορωµαϊκής πάλης, χωρίς όµως να διακριθεί, καθώς 
είχε µια νίκη και δύο ήττες. 

Η πρώτη µεγάλη διάκριση ήρθε το 1968, στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Μεξικό. Στην 

κατηγορία των 70 κιλών της ελληνορωµαϊκής πάλης, νίκησε διαδοχικά και µε πτώση τον 

Μεξικανό Τοβάρ Γκονζάλες, τον Ανατολικογερµανό και δύο φορές πρωταθλητή Ευρώπης 
Κλάους Πολ και τον Πορτογάλο Βοργκάλ Γκαλατίνο, στη συνέχεια νίκησε στα σηµεία τον 

Κορεάτη Σου Κίο και τον Σοβιετικό Γκενάντι Σαπούνοφ. Στον ηµιτελικό αγωνίστηκε µισή 

ώρα αργότερα και ηττήθηκε 2-1 στα σηµεία από τον Ιάπωνα Μούντζι Νουµεµούρα, όµως η 

ισοπαλία µε τον Γιουγκοσλάβο Στέφαν Χόρβατ του έδωσε το χάλκινο µετάλλιο. Ήταν η 

πρώτη φορά που η ελληνική πάλη έπαιρνε ένα Ολυµπιακό µετάλλιο, µετά το 1896. Στο 

τέλος, το χρυσό κατέκτησε ο Νουµεµούρα και το ασηµένιο ο Χόρβατ. 

Στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Μόναχο, το 1972, ο Γαλακτόπουλος ανέβηκε ακόµη πιο 

ψηλά. Πάλι στην ελληνορωµαϊκή πάλη, αλλά στα 74 κιλά, νίκησε µε πτώση τον Βέλγο 

Μπενς, τον Φιλανδό Τάπιο και τον Αυστριακό Μπέργκερ, ενώ ήρθε ισόπαλος 3-3 στα σηµεία 

µε τον Σοβιετικό Ιγουµένοφ και βρέθηκε στον τελικό, όπου αντιµετώπισε τον Τσεχοσλοβάκο 

Βίτεσλαβ Μάχα. Αρχικά και από δικά του λάθη, βρέθηκε να χάνει 5-1 στα σηµεία, στη 

συνέχεια µείωσε σε 5-3, αλλά δεν κατάφερε να ισοφαρίσει. Έτσι ο Μάχα πήρε το χρυσό και ο 

Έλληνας παλαιστής το αργυρό µετάλλιο. Το χάλκινο πήρε ο Σουηδός Γιαν Κάρλσον. 

Ο Γαλακτόπουλος συµµετείχε και σε τέταρτη Ολυµπιάδα. Αγωνίστηκε το 1976 στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ, πάλι στα 74 κιλά της ελληνορωµαϊκής πάλης και 
κατέλαβε την 7η θέση µε µια νίκη και δύο ήττες. 

Σταµάτησε να αγωνίζεται το 1977 και στην τόσο λαµπρή καριέρα του κατέκτησε µια σειρά 

µεταλλίων σε µεγάλες διοργανώσεις. Αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης το 1972, 3ος 
παγκόσµιος πρωταθλητής το 1969 και το 1971, 3ος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα το 1976 και 
2ος στους Μεσογειακούς Αγώνες το 1967. Κατάφερε να έχει µεγάλη διάρκεια στις 
παλαίστρες και κατετάγη έξι φορές στην εξάδα των Παγκοσµίων Πρωταθληµάτων και οκτώ 

φορές στην εξάδα των Ευρωπαϊκών Πρωταθληµάτων. ∆ύο φορές, το 1968 και το 1972, 

αναδείχθηκε κορυφαίος Έλληνας αθλητής από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Αθλητικού Τύπου. 

Ωστόσο οι επιτυχίες του δεν τελείωσαν µε το τέλος της καριέρας του. Ακολούθησαν κι άλλες, 
από το πόστο του προπονητή. Με το που σταµάτησε να αγωνίζεται, ανέλαβε την ευθύνη 



προετοιµασίας της Εθνικής οµάδας της ελληνορωµαϊκής πάλης και από τα «χέρια» του 

πέρασαν κατά καιρούς πολλοί µετέπειτα Ολυµπιονίκες. Παρέµεινε στο πόστο αυτό µέχρι το 

1985. Ακόµη διετέλεσε για ένα διάστηµα µέλος της επιτροπής προπονητών της παγκόσµιας 
οµοσπονδίας πάλης και τέλος, υπήρξε ιδρυτικό µέλος και πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου 

Ελλήνων Ολυµπιονικών. 

 Τάσος Μπουντούρης 

Ο Τάσος Μπουντούρης είναι ο αθλητής, που µαζί µε την Άγη Κασούµη της σκοποβολής, έχει 
τις περισσότερες συµµετοχές από κάθε άλλον Έλληνα ή Ελληνίδα σε Ολυµπιακούς Αγώνες, 
καθώς µέσα σε µια εικοσαετία πήρε µέρος σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις, από το 1976 

στο Μόντρεαλ έως το 1996 στην Ατλάντα. 

Γεννήθηκε το 1955 στον Πειραιά και σε ηλικία πέντε ετών άρχισε να µαθαίνει τα µυστικά της 
ιστιοπλοΐας από τον πατέρα του. Αθλητής του Ολυµπιακού, έλαµψε για πρώτη φορά σε 
ηλικία 11 ετών, όταν κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα στα Φιν µε 0 βαθµούς ποινής. 
Το 1971 είχε την πρώτη διεθνή επιτυχία, καθώς στην κλάση των Φιν κατέκτησε το χρυσό 

µετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Νέων. 

Το 1976 κατάφερε στα Φιν να κάνει την έκπληξη και να αποκλείσει τον Ολυµπιονίκη Ηλία 

Χατζηπαυλή κι έτσι στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ εκπροσώπησε την Ελλάδα 

και πήρε την 6η θέση. Τέσσερα χρόνια αργότερα στη Μόσχα, ήρθε η µεγάλη στιγµή και 
ανέβηκε στο βάθρο των νικητών. Άλλαξε κλάση και πήγε στα Σόλινγκ, έχοντας για πλήρωµα 

τον Άρη Ραπανάκη και τον Τάσο Γαβρίλη. Ξεκίνησε στην πρώτη ιστιοδροµία από την ένατη 

θέση και στη συνέχεια άρχισε να ανεβαίνει σταδιακά. Μάλιστα στην τέταρτη και την πέµπτη 

ιστιοδροµία πήρε την πρώτη θέση, ενώ στην έκτη ήταν 4ος και στην έβδοµη 3ος. Αυτή ήταν 

η θέση του και στην τελική κατάταξη κι έτσι µε 31,1 βαθµούς ποινής κατέκτησε το χάλκινο 

µετάλλιο. Πρώτο ήρθε το πλήρωµα του ∆ανού Ρίτσαρντ Χόι Γιένσεν µε 23 βαθµούς ποινής 
και δεύτερο το πλήρωµα του Σοβιετικού Μπόρις Μπουτνίκοφ µε 30,4 βαθµούς ποινής. 

Πάντα στα Σόλινγκ, στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 1984 πήρε την 6η 

θέση (µε πλήρωµα τους Θόδωρο Γεωργιάδη και Γιώργο Σπυρίδη), στους Ολυµπιακούς 
Αγώνες της Σεούλ το 1988 πήρε τη 18η θέση (µε πλήρωµα τους ∆ηµήτρη ∆εληγιάννη και 
Γιώργο Πρέκα) και στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992 πήρε την 20η θέση 

(µε πλήρωµα τους ∆ηµήτρη ∆εληγιάννη και Μιχάλη Μιτάκη). Το 1996 στους Ολυµπιακούς 
Αγώνες της Ατλάντα, στην κλάση των Σταρ, πήρε την 4η θέση µαζί µε τον ∆ηµήτρη Μπούκη 

κι έτσι έγινε ο πρώτος και µοναδικός µέχρι σήµερα Έλληνας ιστιοπλόος, που κατάφερε να 

πλασαριστεί στην πρώτη εξάδα των Ολυµπιακών Αγώνων µε τρεις διαφορετικούς τύπους 
σκαφών (Φιν, Σόλινγκ, Σταρ). 

Το 1993 στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα κατέκτησε το χρυσό µετάλλιο στα Σόλινγκ, ενώ πάντα 

στα Σόλινγκ ήταν δεύτερος στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα το 1989 και τρίτος στο Ευρωπαϊκό 

Πρωτάθληµα το 1983. Αναδείχθηκε πολλές φορές πανελληνιονίκης και βαλκανιονίκης και το 

1993 πήρε την πρώτη θέση στο ράλι του Αιγαίου. 

Από τη δική τους µεριά, οι Άρης Ραπανάκης και Τάσος Γαβρίλης, δεν µετείχαν άλλη φορά σε 
Ολυµπιακούς Αγώνες. 

 



 

 

 

                    Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας µεταλλίων

Κατ. Ονοµασία

1  ΕΣΣ∆

2  ΗΠΑ

3  Αυστραλία

4  Ουγγαρία

5  Ιταλία

6  Σουηδία

7  Γερµανία

8  Ηνωµένο

9  Ρουµανία

10  Ιαπωνία

ίνακας Μεταλλίων 

Πίνακας µεταλλίων Θερινών Ολυµπιακών Αγώνων 1956 

 

Ονοµασία ΕΟΕ Χρυσά Αργυρά Χάλκινα Σύνολο 

ΕΣΣ∆ 37 29 32 98 

ΗΠΑ 32 25 17 74 

Αυστραλία (διοργανώτρια) 13 8 14 35 

Ουγγαρία 9 10 7 26 

Ιταλία 8 8 9 25 

Σουηδία 8 5 6 19 

Γερµανία 6 13 7 26 

Ηνωµένο Βασίλειο 6 7 11 24 

Ρουµανία 5 3 5 13 

Ιαπωνία 4 10 5 19 



 

                      Ελληνική Συµµετοχή 

Η Ελλάδα συµµετείχε στους Ολυµπιακούς της Μελβούρνης µε 13 αθλητές και επέστρεψε 
στον πίνακα των µεταλλίων µετά το 1920, µε το χάλκινο του 27χρονου Γιώργου Ρουµπάνη 

στο άλµα επί κοντώ µε επίδοση 4,50 µ. Μετά το χρυσό µετάλλιο του Κωνσταντίνου 

Τσικλητήρα στη Στοκχόλµη το 1912, η Ελλάδα αδυνατούσε να ανεβεί στο ψηλότερο 

σκαλοπάτι του Ολυµπιακού βάθρου. Και το κατάφερε στους Ολυµπιακούς Αγώνες της 
Ρώµης το 1960 στην ιστιοπλοΐα, µε το σκάφος «Νηρεύς», που ήταν τύπου Ντράγκον. 

Το πλήρωµα αποτελούσαν ο τότε διάδοχος του βασιλικού θρόνου Κωνσταντίνος, ο οποίος 
ήταν και ο σηµαιοφόρος της Ελλάδας στην τελετή έναρξης, ο Οδυσσέας Εσκιτζόγλου και ο 

Γιώργος Ζαϊµης. Οι Αγώνες έγιναν στη Νάπολη και µετείχαν 27 σκάφη. Το ελληνικό σκάφος 
ήταν ανάµεσα στα φαβορί, αλλά δεν ξεκίνησε καλά. Την πρώτη µέρα τερµάτισε ένατο, στη 

συνέχεια όµως έδωσε µια συγκλονιστική «µάχη» και άρχισε να καλύπτει τη διαφορά. Στις 
επόµενες δύο διαδροµές ο «Νηρεύς» ήρθε τρίτος και στην τέταρτη διαδροµή κατάφερε να 

βγει πρώτος και να βρεθεί στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. 

Τότε άρχισαν να αισθάνονται όλοι οι Έλληνες πως το όνειρο µπορούσε να γίνει 
πραγµατικότητα. Το χρυσό µετάλλιο «παιζόταν» πλέον ανάµεσα στον «Νηρέα», στο σκάφος 
«Τάνγκο» από την Αργεντινή και στο ιταλικό σκάφος. Η πέµπτη διαδροµή δεν πήγε καλά και 
έφερε για λίγο την απογοήτευση, καθώς ο «Νηρεύς» τερµάτισε τέταρτος, όµως στην επόµενη 

διαδροµή ήρθε δεύτερος και φούντωσαν πάλι οι ελπίδες. Η έβδοµη και τελευταία διαδροµή 

ήταν, όχι απλώς η καθοριστική, αλλά και η πιο συγκλονιστική. Ο «Νηρεύς» τερµάτισε 
τέταρτος, αλλά µε την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε το ελληνικό πλήρωµα, κατάφερε να 

τερµατίσει µπροστά από τα δύο άλλα σκάφη που διεκδικούσαν τη νίκη κι έτσι κατέκτησε το 

χρυσό µετάλλιο µε 6.733 βαθµούς. ∆εύτερο ήρθε το σκάφος από την Αργεντινή µε 5.715 

βαθµούς και τρίτο το σκάφος από την Ιταλία µε 5.704 βαθµούς. Όπως ήταν φυσικό, στην 

Ελλάδα υπήρξαν έξαλλοι πανηγυρισµοί γι' αυτή την επιτυχία, αφού ήταν το πρώτο χρυσό 

µετάλλιο µετά από 48 ολόκληρα χρόνια. 

Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 1940 και το 1964 ορκίστηκε Βασιλιάς της Ελλάδας, µετά το 

θάνατο του πατέρα του Παύλου. ∆ιετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της Επιτροπής 
Ολυµπιακών Αγώνων. Το 1967 και µετά την εγκαθίδρυση της χούντας, έφυγε από τη χώρα, 

αρχικά για την Ιταλία και στη συνέχεια για την Αγγλία, όπου παραµένει µέχρι σήµερα. Από 

το 1974 και µετά, ύστερα από δηµοψήφισµα που έγινε, έχασε οριστικά τον θρόνο του. 



Οι Οδυσσέας Εσκιτζόγλου και Γιώργος Ζαΐµης υπήρξαν από τους πιο έµπειρους Έλληνες 
ιστιοπλόους. Πάντα µε σκάφος τύπου Ντράγκον, έλαβαν µέρος στους Ολυµπιακούς Αγώνες 
του 1964 στο Τόκιο, όπου πήραν την 8η θέση (τρίτος του πληρώµατος ο Θέµης Μαγουλάς) 
και του 1968 στο Μεξικό, όπου πήραν την 15η θέση (τρίτος του πληρώµατος ο Τάσος 
Βογιατζής). Αξίζει να σηµειωθεί πως το 1960 στη Ρώµη, αναπληρωµατική του ελληνικού 

πληρώµατος ήταν η αδελφή του Κωνσταντίνου και σηµερινή Βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία, 

µαζί µε τους Ανδρέα Ζιρώ και Θέµη Μαγουλά. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αθλητικού Τύπου 

ανέδειξε το πλήρωµα του «Νηρέα» κορυφαίους αθλητές για το 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΩΜΗ (1960) 

 

Εισαγωγη 

Η Ρώµη διοργάνωσε τους πρώτους Ολυµπιακούς Αγώνες, που διεξήχθησαν επί 

ιταλικού εδάφους (25 Αυγούστου – 11 Σεπτεµβρίου), µε απόλυτη επιτυχία, 

ισορροπώντας ανάµεσα στο αρχαίο και το σύγχρονο πνεύµα. Για πρώτη φορά, οι 

Ολυµπιακοί Αγώνες είχαν πλήρη τηλεοπτική κάλυψη µέσω της Γιουροβίζιον, ενώ 

χρησιµοποιήθηκαν υπολογιστές της IBM για την επεξεργασία των αποτελεσµάτων. 

 

Τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1960 διεκδίκησαν 7 πόλεις (Ρώµη, Λωζάνη, Ντιτρόιτ, 

Βουδαπέστη, Βρυξέλλες, Πόλη του Μεξικού, Τόκιο). Στις 15 Ιουνίου 1955, κατά τη 

διάρκεια της 50ης συνόδου της ∆ΟΕ στο Παρίσι, επικράτησε της Λωζάνης στην 

τρίτη ψηφοφορία µε 35 ψήφους έναντι 24 της ελβετικής πόλης. 

 

Στους Ολυµπιακούς της Ρώµης πήραν µέρος 5.338 αθλητές (4.727 άνδρες και 611 

γυναίκες) από 83 χώρες. Η τελετή έναρξης έγινε στο γνωστό µας «Ολύµπικο» και 

εκεί ακούστηκε για πρώτη φορά ως επίσηµος ύµνος των Ολυµπιακών Αγώνων ο 

«Ολυµπιακός Ύµνο»ς των Σαµάρα – Παλαµά. 

 



 

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 

Η τελετή εναρξής των ολυµπιακών αγώνων στη Ρώµη το 1960 ξεκίνησαν οπως και 

κάθε ολυµπιάδα µε µία µεγαλιώδης τελετή εναρξής η οποία έγινε στις 25 Αυγούστου  

 

 

 



 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Μεγάλοι αθλητές πρωταγωνίστησαν στο στίβο (Γουίλµα Ρούντολφ, Αµπέµπε 

Μπικίλα, Αλ Έρτερ, Χερµπ Έλιοτ, Πίτερ Σνελ, Άρµιν Χάρι, Ραλφ Μπόστον, Ιρίνα 

και Ταµάρα Πρες, Πιότρ Μπολότνικοφ, Λίβιο Μπερούτι, Ότις Ντέιβις, Λι Κάλχουν, 

Γκλεν Ντέιβις, Βλαντιµίρ Γκολουµπνίτσι, Ντον Μπραγκ, Γιολάντα Μπάλας, Ελβίρα 

Οζολίνα), στην κολύµβηση (Μάρεϊ Ρόουζ, Ντόουν Φρέιζερ, Κριστίν φον Σάλτσα), 

στη γυµναστική (Μπόρις Σαχλίν, Άλµπερτ Αζαριάν, Βέρα Τσάσλαβσκα και Λαρίσα 

Λατίνινα) και στην πυγµαχία (Μοχάµεντ Άλι και Νίνο Μπενβενούτι) 

 

Ο Γερµανός Άρµιν Χάρι πέρασε στην ιστορία του στίβου καθώς διέκοψε την, από το 

1932, κυριαρχία των Αµερικανών στα 100 µ. Η Γουίλµα Ρούντολφ, το 20ο παιδί µίας 
φτωχής οικογένειας, είχε µείνει µακριά από τη ζωή εξαιτίας της πολιοµυελίτιδας. 
Κάποιος φίλος την έπεισε ότι µπορούσε να αναδειχθεί ολυµπιονίκης. Το θαύµα έγινε 

στη Ρώµη. Θριάµβευσε στα 100 µ. µε 11.0 (ισοφάριση ρεκόρ κόσµου) και στα 200 µ., 

ενώ έδωσε τη νίκη στις Η.Π.Α. στα 4x100 µ. Η "µαύρη γαζέλα", όπως την ονόµασαν, 

ήταν η πρωταθλήτρια της θέλησης. Έµεινε στην ιστορία, όχι µόνο για τις αθλητικές 
νίκες, αλλά και γιατί νίκησε την αρρώστια της. 

Τον Αµερικανό Αλ Έρτερ τον αποκάλεσαν "επαγγελµατία ολυµπιονίκη". Το 1960 

κατέκτησε το δεύτερο χρυσό του µετάλλιο στη δισκοβολία. Θρυλική µορφή ήταν και 
ο Αιθίοπας µαραθωνοδρόµος Αµπέµπε Μπικίλα, ο οποίος νίκησε τρέχοντας 



ξυπόλητος. Μεγάλη προσωπικότητα του στίβου ήταν και ο Αµερικανός δεκαθλητής 
Ρέιφερ Τζόνσον, ο οποίος αναδείχθηκε ολυµπιονίκης καταρρίπτοντας το ολυµπιακό 

ρεκόρ. 

 

 

Ο Ιταλός Λίβιο Μπερούτι ήταν από τις µορφές των αγώνων της Ρώµης. Ανάγκασε 

τους Αµερικανούς να χάσουν πρώτη φορά το χρυσό µετάλλιο στα 200 µ. µετά το 

1928. Ισοφάρισε και το παγκόσµιο ρεκόρ µε 20.5. Στη Ρώµη άρχισε, µε χρυσό 

µετάλλιο, η σταδιοδροµία του θρυλικού πυγµάχου Κάσιους Κλέι, µετέπειτα 

Μοχάµεντ Άλι. Η περίφηµη Αυστραλέζα Ντόουν Φρέιζερ νίκησε στα 100 µ. 

ελευθέρως, όπως και το 1956, ενώ δεύτερη ήταν η Αµερικανίδα Κριστίν φον Σάλτσα. 

Ο Σοβιετικός Βλαντιµίρ Γκολουµπνίτσι επικράτησε στα 20.000 µ. βάδην και άρχισε 

µία θριαµβευτική ολυµπιακή καριέρα. Ο συµπατριώτης του Πιότρ Μπολότνικοφ 

κυριάρχησε στα 10.000 µ. Ο εκπληκτικός Αυστραλός Χερµπ Έλιοτ θριάµβευσε στα 

1.500 µ. µε παγκόσµιο ρεκόρ 3.35.6. 

 

 

 

Ο Αµερικανός Ότις Ντέιβις έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έτρεξε τα 400 µ. σε χρόνο 

κάτω από 45 δευτερόλεπτα µε χρονόµετρο χειρός (44.9). ∆εύτερος τερµάτισε ο 

Γερµανός Καρλ Κάουφµαν µε τον ίδιο χρόνο. Το ηλεκτρονικό χρονόµετρο (τότε ήταν 

ανεπίσηµη αυτή η χρονοµέτρηση) έδειξε 45.07 για τον Ντέιβις και 45.08 για τον 

Κάουφµαν[3]. 

 



Ο Νορβηγός ιστιοπλόος Πέτερ Λούντε Τζούνιορ νίκησε, όπως ο παππούς του το 

1924, ενώ το 1952 οι γονείς του είχαν αναδειχθεί δεύτεροι. Ο Ούγγρος ξιφοµάχος 
Αλαντάρ Γκέρεβιτς, σε ηλικία 50 ετών και 178 ηµερών, κατέκτησε το έκτο του χρυσό 

µετάλλιο στο οµαδικό της σπάθης. Η Αµερικανίδα Κ. Γουντ κέρδισε χρυσό µετάλλιο 

στα 4x100 µ. ελευθέρως, ενώ ήταν 14 ετών και 260 ηµερών. 

 

Οι Αγώνες αµαυρώθηκαν από τον θάνατο του δανού ποδηλάτη Κνουτ Γιάνσεν κατά 

τη διάρκεια των 100 χιλιοµέτρων οµαδικής χρονοµέτρησης. Από την τοξικολογική 

εξέταση αποδείχθηκε ότι είχε λάβει υπερβολική δόση απαγορευµένων ουσιών. Ήταν 

το πρώτο θανατηφόρο κρούσµα ντόπινγκ στην ιστορία των Ολυµπιακών Αγώνων. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΤΑΛΙΑ 

 

Στον πίνακα των µεταλλίων κυριάρχησε η Σοβιετική Ένωση (ΕΣΣ∆) µε 103 (43-29-

31), έναντι 71 των ΗΠΑ (34-21-16) και 42 της ενωµένης οµάδας της Γερµανίας (12-

19-11). Μορφές των αγώνων αναδείχτηκαν ο ξυπόλητος µαραθωνοδρόµος Αµπέµπε 

Μπικίλα από την Αιθιοπία, ο αµερικανός πυγµάχος Κάσιους Κλέι (ο µετέπειτα 

θρύλος της πυγµαχίας Μοχάµετ Άλι), που κέρδισε δια περιπάτου την κατηγορία των 

81 κιλών, η αµερικανίδα σπρίντερ Βίλµα Ρούντολφ, η επονοµαζόµενη «µαύρη 

γαζέλα» µε χρυσά στα 100 µ., 200 µ. και 4x100 µ. Τα περισσότερα µετάλλια, 7 (4-2-

1) κατέκτησε ο σοβιετικός γυµναστής Μπόρις Σάκλιν. 

 



 

 

 

 

Θέση                     Χρυσά      Ασηµένια        Χάλκινα        Σύνολο 

1  ΕΣΣ∆           43           29            31            103 

2   ΗΠΑ          34            21            16              71 

3  Ιταλία          13            10                    13              36 

4  Γερµανία          12            19             11               42 

5   Αυστραλία           8               8               6               22 

6  Τουρκία          7                         2               0                9 

7   Ουγγαρία          6                   8               7               21 

8   Ιαπωνία          4                 7               7               18 

9   Πολωνία          4              6              11               21 

10 Τσεχοσλοβακία  3                     2               3                8 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗ 

 

Η Ελλάδα συµµετείχε στους Ολυµπιακούς της Ρώµης µε 48 αθλητές κι έπειτα από 48 

χρόνια πανηγύρισε χρυσό µετάλλιο. Το κατέκτησε ο τότε διάδοχος του ελληνικού 

θρόνου και µετέπειτα βασιλιάς Κωνσταντίνος, στην ιστιοπλοΐα, µε το σκάφος 

«Νηρεύς», τύπου Ντράγκον και πλήρωµα δύο έµπειρους ιστιοπλόους, τον Γιώργο 

Ζαΐµη και τον Οδυσσέα Εσκιτζόγλου 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΤΑΛΙΑ 

 

Από το 1912 ο ελληνικός αθλητισµός περίµενε να πανηγυρίσει χρυσό Ολυµπιακό 

µετάλλιο. Τότε, στη Στοκχόλµη, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας είχε νικήσει στο 

µήκος άνευ φοράς. Το 1960, ο τότε διάδοχος Κωνσταντίνος και οι Οδυσσέας 

Εσκιτζόγλου και Γιώργος Ζαΐµης, µε το σκάφος Νηρέας, κατέκτησαν το χρυσό 

µετάλλιο στη Ρώµη, στην ιστιοπλοϊκή κλάση Ντράγκον. Ήταν το γεγονός της χρονιάς 

για την Ελλάδα 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ 

 

Η τελετή λήξης των ολυµπιακών αγώνων του 1960 πραγατοποιήθηκε στις 11 

Σεπτεµβρίου µε εξίσου φαντασµαγωρική τελετή όπως και στην τελετή έναρξης πριν 

απο 17 ηµέρες 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ΤΟΚΙΟ ΙΑΠΩΝΙΑ) 1964 

Οι Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες του 1964, γνωστοί ως οι Αγώνες της 18ης 
Ολυµπιάδας, διοργανώθηκαν στο Τόκιο, για πρώτη φορά στην Ιαπωνία, 
από τις 10 Οκτωβρίου έως και τις 24 Οκτωβρίου 1964.Ήταν  οι πρώτοι 
αγώνες υψηλής τεχνολογίας. Συµµετείχαν 5.151 αθλητές (4.473 άνδρες 
και 678 γυναίκες) από 93 χώρες. Τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1964 
διεκδίκησαν τέσσερις πόλεις: Τόκιο, Βρυξέλλες, Ντιτρόιτ. Η ∆ιεθνής 
Ολυµπιακή Επιτροπή απέκλεισε τη Νότια Αφρική, λόγω της πολιτικής των 
φυλετικών διακρίσεων. Την Ολυμπιακή Φλόγα άναψε ο 19χρονος Γιοσινόρι 
Σακάι, ο  ο οποίος είχε γεννηθεί στη Χιροσίµα την ηµέρα που έπεσε η 
ατοµική βόµβα στην πόλη. Η επιλογή του Σακάι συµβόλιζε τη 
µεταπολεµική ειρηνική πορεία της Ιαπωνίας. Την πρώτη τους εµφάνιση σε 
Ολυµπιακούς Αγώνες έκαναν το τζούντο, το βόλεϊ γυναικών και το 
πένταθλο. Το Τόkιο και η Ιαπωνία περίµεναν τους Ολυµπιακούς 
αγώνες από το 1940. Τότε, τους πρόλαβε ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος. Το 
1964, όµως, τίποτα δεν µπορούσε να εµποδίσει τον 
αυτοκράτορα Χιροχίτο να κηρύξει, στις 10 Οκτωβρίου, την έναρξη των 
18ων Ολυµπιακών αγώνων. Τεράστια χρηµατικά ποσά (περίπου τρία δισ. 
δολάρια) δαπανήθηκαν για την κατασκευή των σταδίων και για τη 
βελτίωση των συγκοινωνιών. ∆εκατέσσερις χώρες πρωτοεµφανίστηκαν σε 
Ολυµπιακούς. Περίπου 75.000 θεατές παρακολούθησαν την τελετή 
έναρξη. 

                        Πίνακας Μεταλλίων 
 

 

 Θέση  Χώρα Χρυσά Ασηµένια Χάλκινα Σύνολο 

1  ΗΠΑ 36 26 28 90 

2  ΕΣΣ∆ 30 31 35 96 

3  Ιαπωνία 16 5 8 29 

4  Γερµανία 10 22 18 50 



5  Ιταλία 10 10 7 27 

6  Ουγγαρία 10 7 5 22 

7  Πολωνία 7 6 10 23 

8  Αυστραλία 6 2 10 18 

9  Τσεχοσλοβακία 5 6 3 14 

10  Ηνωµένο Βασίλειο 4 12 2 18 

 

 

  
 Γηραιότερος 1ος Ολυµπιονίκης του Τόκιο έγινε ο Αυστραλός ιστιοπλόος 
Γουίλιαµ Νόρθαµ (59 ετών και 23 ηµερών) και νεαρότερος η Αµερικανίδα 
κολυµβήτρια Ντέµπι Γουότσον (14 ετών και 96 ηµερών)[1]. 

 

         ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ: Ένα από τα παλαιότερα αθλήµατα, αφού το πρώτο 

καταγεγραµµένο παγκόσµιο πρωτάθληµα χρονολογείται από το 1891. Σε 
7 κατηγορίες οι αθλητές της άρσης βαρών αγωνίστηκαν στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες του 1952, 1956, 1960, 1964 και 1968. 

1964    

Κατηγ. 56κ.    

1. Αλεξέι Βαχόνιν (ΕΣΣ∆)                357,5    

2. Ίµρε Φόλντι (Ουγγαρία)               355    

3. Σίρο Ισινοσέκι (Ιαπωνία)             347,5    

    

Κατηγ. 60κ.    

1. Γιοσινόµπου Μιγιάκε (Ιαπωνία)        397,5    

2. Άιζαακ Μπέργκερ (ΗΠΑ)                382,5    

3. Μιέτσισλαβ Νόβακ (Πολωνία)           377,5    

    

Κατηγ. 67,5κ.     

1. Βάλντεµαρ Μπαζανόφσκι (Πολωνία)      437,5    



2. Βλαντιµίρ Καπλούνοφ (ΕΣΣ∆)           422,5    

3. Μάριαν Ζιελίνσκι (Πολωνία)           420    

    

Κατηγ. 75κ.    

1. Χανς Ζντραζίλα (Τσεχοσλοβακία)       445    

2. Βίκτορ Κουρέντσοφ (ΕΣΣ∆)             440    

3. Μασάσι Οχούτσι (Ιαπωνία)             437,5    

    

Κατηγ. 82,5κ.    

1. Ρούντολφ Πλιούκφελντερ (ΕΣΣ∆)        475    

2. Γκέζα Τότ (Ουγγαρία)                 467,5    

3. Γκιόζο Βέρες (Ουγγαρία)              467,5    

    

Κατηγ. 90κ.    

1. Βλαντιµίρ Γκολοβάνοφ (ΕΣΣ∆)          487,5    

2. Λούις Μάρτιν (Μ. Βρετανία)           475    

3. Ιρένεουζ Παλίνσκι (Πολωνία)          467,5    

    

Κατηγ. +90κ.    

1. Λεονίντ Ζαµποτίνσκι (ΕΣΣ∆)           572,5    

2. Γιούρι Βλασόφ (ΕΣΣ∆)                 570    

3. Νόρµπερτ Σεµάνσκι (ΗΠΑ)              500    

 

 

Πετοσφαίριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες: 

Το άθληµα της πετοσφαίρισης (βόλεϊ), τόσο το αντρικό όσο και το γυναικείο, 
συµπεριλήφθηκε στις σύγχρονες Ολυµπιάδες από την Ολυµπιάδα 
του Τόκιο το 1964. 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. 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. 

Μετάλλια 
Άνδρες 

• 1964 



•   Σοβιετική Ένωση

•   Τσεχοσλοβακία

•   Ιαπωνία 
• 1968 

•   Σοβιετική Ένωση

•   Ιαπωνία 

•   Τσεχοσλοβακία
• 1972 

•   Ιαπωνία 

•   Ανατολική Γερµανία

•   Σοβιετική Ένωση
• 1976 

•   Πολωνία 

•   Σοβιετική Ένωση

•   Κούβα 
• 1980 

•   Σοβιετική Ένωση

•   Βουλγαρία

•   Ρουµανία 
• 1984 

•   ΗΠΑ 

•   Βραζιλία 

•   Ιταλία 
• 1988 

•   ΗΠΑ 

•   Σοβιετική Ένωση

•   Αργεντινή 
• 1992 

•   Βραζιλία 

•   Ολλανδία 

•   ΗΠΑ 
• 1996 

•   Ολλανδία 

•   Ιταλία 

•   Γιουγκοσλαβία
• 2000 

•   Γιουγκοσλαβία

•   Ρωσία 

•   Ιταλία 
• 2004 

•   Βραζιλία 

•   Ιταλία 

•   Ρωσία 
• 2008 

•   ΗΠΑ 

•   Βραζιλία 

Σοβιετική Ένωση 

Τσεχοσλοβακία 

Σοβιετική Ένωση 

Τσεχοσλοβακία 

Ανατολική Γερµανία 

Σοβιετική Ένωση 

Σοβιετική Ένωση 

Σοβιετική Ένωση 

 

 

Σοβιετική Ένωση 

 

 

 

Γιουγκοσλαβία 

Γιουγκοσλαβία 



•   Ρωσία 

 

Γυναίκες 

• 1964 

•   Ιαπωνία 

•   Σοβιετική Ένωση

•   Πολωνία 
• 1968 

•   Σοβιετική Ένωση

•   Ιαπωνία 

•   Πολωνία 
• 1972 

•   Σοβιετική Ένωση

•   Ιαπωνία 

•   Βόρεια Κορέα
• 1976 

•   Ιαπωνία 

•   Σοβιετική Ένωση

•   Νότια Κορέα
• 1980 

•   Σοβιετική Ένωση

•   Ανατολική Γερµανία

•   Βουλγαρία
• 1984 

•   Κίνα 

•   ΗΠΑ 

•   Ιαπωνία 
• 1988 

•   Σοβιετική Ένωση

•   Περού 

•   Κίνα 
• 1992 

•   Κούβα 

•   Κοινοπολιτεία

•   ΗΠΑ 
• 1996 

•   Κούβα 

•   Κίνα 

•   Βραζιλία 
• 2000 

•   Κούβα 

•   Ρωσία 

•   Βραζιλία 
• 2004 

Σοβιετική Ένωση 

Σοβιετική Ένωση 

Σοβιετική Ένωση 

Κορέα 

Σοβιετική Ένωση 

Κορέα 

Σοβιετική Ένωση 

Ανατολική Γερµανία 

 

Σοβιετική Ένωση 

Κοινοπολιτεία (πρώην ΕΣΣ∆ εκτός από τις Βαλτικές χώρεςχώρες) 



•   Κίνα 

•   Ρωσία 

•   Κούβα 
• 2008 

•   Βραζιλία 

•   ΗΠΑ 

•   Κίνα 
 

 

Σφαιροβολία:
Άνδρες: 
1964  Ντάλας Λονγκ 
 

Γυναίκες: 
1964  Ταµάρα Πρες 

 

Άλµα εις ύψος
αγώνισµα στίβου των Ολυµπιάδων
του στίβου που βρίσκονται συνεχώς
του 1896 της Αθήνας. Από το
φοράς. 

 

: 

 

Άλµα εις ύψος : Το άλµα εις ύψος είναι ένα κλασικό 
Ολυµπιάδων. Πρόκειται για ένα από τα 12 αγωνίσµατα

βρίσκονται συνεχώς στο πρόγραµµα των αγώνων από την
Από το 1900 ως το 1912 διεξήχθη και αγώνισµα ύψους

αγωνίσµατα 
από την Α΄ Ολυµπιάδα 

ύψους άνευ 



Το αντίστοιχο γυναικείο αγώνισµα
πρώτη γυναικεία ολυµπιάδα

 Ολυµπιονίκες 
1964 

•   Βαλέρι Μπρούµελ

 

1964 

•   Γιολάντα Μπάλας

 

Ιστιοπλοΐα : 
Η ιστιοπλοΐα είναι ένα από τα
στις Ολυµπιάδες από το 1900

Τόπος διεξαγωγής

1964 Ενοσίµα 

 

Καλαθοσφαίριση
Η καλαθοσφαίριση εντάχθηκε
τους Αγώνες του Βερολίνου
των Θερινών Ολυµπιακών Αγώνων
επίδειξης, το 1904 και το 1924
Μόντρεαλ (1976). ∆ιοργανώτρια
Καλαθοσφαίρισης (FIBA) σε

∆ιοργανώσεις 

αγώνισµα µπήκε στο ολυµπιακό πρόγραµµα το 1928, 
ολυµπιάδα στίβου στο Άµστερνταµ. 

Μπρούµελ 

Μπάλας 

 
από τα παλιότερα ολυµπιακά αθλήµατα, αφού τελείται

1900 στο Παρίσι.  

Τόπος διεξαγωγής 

 

Καλαθοσφαίριση: 
εντάχθηκε στα ολυµπιακά αθλήµατα της ανδρικής κατηγορίας

Βερολίνου (1936) και από τότε βρίσκεται µόνιµα στο πρόγραµµα
Ολυµπιακών Αγώνων. Νωρίτερα είχε παρουσιαστεί δύο φορές

1924. Το γυναικείο τουρνουά προστέθηκε στους
∆ιοργανώτρια αρχή είναι η ∆ιεθνής Οµοσπονδία 
(FIBA) σε συνεργασία µε τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή

το 1928, στην 

τελείται 

κατηγορίας κατά 
ρόγραµµα 

φορές ως άθληµα 
στους Αγώνες του 

Επιτροπή. 



Τουρνουά ανδρών 

1964 
 ΗΠΑ  Σοβ. Ένωση  Βραζιλία 

 

Τουρνουά γυναικών 

∆εν ανήκε στα γυναικεία ολυµπιακά αθλήµατα 

 

 

 

 

Άλµα εις µήκος: 

 Το άλµα εις µήκος είναι ένα κλασικό αγώνισµα στίβου των Ολυµπιάδων. Πρόκειται για 
ένα από τα 12 αγωνίσµατα του στίβου που βρίσκονται συνεχώς στο πρόγραµµα των 
αγώνων από την Α΄ Ολυµπιάδα του 1896 της Αθήνας. Από το 1900 ως το 1912 διεξήχθη 
και αγώνισµα µήκους άνευ φοράς. 

Το αντίστοιχο γυναικείο αγώνισµα µπήκε στο ολυµπιακό πρόγραµµα το 1948, στην 
Ολυµπιάδα του Λονδίνου. 

Άνδρες 
1964 

  Λιν Ντέιβις 

 

Γυναίκες 
1964 



•   Μέρι Ραντ 
 

 

 Τζούντο: 
Το τζούντο είναι από τα νεότερα
στις Ολυµπιάδες το 1964 στο
Μπήκε οριστικά το 1972 στο
αγώνες γυναικών. 

Στο τζούντο, όπως σε όλα τα
κατηγορίες ανάλογα µε το βάρος
Το 1972 έγιναν πέντε και από
το 1984 υπήρχε µια επιπλέον
βάρους. 

Επτά κατηγορίες βάρους υπάρχουν

 1964: 

Άνδρες  4 

Γυναίκες 4 

Σύνολο αγωνισµάτων 4 

 

 

νεότερα ολυµπιακά αθλήµατα, αφού µπήκε 
στο Τόκιο. Το 1968 στο Μεξικό δεν ήταν στο πρόγραµµα
στο Μόναχο. Από το 1992 στη Βαρκελώνη διεξάγονται

όλα τα αθλήµατα σωµατικής δύναµης, οι αθλητές αγωνίζονται
το βάρος τους. Το 1964 υπήρχαν τρεις κατηγορίες

και από το 1980 έγιναν επτά κατηγορίες βάρους. Επίσης
επιπλέον κατηγορία ανοιχτή για όλους τους αθλητές ανεξαρτήτως

βάρους υπάρχουν και στις γυναίκες. 

Κατηγορίες  

 

στο πρόγραµµα. 
διεξάγονται και 

αθλητές αγωνίζονται σε 
κατηγορίες 

ς Επίσης, ως 
αθλητές ανεξαρτήτως 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες 1968

Οι Θερινοί

Ολυµπιακοί Αγώνες 1968, 

Αγώνες της 19ης

Ολυµπιάδας, διοργανώθηκαν

στην Πόλη του Μεξικού στο

Μεξικό, από τις 12 έως τις

27 Οκτωβρίου 1968. 

Ήταν οι πρώτοι

Αγώνες που έγιναν σε µια

χώρα του αναπτυσσόµενου

κόσµου. Σηµαδεύτηκαν από

τους φοιτητές που έπεσαν

νεκροί από πυρά της

µεξικανικής αστυνοµίας

κατά τη διάρκεια

διαδηλώσεων καθώς και απ

τις διαµαρτυρίες για τη

ρατσιστική πολιτική των

ΗΠΑ απέναντι στους

µαύρους Αµερικάνους. 

Συµµετείχαν 112 

χώρες µε 5.516 αθλητές και

αθλήτριες σε 172 

αγωνίσµατα και 18 

αθλήµατα. 

Το υψηλό υψόµετρο

της πόλης δηµιούργησε

προβλήµατα αναπνοής σε

πολλούς αθλητές αλλά

παράλληλα βοήθησε και

άλλους στο να επιτύχουν

υψηλές επιδόσεις. 

 

Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες 1968 

Θερινοί 

 1968, οι 

 19ης 

διοργανώθηκαν 

Μεξικού στο 

έως τις 

πρώτοι 

σε µια 

αναπτυσσόµενου 

Σηµαδεύτηκαν από 

έπεσαν 

πυρά της 

αστυνοµίας 

διάρκεια 

και από 

για τη 

πολιτική των 

στους 

 112 

αθλητές και 

 172 

 18 

υψόµετρο 

δηµιούργησε 

αναπνοής σε 

αλλά 

βοήθησε και 

επιτύχουν 

 

Αγώνες της 19ης Ολυµπιάδας

Τόπος διεξαγωγής Πόλη του Μεξικού 

Συµµετέχουσες 

χώρες 
112 

Συµµετέχοντες 

αθλητές 

-Άνδρες αθλητές 

-Γυναίκες αθλητές 

5.516 

4.735 

781 

Αγωνίσµατα 172 τελικοί από 18 αθλήµατα

Τελετή έναρξης 12 Οκτωβρίου 1968

Τελετή λήξης 27 Οκτωβρίου 1968

Κήρυξη της 

έναρξης 

Γκουστάβο Ντία Ορντάζ

(Πρόεδρος) 

Ολυµπιακός όρκος Πάµπλο Γκαρρίδο 

Άναµµα του 

Βωµού 

Νόρµα Ενρικέτα Μπασίλιο

Σοτέλο 

Μασκότ ∆εν υπήρχε µασκότ

Ολυµπιάδας 

 

 Μεξικό 

από 18 αθλήµατα 

1968 

1968 

Ντία Ορντάζ 

 

Ενρικέτα Μπασίλιο ντε 

µασκότ 



Ψηφοφορία 
Η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή εµπιστεύτηκε την Πόλη του Μεξικού για τη 

διοργάνωση των 19ων Ολυµπιακών Αγώνων στην 60η σύνοδό της στο Μπάντεν-

Μπάντεν. Άλλες υποψήφιες πόλεις ήταν το Ντητρόιτ, το Μπουένος Άιρες και η 

Λυών. 

 

Επίσηµα αποτελέσµατα 

Πόλεις Χώρες 1ος Γύρος 

Πόλη του Μεξικού  Μεξικό 30 

Ντητρόιτ  ΗΠΑ 14 

Λυών  Γαλλία 12 

Μπουένος Άιρες  Αργεντινή 2 

Η Πόλη του Μεξικού κέρδισε τους αγώνες το 1963, όταν υπερίσχυσε του 

Ντιτρόιτ, της Λιόν και του Μπουένος Άιρες. Οι αθάνατοι της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής 

Επιτροπής θέλησαν µε την απόφασή τους αυτή να επιβραβεύσουν την οικονοµική 

πρόοδο της µεγάλης χώρας της Κεντρικής Αµερικής, που ανήκε πλέον στη χορεία 

των αναπτυσσόµενων κρατών. ∆εν υπολόγισαν, όµως, το έλλειµµα δηµοκρατίας της 

χώρας των Αζτέκων, την οποία κυβερνούσε από το 1929 το Θεσµικό Επαναστατικό 

Κόµµα. 



 

∆έκα µέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων (2 

Οκτωβρίου 1968) σοβαρά επεισόδια έγιναν στην Πόλη του Μεξικού, που είχαν 

αιµατηρή κατάληξη. Φοιτητές του Πολυτεχνείου και νεολαίοι που διαδήλωναν κατά 

της τέλεσης των Αγώνων συγκρούστηκαν µε τις δυνάµεις ασφαλείας στην Πλατεία 

των Τριών Πολιτισµών στη συνοικία Τλατέλολκο, µε αποτέλεσµα να σκοτωθούν 4 

διαδηλωτές και να τραυµατισθούν 30, σύµφωνα µε τον επίσηµο απολογισµό. 

Ανεπίσηµες πηγές ανέβασαν τους νεκρούς σε 267 και τους τραυµατίες σε 1000. 

Πολλοί τότε µίλησαν για µποϊκοτάζ των Αγώνων, αλλά η ∆ΟΕ θεώρησε εσωτερική 

υπόθεση της χώρας τις ταραχές και δεν αποδέχθηκε το αίτηµα, µε το χιλιοειπωµένο 

επιχείρηµα ότι ο αθλητισµός δεν αναµιγνύεται στην πολιτική. 

 



Παρά τις προσπάθειες της ∆ΟΕ, η πολιτική έκανε την εµφάνισή της στους 

Αγώνες, σε µια χρονιά που είχε σηµαδευτεί από τις δολοφονίες του Ρόµπερτ Κένεντι 

και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, αλλά και τον συνεχιζόµενο πόλεµο στο Βιετνάµ. Οι 

αµερικανοί αθλητές Τόµι Σµιθ και Τζον Κάρλος – 1ος και 3ος αντίστοιχα στα 200 

µέτρα – ήταν µέλη των «Μαύρων Πανθήρων» και κατά την ανάκρουση του εθνικού 

ύµνου των ΗΠΑ στην τελετή απονοµής στάθηκαν µε υψωµένη τη γροθιά και 

κατεβασµένο το κεφάλι, σε ένδειξη διαµαρτυρίας για τις φυλετικές διακρίσεις στις 

ΗΠΑ. Αµέσως αποπέµφθηκαν από το Ολυµπιακό Χωριό, χωρίς καµία άλλη 

συνέπεια. 

Συμμετέχουσες Χώρες 

112 αποστολές βρέθηκαν στο Μεξικό. Για πρώτη φορά τα Μπαρµπάντος, 

Μπελίζ, Γουινέα, Ονδούρα, Αµερικανικές Παρθένοι Νήσοι, Κουβέιτ, Νικαράγουα, 

Παραγουάη, Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, Ελ Σαλβαδόρ, Σιέρα Λεόνε και 

Σουρινάµ. 

Για πρώτη φορά η Γερµανία θα κατέβει χωρισµένη σε δύο οµάδες, τη ∆υτική 

και Ανατολική. Η Νότια Αφρική ήταν αποκλεισµένη λόγω της πολιτικής απαρτχάιντ. 

  



Αφρική Αµερική

•  Αλγερία 

•  
Κεντροαφρικανι

κή ∆ηµοκρατία 

•  Καµερούν 

•  ∆ηµοκρατία 

του Κονγκό 

•  Ακτή 

Ελεφαντοστού 

•  Αίγυπτος 

•  Αιθιοπία 

•  Γουινέα 

•  Γουιάνα 

•  Γουατεµάλα 

•  Κένυα 

•  Λιβύη 

•  
Μαδαγασκάρη 

•  Μάλι 

•  Μαρόκο 

•  Νίγηρας 

•  Νιγηρία 

•  Ουγκάντα 

•  Σενεγάλη 

•  Σιέρα Λεόνε 

•  Σουδάν 

•  Τανζανία 

•  Τσαντ 

•  Τυνησία 

•  Ζάµπια 

• 
Ολλανδικές

Αντίλλες

• 
Αργεντινή

• 
Μπαχάµες

• 
Μπαρµπάντος

• 

• 
Βερµούδες

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ρίκα

• 

• 
∆οµινικανή

∆ηµοκρατία

• 
Ισηµερινός

• 

• 

• 

• 

• 
Αµερικανικές

Παρθένοι

Νήσοι

• 

• 
Νικαράγουα

• 

• 
Παραγουάη

Οι 112 αποστολές 

Αµερική Ασία Ευρώπη 

 
Ολλανδικές 

Αντίλλες 

 
Αργεντινή 

 
Μπαχάµες 

 
Μπαρµπάντος 

 Μπελίζ 

 
Βερµούδες 

 Βολιβία 

 Βραζιλία 

 Καναδάς 

 Χιλή 

 Κολοµβία 

 Κόστα 

Ρίκα 

 Κούβα 

 
∆οµινικανή 

∆ηµοκρατία 

 
Ισηµερινός 

 ΗΠΑ 

 Γκάνα 

 Ονδούρα 

 Τζαµάικα 

 
Αµερικανικές 

Παρθένοι 

Νήσοι 

 Μεξικό 

 
Νικαράγουα 

 Παναµάς 

 
Παραγουάη 

•  
Αφγανιστάν 

•  Βιρµανία 

•  Κεϋλάνη 

•  Νότια 

Κορέα 

•  
Ινδονησία 

•  Ινδία 

•  Ιράν 

•  Ιράκ 

•  Ισραήλ 

•  Χονγκ 

Κονγκ 

•  Ιαπωνία 

•  Κουβέιτ 

•  Λίβανος 

•  
Μαλαισία 

•  
Μογγολία 

•  
Πακιστάν 

•  
Φιλιππίνες 

•  
Σιγκαπούρη 

•  Συρία 

•  
Ταϊλάνδη 

•  Ταϊβάν 

•  Τουρκία 

•  Βιετνάµ 

•  Αυστρία

•  Βέλγιο 

•  
Βουλγαρία 

•  ∆ανία 

•  Ισπανία

•  
Φινλανδία 

•  Γαλλία 

•  Ελλάδα

•  
Ουγγαρία 

•  Ισλανδία

•  Ιρλανδία

•  Ιταλία 

•  
Λίχτενσταϊν 

•  
Λουξεµβούργ

ο 

•  Μάλτα 

•  Μονακό 

•  Νορβηγία

•  Ολλανδία

•  Πολωνία

•  
Πορτογαλία 

•  
Ανατολική 

Γερµανία 

•  ∆υτική 

Γερµανία 

•  Ρουµανία

•  Ηνωµένο

Βασίλειο 

•  Άγιος 

Μαρίνος 

•  Σουηδία 

Ωκεανία 

Αυστρία 

 

 

Ισπανία 

 

Ελλάδα 

Ισλανδία 

Ιρλανδία 

 

Λουξεµβούργ

 

Νορβηγία 

Ολλανδία 

Πολωνία 

 

Ρουµανία 

Ηνωµένο 

 

•  
Αυστραλί

α 

•  Φίτζι 

•  Νέα 

Ζηλανδία 



• 

• 

Ρίκο

• 

Σαλβαδόρ

• 

• 
Τρινιντάντ

Τοµπάγκο

• 
Ουρουγουάη

• 
Βενεζουέλα

25 χώρες 31 

 

 Περού 

 Πουέρτο 

Ρίκο 

 Ελ 

Σαλβαδόρ 

 Σουρινάµ 

 
Τρινιντάντ και 

Τοµπάγκο 

 
Ουρουγουάη 

 
Βενεζουέλα 

•  Ελβετία 

•  
Τσεχοσλοβακί

α 

•  ΕΣΣ∆ 

•  
Γιουγκοσλαβί

α 

31 χώρες 23 χώρες 30 χώρες 

 

Τσεχοσλοβακί

Γιουγκοσλαβί

3 χώρες 

 



Ελληνική Αποστολή

Η Ελλάδα κατέκτησε

Μεξικού. Το κέρδισε ο Πέτρος

ελληνορωµαϊκής πάλης. 

Αθλητές που βρέθηκαν

• Χρήστος Παπανικολάου

• Παναγιώτης Κουλίγας

• Νίκος Καρυπίδης, 4η θέση

• Όθων Μοσχίδης, 4η θέση

Πίνακας Μεταλλίων

Θέση Χώρα

1  ΗΠΑ 

2  ΕΣΣ∆ 

3  Ιαπωνία

4  Ουγγαρία

5  Ανατολική

Ελληνική Αποστολή 

κατέκτησε ένα χάλκινο µετάλλιο στους Ολυµπιακούς

κέρδισε ο Πέτρος Γαλακτόπουλος, στην κατηγορία 70 

βρέθηκαν στην πρώτη 8αδα: 

Παπανικολάου, 4η θέση στο άλµα επί κοντώ 

Κουλίγας, 5η θέση στην ιστιοπλοϊα (κατηγορία Finn) 

η θέση στην ελευθέρα πάλη (κατηγορία 61κ.) 

η θέση στην ελληνορωµαϊκή πάλη (κατηγορία 57

Πίνακας Μεταλλίων 

Χώρα Χρυσά Ασηµένια Χάλκινα 

45 28 34 

29 32 30 

Ιαπωνία 11 7 7 

Ουγγαρία 10 10 12 

Ανατολική Γερµανία 9 9 7 

Ολυµπιακούς Αγώνες του 

κατηγορία 70 κιλών της 

 

 

κατηγορία 57κ.) 

 

 Σύνολο 

107 

91 

25 

32 

25 



6  Γαλλία 7 3 5 15 

7  Τσεχοσλοβακία 7 2 4 13 

8  ∆υτική Γερµανία 5 11 10 26 

9  Αυστραλία 5 7 5 17 

10  Ηνωµένο Βασίλειο 5 5 3 13 

11  Πολωνία 5 2 11 18 

12  Ρουµανία 4 6 5 15 

13  Ιταλία 3 4 9 16 

14  Κένυα 3 4 2 9 

15  Μεξικό 3 3 3 9 

16  Γιουγκοσλαβία 3 3 2 8 

17  Ολλανδία 3 3 1 7 

18  Βουλγαρία 2 4 3 9 

19  Ιράν 2 1 2 5 

20  Σουηδία 2 1 1 4 

21  Τουρκία 2 0 0 2 

22  ∆ανία 1 4 3 8 

23  Καναδάς 1 3 1 5 

24  Φινλανδία 1 2 1 4 

25  Αιθιοπία 1 1 0 2 



 Νορβηγία

27  Νέα Ζηλανδία

28  Τυνησία

29 

 Βενεζουέλα

 Πακιστάν

31  Κούβα 

32  Αυστρία

33  Ελβετία 

34  Μογγολία

35  Βραζιλία

36 

 Βέλγιο 

 Νότια Κορέα

 Ουγκάντα

39 

 Τζαµάικα

 Καµερούν

41  Αργεντινή

42 

 Ελλάδα 

 Ινδία 

 Ταϊβάν 

Στα µετάλλια κυρίαρχη

ΗΠΑ. 

 

Νορβηγία 1 1 0 

Ζηλανδία 1 0 2 

Τυνησία 1 0 1 

Βενεζουέλα 1 0 0 

Πακιστάν 1 0 0 

 0 4 0 

Αυστρία 0 2 2 

 0 1 4 

Μογγολία 0 1 3 

Βραζιλία 0 1 2 

 0 1 1 

Νότια Κορέα 0 1 1 

Ουγκάντα 0 1 1 

Τζαµάικα 0 1 0 

Καµερούν 0 1 0 

Αργεντινή 0 0 2 

 0 0 1 

0 0 1 

 0 0 1 

κυρίαρχη δύναµη αναδείχθηκε για µία ακόµη φορά

2 

3 

2 

1 

1 

4 

4 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

φορά η οµάδα των 



Το αγωνιστικό μέρος 

Στην Ολυµπιάδα αυτή γίνανε φανταστικές επιδόσεις στους δρόµους 

ταχύτητας και στα άλµατα που παρόµοιες δεν είχαν γίνει ποτέ µέχρι τότε και ίσως δεν 

θα ξαναγίνουν ποτέ. ∆ίκαια χαρακτηρίστηκε σαν η Ολυµπιάδα των ρεκόρ. 

Καταρρίφθηκαν 48 παγκόσµια ρεκόρ και 190 ολυµπιακά. Ήταν η πρώτη φορά που 

γινόταν έλεγχος ντόπινγκ και ακόµα και εξακρίβωσης φύλου. 

Στο αγωνιστικό µέρος κυριάρχησαν οι αθλητές των ΗΠΑ, ενώ ο στίβος 

έκλεψε την παράσταση µε τα εξωπραγµατικά ρεκόρ στα σπριντ και το µήκος, λόγω 

του µεγάλου υψοµέτρου (2.240 µέτρα), που είναι χτισµένη η Πόλη του Μεξικού. Ο 

Μποµπ Μπίµον στο άλµα εις µήκος πέταξε στα 8.90 µ, ο Τζίµι Χάινς έτρεξε τα 100 

µ. σε 9.95, ο Τζίµι Σµιθ τα 200 µ. σε 19.83 και ο Λι Ίβανς τα 400 µ. σε 43.86. Όλες 

αυτές οι επιδόσεις των αµερικανών αθλητών ήταν παγκόσµια ρεκόρ που κράτησαν 

για πολλά χρόνια. 

 

∆ύο ακόµα αµερικανοί αθλητές έγραψαν ιστορία. Ο ένας ήταν ο νικητής του 

ύψους Ντι Φόσµπερι. Λάνσαρε ένα νέο παλµό στο αγώνισµα (πέρασµα του πήχυ µε 

την πλάτη και όχι µε το κλασικό «ψαλλιδάκι»), που έκτοτε καθιερώθηκε και πήρε το 

όνοµά του (Φόσµπερι Φλοπ) και επικράτησε πλήρως στο αγώνισµα τα επόµενα 

χρόνια. Ο άλλος ήταν ο δισκοβόλος Αλ Έρτερ (1936 - 2007), που κατέκτησε χρυσό 

µετάλλιο σε τέταρτη συνεχόµενη Ολυµπιάδα. 



Επίσης µορφή των αγώνων ήταν η τσεχοσλοβάκα γυµνάστρια Βέρα 

Τσασλάβσκα µε τέσσερα χρυσά µετάλλια. Στο αγώνισµα του άλµατος τριπλούν, το 

παγκόσµιο ρεκόρ καταρρίφθηκε πέντε φορές από τρεις διαφορετικούς αθλητές, µε 

τελικό νικητή τον σοβιετικό Βίκτωρ Σανέγιεφ µε 17,39µ. που πέτυχε την πρώτη από 

τις τρεις συνεχόµενες ολυµπιακές του νίκες και µάλιστα µε παγκόσµιο ρεκόρ. 

Τα περισσότερα µετάλλια σε ατοµικό επίπεδο κατέκτησαν αθλητές της 

γυµναστικής: ο σοβιετικός Μιχαήλ Βορονίν 7 (2-4-1), η τσεχοσλοβάκα Βέρα 

Τσασλάφσκα 6 (4-2-0) και ο ιάπωνας Ακινόρι Νακαγιάµα 6 (3-2-1). 

Ήταν η πέµπτη συµµετοχή σε Ολυµπιάδα για τον σοβιετικό άλτη του µήκους 

Ιγκόρ Οβανεσιάν. 

Σάρωσαν οι αφρικανοί στους δρόµους αντοχής αρχίζοντας µια µεγάλη 

παράδοση µε την Κένυα να παίρνει τρία χρυσά µετάλλια, την Αιθιοπία να κερδίζει 

για τρίτη συνεχόµενη φορά τον µαραθώνιο και µε την Τυνησία να κερδίζει τα 5.000 

µ. 

Ο χρυσός κενυάτης νικητής στα 1.500 µ. Κιπ Κέινο, είχε και µια άλλη µεγάλη 

επιτυχία καθώς η γυναίκα του έφερε την ηµέρα της νίκης του στον κόσµο την τρίτη 

κόρη, που αργότερα την ονόµασε Ολυµπία. 

Μεγάλη νίκη - έκπληξη των µεξικάνων στις καταδύσεις µε τον 17χρονο 

Φελίπε Πέπε Γκονζάλες. Ο αµερικανός προπονητής του έπεσε από την χαρά του στην 

πισίνα µε το χέρι στον γύψο. 

Η χώρα µας εκπροσωπήθηκε στους 

αγώνες µε 61 αθλητές και µεγάλη ελπίδα για ένα 

µετάλλιο τον επικοντιστή Χρήστο 

Παπανικολάου, τον σπουδαίο αθλητή του 

Παναθηναϊκού, που αργότερα κατέρριψε το 

παγκόσµιο ρεκόρ του αγωνίσµατος. Χιλιάδες 

Έλληνες καρφώθηκαν στα τρανζιστοράκια τους 

για να παρακολουθήσουν τον δύσκολο αγώνα 

του. Έδωσε µάχη και µε επίδοση 5.35 κατετάγη 

4ος, καθώς τα µετάλλια κρίθηκαν στο 5.40, µε 

νικητή τον αµερικανό Μποµπ Σίγκρεν. Ο ίδιος 

κατέρριψε λίγο αργότερα το παγκόσµιο ρεκόρ µε 

εκείνο το αξέχαστο 5,49 µ. 

Πέτρος Γαλακτόπουλος 

Η πρώτη µεγάλη διάκριση ήρθε το 1968, 

στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Μεξικό. Στην 

κατηγορία των 70 κιλών της ελληνορωµαϊκής 

πάλης, νίκησε διαδοχικά και µε πτώση τον 

Μεξικανό Τοβάρ Γκονζάλες, τον Ανατολικογερµανό και δύο φορές πρωταθλητή 

Ευρώπης Κλάους Πολ και τον Πορτογάλο Βοργκάλ Γκαλατίνο, στη συνέχεια νίκησε 

στα σηµεία τον Κορεάτη Σου Κίο και τον Σοβιετικό Γκενάντι Σαπούνοφ. Στον 



ηµιτελικό αγωνίστηκε µισή ώρα αργότερα και ηττήθηκε 2-1 στα σηµεία από τον 

Ιάπωνα Μούντζι Νουµεµούρα, όµως η ισοπαλία µε τον Γιουγκοσλάβο Στέφαν 

Χόρβατ του έδωσε το χάλκινο µετάλλιο. Ήταν η πρώτη φορά που η ελληνική πάλη 

έπαιρνε ένα Ολυµπιακό µετάλλιο, µετά το 1896. Στο τέλος, το χρυσό κατέκτησε ο 

Νουµεµούρα και το ασηµένιο ο Χόρβατ. 

Η απονομή των 200 μ. 

16 Οκτωβρίου του 1968... Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του Μεξικού σε εξέλιξη... 

Η σηµαία των ΗΠΑ κυµατίζει σε µια ακόµη απονοµή... Στο υψηλότερο σηµείο... Οι 

νικητές των 200 µέτρων ανεβαίνουν στο βάθρο... Ο Τόµι Σµιθ στην 1η θέση, ο Τζον 

Κάρλος στην 3η... 

 

Κι εκεί, µπροστά σε χιλιάδες κόσµου, υψώνουν την γροθιά σε µαύρο γάντι, 

σκύβουν το κεφάλι, χαιρετούν µε το salute της Μαύρης ∆ύναµης... Καταγγέλλουν σε 

ολόκληρη την ανθρωπότητα τον ρατσισµό στις Ηνωµένες Πολιτείες... Η στιγµή που 

αξίζει να λέγεσαι άνθρωπος... Η στιγµή που αξίζει να αγωνίζεσαι... Εκείνη η στιγµή 

αποθανατίστηκε για πάντα από τον φωτογράφο του Life, Τζον Ντόµινς... Εκείνες οι 

γροθιές έµειναν για πάντα στην ιστορία... Εκείνοι οι πρωταγωνιστές πλήρωσαν το 

ακριβό τίµηµα... 

Για δικαιοσύνη... 

Τόµι Σµιθ, Τζον Κάρλος... ∆ύο από τα πλέον κοινά ονόµατα στις Ηνωµένες 

Πολιτείες... ∆ύο από τους πλέον ξεχωριστούς αθλητές που ανέδειξε ποτέ η Αµερική... 

Το χρονικό σηµείο της συγκεκριµένης ιστορικής έκφρασης των δύο ήταν κοµβικό... 

Έχει προηγηθεί η δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο πόλεµος του Βιετνάµ 

µαίνεται, ο γαλλικός Μάης συγκλονίζει την Ευρώπη και οι «Μαύροι Πάνθηρες» 

µάχονται για τα δικαιώµατα των µαύρων των ΗΠΑ. 



Σµιθ και Κάρλος δεν µένουν ανεπηρέαστοι... Επιλέγουν τον αγώνα από µια 

σπουδαία καριέρα... Επιλέγουν την έκφραση από την σιωπή. Και όλα γίνονται 

ευκολότερα όταν διαπιστώνουν ότι βρίσκονται µέσα στα µετάλλια... 1ος ο Σµιθ, 3ος ο 

Κάρλος και στη δεύτερη θέση ο Αυστραλός Πίτερ Νόρµαν... Ο λευκός σπρίντερ 

ενηµερώνεται και τάσσεται υπέρ τους... 

Αποφασίζουν να εµφανιστούν φορώντας µόνο µαύρες κάλτσες, θέλοντας να 

συµβολίσουν έτσι την φτώχεια των µαύρων. Αλλά δεν µένουν εκεί... Αποφασίζουν να 

υψώσουν τις γροθιές τους ψηλά, φορώντας µαύρα γάντια... Την τελευταία στιγµή ο 

Κάρλος ξεχνάει το γάντι του... Οι δύο µαύροι αθλητές φορούν από ένα... Κι έχουν 

συµπαραστάτη τους τον Νόρµαν που συµµετέχει φορώντας κονκάρδα 

αντιρατσιστικής οργάνωσης... Κι όταν αρχίζει ο εθνικός ύµνος των ΗΠΑ, υψώνουν 

τις γροθιές τους... 

«...∆εν έχουν δικαίωµα να χαλάσουν την γιορτή...» 

 

Ήταν ο χαιρετισµός των «Μαύρων Πανθήρων»; Ήταν απλώς µια έκφραση 

υπέρ των δικαιωµάτων των µαύρων; Έµεινε σίγουρα στην ιστορία... Οι θεατές 

γιουχάρουν τους νικητές... Η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή τους αποβάλλει από τους 

αγώνες... Ο Σµιθ και ο Κάρλος πληρώνουν ακριβό τίµηµα... Βγαίνουν στο 

περιθώριο... Επιστρέφουν στην χώρα τους όπου αναγκάζονται να κάνουν δουλειές 

του ποδαριού για ένα κοµµάτι ψωµί... Η γυναίκα του Τόµι τον χωρίζει. Η γυναίκα του 

Τζον αυτοκτονεί. 

Χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια, µέχρι η Αµερική να αποτινάξει από 

πάνω της την ντροπή του ρατσισµού και των διακρίσεων κατά των µαύρων, για να 

δικαιωθούν και να λάβουν τιµητικές διακρίσεις... Το τίµηµα πλήρωσε και ο Πίτερ 

Νόρµαν... Του απαγόρευσαν να συµµετάσχει στους επόµενους Ολυµπιακούς Αγώνες 

παρότι είχε προκριθεί... 



Το 2006, οι µαύροι σύντροφοί του, τον οδήγησαν στην τελευταία του 

κατοικία, κουβαλώντας στους ώµους τους το φέρετρό του... 

 

 «Τα άλογα του ιπποδρόµου, τα κοκόρια στις κοκοροµαχίες και οι 
αθλητές δεν έχουν το δικαίωµα να χαλάσουν τη γιορτή», όπως γράφει ο 

Εντουάρντο Γκαλεάνο στους «Καθρέφτες». 

Έχουν περάσει 48 χρόνια από τους Αγώνες του 

Μεξικού και η εµβληµατική φωτογραφία εξακολουθεί να 

φιλοξενείται σε αφιερώµατα µεγάλων εφηµερίδων και 

περιοδικών που θυµούνται µε θαυµασµό το θάρρος των 

δύο αθλητών οι οποίοι µε τη συµβολική τους κίνηση 

εξέφρασαν σε όλο τον κόσµο την διαµαρτυρία τους για 

την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων Ποιος 

είναι όµως ο λευκός άνδρας στο βάθρο; O Πϊτερ Νόρµαν 

φορώντας την κονκάρδα στέκεται στο βάθρο των 

νικητών, αλληλέγγυος στους συναθλητές του.  

Το όνοµά του είναι Πίτερ Νόρµαν. Αυστραλός, 

που συµµετείχε στον ίδιο αγώνα µε τους δύο 

Αµερικανούς αλλά θεωρείτο αουτσάιντερ. Κι όµως στην 

κούρσα των 200 µέτρων τερµάτισε δεύτερος µε χρόνο 

20.06, κάνοντας αυστραλιανό ρεκόρ που µέχρι σήµερα 

δεν έχει καταρριφθεί. Αλλά αυτό το ρεκόρ δεν ήταν 

αρκετό γιατί ο Τόµι Σµιθ κατέρριψε το παγκόσµιο και 



πήρε το χρυσό, αφήνοντας πίσω του τον Νόρµαν, ενώ τρίτος ήρθε ο Τζον Κάρλος . 

Για τον Νόρµαν ήταν η κούρσα της ζωής του. Αλλά αυτό που έκανε στην απονοµή 

των µεταλλίων ήταν ακόµα µεγαλύτερο. Λίγο πριν αρχίσει η τελετή ο Σµιθ κι ο 

Κάρλος αποφασίζουν να δείξουν σε όλο τον κόσµο τον αγώνα τους για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα. ∆εν έχουν περάσει πολλοί µήνες από τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ 

Κινγκ και η Αµερική «βράζει». Ο Νόρµαν έρχεται από µια χώρα µε σκληρούς νόµους 

του Απαρτχάιντ όπως της Νότιας Αφρικής. Καθηµερινά στους δρόµους της 

Αυστραλίας γίνονται διαδηλώσεις για τις φυλετικές διακρίσεις και τις διάφορες 

απαγορεύσεις που ισχύουν για τους µη λευκούς µετανάστες και τους Αβορίγινες. Οι 

δύο Αµερικανοί ρώτησαν τον Νόρµαν αν πιστεύει στα ανθρώπινα δικαιώµατα και η 

απάντηση που πήραν ήταν καταφατική. Όπως έλεγε αργότερα ο Κάρλος «ξέραµε ότι 

αυτό που επρόκειτο να κάνουµε ήταν πολύ µεγαλύτερο από οποιοδήποτε αθλητικό 

γεγονός και µας απάντησε «θα σταθώ στο πλάι σας». Περίµενα να δω φόβο στα µάτια 

του αλλά αντ’ αυτού είδα αγάπη».... 

Ο Σµιθ κι ο Κάρλος είχαν 

αποφασίσει να ανέβουν στο βάθρο 

φορώντας την ολυµπιακή κονκάρδα για τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα, µια κίνηση 

αθλητών που υποστήριζαν την ισότητα. Θα 

έπαιρναν τα µετάλλιά τους ξυπόλυτοι, 

αντιπροσωπεύοντας την φτώχεια που 

αντιµετωπίζουν οι Αφροαµερικανοί. Θα 

φορούσαν τα διάσηµα µαύρα γάντια, ένα 

σύµβολο της Black Power και θα σήκωναν 

τις γροθιές τους. Αλλά πριν το κάνουν αυτό 

συνειδητοποίησαν ότι έχουν µόνο ένα 

ζευγάρι. Τότε ο Νόρµαν πρότεινε να 

φορέσουν ένα ο καθένας. Ο Νόρµαν όµως 

είπε κάτι ακόµα. «Πιστεύω στον αγώνα σας. Έχετε άλλο ένα για µένα;» δείχνοντας 

την ολυµπιακή κονκάρδα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. «Με αυτόν τον τρόπο θα 

δείξω την υποστήριξή µου στον αγώνα σας». Ο Σµιθ απάντησε στον Νόρµαν ότι δεν 

έχει άλλη ολυµπιακή κονκάρδα. Εκεί κοντά βρισκόταν µαζί τους ένας αµερικανός 

κωπηλάτης, ο Χόφµαν, ο οποίος αφού άκουσε τα πάντα, αποφάσισε να του δώσει την 

µοναδική κονκάρδα που είχε µαζί του, τη δική του.... 

Όταν ο Ακχουάρι νίκησε, τερματίζοντας τελευταίος 

Στον αθλητισµό δεν είναι το παν η πρώτη θέση και η διάκριση. Αυτό το 

απέδειξε µε τον πιο έντονο τρόπο ο Τζον Στίβεν Ακχουάρι, ο οποίος πήρε µέρος 

στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1968 εκπροσωπώντας την Τανζανία. 

Συνήθως τα ονόµατα που µένουν µετά από κάποιον αγώνα είναι αυτών που 

τερµάτισαν στις πρώτες θέσεις. Ο Ακχουάρι όµως, δεν τερµάτισε πρώτος, δεν πήρε 

µετάλλιο και δεν ήταν στους πρώτους. Τερµάτισε τελευταίος και µε διαφορά µιας 



ώρας από τον πρώτο και περίπου 20 λεπτά µετά τον προτελευταίο. Όµως, έµεινε στην 

ιστορία για το πείσµα, την επιµονή και τη θέλησή του να τερµατίσει τον Μαραθώνιο. 



 

Στις 20 Οκτωβρίου του 1968 διεξήχθη στην Πόλη του Μεξικό ο Μαραθώνιος 

των αντρών για τους Ολυµπιακούς Αγώνες, µε 74 αθλητές να παίρνουν µέρος. Ο 

αγώνας ξεκίνησε στις 3 το µεσηµέρι και 2 ώρες και 20 λεπτά αργότερα τερµατίζει 

πρώτος ο Αιθίοπας Μάµο Βόλντε. Η ώρα περνούσε και για περίπου 40 λεπτά αθλητές 

εµφανίζονταν στο γήπεδο για να τερµατίσουν. Μία ώρα µετά τον τερµατισµό του 

Βόλντε, ο περισσότερος κόσµος είχε φύγει από το γήπεδο, ο ουρανός είχε 

σκοτεινιάσει και όλα έδειχναν ότι δεν είχαν µείνει άλλοι µαραθωνοδρόµοι. 

Όµως, κάποια στιγµή ένας αθλητής εµφανίζεται στο γήπεδο, εµφανώς 

καταπονηµένος, µε το πόδι του δεµένο. Σχεδόν περπατώντας κάνει τα τελευταία 

µέτρα του αγώνα, µε το πρόσωπό του να δείχνει τον πόνο που ένιωθε. Ήταν ο Τζόν 

Στίβεν Ακχουάρι από την Τανζανία, ο οποίος τερµάτισε τελικά µε χρόνο 3 ώρες και 

26 λεπτά. 



 

Τι είχε συµβεί όµως στον Ακχουάρι; 

Οι συνθήκες του Μαραθωνίου δεν ήταν και οι καλύτερες για τους αθλητές 

λόγω του υψοµέτρου της Πόλης τους Μεξικού. Έτσι και ο Ακχουάρι, ο οποίος δεν 

ήταν συνηθισµένος σε αυτές τις συνθήκες, περίπου στο 19ο χιλιόµετρο του αγώνα 

βρέθηκε µεταξύ κάποιων άλλων αθλητών, έπεσε στο έδαφος και τραυµατίστηκε. 

Έπαθε εξάρθρωση στο γόνατο, ενώ χτύπησε και τον ώµο του. Οι γιατροί του 

πρότειναν να σταµατήσει τον αγώνα όµως ο ίδιος δεν τα παράτησε. Ήθελε να 

συνεχίσει και έτσι έτρεξε τα υπόλοιπα 23 χιλιόµετρα του αγώνα τραυµατισµένος και 

µε το πόδι του δεµένο. Στο τελευταίο κοµµάτι της διαδροµής, ο ήλιος είχε αρχίσει να 

δύει και τα φώτα από τα περιπολικά του ακολουθούσαν τον Ακχουάρι του έδειχναν 

τον δρόµο. Μόλις µπήκε στο γήπεδο, ο 

κόσµος που είχε µείνει άρχισε να τον 

χειροκροτεί και να τον αποθεώνει. 

Συνολικά, 18 αθλητές αποχώρησαν 

από τον αγώνα και δεν κατάφεραν να 

τερµατίσουν. Ο Ακχουάρι όµως, δεν ήταν ένας 

από αυτούς. 

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν σταµάτησε 

αλλά συνέχισε να αγωνίζεται, ο Τανζανός 

απάντησε: «Η χώρα µου δε µε έστειλε 5 

χιλιάδες µίλια µακριά για να ξεκινήσω τον 

αγώνα. Με έστειλε για να τον τερµατίσω!». 

Σε συνέντευξη που έδωσε κάποια 

χρόνια µετά, περιέγραψε το γεγονός.  



«Όταν έφτασα στο Μεξικό δε φοβόµουν τίποτα. Αλλά δεν ήµουν 

προετοιµασµένος γι’ αυτό το υψόµετρο, αφού εγώ έκανα προπόνηση σε περιοχή µε 

πολύ χαµηλό υψόµετρο στο Νταρ Ες Σαλάµ στην Τανζανία. Στο µαραθώνιο, µέχρι 

κάποιο σηµείο ήµουν µπροστά, όµως ξαφνικά ζαλίστηκα, έπεσα στο έδαφος και 

λιποθύµησα. ∆εν ξέρω πόσο χρόνο έχασα. Όταν ξαναβρήκα τις αισθήσεις µου, υπήρχαν 

γύρω µου γιατροί που µε περιποιούνταν. Με ρώτησαν αν θέλω να µπω στο 

ασθενοφόρο, όµως αρνήθηκα. Απλά συνέχισα να τρέχω και να περπατάω. Πονούσα 

πολύ και αιµορραγούσα, αλλά δε µε ένοιαζε. Η αποστολή µου ήταν να τερµατίσω. Όταν 

έφυγα από την Τανζανία για το Μεξικό, υποσχέθηκα σε όλους ότι θα κάνω το καλύτερο 

δυνατό για τη χώρα µου και κράτησα αυτή την υπόσχεση!». 

Ο Ακχουάρι έχει τιµηθεί γι’ αυτό του τον αγώνα και είναι ένα παράδειγµα 

θάρρους και αποφασιστικότητας. Το 2008 βρέθηκε στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 

Πεκίνου ως πρεσβευτής καλής θέλησης ώστε να εµπνεύσει τους νέους αθλητές. 

 

Μετά από τους Αγώνες του 1968 συνέχισε να παίρνει µέρος σε αγώνες 

µεγάλων αποστάσεων, αλλά δεν πήρε µέρος σε άλλους Ολυµπιακούς. Κάποιους 

αγώνες τους κέρδισε, σε κάποιους άλλους πήρε µετάλλιο και σε άλλους όχι. Αυτό 

όµως που τον κάνει «µεγάλο» αθλητή, δεν είναι µόνο τα µετάλλιά του και οι χρόνοι 

του. Είναι αυτή η επιµονή του να τερµατίσει στον Μαραθώνιο στην Πόλη του 

Μεξικό. 

Λένε ότι «σηµασία δεν έχει η νίκη, αλλά η συµµετοχή και ο τερµατισµός» και 

η ιστορία του Ακχουάρι το αποδεικνύει µε τον πιο έντονο τρόπο. Μπορεί να 

τερµάτισε τελευταίος αλλά δίδαξε σε όλο τον κόσµο το αληθινό πνεύµα των 

Ολυµπιακών Αγώνων και του αθλητισµού γενικότερα. Μπορεί να βγήκε τελευταίος, 

αλλά στην πραγµατικότητα είναι νικητής. 



 

Αύγουστος 1968. Στιγµιότυπο από τη λαµπαδηδροµία για τη µεταφορά της 

Ολυµπιακής Φλόγας από την Αρχαία Ολυµπία στην Αθήνα για τους Ολυµπιακούς 

Αγώνες του Μεξικού. 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το... success story του Ντίας 

Το Μεξικό διεκδικούσε µε...πάθος τους Ολυµπιακούς Αγώνες από το 1960. 

Απέτυχε δύο φορές αλλά η διοργάνωση του 1968 σήµανε τη δική του ώρα. Στη 

σχετική ψηφοφορία, η πόλη του Μεξικού παρουσιάζει έναν άρτιο φάκελο και 

υπερνικά πόλεις όπως το Ντιτρόιτ των ΗΠΑ και η Λιόν της Γαλλίας. Έτσι το Μεξικό 

γίνεται η πρώτη ισπανόφωνη χώρα που αναλαµβάνει να διοργανώσει το µεγαλύτερο 

αθλητικό γεγονός του πλανήτη. Λίγο αργότερα µάλιστα αναλαµβάνει και τη 

διοργάνωση του Μουντιάλ του 1970, κάτι που επαναλαµβάνεται τώρα µε το Ρίο και 

τη Βραζιλία. 

Η κυβέρνηση της χώρας επενδύει το σύνολο του πολιτικού της κεφαλαίου 

στους Ολυµπιακούς Αγώνες. Θέλει να αποδείξει ότι το Μεξικό συγκαταλέγεται πλέον 

στις υπολογίσιµες δυνάµεις αυτού του πλανήτη, ότι είναι κράτος δυτικού τύπου που 

προσφέρει ασφάλεια και ευκαιρίες. Ο Γουστάβο Ντίας αντιλαµβάνεται ότι το µεγάλο 

αθλητικό πανηγύρι του 1968 είναι η µεγάλη ευκαιρία της χώρας του για την έξωθεν 

καλή µαρτυρία και τα δίνει όλα προκειµένου το Μεξικό να θυµίζει...εκκλησία τον 

Οκτώβριο του 1968. 

Ο Μεξικανός πρόεδρος όµως δεν διαφοροποιεί τον τρόπο που πολιτεύεται. 

Στην αµφισβήτηση απαντά µε βία. Και αν η βία δεν είναι αρκετή, η λύση 

είναι...ακόµη περισσότερη βία. Το success story του Μεξικού, που η οικονοµία του 

παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη, πρέπει να υπηρετηθεί µε κάθε τρόπο και µε κάθε 

κόστος. Και ο Ντίας γι΄αυτό δεν υπολογίζει τίποτα. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν 

πολιτικό που επιλέγει τακτικές αλά Μάργκαρετ Θάστερ, πολύ πριν η "σιδηρά κυρία" 



κάνει την εµφάνισή της στο πολιτικό προσκήνιο της Αγγλίας και του κόσµου. 

Εχθρεύεται τα συνδικάτα που δεν του είναι αρεστά, ενίοτε τα απαγορεύει κιόλας. 

∆είχνει άκαµπτος στις αποφάσεις του και αποφεύγει να δώσει λόγο για τις πράξεις 

του. Και τέλος, πιστεύει πολύ στη βίαιη καταστολή. 

 

Η αλήθεια είναι ότι η φοιτητική εξέγερση αρχικά υποτιµάται από τις δυνάµεις 

της εξουσίας. Όταν όµως ο Ντίας αντιλαµβάνεται ότι κινδυνεύει το έργο της έξωθεν 

καλής µαρτυρίας, δεν έχει κανέναν ενδοιασµό να το προστατεύσει µε τον πιο ακραίο 

τρόπο. Χρησιµοποιεί λοιπόν τόσο το στρατό όσο και παραστρατιωτικές δυνάµεις για 

να επιβάλλει το πιστεύω του. Ο Ντίας ρισκάρει ξέροντας ότι πλέον οι Ολυµπιακοί 

Αγώνες είναι προ των πυλών. 



 

Η µεγάλη σφαγή 

Το καλοκαίρι το Μεξικό συγκλονίζεται από διαδηλώσεις. Ιδιαίτερα η 

πρωτεύουσα. Στις 23 Σεπτεµβρίου ένα µείγµα αστυνοµικών και στρατιωτικών 

δυνάµεων επιχειρούν να καταλάβουν το Πολυτεχνείο της Πόλης του Μεξικού που 

βρίσκεται στα χέρια των φοιτητικών συλλόγων. ∆ιαπιστώνουν γρήγορα ότι αυτό δεν 

µπορεί να γίνει χωρίς ακραία βία. 

Υπάρχουν πηγές που αναφέρουν ότι οι φοιτητές, υποψιασµένοι για το τι 

πρόκειται να συµβεί, έχουν οπλιστεί µε περίστροφα αλλά και βόµβες µολότοφ. Η 

άλλη πλευρά όµως διαθέτει το πάνω χέρι στη δύναµη πυρός. Ο στρατός χρησιµοποιεί 

ακόµα και....µπαζούκας και µετά από µία λυσσασµένη µάχη καταλαµβάνει τον 

πανεπιστηµιακό χώρο. Ανεξάρτητες πηγές κάνουν λόγο για 15 νεκρούς, η κυβέρνηση 

αναγνωρίζει ότι σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι. Όπως και να έχει, η αιµατοχυσία έχει 

αρχίσει. 

Για τις 2 Οκτωβρίου, οι φοιτητικοί σύλλογοι προγραµµατίζουν συγκέντρωση 

στην πλατεία Τρες Κουλτούρας στο Τλατέλολκο, µνηµείο των Αζτέκων. Οι φοιτητές 

θέλουν να διαµαρτυρηθούν για τη βίαιη καταστολή αλλά και να ζητήσουν 

µεταρρυθµίσεις. Στη συγκέντρωση κυριαρχεί ένα σύνθηµα: No queremos 

Olympiadas, queremos revolucion, δηλαδή, δεν θέλουµε Ολυµπιάδα, θέλουµε 

επανάσταση. 

Το πλήθος που συγκεντρώνεται είναι ετερόκλητο. Υπάρχουν φυσικά φοιτητές 

αλλά και περαστικοί, γείτονες που έχουν έρθει µε τα παιδιά τους αλλά και τουρίστες. 

∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι βρισκόµαστε δέκα µόλις ηµέρες πριν λάβει χώρα η τελετή 

έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων. Οι πρώτες αποστολές έχουν ήδη πάρει θέση στο 



Ολυµπιακό Χωριό και οι πρώτοι δηµοσιογράφοι ψάχνουν για θέµατα σε µία πόλη 

που δείχνει να...κοχλάζει. 

Ο αριθµός των ανθρώπων που παρακολουθούν τους φοιτητές να µιλούν από 

τον τρίτο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται δίπλα στην πλατεία έχει, πλέον, αυξηθεί. 

Η Τρες Κουλτούρας είναι τώρα κατάµεστη. Και ο στρατός αναλαµβάνει δράση 

αδιαφορώντας για το γεγονός ότι έχει να κάνει µε άοπλο και εν 

πολλοίς....ανυποψίαστο κόσµο. 

Το σύνθηµα για την επίθεση δίνεται από φωτοβολίδες που πέφτουν από τον 

ουρανό. Η προσοχή του πλήθους αποσπάται και οι πυροβολισµοί, τόσο από τα δύο 

ελικόπτερα που περιπολούν όσο και από επίγειες δυνάµεις, αρχίζουν. Ο κόσµος 

πανικοβάλλεται και οι φοιτητές αδίκως προσπαθούν να µεταδώσουν ψυχραιµία. Τα 

πυρά είναι καταιγιστικά και οι αυτόπτες µάρτυρες βλέπουν συνέχεια κορµιά να 

γαζώνονται από τις σφαίρες και να πέφτουν στο έδαφος. Επικρατεί πανδαιµόνιο. 

 

Για χρόνια υπήρχε η φήµη ότι τα πρώτα πυρά έπεσαν από την πλευρά των 

φοιτητών. Το βιβλίο όµως της φηµισµένης Μεξικανής συγγραφέα Έλενα 

Πονιάτοφκσα αποκαλύπτει ότι εκείνο το απόγευµα η προβοκάτσια δούλεψε 

θαυµάσια. Στο εν λόγω βιβλίο περιγράφεται το εξής φοβερό σκηνικό. Η Olympia 

Battalion, παραστρατιωτική οργάνωση που είχε δηµιουργηθεί για την ασφάλεια των 

Ολυµπιακών Αγώνων και αποτελούνταν από επίλεκτους αστυνοµικούς και 

στρατιωτικούς, διατάχθηκε να συλλάβει τους ηγέτες των φοιτητών. Πιο πριν µερικά 

µέλη της είχαν παρεισφρήσει µέσα στο πλήθος. Φορούσαν µάλιστα ένα άσπρο γάντι 

στο αριστερό χέρι τους για να ξεχωρίζουν από τον υπόλοιπο κόσµο. Ο λόγος 

προφανής. 



Η έρευνα που διέταξε πολύ αργότερα, το 2002, ο τότε πρόεδρος του Μεξικού 

Βιθέντε Φοξ (που τερµάτισε µία κυριαρχία 70 ετών του κόµµατος PRI) είναι 

αποκαλυπτική. Τη σφαγή την είχαν προκαλέσει µέλη της Οlympia Βattalion αλλά και 

µέλη της προεδρικής φρουράς που άνοιξαν πυρ µόνο και µόνο για να προκαλέσουν 

την αντίδραση του στρατού. Οι στρατιώτες απάντησαν έχοντας την εντύπωση ότι 

βάλλονται από φοιτητές και η σφαγή κατέστη αναπόφευκτη. 

 

Επίσης, αρκετά χρόνια αργότερα αποκαλύφθηκε ότι το χεράκι τους είχαν 

βάλει και οι ΗΠΑ. Οι αρχές αποχαρακτήρισαν έγγραφα που είχαν χαρακτηριστεί 

απόρρητα και τα οποία περιλαµβάνονταν στο Εθνικό Αρχείο Εθνικής Ασφάλειας του 

Πανεπιστηµίου της Ουάσιγκτον. Σύµφωνα µε τα έγγραφα, το Πεντάγωνο είχε 

αποστείλει στο Μεξικό, όπλα, ασυρµάτους και υλικό καταστολής διαδηλώσεων κατά 

τη διάρκεια της κρίσης. Άλλωστε, πιο πριν, η CIA είχε φροντίσει να ενηµερώσει το 

Πεντάγωνο ότι η κατάσταση στο Μεξικό ήταν έκρυθµη. 

Ουδείς πληροφορήθηκε τον ακριβή αριθµό των θυµάτων. Οι πρώτες 

κυβερνητικές εκτιµήσεις έκαναν λόγο για 20 νεκρούς και εκατοντάδες συλληφθέντες. 

Ο αριθµός των νεκρών όµως κατά τα ξένα µέσα ήταν πολύ µεγαλύτερος. 



Ανταποκρίτρια της βρετανικής εφηµερίδας "Guardian" που βρισκόταν στο Μεξικό τις 

ηµέρες των γεγονότων, υπολόγισε τους νεκρούς σε περίπου 300. Για 300 νεκρούς 

µιλά και το βιβλίο της Πονιάτοφσκα η οποία έκανε επιτόπιο ρεπορτάζ αµέσως µετά 

τη σφαγή. Ελάχιστα όµως από τα σώµατα βρέθηκαν. Οι αγνοούµενοι έως και σήµερα 

παραµένουν αγνοούµενοι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες Μόναχο 1972
Οι Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες 1972
στο Μόναχο της ∆υτικής Γερµανίας, από

121 χώρες πήραν µέρος µε 7.134 αθλητές
Αγώνων ο Αµερικανός κολυµβητής, Μαρκ

Εκτός αγωνιστικών, οι Ολυµπιακοί Αγώνες
Παλαιστινίους τροµοκράτες και που οδήγησε

 
      Πίνακας περιεχόµενων
1 Εκλογή 
2 Σύµβολα 
3 Αθλητικές Εγκαταστάσεις
4 Η σφαγή του Μονάχου
5 Συµµετέχουσες χώρες
6 Πρόγραµµα Αγώνων
7 Συµαντικές Στιγµές
8 Η ελληνική συµµετοχή στους Ολυµπιακούς  Αγώνες του 
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Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες Μόναχο 1972
Αγώνες 1972, οι Αγώνες της 20ης Ολυµπιάδας της σύγχρονης εποχής, διοργανώθηκαν
Γερµανίας, από τις [[25 Αυγούστου έως και τις 10 Σεπτεµβρίου. 

 7.134 αθλητές και αθλήτριες σε 195 αγωνίσµατα των 21 αθληµάτων. Αθλητής
κολυµβητής, Μαρκ Σπιτζ µε επτά χρυσά µετάλλια. 

Ολυµπιακοί Αγώνες του Μονάχου σηµαδεύτηκαν από την οµηρία Ισραηλινών
που οδήγησε σε σφαγή στο αεροδρόµιο της πόλης. 

Πίνακας περιεχόµενων 

3 Αθλητικές Εγκαταστάσεις 
4 Η σφαγή του Μονάχου 
5 Συµµετέχουσες χώρες 
6 Πρόγραµµα Αγώνων 
7 Συµαντικές Στιγµές 
8 Η ελληνική συµµετοχή στους Ολυµπιακούς  Αγώνες του 

9 Πίνακας Μεταλλίων 

 

Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες Μόναχο 1972 
εποχής, διοργανώθηκαν 

αθληµάτων. Αθλητής των 

Ισραηλινών αθλητών από 

8 Η ελληνική συµµετοχή στους Ολυµπιακούς  Αγώνες του 



                                             Εκλογή   

Η επιλογή του Μονάχου ως διοργανώτρια των 20ων Ολυµπιακών Αγώνων έγινε στην 64η Σύνοδο της ∆ΟΕ στη 
Ρώµη, στις 26 Απριλίου 1966 

 
.                            

                                                     Αποτελέσµατα  ψηφοφορίας 

Πόλη Χώρα 1ος γύρος 2ος γύρος 

Μόναχο  ∆υτική Γερµανία 29 31 

Μαδρίτη  Ισπανία 16 16 

Μόντρεαλ  Καναδάς 6 13 

Ντητρόιτ  ΗΠΑ 6 - 

 

 

       

                                           Σύµβολα 

Υπεύθυνη για την εταιρική ταυτότητα (Corporate Design) και τον σχεδιασµό της οπτικής επικοινωνίας των 
Ολυµπιακών Αγώνων του Μονάχου, ήταν µια οµάδα υπό τη διεύθυνση του γνωστού σχεδιαστή Οτλ Άιχερ. Τυπικά 
χαρακτηριστικά ήταν η χρήση τον χρωµάτων του ουρανιου τόξου ως σύµβολο τον εθνών. Το χρώµα γαλάζιο και 
ανοικτό πράσινο συµβόλισαν και τις άλπεις, ενώ το χρώµα κόκκινο ήταν ταµπού, λόγου ότι µπορούσε να συνδεθεί µε 
τις σύγχρονες δικτατορίες. Το έµβληµα των Ολυµπιακών Αγώνων του Μονάχου, είναι ένα στέµµα µε ακτίνες φωτός 
που συµβολίζει το πνεύµα των Αγώνων: φως, ζωηρότητα και γενναιοδωρία. 

Πρωτοποριακά ήταν τα εικονογράµµατα για κάθε άθληµα που χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά και είχαν βάση την 
γεωµετρία και απλοποίηση στην επικοινωνία, αλλά και η µασκότ. Ήταν ο σκύλος Βάλντι (Waldi) από την ράτσα 
dackel, η τότε πιο δηµοφιλής στην Γερµανία µε πολλά ευγενικά χαρακτηριστικά 

 + 

                                  Αθλητικές Εγκαταστάσεις 

Περισσότερα από 481 εκατοµµύρια ευρώ επενδύθηκαν στην κατασκευή των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων και του 
Ολυµπιακού χωριού. Οι εργασίες διήρκεσαν από το 1968 µέχρι το 1972. Το «Ολυµπιακό πάρκο» εκτείνεται σε 300 
εκτάρια και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα, Γκύντερ Μπένις. Περιλαµβάνει το Ολυµπιακό χωριό, το κέντρο τύπου 
αλλά και τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Κατασκευάστηκε ακόµα ο πύργος της τηλεόρασης, ύψους 280 µέτρων. Άλλα 
χαρακτηριστικά του πάρκου, τα 43 χλµ δρόµων και οι 32 λίµνες. 

Η καρδιά των Ολυµπιακών Αγώνων του Μονάχου είναι το Ολυµπιακό Στάδιο (Olympiastadion). Χωρητικότητας 
77.000 θεατών, φιλοξένησε τα αγωνίσµατα του στίβου, ποδοσφαιρικούς αγώνες, αγωνίσµατα της ιππασίας αλλά και 
τις τελετές έναρξης και λήξης. Το κολυµβητήριο (Schwimmhalle), 9.182 θεατών φιλοξένησε την κολύµβηση, τις 
καταδύσεις και την υδατοσφαίριση. Οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις, το ποδηλατοδρόµιο (Radstadion), η αίθουσα της 
πυγµαχίας (Boxhalle), η αίθουσα ολυµπιακών αθληµάτων (Sporthalle), το γήπεδο του χόκεϊ (Hockeyanlange) και η 
αίθουσα της πετοσφαίρισης (Volleyballhalle). 

Εκτός του ολυµπιακού πάρκου βρίσκονται η αίθουσα καλαθοσφαίρισης στο «Messegelände» το εκθεσιακό κέντρο 
της πόλης (για τη ξιφασκία, άρση βαρών και πάλη), η πισίνα «Dantebad» για την υδατοσφαίριση, το κέντρο 
σκοποβολής «Hochbrück» και τοξοβολίας «Englischer Garten». Τα κέντρα του «Riem» και «Nymphenburg», 
φιλοξένησαν την ιππασία, η κοινότητα του Schleissheim την κωπηλασία και το Κίελο την ιστιοπλοϊα. Το ποδόσφαιρο 
διοργανώθηκε στις πόλεις, Νυρεµβέργη, Ρέγκενσµπουρκ, Πασσάου, Ίνγκολσταντ και Άουγκσµπουργκ ενώ κάποιοι 
αγώνες χειροσφαίρσης στις, Ουλµ, Γκόπινγκεν και Μπόµπλιγκεν 



 

 

 

  

 

                                     Η σφαγή του Μονάχου 

Το πρωί της 5ης Σεπτεµβρίου 1972, ένας κοµάντο των παλαιστινίων τροµοκρατών της οργάνωσης "Μαύρος 
Σεπτέµβρης", εισβάλλει στο Ολυµπιακό χωριό και κρατά 11 ισραηλινούς αθλητές σε οµηρία, µε αντάλλαγµα την 
απελευθέρωση 200 φυλακισµένων παλαιστινίων. ∆ύο ισραηλινοί αθλητές θα εκτελεστούν. 

Η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή αποφασίζει να διακόψει προσωρινά τους Αγώνες, ενώ συνεχίζονται οι 
διαπραγµατεύσεις από τις γερµανικές αρχές. Ο πρόεδρος της ∆ΟΕ δήλωσε: "Η ειρήνη επλήγη από τις δολοφονίες 
που διέπραξαν οι τροµοκράτες. Το σύνολο του πολιτισµένου κόσµου καταδικάζει αυτό το έγκληµα. Σε ένδειξη 
σεβασµού προς τα θύµατα αλλά και τους οµήρους, τα αγωνίσµατα του απογεύµατος θα διακοπούν". 

Το βράδυ, ένα δράµα εξελίσσεται στο αεροδρόµιο του Μονάχου όπου οι τροµοκράτες προσπαθούν να διαφύγουν µε 
τους οµήρους για το Κάιρο. Με την επέµβαση της γερµανικής αστυνοµίας, σκοτώνονται οι 9 ισραηλινοί όµηροι καθώς 
και οι 5 από τους 8 τροµοκράτες. Το σύνολο των θυµάτων ανεβαίνει στους 18. 

Μετά την απόφαση της µη οριστικής διακοπής των Αγώνων, η ∆ΟΕ οργανώνει µια επικήδεια τελετή στο Ολυµπιακό 
στάδιο στη µνήµη των θυµάτων, η οποία συγκεντρώνει 80.000 άτοµα. Ο πρόεδρος της ∆ΟΕ, Άβερι Μπρούνταζ είπε 
την ιστορική φράση: "The Games must go on" (οι Αγώνες πρέπει να συνεχιστούν). 

Την εποµένη, οι Ολυµπιακοί Αγώνες θα συνεχιστούν όµως µε µικρότερο ενθουσιασµό από πριν. 



 

                                    

 

 

                             Συµµετέχουσες χώρες 

Ρεκόρ συµµετοχής στο Μόναχο µε 121 χώρες να δηλώνουν παρούσες. Για πρώτη φορά αγωνίστηκαν 11 χώρες: 
Αλβανία, Σαουδική Αραβία, Μπενίν (µε το όνοµα ∆αχοµέη), Βόρεια Κορέα, Γκαµπόν, Άνω Βόλτα (σηµερινή 
Μπουρκίνα Φάσο), Λεσότο, Μαλάουι, Σοµαλία, Σουαζιλάνδη και Τόγκο. Η Γερµανία κατέβηκε σε δύο οµάδες, 
Ανατολική και ∆υτική. 

Όπως και στους προηγούµενους Αγώνες η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή απέκλεισε τη Νότια Αφρική 
(λόγω απαρτχάιντ) αλλά έστειλε πρόσκληση σε µια άλλη αφρικανική χώρα, τη Νότια Ροδεσία µε αποτέλεσµα να 
αντιδράσουν πολλές χώρες της Αφρικής. Μπροστά στην απειλή µποϋκοτάζ των αφρικανικών χωρών αλλά και του 
Πακιστάν, της Γιουγκοσλαβίας και των Αντιλλών, η ∆ΟΕ µετά από διαπραγµατεύσεις 6 ηµερών απέσυρε την 
πρόσκληση της Ροδεσίας (ψηφοφορία 36 υπέρ, 31 κατά και 3 απόντες). 

 

    

         

Οι 121 αποστολές 

(Ο αριθµός των αθλητών σε παρένθεση)) 

Αφρική Αµερική Ασία Ευρώπη Ωκεανία 

• • • • • 



 Αλγερία (5) 

•  Μπενίν (3) 

• 
 Καµερούν (11) 

• 
 ∆ηµοκρατία του 
Κονγκό (6) 

•  Ακτή 
Ελεφαντοστού (
11) 

• 
 Αίγυπτος (23) 

• 
 Αιθιοπία (31) 

•  Γκάνα (35) 

• 
 Γουινέα (1) 

•  Άνω 
Βόλτα (1) 

•  Κένυα (57) 

•  Λεσότο (1) 

•  Λιβύη (1) 

•  Λιβερία (5) 

• 
 Μαδαγασκάρη (
11) 

• 
 Μαλάουι (16) 

•  Μάλι (3) 

• 
 Μαρόκο (35) 

•  Νίγηρας (4) 

• 
 Νιγηρία (25) 

• 
 Ουγκάντα (33) 

• 
 Σενεγάλη (37) 

• 
 Σοµαλία (3) 

• 
 Σουδάν (26) 

• 
 Σουαζιλάνδη (2) 

• 
 Τανζανία (15) 

•  Τσαντ (4) 

•  Τόγκο (7) 

• 
 Τυνησία (35) 

• 
 Ζάµπια (11) 

 Ολλανδικές
Αντίλλες

• 
 Αργεντινή

• 
 Μπαχάµες

• 
 Μπαρµπάντος
13) 

• 
 Βερµούδες

• 
 Βολιβία

• 
 Βραζιλία

• 
 Καναδάς

•  Κέιµαν
Νήσοι 

•  Χιλή

• 
 Κολοµβία

•  Κόστα
Ρίκα (3)

• 
 Κούβα

• 
 ∆οµινικανή
∆ηµοκρατία

• 
 Ισηµερινός

•  ΗΠΑ

• 
 Γουατεµάλα

• 
 Γουιάνα

•  Αϊτή

• 
 Αµερικανικές
Παρθένοι
Νήσοι(16)

• 
 Τζαµάικα

• 
 Μεξικό

• 
 Νικαράγουα

• 
 Παναµάς

• 
 Παραγουάη

• 
 Περού

•  Πουέρτο
Ρίκο (53)

•  Ελ
Σαλβαδόρ

• 
 Σουρινάµ

•  Τρινιντάντ
και 
Τοµπάγκο

• 
 Ουρουγουάη
3) 

Ολλανδικές 
Αντίλλες (2) 

Αργεντινή (92) 

Μπαχάµες (20) 

Μπαρµπάντος (

Βερµούδες (9) 

Βολιβία (11) 

Βραζιλία (81) 

Καναδάς (208) 

Κέιµαν 
 (4) 

Χιλή (11) 

Κολοµβία (59) 

Κόστα 
(3) 

Κούβα (136) 

∆οµινικανή 
∆ηµοκρατία (5) 

Ισηµερινός (2) 

ΗΠΑ (401) 

Γουατεµάλα (8) 

Γουιάνα (3) 

Αϊτή (7) 

Αµερικανικές 
Παρθένοι 

(16) 

Τζαµάικα (33) 

Μεξικό (174) 

Νικαράγουα (7) 

Παναµάς (7) 

Παραγουάη (3) 

Περού (20) 

Πουέρτο 
(53) 

Ελ 
Σαλβαδόρ (11) 

Σουρινάµ (2) 

Τρινιντάντ 

Τοµπάγκο (19) 

ρουγουάη (1

 Αφγανιστάν (8) 

•  Σαουδική 
Αραβία (11) 

• 
 Βιρµανία (18) 

• 
 Καµπότζη (9) 

• 
 ∆ηµοκρατία της 
Κίνας (21) 

•  Νότια 
Κορέα (42) 

•  Βόρεια 
Κορέα (37) 

•  Χονγκ 
Κονγκ (10) 

• 
 Ινδονησία (6) 

•  Ινδία (41) 

•  Ιράν (48) 

• 
 Ισραήλ (14) 

• 
 Ιαπωνία (184) 

• 
 Κουβέιτ (4) 

• 
 Λίβανος (19) 

• 
 Μαλαισία (45) 

• 
 Μογγολία (39) 

•  Νεπάλ (1) 

• 
 Πακιστάν (25) 

• 
 Φιλιππίνες (53) 

• 
 Σιγκαπούρη (7) 

•  Συρία (5) 

• 
 Ταϊλάνδη (33) 

• 
 Τουρκία (43) 

• 
 Βιετνάµ (2) 

 Αλβανία (5) 

• 
 Αυστρία (111) 

• 
 Βέλγιο (88) 

• 
 Βουλγαρία (130
) 

• 
 ∆ανία (126) 

• 
 Ισπανία (124) 

• 
 Φινλανδία (96) 

• 
 Γαλλία (227) 

• 
 Ελλάδα (60) 

• 
 Ουγγαρία (232) 

• 
 Ιρλανδία (59) 

• 
 Ισλανδία (25) 

• 
 Ιταλία (224) 

• 
 Λίχτενσταϊν (6) 

• 
 Λουξεµβούργο (
11) 

•  Μάλτα (5) 

• 
 Μονακό (5) 

• 
 Νορβηγία (112) 

• 
 Ολλανδία (119) 

• 
 Πολωνία (290) 

• 
 Πορτογαλία (29
) 

•  ∆υτική 
Γερµανία (424) 

•  Ανατολική 
Γερµανία (297) 

• 
 Ρουµανία (159) 

•  Ηνωµένο 
Βασίλειο (284) 

•  Άγιος 
Μαρίνος (7) 

• 
 Σουηδία (132) 

• 
 Ελβετία (151) 

• 
 Τσεχοσλοβακία 
(181) 

• 
 ΕΣΣ∆ (371) 

• 
 Γιουγκοσλαβία (

 Αυστραλία (168
) 

•  Φίτζι (2) 

•  Νέα 
Ζηλανδία (89) 



• 
 Βενεζουέλα (23) 

124) 

30 χώρες 31 χώρες 26 χώρες 31 χώρες 3 χώρες 

                    

                                     Πρόγραµµα Αγώνων 

 

Ηµερολόγιο Ολυµπιακών Αγώνων 1972 
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Θεατές 

Τελετή έναρξης 
                 

62.592 

Στίβος 

     

2 2 5 5 3 

  

7 2 3 9 

 

1.081.83
4 

Κωπηλασία 

       

7 

         

109.914 

Αντιπτέριση (επίδειξη
) 

                 
3970 

Καλαθοσφαίριση 

               
1 

 
139.125 

Πυγµαχία 

               

1
1 

 
145.246 

Κανόε-καγιάκ 

  
2 

 
2 

         
7 

  
72.272 

Ποδηλασία 

   
1 

 
1 1 1 

 
2 

  
1 

    
39.609 

Ιππασία 

      
2 

 
1 

   
1 

 
1 

 
1 202.517 

Ξιφασκία 

    

1 1 

 

1 1 1 

 

1 

 

1 1 

  

26.181 

Ποδόσφαιρο 

               

1 

 

556.582 

Γυµναστική 

  
1 1 2 4 6 

          
99.268 

Άρση Βαρών 

 
1 1 1 1 1 

 
1 1 1 

 
1 

     
33.623 

Χειροσφαίριση 

               
1 

 
123.204 

Χόκεϊ επί χόρτου 

               

1 

 

78.020 



Τζούντο 

     
1 1 1 1 1 

    
1 

  
51.813 

Πάλη 

     

1
0 

         

1
0 

 

72.821 

Κολύµβηση 

  

4 4 5 3 3 5 4 6 

       

161.089 

Μοντέρνο πένταθλο 

     

2 

           

25.353 

Θαλάσσιο 
σκι (επίδειξη) 

                 

450 

Σκοποβολή 

  
2 1 1 

 
2 2 

         
20.600 

Τοξοβολία 

      

1 

        

1 

 

8469 

Ιστιοπλοϊα 

             
6 

   
32.655 

Πετοσφαίριση 

            
1 

 
1 

  
103.346 

Τελετή λήξης 
                 

62.712 
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Θεατές 

 Σηµαντικές στιγµές 

• Ο Αµερικανός κολυµβητής Μάρκ Σπίτζ, κέρδισε επτά χρυσά µετάλλια πετυχαίνοντας και ισάριθµα παγκόσµια 
ρεκόρ σε µία Ολυµπιάδα. Συνολικά τα µετάλλιά του είναι 9 µαζί µε τα δύο χρυσά στο Μεξικό στους Αγώνες 
του 1968. 

• Η Σοβιετική γυµνάστρια, Όλγα Κόρµπουτ, έγινε αστέρι των Αγώνων µετά τη νίκη της στο σύνθετο οµαδικό αλλά 
και την ήττα στο σύνθετο ατοµικό (µία πτώση της, της στοίχισε το χρυσό). Τελικά πήρε άλλα δύο χρυσά στη 
δοκό και στις ασκήσεις εδάφους. 

• Οι Ηνωµένες Πολιτείες έχασαν το νικηφόρο σερί τους στην καλαθοσφαίριση (από το 1936) στο τελικό µε 
τη Σοβιετική Ένωση. Έξι δευτερόλεπτα πριν τη λήξη το σκορ ήταν 49-48 υπέρ των Σοβιετικών, αλλά ο 
Σακαντελίτζε υπέπεσε σε φάουλ τρία δεύτερα πριν το τέλος. Ο Νταν Κόλινς µε δύο βολές δίνει για πρώτη φορά 
το προβάδισµα στις ΗΠΑ µε 50-49. Το παιχνίδι συνεχίζεται, οι Σοβιετικοί δε σκοράρουν και το χρονόµετρο 
σταµατά στο 1 δευτερόλεπτο ενώ είχε ήδη ακουστεί η κόρνα για τάιµ άουτ των Σοβιετικών. Το χρονόµετρο 
επιστρέφει στα 3 δευτ., οι Σοβιετικοί δε σκοράρουν και οι Αµερικανοί πανηγυρίζουν την κατάκτηση του χρυσού 
µεταλλίου. 'Οµως ο γενικός γραµµατέας της FIBA, απαίτησε να επιστρέψει το χρονόµετρο στα 3 δευτ. εξαιτίας 
λάθους λίγο πιο πριν. Οι διαιτητές το δέχτηκαν και µε τα 3 δευτ. ο Ιβάν Γιεντέσκο τροφοδοτεί τον Αλεξάντερ 
Μπέλοφ µε µακρινή πάσα και αυτός µε λέι-απ σκοράρει δίνοντας τη νίκη στους Σοβιετικούς µε 51-50. Οι ΗΠΑ 
υπέβαλλαν ένσταση ότι το καλάθι ήταν εκπρόθεσµο, όµως µε ψήφους 3 υπέρ 2 κατά (υπέρ ψήφισαν 
η Ουγγαρία, Κούβα, Πολωνία και κατά η Ιταλία και το Πουέρτο Ρίκο) η ένσταση απορρίφθηκε. 

• Ο Λάσε Βίρεν (Φινλανδία) κέρδισε τα 5.000 και 10.000 µέτρα, κάτι που θα επαναλάβει και στο Μόντρεαλ το 
1976. 

• Ο Βάλερι Μπορζόφ από την ΕΣΣ∆, κέρδισε τα 100µ. και 200µ. µε χρόνο 10.14 και 20.00 στο στίβο αντίστοιχα. 

• Η νεαρή ∆υτικογερµανίδα Ούλρικε Μάϋφαρθ, στέφεται η νεότερη χρυσή ολυµπιονίκης κερδίζοντας στο άλµα εις 
ύψος µε επίδοση στο 1.92µ 

 

    Η ελληνική συµµετοχή στους Ολυµπιακούς 
Αγώνες του Μονάχου 

∆ύο µετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στο Μόναχο. 



• Ασηµένιο µετάλλιο από τον Πέτρο

• Ασηµένιο µετάλλιο από τον Ηλία

 
Μέσα στην οκτάδα βρέθηκαν: 

• Σταύρος Τζωρτζής - 7ος στα 400

• Χρήστος Ιακώβου - 5ος στην κατηγ

• Βασίλης Γανώτης - 7ος στην κατηγορία

• Στέλιος Μυγιάκης - 7ος στην κατηγορία

 

 

                            Πίνακας Μεταλλίων

Θέση 

1  ΕΣΣ∆

2  ΗΠΑ

3  Ανατολική

4  ∆υτική

5  Ιαπωνία

6  Αυστραλία

7  Πολωνία

8  Ουγγαρία

9  Βουλγαρία

10  Ιταλία

11  Σουηδία

12  Ηνωµένο

13  Ρουµανία

14 

 Φινλανδία

 Κούβα

16  Ολλανδία

τον Πέτρο Γαλακτόπουλο στα 74 κιλά της ελληνορωµαϊκής πάλης. 

τον Ηλία Χατζηπαυλή στην κατηγορία "Finn" της ιστιοπλοϊας. 

στα 400µ. εµπόδια 

στην κατηγορία 82,5 κιλών, άρση βαρών 

στην κατηγορία 52 κιλών της ελληνορωµαϊκής πάλης 

στην κατηγορία 62 κιλών της ελληνορωµαϊκής πάλης 

Πίνακας Μεταλλίων 

Χώρα 
   

Σύνολο

ΕΣΣ∆ 50 27 22 99

ΗΠΑ 33 31 30 94

Ανατολική Γερµανία 20 23 23 66

∆υτική Γερµανία 13 11 16 40

Ιαπωνία 13 8 8 29

Αυστραλία 8 7 2 17

Πολωνία 7 5 9 21

Ουγγαρία 6 13 16 35

Βουλγαρία 6 10 5 21

Ιταλία 5 3 10 18

Σουηδία 4 6 6 16

Ηνωµένο Βασίλειο 4 5 9 18

Ρουµανία 3 6 7 16

Φινλανδία 3 1 4 

Κούβα 3 1 4 

Ολλανδία 3 1 1 

 

Σύνολο 

99 

94 

66 

40 

29 

17 

21 

35 

21 

18 

16 

18 

16 

8 

8 

5 



17  Γαλλία

18  Τσεχοσλοβακία

19  Κένυα

20  Γιουγκοσλαβία

21  Νορβηγία

22  Βόρεια

23  Νέα

24  Ουγκάντα

25  ∆ανία

26  Ελβετία

27  Καναδάς

28  Ιράν

29 

 Ελλάδα

 Βέλγιο

31 

 Αυστρία

 Κολοµβία

33 

 Αργεντινή

 Νότια

 Λίβανος

 Μεξικό

 Μογγολία

 Πακιστάν

 Τυνησία

 Τουρκία

Γαλλία 2 4 7 13

Τσεχοσλοβακία 2 4 2 

Κένυα 2 3 4 

Γιουγκοσλαβία 2 1 2 

Νορβηγία 2 1 1 

Βόρεια Κορέα 1 1 3 

Νέα Ζηλανδία 1 1 1 

Ουγκάντα 1 1 0 

∆ανία 1 0 0 

Ελβετία 0 3 0 

Καναδάς 0 2 3 

Ιράν 0 2 1 

Ελλάδα 0 2 0 

Βέλγιο 0 2 0 

Αυστρία 0 1 2 

Κολοµβία 0 1 2 

Αργεντινή 0 1 0 

Νότια Κορέα 0 1 0 

Λίβανος 0 1 0 

Μεξικό 0 1 0 

Μογγολία 0 1 0 

Πακιστάν 0 1 0 

Τυνησία 0 1 0 

Τουρκία 0 1 0 

13 

8 

9 

5 

5 

5 

3 

2 

1 

3 

5 

3 

2 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



41 

 Αιθιοπία 0 0 2 2 

 Βραζιλία 0 0 2 2 

43 

 Ισπανία 0 0 1 1 

 Γκάνα 0 0 1 1 

 Νιγηρία 0 0 1 1 

 Νίγηρας 0 0 1 1 

 Τζαµάικα 0 0 1 1 

 Ινδία 0 0 1 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ

ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Οι Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες
σύγχρονης εποχής, διοργανώθηκαν
Ιουλίου έως και την 1η Αυγούστο

Οι συµµετοχές έφτασαν τις
µέρος σε 198 αγωνίσµατα των
η Ρουµάνα γυµνάστρια, Νάντια

Σηµαντικά προβλήµατα υπήρξαν
περισσότερων αφρικανικών
αλλά και το µεγάλο κόστος

Τέσσερα χρόνια µετά την 

αυξηµένα. Ξοδεύτηκαν 100 

αποστολών, ενώ 16.000 αστυνοµικοί
διάρκεια των Αγώνων. 

Το επίσηµο λογότυπο είναι
πέντε ολυµπιακούς κύκλους
του στίβου. ∆ιακρίνεται ο σχηµατισµός
λέξης Μόντρεαλ. Σύµφωνα
παγκόσµια αδελφοσύνη που
νικητών και την ευγενή άµιλλα
Νταλέρ και την Ολυµπιακή

 

Η µασκότ των Ολυµπιακών
«Άµικ». Επιλέχθηκε όντας ένα
είναι και ένα από τα σύµβολα
γραµµατόσηµα. 

ΘΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΜΟΝΤΡΕΑΛ 1976 

 

Ολυµπιακοί Αγώνες 1976, οι Αγώνες της 21ης Ολυµπιάδας
διοργανώθηκαν στο Μόντρεαλ του Καναδά από τις

η Αυγούστου του 1976. 

έφτασαν τις 92 χώρες µε 6.084 αθλητές και αθλήτριες που
αγωνίσµατα των 21 αθληµάτων. Μορφή των Αγώνων, 

Νάντια Κοµανέτσι. 

προβλήµατα υπήρξαν, το µποϋκοτάζ των 

αφρικανικών χωρών εξαιτίας της παρουσίας της Νέας Ζηλανδίας
κόστος των κατασκευών. 

 τραγωδία του Μονάχου, τα µέτρα ασφαλείας ήταν
Ξοδεύτηκαν 100 εκατοµµύρια δολάρια για την ασφάλεια αθλητών

 16.000 αστυνοµικοί και στρατιώτες χρησιµοποιήθηκαν

είναι έργο του γραφίστα Ζόρζ Χουέλ. Αναπαριστά
κύκλους που βρίσκονται πάνω σε ένα βάθρο ή στο τερραίν

∆ιακρίνεται ο σχηµατισµός του γράµµατος «Μ», το πρώτο γράµµα
Σύµφωνα µε τον καλλιτέχνη το λογότυπο συµβολίζει «

αδελφοσύνη που αντιποροσωπεύει το ολυµπιακό ιδεώδες, τη
ευγενή άµιλλα στους Αγώνες». Ο Χουέλ σχεδίασε µαζί
Ολυµπιακή δάδα. 

Ολυµπιακών Αγώνων του Μόντρεαλ είναι ένας κάστορας
όντας ένα ζώο µε µεγάλη επιµονή και όρεξη για δουλειά
σύµβολα του Καναδά, εµφανίζεται σε νοµίσµατα και

ΑΓΩΝΕΣ 

Ολυµπιάδας της 
από τις 17 

αθλήτριες που πήραν 

Νέας Ζηλανδίας, 

ασφαλείας ήταν 

ασφάλεια αθλητών και 
χρησιµοποιήθηκαν κατά τη 

Αναπαριστά τους 
στο τερραίν 

πρώτο γράµµα της 
συµβολίζει «την 

ιδεώδες, τη δόξα των 

σχεδίασε µαζί µε τον Μισέλ 

κάστορας µε το όνοµα 

για δουλειά. Όµως 
νοµίσµατα και 



 

 

 

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του Μόντρεαλ σηµαδεύτηκαν από το µποϋκοτάζ των 

αφρικανικών χωρών που αντέδρασαν στην παρουσία της Νέας Ζηλανδίας. Αιτία, το 

γεγονός ότι η Νέα Ζηλανδία έστειλε την εθνική της οµάδα ράγκµπι σε τουρνουά 

της Νότιας Αφρικής, χώρα που ίσχυε η πολιτική του απαρτχάιντ.22 χώρες 
αποφάσισαν να αποχωρήσουν λίγες ώρες πριν τη τελετή έναρξης. Μόνο 

η Σενεγάλη και η Ακτή Ελεφαντοστού πήραν κανονικά µέρος. Η Αίγυπτος, 
το Καµερούν, το Μαρόκο και η Τυνησία αφού πήραν µέρος σε κάποια αγωνίσµατα, 

αποχώρησαν από τους Αγώνες. 

Μάλιστα η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή εξεπλάγη µε το µποϋκοτάζ, αφού αρχής 
γενοµένης από την Ολυµπιάδα του 1964 είχε επισήµως αποβάλλει την Νότια 

Αφρική λόγω του απαρτχάιντ (έγινε πάλι δεκτή µόλις στους Ολυµπιακούς Αγώνες 
του 1992), αλλά και επιπλέον διότι το ράγκµπι δεν ήταν ολυµπιακό άθληµα. 

Επίσης, η κυβέρνηση του Καναδά αρνήθηκε τη συµµετοχή της Ταϊβάν µε ανεξάρτητη 

σηµαία και όχι µε αυτή της Κίνας. Έτσι και η Ταϊβάν αποχώρησε από τους Αγώνες. 

Οι 28 χώρες που συµµετείχαν στο µποϋκοτάζ το 1976 : 

Αλγερία 

Καµερούν 

Κεντροαφρικανική 

∆ηµοκρατία 

Τσαντ 
∆ηµοκρατία του 

Κονγκό 

Αίγυπτος 
Αιθιοπία 

Γκαµπόν 

Γκάµπια 

Γκάνα 

Γουιάνα 

Ιράκ 

Κένυα 

Λιβύη 

Μαδαγασκάρη 

Μαλάουι 
Μάλι 

Μαρόκο 

Νίγηρας 
Νιγηρία 

Σουδάν 

 

Κόστος 

Η κατασκευή του Ολυµπιακού Σταδίου του Μόντρεαλ κόστισε ένα δισεκατοµµύριο 

δολάρια, τρεις φορές περισσότερο απ' ό,τι είχε αποφασιστεί, λόγω καθυστερήσεων, 

αλλά και κακού σχεδιασµού της οργανωτικής επιτροπής. 

Εξεταστική επιτροπή υπό τον δικαστή Αλµπέρ Μαλούφ, κατηγόρησε τον δήµαρχο 

Ζαν Ντραπό στο πόρισµα που δηµοσιεύθηκε το 1980. Οι εργασίες κατασκευής του 

Ολυµπιακού Χωριού, του Ποδηλατοδροµίου και της µετατροπής του σε Βιοθόλο, 

ολοκληρώθηκαν τελικά µόλις τον Ιούνιο του 2006. 

Ο πύργος του Ολυµπιακού Σταδίου δεν είχε ολοκληρωθεί το 1976, παρά µόνο ο 

µισός. Το γρασίδι ήταν έτοιµο 

µόλις την παραµονή της 
έναρξης. Τελικά το Στάδιο 

αποπερατώθηκε 

το 1987. 

 



 

 

 

 

 

Αθλητικές Εγκαταστάσεις 

Ολυµπιακό Πάρκο 

 

• Ολυµπιακό Στάδιο: Τελετές, Στίβος, Ποδόσφαιρο (τελικός), Ιππασία 

• Ολυµπιακή πισίνα: Κολύµβηση, Καταδύσεις, Υδατοσφαίριση 

 

Το Ολυµπιακό ποδηλατοδρόµιο του Μόντρεαλ και τώρα Βιοθόλος 

• Ολυµπιακό ποδηλατοδρόµιο: Ποδηλασία, Τζούντο 

• Αρένα Μορίς Ρισάρ: Πάλη, Πυγµαχία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μόντρεαλ 

• Ολυµπιακή λίµνη στην Ιλ Νοτρ-Νταµ: Κωπηλασία, Κανόε/καγιάκ 

• Αθλητικό συγκρότηµα Κλοντ-Ροµπιγιάρντ: Χειροσφαίριση, Υδατοσφαίριση 

• Κέντρο Ετιέν Ντεσµαρτό: Καλαθοσφαίριση 

• Αρένα Σεν Μισέλ: Άρση βαρών 

• Αρένα Πολ Σωβέ: Πετοσφαίριση 

• Φόρουµ του Μόντρεαλ: Γυµναστική, Χειροσφαίριση, Καλαθοσφαίριση, 

Πετοσφαίριση, Πυγµαχία 

• Χειµερινό στάδιο, Πανεπιστηµίου Μόντρεαλ: Ξιφασκία 

• Στάδιο Περσιβάλ-Μολσόν, Πανεπιστηµίου ΜακΖιλ: Χόκεϊ επί χόρτου 

Εκτός Μόντρεαλ 

• Ολυµπιακό κέντρο σκοποβολής: Σκοποβολή 



• Ολυµπιακό κέντρο τοξοβολίας: Τοξοβολία 

• Ολυµπιακό κέντρο ιππασίας: Ιππασία 

• Ναυτικός όµιλος Κίνγκστον (Οντάριο): Ιστιοπλοϊα 

• Αίθουσα Πανεπιστηµίου Λαβάλ (Κεµπέκ): Χειροσφαίριση 

• Παλαί ντε Σπορ Σέρµπρουκ: Χειροσφαίριση 

• ∆ηµοτικό στάδιο Σέρµπρουκ: Ποδόσφαιρο 

• Στάδιο Βαρσιτύ, Τορόντο: Ποδόσφαιρο 

• Στάδιο Φρανκ Κλερ, Οττάβα: Ποδόσφαιρο 

 

 

 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 

Στην πόλη του Μόντρεαλ χτίστηκαν ολυµπιακές εγκαταστάσεις που αποτέλεσαν πρότυπα 

αρχιτεκτονικού σχεδιασµού. Ωστόσο κόστισαν πελώρια ποσά και ο Καναδάς αποπλήρωνε 
για πολλά χρόνια ένα τεράστιο οικονοµικό χρέος. Μεγάλο µέρος των εξόδων κόστισαν τα 

σκληρά µέτρα ασφαλείας ύστερα από τα γεγονότα του Μονάχου. Η τελετή έναρξης 
πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 17 Ιουλίου του 1976. Στο Ολυµπιακό στάδιο του 

Μόντρεαλ υπήρχαν πάνω από 73.000 θεατές και περίπου µισό εκατοµµύριο το έβλεπαν 

από την τηλεόραση. Η τελετή περιείχε την επίδειξη από µία οµάδα επίλεκτων πιλότων της 
Καναδικής αεροπορίας ενώ το παρών έδωσε και η Ελισάβετ II.Την άφιξη της Ολυµπιακής 
φλόγας υποδέχθηκαν οι τυµπανοκρουσίες ενώ στη συνέχεια δύο 15χρονα παιδιά θα 

κάνουν πρώτα τον γύρο του σταδίου και στην συνέχεια θα ανέβουν τα σκαλοπάτια που θα 

οδηγήσουν στον αλουµινένιο θώκο που θα µείνει η φλόγα αναµµένη για όλη τη διάρκεια 

των αγώνων. 
 

 



 

 

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ 

• Η Ολυµπιακή φλόγα µεταφέρθηκε "ηλεκτρονικά" από την Αθήνα 

στην Οττάβα µέσω δορυφόρου που έφερε έναν ηλεκτρονικό παλµό από την 

αρχική φλόγα. Από εκεί ταξίδεψε στο Μόντρεαλ φερόµενη µε την παραδοσιακή 

µέθοδο της λαµπαδηδροµίας. Στη διάρκεια των Αγώνων, ύστερα από βροχή, η 

Φλόγα στο βωµό έσβησε και ένας υπάλληλος του σταδίου χρησιµοποίησε 

αναπτήρα για να την ανάψει και πάλι. Οι διοργανωτές γρήγορα αντιλήφθηκαν το 

γεγονός και άναψαν αυτή τη φορά το βωµό µε την φλόγα από την εφεδρική 

λυχνία. 

• Η 14χρονη, Νάντια Κοµανέτσι, πέτυχε επτά φορές το άριστα, το απόλυτο 10άρι 
και κέρδισε τρία χρυσά µετάλλια συµπεριλαµβανοµένου και του σύνθετου 

ατοµικού. Όµως ο ηλεκτρονικός πίνακας του σταδίου ήταν σχεδιασµένος για τρία 

ψηφία και έτσι το 10 γραφόταν ως 1:00. Τρία χρυσά κέρδισε και η Νέλλι 
Κιµ (ΕΣΣ∆). Ο Νικολάι Αντριάνοβ (ΕΣΣ∆) κέρδισε 4 χρυσά 

συµπεριλαµβανοµένου και του σύνθετου ατοµικού. 

• Ο Βίκτωρ Σανέγιεφ (ΕΣΣ∆), κέρδισε το τρίτο συνεχόµενο χρυσό ολυµπιακό 

µετάλλιο στο τριπλούν, ενώ ο Κλάους Ντιντιάσι (Ιταλία) πέτυχε το ίδιο στις 
καταδύσεις. 

• Ο Άλµέρτο Χουαντορένα (Κούβα), έγινε ο πρώτος αθλητής που κερδίζει τα 400µ 

και 800µ σε µία Ολυµπιάδα. Ο Φινλανδός, Λάσε Βίρεν, πέτυχε το ίδιο στα 

5.000µ και 10.000µ ενώ τερµάτισε και 5ος στο µαραθώνιο. 

• Για πρώτη φορά µπήκαν στο ολυµπιακό πρόγραµµα των γυναικών, 

η καλαθοσφαίριση, η χειροσφαίριση και η κωπηλασία. 

• Ο Ιάπωνας γυµναστής, Σουν Φουτζιµότο, µε σπασµένο γόνατο, βοήθησε την 

οµάδα του να κερδίσει το χρυσό µετάλλιο στο σύνθετο οµαδικό. 



Ο Φουτζιµότο έσπασε το
από τους πρωτοπόρους
Αγωνίστηκε στη συνέχεια
πήρε 9.7, κατέκτησε το

• Στην ιππασία αγωνίστηκε
Άννα. 

Η Σοβιετική Ένωση κυριάρχησε
η Ανατολική Γερµανία και
µε τους λιγότερους κατοίκους
Ολυµπιακούς Αγώνες. Ο Καναδάς
ήταν η διοργανώτρια χώρα

Θέση 

1  ΕΣΣ∆

2  Ανατολική

3  ΗΠΑ

4  ∆υτική

5  Ιαπωνία

6  Πολωνία

7  Βουλγαρία

8  Κούβα

9  Ρουµανία

10  Ουγγαρία

11  Φινλανδία

12  Σουηδία

13  Ηνωµένο

14  Ιταλία

15  Γαλλία

έσπασε το γόνατο στις ασκήσεις εδάφους, όµως η µικρή
πρωτοπόρους Σοβιετικούς δε του επέτρεψε να φανερώσει το

συνέχεια στους κρίκους, όπου µε ένα σχεδόν τέλειο
κατέκτησε το χρυσό για την Ιαπωνία. 

αγωνίστηκε και η πριγκίπισσα της αγγλικής βασιλικής

 

ΜΕΤΑΛΛΙΑ 
κυριάρχησε µε 125 µετάλλια, 49 εξ' αυτών χρυσά. ∆εύτερη

και τρίτες οι Ηνωµένες Πολιτείες. Οι Βερµούδες
κατοίκους (53.500) που κέρδισε ένα µετάλλιο σε Θερινούς

Καναδάς δεν κατάφερε να κερδίσει χρυσό µετάλλιο
χώρα. 

Χώρα 
   

Σύνολο

ΕΣΣ∆ 49 41 35 125

Ανατολική Γερµανία 40 25 25 90

ΗΠΑ 34 35 25 94

∆υτική Γερµανία 10 12 17 39

Ιαπωνία 9 6 10 25

Πολωνία 7 6 13 26

Βουλγαρία 6 9 7 22

Κούβα 6 4 3 13

Ρουµανία 4 9 14 27

Ουγγαρία 4 5 13 22

Φινλανδία 4 2 0 6

Σουηδία 4 1 0 5

Ηνωµένο Βασίλειο 3 5 5 13

Ιταλία 2 7 4 13

Γαλλία 2 3 4 9

όµως η µικρή διαφορά 

φανερώσει το πρόβληµα. 

τέλειο πρόγραµµα 

βασιλικής οικογένειας 

χρυσά. ∆εύτερη 

Βερµούδες ήταν η χώρα 

σε Θερινούς 
χρυσό µετάλλιο. αν και 

Σύνολο 

125 

90 

94 

39 

25 

26 

22 

13 

27 

22 

6 

5 

13 

13 

9 



16  Γιουγκοσλαβία 2 3 3 8 

17  Τσεχοσλοβακία 2 2 4 8 

18  Νέα Ζηλανδία 2 1 1 4 

19  Νότια Κορέα 1 1 4 6 

20  Ελβετία 1 1 2 4 

21 

 Τζαµάικα 1 1 0 2 

 Βόρεια Κορέα 1 1 0 2 

 Νορβηγία 1 1 0 2 

24  ∆ανία 1 0 2 3 

25  Μεξικό 1 0 1 2 

26  Τρινιντάντ και Τοµπάγκο 1 0 0 1 

27  Καναδάς 0 5 6 11 

28  Βέλγιο 0 3 3 6 

29  Ολλανδία 0 2 3 5 

30 

 Πορτογαλία 0 2 0 2 

 Ισπανία 0 2 0 2 

32  Αυστραλία 0 1 4 5 

33  Ιράν 0 1 1 2 

34 

 Μογγολία 0 1 0 1 

 Βενεζουέλα 0 1 0 1 

36  Βραζιλία 0 0 2 2 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

 



 

Στην πόλη του Μόντρεαλ χτίστηκαν ολυµπιακές εγκαταστάσεις που αποτέλεσαν 

πρότυπα αρχιτεκτονικού σχεδιασµού. Ωστόσο κόστισαν πελώρια ποσά και ο 

Καναδάς αποπλήρωνε για πολλά χρόνια ένα τεράστιο οικονοµικό χρέος. Μεγάλο 

µέρος των εξόδων κόστισαν τα σκληρά µέτρα ασφαλείας ύστερα από τα γεγονότα του 

Μονάχου. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες εισήλθαν σε µία άλλη εποχή στον τοµέα αυτό. Οι 
αγώνες διήρκεσαν από τις 17 Ιουλίου µέχρι την 1η Αυγούστου και η συµµετοχή 

αθλητών ξεπέρασε τις 6000 από 92 χώρες. Ωστόσο είχαµε και µποϊκοτάζ µε 

πρωτοβουλία της Τανζανίας επειδή µία οµάδα ράγκµπι της Ν. Ζηλανδίας, µη 

Ολυµπιακό άθληµα, έδωσε φιλικό παιχνίδι στην Νότιο Αφρική που ήταν τιµωρηµένη 

λόγω ρατσιστικής πολιτικής. 
Τελικά παρά τις προσπάθειες, οι Αφρικανοί δεν έκαναν πίσω και αποχώρησαν από 

τους αγώνες 22 χώρες. Για πρώτη φορά εµφανίστηκε το µπάσκετ, το χάντµπολ και η 

κωπηλασία γυναικών. 

Η οµάδα της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας κέρδισε τα 11 από τα 13 χρυσά 

µετάλλια στις γυναίκες µε 21 παγκόσµια ρεκόρ σε σύνολο 26 ενώ οι ΗΠΑ 

επικράτησαν στα 12 από τα 13 αγωνίσµατα ανδρών. Στη πάλη, η Σοβ. Ένωση 

κέρδισε 18 στα 20 µετάλλια από τα οποία τα 12 χρυσά. Στη γυµναστική έλαµψε το 

άστρο της Ρουµάνας Νάντια Κοµανέτσι που εντυπωσίασε ολόκληρο τον κόσµο. Η 

14χρονη πρωταθλήτρια κέρδισε πέντε µετάλλια, τα τρία χρυσά και πέτυχε τα πρώτα 

10άρια στη βαθµολογία στην ιστορία του αθλήµατος σε Ολυµπιακούς Αγώνες και 
παγκόσµια πρωταθλήµατα. 

Η ελληνική οµάδα δεν τα κατάφερε στο σύνολό της και σαν καλύτερη διάκριση είχε 

την 4η θέση του Νίκου Ηλιάδη στην άρση βαρών και την 6η θέση του Τάσου 

Μπουντούρη στην ιστιοπλοΐα. 

Ελληνικές Συµµετοχές: 37 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΟ ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ    

H ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή είχε επιλέξει τη Μόσχα ως την πόλη που θα 

φιλοξενούσε τους Αγώνες στην 75η της Συνάντηση στις 23 Οκτωβρίου 1974 στη 

Βιέννη. H Μόσχα νίκησε άνετα στην ψηφοφορία τον µοναδικό της αντίπαλο, το Λος 
Αντζελες. Εκείνη την εποχή πολλοί πίστευαν ότι η Σοβιετική Ενωση άξιζε αυτή την 

τιµή: όχι µόνο ήταν το πιο επιτυχηµένο κράτος στην ολυµπιακή ιστορία όσον αφορά 

τις επιδόσεις των αθλητών της, αλλά εθεωρείτο επίσης ότι είχε συµβάλει 
ποικιλοτρόπως για την ενίσχυση του ρόλου του αθλητισµού και του ολυµπιακού 

πνεύµατος. Ηταν µια δηµοφιλής επιλογή και για τα δύο ανατολικοευρωπαϊκά κράτη 

(όχι όµως και όλα τα κοµµουνιστικά κράτη, καθώς η Κίνα απέρριψε την πρόταση), 

αλλά και για πολλές χώρες του Τρίτου Κόσµου των οποίων οι πολιτικοί και αθλητικοί 
στόχοι είχαν κερδίσει τη σοβιετική υποστήριξη σε ζητήµατα όπως ο αποκλεισµός της 
Νότιας Αφρικής του απάρτχαϊντ από το ολυµπιακό κίνηµα, η κατασκευή αθλητικών 

εγκαταστάσεων και η δωρεάν φοίτηση των αθλητών τους στα σοβιετικά αθλητικά 

κολέγια. 

Οσο για τις δυτικές κυβερνήσεις, παρά την αποστροφή τους για τον κοµµουνισµό και 
την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από τη Σοβιετική Ενωση, υπήρχε η 

αντίληψη ότι η ανάθεση των Αγώνων στη Μόσχα ίσως θα συνέβαλλε µε κάποιον 

τρόπο στη διαδικασία εξοµάλυνσης των διπλωµατικών τους σχέσεων. Τουλάχιστον 

µπορεί αυτή η κίνηση να ενθαρρύνει µια φιλελευθεροποίηση στη χώρα ή, στη 

χειρότερη περίπτωση, να την εκθέσει στη διεθνή κοινότητα ως χώρα που παραβιάζει 
απροκάλυπτα τη Συνθήκη του Ελσίνκι για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

H ανάθεση της φιλοξενίας των Ολυµπιακών Αγώνων στη Μόσχα το 1974 συµβόλιζε 

την πλήρη εισχώρηση της Σοβιετικής Ενωσης στο ολυµπιακό κίνηµα. Οι αντιρρήσεις 
όµως στην κίνηση αυτή άρχισαν σχεδόν αµέσως. H αποστροφή που υπήρχε σε 

κάποιους δυτικούς κύκλους για την ΕΣΣ∆ και τον κοµµουνισµό βρήκε την έκφρασή 

της σε µια σειρά άρθρα εναντίον της Μόσχας, που άρχισαν να εµφανίζονται στον 

Τύπο αµέσως µόλις έγινε η πρόταση για τους Αγώνες του 1980. Σύµφωνα µε τις 
αναφορές που δηµοσιεύθηκαν, οι αρχές επρόκειτο εν όψει των Αγώνων να 

αποµακρύνουν από την πρωτεύουσα όλα τα παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο, τις 
πόρνες και τους αντιφρονούντες - µια φήµη που αποδείχθηκε αληθινή, τουλάχιστον 

στις δύο τελευταίες περιπτώσεις. Σε πολλές δυτικές χώρες οι υπεύθυνοι της 
διοργάνωσης χρειάστηκε να παλέψουν ενάντια σε αυτό που οι ίδιοι αντιλαµβάνονταν 

ως µια πολιτική προπαγάνδα που διεξήγε η ∆εξιά, την υποστήριζαν κάποιες 
θρησκευτικές οργανώσεις και κάποιες οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, και την εκµεταλλεύονταν κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι επωφελούνταν 

από τη δηµοσιότητα που κέρδιζε το ζήτηµα. 

H εισβολή στο Αφγανιστάν 

Με την εισβολή των σοβιετικών στρατευµάτων στο Αφγανιστάν στις 17 ∆εκεµβρίου 

1979 ξεκίνησε µια νέα περίοδος στην καµπάνια ενάντια στην ανάληψη των Αγώνων 



από τη Μόσχα. Οι υποκινητές της καµπάνιας βρήκαν εκεί ακριβώς την 

επιχειρηµατολογία που χρειάζονταν. Υπό την καθοδήγηση του προέδρου των ΗΠΑ 

Τζίµι Κάρτερ, η Μάργκαρετ Θάτσερ κάλεσε σε συνέλευση τη Βρετανική Ολυµπιακή 

Επιτροπή τον Φλεβάρη του 1980 για να προτείνει την αποµάκρυνση των θερινών 

Ολυµπιακών Αγώνων από τη Μόσχα. Λίγες µέρες αργότερα έκανε έκκληση στους 
βρετανούς αθλητές µέσω των επικεφαλής των εθνικών τους οµοσπονδιών και της 
Βρετανικής Ολυµπιακής Επιτροπής να µποϊκοτάρουν τους Αγώνες, διακηρύσσοντας 
ότι οι αθλητές είναι εξίσου υπεύθυνοι για την προστασία της ελευθερίας όσο και όλοι 
οι υπόλοιποι πολίτες. Ο ειδικός εντεταλµένος του προέδρου Κάρτερ για την 

προπαγάνδιση του µποϊκοτάζ, ο Λόιντ Κάτλερ, άρχισε µια παγκόσµια περιοδεία 

προκειµένου να πείσει τις άλλες χώρες (µε εκβιασµούς, δωροδοκίες και κολακείες) να 

συµµετάσχουν στο µποϊκοτάζ. 

H παρέµβαση της Εκκλησίας 

H πίεση έγινε τώρα πιο έντονη. Στη Βρετανία ο Ρόµπερτ Ράνκι, ο νέος 
Αρχιεπίσκοπος του Καντέρµπουρι, δηµοσίευσε τις απόψεις του κατά της συµµετοχής 
των αθλητών στους Ολυµπιακούς της Μόσχας, πράγµα που έκαναν και άλλοι 
θρησκευτικοί ηγέτες. Και οι χορηγοί άρχισαν σιγά σιγά να αποσύρονται. Τα 

τηλεοπτικά δίκτυα που είχαν πληρώσει ήδη εκατοµµύρια δολάρια για να αποκτήσουν 

το δικαίωµα αναµετάδοσης των Αγώνων ανακοίνωσαν ότι οι µεταδόσεις θα 

περικοπούν δραστικά και οι Αγώνες δεν θα προβάλλονται σε ώρες αιχµής. 

Οσο για τους ολυµπιακούς οργανισµούς που δεν έλαβαν µέρος στο µποϊκοτάζ, οι 
κυβερνήσεις έβαλαν κάθε δυνατό εµπόδιο στον δρόµο των αθλητών που σκόπευαν να 

συµµετάσχουν στους Αγώνες. Για παράδειγµα, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε 

ότι δεν θα χορηγείτο ειδική άδεια στους δηµόσιους υπαλλήλους και στους 
στρατιωτικούς που θα αγωνίζονταν στους Ολυµπιακούς (πράγµα που σήµαινε 

πιθανότατα και αναστολή των προαγωγών τους). H βρετανική Βουλή των 

Αντιπροσώπων ενέκρινε το µποϊκοτάζ µε πλειοψηφία 315 υπέρ προς 117 κατά, παρ' 

όλο που, σύµφωνα µε τις δηµοσκοπήσεις, το 70% των Βρετανών επιθυµούσε τη 

συµµετοχή των αθλητών στους Αγώνες. Παρά την πίεση αυτή, η Βρετανική 

Ολυµπιακή Επιτροπή αποφάσισε την «άµεση αποδοχή της πρόσκλησης στη Μόσχα» 

µε 19 θετικές ψήφους, µία αρνητική και τέσσερα λευκά. 

H Βρετανική Ολυµπιακή Επιτροπή, όπως και όλοι οι άλλοι οργανισµοί που 

αψήφησαν την έκκληση των ΗΠΑ για το µποϊκοτάζ, έπρεπε να ξεπεράσει τεράστια 

προβλήµατα. Λόγω της έλλειψης οικονοµικών πόρων, της πολύπλοκης κατάστασης 
στο εσωτερικό της χώρας και της άρνησης της βρετανικής κυβέρνησης να επιτρέψει 
στην British Airways να µεταφέρει οποιονδήποτε ή οτιδήποτε είχε σχέση µε τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες στη Μόσχα, οι βρετανοί αθλητές και το υπόλοιπο προσωπικό 

έπρεπε να µεταφερθούν προς και από τη Μόσχα µε πλοίο µόνο για όσο θα διαρκούσε 

η δική τους συµµετοχή και όχι ώσπου να ολοκληρωθούν οι Αγώνες. Ο chef de 

mission, ο βοηθός του και εγώ ως Ολυµπιακός ∆ιπλωµατικός Ακόλουθος έπρεπε να 

πάµε στη Μόσχα οδικώς, µε δύο Land Rover που περιείχαν φαρµακευτικό υλικό και 
άλλα εφόδια. Ως παραχώρηση στην καµπάνια για το µποϊκοτάζ αποφασίστηκε ότι 
µόνο ο chef de mission θα συµµετείχε στην τελετή έναρξης και ότι δεν θα ακουγόταν 

ο βρετανικός εθνικός ύµνος ούτε θα υψωνόταν η βρετανική σηµαία σε καµία από τις 
τελετές. 



Στις 27 Μαΐου 1980 η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι 85 χώρες είχαν 

αποδεχθεί την πρόταση να συµµετάσχουν στους Ολυµπιακούς της Μόσχας. Από τις 
22 χώρες που είχαν κερδίσει από δύο και πάνω χρυσά µετάλλια στους Αγώνες του 

1972 και του 1976, µόνο πέντε αρνήθηκαν να αγωνιστούν στη Μόσχα: οι ΗΠΑ, η 

∆υτική Γερµανία, η Νορβηγία, η Κένυα και η Ιαπωνία. H πιο προκλητική αποχή από 

το µποϊκοτάζ έγινε παραδόξως στη ∆υτική Ευρώπη, τα κράτη της οποίας ήταν στενοί 
σύµµαχοι των ΗΠΑ. Μάλιστα η βρετανική οµάδα, που απετελείτο από 326 άτοµα, 

ήταν η τέταρτη µεγαλύτερη οµάδα στους Αγώνες. Φυσικά στη Βρετανία δεν υπήρξε 

επίσηµη υποδοχή των αθλητών από την κυβέρνηση, όπως δεν υπήρξε και 
αναγνώριση των χρυσών µεταλλίων. 

 

H πίεση των ΗΠΑ 

H ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή και ο πρόεδρός της Λόρδος Κιλάνιν δέχθηκαν 

τεράστια πίεση από τις ΗΠΑ. Παρ' όλα αυτά αποφάσισαν να τους αψηφήσουν. Ο 

Κιλάνιν χαρακτήρισε τον αµερικανό απεσταλµένο Λόιντ Κάτλερ «αδαή για το 

ολυµπιακό κίνηµα», ενώ παρόµοιος ήταν ο χαρακτηρισµός του και για τον πρόεδρο 

Κάρτερ, για τον οποίο είπε ότι «πασχίζει για την πολιτική του ζωή». Ενθαρρηµένος 
από τους Αµερικανούς ο έλληνας πρόεδρος Κωνσταντίνος Καραµανλής ανακοίνωσε 

την πρόθεσή του να θέσει και πάλι την πρόταση να φιλοξενούνται οι Αγώνες µονίµως 
στην Αθήνα. Παρουσίασε την πρότασή του στη ∆ΟΕ το 1980. Το συντοµότερο όµως 
που θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί αυτή θα ήταν το 1984, όταν τους Ολυµπιακούς 
θα φιλοξενούσε το Λος Αντζελες. Το σχέδιο µπήκε λοιπόν διακριτικά στο ράφι. 

Ο πρόεδρος Κάρτερ έθεσε τότε την πρόταση για τη διοργάνωση «Αγώνων του 

Ελεύθερου Κόσµου», ως αντίλογο στους Αγώνες της Μόσχας, παρά τις 
προειδοποιήσεις των προέδρων της ∆ιεθνούς και της Αµερικανικής Ολυµπιακής 
Επιτροπής και του Γενικού Γραµµατέα της ∆ΟΕ, που εξέφρασε «την έκπληξη, τη 

θλίψη και την απογοήτευσή του». Ολοι τους τον προειδοποίησαν για µια πιθανή 

αντεπίθεση στους Ολυµπιακούς του Λος Αντζελες. Ο συνταγµατάρχης Ντόναλντ 
Μίλερ, Γενικός Γραµµατέας της Ολυµπιακής Επιτροπής των ΗΠΑ, τόνισε ότι, «αν οι 

Αγώνες διακόπτονταν κάθε φορά που υπήρχαν παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων ή πολεµικές επιθέσεις στον κόσµο, τότε δεν θα είχαν διεξαχθεί ούτε µία 

φορά τα τελευταία 25-30 χρόνια». Ισως να είχε στο µυαλό του το γεγονός ότι οι ΗΠΑ 

είχαν φιλοξενήσει τους χειµερινούς Ολυµπιακούς της Squaw Valley µεσούντος του 

πολέµου του Βιετνάµ! 

Ισως αν ο πρόεδρος Κάρτερ ξεκινούσε τη θητεία του από την αρχή, να µην 

αποφάσιζε να ηγηθεί µιας σταυροφορίας που θα πλήρωνε τελικά τόσο ακριβά σε 

πολιτικό κόστος και ενέργεια. Και δεν ήταν µόνον αυτό. Προφανώς δεν είχε ιδέα για 

την τεράστια δύναµη της Ολυµπιακής Ιδέας παγκοσµίως και τη σχετική ανεξαρτησία 

του κινήµατος από τις κρατικές κυβερνήσεις. Ως υποσηµείωση αξίζει να θυµηθούµε 

την «ηθική στάση» των κυβερνήσεων που συµµετείχαν στο µποϊκοτάζ (ΗΠΑ, 

Μεγάλη Βρετανία, ∆υτική Γερµανία) όσον αφορά τη σοβιετική εισβολή στο 

Αφγανιστάν. Οχι µόνο ήταν έτοιµες να καταστρέψουν το ολυµπιακό κίνηµα, αλλά 

επίσης στήριξαν στρατιωτικά τους Ταλιµπάν που µάχονταν τα αφγανικά στρατεύµατα 

τα οποία ελέγχονταν από τους Σοβιετικούς. Οι χώρες αυτές στήριξαν τον Οσάµα µπιν 



Λάντεν, ηγέτη των Ταλιµπάν, και βοήθησαν και άλλες αντικοµµουνιστικές δυνάµεις 
στη Μέση Ανατολή, ιδίως το καθεστώς του Σαντάµ Χουσεΐν στο Ιράκ. 

 

 

 

 

 

Το Σύµφωνο της Βαρσοβίας 

Οπως ήταν αναµενόµενο, τα κοµµουνιστικά κράτη θα εκδικούνταν τις ΗΠΑ για το 

µποϊκοτάζ της Μόσχας µε ένα νέο µποϊκοτάζ, τέσσερα χρόνια αργότερα. Ως τότε 

όµως το ενωµένο µέτωπο των κοµµουνιστικών κρατών κατέρρεε και η Ρουµανία, η 

Γιουγκοσλαβία και η Κίνα αποφάσισαν να συµµετάσχουν τελικά στους Αγώνες 
αφήνοντας πίσω την ΕΣΣ∆, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Ανατολική Γερµανία, 

την Τσεχοσλοβακία και τη Βουλγαρία. Το σηµαντικό είναι ότι η εντολή για το 

µποϊκοτάζ δεν ήρθε από τις κοµµουνιστικές κυβερνήσεις, αλλά από τον οργανισµό 

του Συµφώνου της Βαρσοβίας και κάλυπτε όλα τα µέλη της στρατιωτικής αυτής 
ένωσης. ∆εδοµένης της ολοκληρωτικής φύσης των καθεστώτων της Ανατολικής και 
Κεντρικής Ευρώπης δεν υπήρχε καµία δυνατότητα να παρακάµψουν αυτή την 

απόφαση εκ των έσω οι Ολυµπιακές Επιτροπές της κάθε χώρας. Το κοµµουνιστικό 

µποϊκοτάζ επεκτάθηκε και σε χώρες της Αφρικής, της Λατινικής Αµερικής και της 
Ασίας (Κούβα, Αιθιοπία, Μογγολία, Βιετνάµ) που ήταν σύµµαχοι µε τη Μόσχα. 

Οπως όµως συνέβη και µε το µποϊκοτάζ των Ολυµπιακών της Μόσχας, και αυτό το 

µποϊκοτάζ επηρέασε στο ελάχιστο την επιτυχία των Αγώνων του Λος Αντζελες. 

Αν, όπως είχε πει κάποτε ο Τζορτζ Οργουελ, ο αθλητισµός είναι ένας πόλεµος χωρίς 
όπλα, το ολυµπιακό κίνηµα µπορεί να θεωρηθεί υπαίτιο για την είσοδο ενός 
επιθετικού ανταγωνισµού στις σχετικά ανώδυνες αναµετρήσεις στα αθλητικά στάδια, 

που εκδηλώνεται άλλοτε µε ιπποτισµό και άλλοτε όχι. Το κίνηµα δεν µπορεί να λύσει 
τα προβλήµατα του κόσµου ούτε να εµποδίσει τις συνεχείς απόπειρες χειραγώγησης 
των Αγώνων για την εξυπηρέτηση πολιτικών στόχων. Εχει όµως τη δυνατότητα να 

µετατρέψει αυτόν τον θανάσιµο ανταγωνισµό σε ευγενή άµιλλα. ∆εν είναι ρεαλιστικό 

να περιµένουµε από το ολυµπιακό κίνηµα να µας απαλλάξει από όλα τα δεινά. 

Υπήρξαν φορές, όπως στο παράδειγµα του µποϊκοτάζ των Ολυµπιακών της Μόσχας 
από τις ΗΠΑ, που το κίνηµα έφθασε στο χείλος της καταστροφής. Κατάφερε όµως να 

επιβιώσει όπως πάντα, ξεπερνώντας τους πολιτικούς χειρισµούς και τον διεθνή 

ανταγωνισµό. Ο βαρόνος Πιερ ντε Κουµπερτέν, πατέρας των σύγχρονων 

Ολυµπιακών Αγώνων, πολύ σοφά είχε πει σε έναν λόγο του το 1935: 

 



 

 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ 

 

 
 



Μόσχα 1980 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 1980, στη Μόσχα, έµειναν στην παγκόσµια αθλητική 

ιστορία σαν ένα από τα πιο συναρπαστικά αθλητικά γεγονότα του περασµένου αιώνα. Η 

ΧΧΙΙ Ολυµπιάδα, άλλαξε την αντίληψη εκατοµµυρίων ανθρώπων για τους Ολυµπιακούς 

και άφησε µια εντυπωσιακή κληρονοµιά. 

Οι Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες του 1980, γνωστοί ως οι Αγώνες της 22ης 
Ολυµπιάδας, από τις 19 Ιουλίου έως και τις 3 Αυγούστου.Οι Αγώνες σηµαδεύτηκαν 

από το µποϋκοτάζ των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και άλλων 64 χωρών, εξαιτίας 
της σοβιετικής εισβολής στο Αφγανιστάν το 1979. Τα αποτελέσµατα των Αγώνων 

καθώς και των 36 παγκοσµίων ρεκόρ που καταρρίφθηκαν τέθηκαν υπό αµφισβήτηση, 

λόγω των πολλών απουσιών. H Μόσχα ήταν η πρώτη πρωτεύουσα από τις χώρες του 

Ανατολικού συνασπισµού (Σοσιαλιστικού µπλοκ), που κέρδισε το δικαίωµα να 

φιλοξενήσει Ολυµπιακούς Αγώνες. Η ιστορική αυτή απόφαση ελήφθη την 23η 

Οκτωβρίου 1974, στην 75η Σύνοδο της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής (∆ΟΕ) στη 

Βιέννη. Στο τελευταίο στάδιο της επιλογής της διοργανώτριας πόλης, οι «Αθάνατοι», 

έπρεπε να διαλέξουν µεταξύ του Λος Άντζελες και της Μόσχας. Στην ψηφοφορία, µε 

39 ψήφους – έναντι 20, κέρδισε η σοβιετική πρωτεύουσα. 

Από εκείνη τη στιγµή, η χώρα ξεκίνησε µιας τεράστιας κλίµακας προετοιµασία για τη 

διοργάνωση των πρώτων Ολυµπιακών Αγώνων (ΟΑ) στην ιστορία της και φυσικά, 

της πρώτης Ολυµπιακής λαµπαδηδροµίας στην ιστορία της ΕΣΣ∆ (που ξεκίνησε στις 
21 Ιουνίου στην Αθήνα και αφού πέρασε µέσα από το «σοσιαλιστικό στρατόπεδο», 

ακολουθώντας τη διαδροµή Σόφια - Βουκουρέστι - Κισινάου (Κισινιόφ) - Κίεβο - 

Χάρκοβο – Μόσχα, µεταλαµπάδευσε την 



 Ολυµπιακή φλόγα από την αρχαία Ολυµπία στην πρωτεύουσα των 15 Σοβιετικών 

Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών. 

Για την προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων, η ΕΣΣ∆ είχε στη διάθεση της µόλις 
πέντε χρόνια. Και στο διάστηµα αυτό, οι διοργανωτές κατάφεραν να πετύχουν το 

ακατόρθωτο. Σε ελάχιστα χρόνια οι σοβιετικοί κατασκεύασαν πάνω από 90 

Ολυµπιακές εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων του υπερσύγχρονου αθλητικού 

κέντρου «Ολυµπίσκι», του καναλιού για την κωπηλασία και του ποδηλατοδρόµιου 

στην περιοχή Κριλάτσκογιε, του διεθνούς αεροδροµίου  «Σερεµέτιεβο – 2», του 

ξενοδοχείου «Κόσµος» στη Μόσχα, του Ολυµπιακού Χωριού, του νέου κτιρίου του 

πύργου-κέντρου τηλεόρασης «Οστάνκινο» (Ostankino), και του Ολυµπιακού κέντρου 

Τύπου (που σήµερα είναι το κτίριο του ειδησεογραφικού πρακτορείου «RIA 

Novosti»). Επίσης, κατασκευάστηκε το ξενοδοχειακό συγκρότηµα «Ιζµαΐλοβο», που 

µπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ «Γκίνες» ως το µεγαλύτερο ξενοδοχειακό κέντρο της 
Ευρώπης, µε συνολική χωρητικότητα 10 χιλιάδων θέσεων. Τέλος, 
ανακατασκευάστηκε το µεγαλύτερο στάδιο της χώρας, «Λουζνικί». 

Για τους Ολυµπιακούς Αγώνες, άλλαξε πρόσωπο και το φηµισµένο Μετρό της 
Μόσχας. Για τους αλλοδαπούς, η είσοδος στον «υπόγειο» της σοβιετικής 
πρωτεύουσας ήταν σαν να µπαίνουν σε µουσείο! Τόσο όµορφο και επιβλητικό 

έδειχνε στα µάτια των ξένων το Μετρό. Στους σταθµούς προστέθηκαν σύγχρονες 
κυλιόµενες σκάλες και ηλεκτρονικά ρολόγια που έδειχναν το χρόνο µε ακρίβεια 

δευτερολέπτου. Τα βαγόνια εφοδιάστηκαν µε πιο φωτεινές λάµπες φθορισµού και οι 
ανακοινώσεις στους σταθµούς ακουγόντουσαν σε δύο γλώσσες: Ρωσικά και Αγγλικά. 

Και τα στοιχεία που αναγράφονταν στο ενιαίο εισιτήριο στα µέσα µαζικής µεταφοράς 
ήταν γραµµένα στα Ρωσικά, στα Αγγλικά, στα Γερµανικά και στα Γαλλικά. 

Μποϋκοτάζ 
Το ∆εκέµβριο του 1979, η εισβολή των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν δηµιούργησε 

ένα κίνηµα διαµαρτυρίας, µε πρωτοβουλία των Ηνωµένων Πολιτειών και που 

οδήγησε σε µαζικό µποϋκοτάζ των Ολυµπιακών Αγώνων της Μόσχας. 

Το µποϋκοτάζ χρησιµοποιήθηκε ως µέσο πίεσης από τους Αµερικανούς, κατά την 

τότε περίοδο του ψυχρού πολέµου. Ο πρόεδρος Τζίµυ Κάρτερ, στις 20 

Ιανουαρίου1980 έστειλε στο Κρεµλίνο το εξής τελεσίγραφο: "Αν σε ένα µήνα το 

αργότερο, τα στρατεύµατά σας δεν αποχωρήσουν από το Αφγανιστάν, η αµερικανική 

ολυµπιακή οµάδα δε θα ταξιδέψει στη Μόσχα, ενώ θα ζητήσουµε και από άλλες 
χώρες να πράξουν το ίδιο". 

Μετά από διαπραγµατεύσεις, και µε την υποθετική ιδέα διοργάνωσης των Αγώνων 

στην Ελλάδα, η ∆ΟΕ και ο πρόεδρος Λόρδος Κίλανιν έπεισαν για κάποιες 
παραχωρήσεις από τη µεριά του Λεονίντ Μπρέζνιεφ, όπως την παρέλαση υπό την 

Ολυµπιακή σηµαία. Παρ'όλα αυτά, η Ουάσιγκτον δεν έκανε ούτε βήµα πίσω από το 

µποϋκοτάζ των Αγώνων. 

Ανάµεσα στις χώρες που δεν ταξίδεψαν στη Μόσχα, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Νότια 

Κορέα και η ∆υτική Γερµανία οι οποίες ευθυγραµµίστηκαν µε τις αµερικανικές 
θέσεις. Όµως και 28 µουσουλµανικές χώρες συµµετείχαν στο µποϋκοτάζ, αφού η 

εισβολή στο Αφγανιστάν θεωρήθηκε ότι ισοδυναµούσε µε επίθεση στο Ισλάµ. 

 

 



Χώρες που συμμετείχαν στο μποϋκοτάζ το 1980 : 

 Αλβανία 

 Δυτική 

Γερμανία 
 

 Αντίγκουα 

και 

Μπαρμπούντ

α 

 Σαουδική 

Αραβία 

 Αργεντινή 

 Μπαχάμες 

 Μπαχρέιν 

 Μπελίζ 

 
Βερμούδες 

 Βολιβία 

 Καναδάς 

 Κέιμαν 

Νήσοι 

 Χιλή 

 Κίνα 

 Λαϊκή 

Δημοκρατία 

του Κονγκό 

 Νότια 

Κορέα 

 Αίγυπτος 

 ΗΠΑ 

 Φίτζι 

 Γκάμπια 

 Γκάνα 

 Αϊτή 

 Ονδούρα 

 Ινδία 

 Ιράν 

 Ισραήλ 

 Ιαπωνία 

 Κένυα 

 Λιβερία 

 
Λίχτενσταϊν 

 Μαλάουι 

 Μαλαισία 

 
Μαυριτανία 

 
Μαυρίκιος 

 Μαρόκο 

 Μονακό 

 Νορβηγία 

 Πακιστάν 

 Παπούα 

Νέα Γουινέα 

 
Παραγουάη 

 
Φιλιππίνες 

 Ελ 

Σαλβαδόρ 

 
Σιγκαπούρη 

 Σομαλία 

 
Σουαζιλάνδη 

 Ταϊβάν 

 Ταϊλάνδη 

 Τουρκία 

 
Ουρουγουάη 

 
Αμερικανικές 

Παρθένοι 

Νήσοι 
 

 

 

 



 

 

 

 



ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

Αθλητικό Κέντρο Σταδίου Λένιν 

• Ολυµπιακό Στάδιο: Τελετές, Στίβος, Ποδόσφαιρο (τελικός), Ιππασία 

• Σάλα Σπορ: Πετοσφαίριση 

• Παλαί ντε Σπορ: Γυµναστική, Τζούντο 

• Σάλα Druzhba: Πετοσφαίριση 

Αθλητικό Κέντρο Ολυµπίσκι 

• Κλειστό Ολυµπιακό Στάδιο: Καλαθοσφαίριση, Πυγµαχία 

• Ολυµπιακή Πισίνα: Κολύµβηση, Καταδύσεις, Υδατοσφαίριση 

 

Αθλητικό Κέντρο ΤΣΣΚΑ Μόσχας 

• Κέντρο Αθλητισµού ΤΣΣΚΑ: Πάλη 

• Κέντρο Ποδοσφαίρου ΤΣΣΚΑ: Ξιφασκία 

• Παλαί ντε Σπορ: Καλαθοσφαίριση, Μοντέρνο Πένταθλο 

Μητροπολιτική περιοχή Μόσχας 

• Στάδιο ∆υναµό Μόσχας: Ποδόσφαιρο 

• Αθλητικό Κέντρο και Στάδιο: Χόκεϊ επί χόρτου 

• Παλαί ντε Σπορ: Χειροσφαίριση 

• Κέντρο Ιππασίας: Ιππασία, Μοντέρνο Πένταθλο 

• Παλαί ντε Σπορ Ισµαϊλοβο: 'Αρση Βαρών 

• Παλαί ντε Σπορ Σοκολνίκι: Χειροσφαίριση 

• Κέντρο Σκοποβολής: Σκοποβολή, Μοντέρνο Πένταθλο 

Αθλητικό Κέντρο Krylatskoye 

• Ολυµπιακή Λίµνη: Κανόε/Καγιάκ, Κωπηλασία 

• Ολυµπιακό Ποδηλατοδρόµιο: Ποδηλασία πίστας 

• Κέντρο Τοξοβολίας: Τοξοβολία 

Ευρύτερη Περιοχή Μόσχας 

• Οι αγώνες 1ου γύρου του ολυµπιακού τουρνουά ποδοσφαίρου έγιναν στο 

Λένινγκραντ, Μινσκ (Λευκορωσία) και Κίεβο (Ουκρανία). 

• Η Ιστιοπλοϊα έγινε στο ναυτικό κέντρο της Πιρίτα, στο Τάλλιν της Εσθονίας 



 

 

 



 

 

 

 



ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΗΧΑΝ 

Οι 80 συμμετέχουσες χώρες 

(Ο αριθμός των αθλητών σε παρένθεση) 

Αφρική Αμερική Ασία Ευρώπη Ωκεανία 

Χώρες που 
παρέλασαν με τη 

σημαία τους 

    

  Αφγανιστάν 

(11) 

  Αλγερία (59) 

  Ανγκόλα (13) 

  Μπενίν (17) 

  Μποτσουάνα 

(7) 

  Καμερούν (26) 

  Δημοκρατία 

του Κονγκό (23) 

  Αιθιοπία (41) 

•  Γουινέα (9) 

•  Λεσότο (5) 

•  Λιβύη (32) 

•  
Μαδαγασκάρη (11) 

•  Μάλι (7) 

•  Μοζαμβίκη 

(14) 

  Νιγηρία (44) 

  Ουγκάντα (13) 

  Σενεγάλη (32) 

  Σεϋχέλλες (11) 

  Σιέρα Λεόνε 

(14) 

  Τανζανία (41) 

  Ζάμπια (40) 

  Ζιμπάμπουε 

(46) 

  Βραζιλία 

(109) 

  Κολομβία 

(23) 

  Κόστα Ρίκα 

(30) 

•  Κούβα 

(216) 

  Ισημερινός 

(11) 

•  
Γουατεμάλα 

(10) 

  Γουιάνα (8) 

  Τζαμάικα 

(18) 

  Μεξικό (45) 

•  
Νικαράγουα (5) 

  Περού (30) 

  Δομινικανή 

Δημοκρατία(6) 

  Τρινιντάντ 

και 

Τομπάγκο(9) 

•  
Βενεζουέλα (38) 

  Μιανμάρ (2) 

•  Βόρεια 

Κορέα (50) 

•  Ινδία (74) 

•  Ιράκ (44) 

  Ιορδανία (4) 

  Κουβέιτ (58) 

•  Λάος (19) 

  Λίβανος (17) 

  Μογγολία 

(43) 

  Νεπάλ (11) 

  Σρι Λάνκα (4) 

•  Συρία (69) 

  Βιετνάμ (30) 

  Αυστρία (89) 

  Βουλγαρία 

(295) 

  Κύπρος (14) 

  Φινλανδία 

(124) 

  Ελλάδα (42) 

•  Ουγγαρία 

(279) 

  Ισλανδία (9) 

  Μάλτα (8) 

•  Πολωνία 

(320) 

  Ανατολική 

Γερμανία (362) 

•  Ρουμανία 

(243) 

•  Σουηδία 

(148) 

•  
Τσεχοσλοβακία 

(216) 

•  
Γιουγκοσλαβία 

(162) 

  ΕΣΣΔ (506) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Χώρες που 
παρέλασαν με την 

ολυμπιακή 
σημαία 

    

   Πουέρτο 

Ρίκο (3) 

   Ανδόρρα (2) 

  Βέλγιο (61) 

  Αυστραλία 

(126) 



  Δανία (63) 

  Ισπανία (159) 

  Γαλλία (125) 

  Ιρλανδία (48) 

  Ιταλία (163) 

•  
Λουξεμβούργο 

(3) 

•  Ολλανδία 

(86) 

  Πορτογαλία 

(11) 

•  Ηνωμένο 

Βασίλειο (231) 

•  Άγιος 

Μαρίνος (17) 

  Ελβετία (84) 

Χώρες που 
παρέλασαν με τη 

σημαία της 
εθνικής 

ολυμπιακής 
επιτροπής 

    

    •  Νέα 

Ζηλανδία (5) 

22 χώρες 15 χώρες 13 χώρες 28 χώρες 2 χώρες 

 

 

Η Ελληνική Συµµετοχή στους Ολυµπιακούς 
Αγώνες της Μόσχας 

Η Ελλάδα κατέκτησε τρία µετάλλια στη Μόσχα: ένα χρυσό και δύο χάλκινα. Ο 

Στέλιος Μηγιάκης κατέκτησε το χρυσό στην κατηγορία 62 κιλών της 
ελληνορωµαϊκής πάλης και ο Γιώργος Χατζηιωαννίδης το χάλκινο στη ελευθέρα 

πάλη. Το δεύτερο χάλκινο ήλθε από τον Τάσο Μπουντούρη (µε τους Τάσο 

Γαβριηλίδη και Άρη Ρεπανάκη πλήρωµα) στην κατηγορία Σόλινγκ της ιστιοπλοΐας. 

Την 5η θέση κατέλαβε ο Γιώργος Ποικιλίδης στην πάλη, 8η θέση από τον Γιώργο 

Ποζίδη και Νίκο Ηλιάδη στην άρση βαρών, αλλά και από τον Κώστα Κοντοµανώλη 

στο σκιφ της κωπηλασίας. 

 



ΑΘΛΗΤΕΣ 

 

Συμμετέχοντες 

αθλητές 

-Άνδρες αθλητές 

-Γυναίκες αθλητές 

 

5.179 

4.064 

1.115 

 

• Ο ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΜΥΓΑΚΗΣ 
Γεννήθηκε στις 5 Μαΐου 1952 στο Ρέθυµνο. Σε µικρή ηλικία αναδείχτηκε 

πρωταθλητής Ελλάδος στην κατηγορία 52 κιλών. Συνολικά έχει κατακτήσει 6 

Πανελλήνια Πρωταθλήµατα. Πήρε µέρος σε τέσσερις Ολυµπιάδες (1972 στο 

Μόναχο, 1976 στο Μόντρεαλ, 1980 στη Μόσχα, 1984 στο Λος Άντζελες). Το 1980, 

στους Ολυµπιακούς Αγώνες στη Μόσχα, κατέκτησε το χρυσό στην κατηγορία 62 

κιλών της ελληνορωµαϊκής και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατέκτησε 

χρυσό µετάλλιο στο άθληµα αυτό. Στην ίδια διοργάνωση, ο Γιώργος Χατζηιωαννίδης 
κατέκτησε το χάλκινο στην ελευθέρα πάλη.Ηταν Ιούλιος του 1980 όταν ο Στέλιος 
Μυγιάκης ξεκινούσε τις προσπάθειές του στους Ολυµπιακούς αγώνες της Μόσχας 
στο άθληµα της Ελληνορωµαϊκής πάλης στην κατηγορία τω 62 κιλών. 

Έχοντας κατακτήσει χρυσό ευρωπαϊκό και 4η θέση στο Παγκόσµιο της προηγούµενη 

χρονιά ο Έλληνας παλαιστής σίγουρα ήταν από τα δυνατά ονόµατα της κατηγορίας, 
αλλά οι Ολυµπιακοί είναι το αποκορύφωµα του αγωνίσµατος και το γεγονός ότι µέχρι 
τότε κανένας Έλληνας δεν είχε κατακτήσει Χρυσό µετάλλιο στο άθληµα είναι 
χαρακτηριστικό. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



•  Νταβίντοβα 
 

Η κορυφή στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Μόσχας 

Το 1980 ήταν ιδιαίτερη χρονιά για τον σοβιετικό αθλητισµό. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες 
θα διεξάγονταν στη Μόσχα και οι επιτυχίες των αθλητών αποτελούσαν 

προτεραιότητα για το καθεστώς.Στην ενόργανη γυµναστική γυναικών, βασικές 
αντίπαλοι ήταν οι οµάδες της Ρουµανίας και της Ανατολικής Γερµανίας. Η Γελένα 

Νταβίντοβα θα ήταν και, πάλι, αναπληρωµατική. Οι εµφανίσεις της, όµως, στο 

Κύπελλο της ΕΣΣ∆ δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους προπονητές. Η µικρή 

κατάφερε να εκτελέσει δύσκολα ασκησιολόγια (σε ένα από τα προγράµµατά της 
περιλαµβανόταν και µία άσκηση την οποία είχε εκτελέσει η Ολγα Κόρµπουτ το 1974 

και έκτοτε καµιά γυµνάστρια δεν µπόρεσε να την ολοκληρώσει). 

Ο Ρουµάνος προπονητής Μπέλα Κάρολι αποκάλεσε, σε συνέντευξή του, τη Γελένα 

ως τη βασική αντίπαλο της Κοµανέτσι στη διοργάνωση του 1980 αλλά οι προπονητές 
της τη συµπεριέλαβαν την τελευταία στιγµή στη βασική οµάδα. Αξίζει θα θυµίσουµε 

ότι µία από τις καλύτερες αθλήτριες της χώρας, η Γελένα Μούχινα παρέλυσε ύστερα 

από ένα ατύχηµα στην προπόνηση. Η Νταβίντοβα βρέθηκε από την πρώτη στιγµή 

δίπλα της.Στους Ολυµπιακούς στη Μόσχα, η Γελένα αναδείχθηκε η «βασίλισσα» της 
ενόργανης. Κατέκτησε το χρυσό µετάλλιο στο σύνθετο ατοµικό και άφησε πίσω της 
κορυφαίες αθλήτριες όπως η Κοµανέτσι. Την επόµενη χρονιά αγωνίστηκε στο 

παγκόσµιο πρωτάθληµα και βοήθησε για να βρεθεί η οµάδα της χώρας της στην 

πρώτη θέση του βάθρου. Το 1982, ένας τραυµατισµός την τρόµαξε και αποφάσισε να 

αποσυρθεί για να µην έχει την «τύχη» της Μούχινα. Παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια 

και µετακόµισε στον Καναδά όπου ακόµη και σήµερα προπονεί τις αθλήτριες της 
χώρας και τους δείχνει τις περίτεχνες ασκήσεις που εκτελούσε στη δοκό ισορροπίας. 

  



 

 

 



ΜΕΤΑΛΛΙΑ 

Πίνακας Μεταλλίων 

Θέση Χώρα    Σύνολο 

1  ΕΣΣΔ 80 69 46 195 

2  Ανατολική 

Γερμανία 

47 37 42 126 

3  Βουλγαρία 8 16 17 41 

4  Κούβα 8 7 5 20 

5  Ιταλία 8 3 4 15 

6  Ουγγαρία 7 10 15 32 

7  Ρουμανία 6 6 13 25 

8  Γαλλία 6 5 3 14 

9  Ηνωμένο 

Βασίλειο 

5 7 9 21 

10  Πολωνία 3 14 15 32 

11  Σουηδία 3 3 6 12 

12  Φινλανδία 3 1 4 8 

13  
Τσεχοσλοβακία 

2 3 9 14 

14  
Γιουγκοσλαβία 

2 3 4 9 

15  Αυστραλία 2 2 5 9 

16  Δανία 2 1 2 5 

17  Βραζιλία 2 0 2 4 

  Αιθιοπία 2 0 2 4 

19  Ελβετία 2 0 0 2 

20  Ισπανία 1 3 2 6 

21  Αυστρία 1 2 1 4 

22  Ελλάδα 1 0 2 3 

23  Βέλγιο 1 0 0 1 

  Ινδία 1 0 0 1 

  
Ζιμπάμπουε 

1 0 0 1 

26  Βόρεια 

Κορέα 

0 3 2 5 

27  Μογγολία 0 2 2 4 

28  Τανζανία 0 2 0 2 

29  Μεξικό 0 1 3 4 

30  Ολλανδία 0 1 2 3 

31  Ιρλανδία 0 1 1 2 

32  Ουγκάντα 0 1 0 1 

  
Βενεζουέλα 

0 1 0 1 

34  Τζαμάικα 0 0 3 3 

35  Γουιάνα 0 0 1 1 

  Λίβανος 0 0 1 1 

Σύνολο  204 204 223 631 

      



 

 

 

 

 



 
 

 



ΒΙΝΤΕΟ  

 

• Moscow Olympics 1980 Closing ceremony 

with Misha! 

 

• Moscow 1980 Olympic Games Highlights 

 

• Weightlifting Failure & Success - Moscow 

1980 Olympics 

 

• Miruts Yifter - 5000m - 1980 Moscow 

Olympics 

 



Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες

  

 

Οι Θερινοί Ολυµπιακοί 
1984, οι Αγώνες της
Ολυµπιάδας της σύγχρονης
διοργανώθηκαν 

Άντζελες των Ηνωµένων
Πολιτειών από τις 28 Ιουλίου
και τις 12 Αυγούστου. 

Ήταν οι τρίτοι συνεχόµενοι
Ολυµπιακοί Αγώνες 
σηµαδεύτηκαν από µποϋκοτάζ
Αυτή τη φορά η ΕΣΣ∆ και
του ανατολικού µπλοκ 

επικαλούµενες λόγους ασφαλείας
όµως ήταν φανερό πως επρόκειτο
για απάντηση στο µποϋκοτάζ
Αµερικανών το 1980. Για
φορά οι Αγώνες έγιναν
κρατική οικονοµική ενίσχυση
παρουσίασαν µεγάλα κέρδη

Πήραν µέρος 141 χώρες µε
αθλητές, σε 221 αγωνίσµατα
αθληµάτων. Ο Αµερικανός
σπρίντερ, Καρλ Λιούις
αθλητής των Αγώνων µε
µετάλλια. 

Εκλογή 

Η επιλογή του Λος Άντζελες
διοργανώτρια πόλη των Αγώνων
της 23ης Ολυµπιάδας έγινε
80η Σύνοδο της ∆ΟΕ στην Αθήνα
στις 18 Μαΐου 1978. Ήταν η
µοναδική υποψήφια πόλη µετά
απόσυρση της Τεχεράνης.

Οι ΗΠΑ υποδέχτηκαν για τρίτη
φορά τους Ολυµπιακούς Αγώνες
µετά το 1904 και 1932. Μετά
το Παρίσι και το Λονδίνο 

Άντζελες έγινε η τρίτη πόλη
διοργανώνει δύο φορές τους
Αγώνες. 

Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες 

Λος Άντζελες 1984 

Ολυµπιακοί Αγώνες 
της 23ης 

σύγχρονης εποχής, 
στο Λος 

Ηνωµένων 

Ιουλίου έως 

συνεχόµενοι 
Αγώνες που 

µποϋκοτάζ. 
και οι χώρες 

µπλοκ απείχαν, 

λόγους ασφαλείας, 
πως επρόκειτο 

µποϋκοτάζ των 

Για πρώτη 

έγιναν χωρίς 
ενίσχυση και 
κέρδη. 

χώρες µε 6.829 

αγωνίσµατα των 21 

Αµερικανός 
Λιούις ήταν ο 

Αγώνων µε 4 χρυσά 

Άντζελες ως 
των Αγώνων 

έγινε στην 

στην Αθήνα, 

Ήταν η 

πόλη µετά την 

. 

υποδέχτηκαν για τρίτη 

Ολυµπιακούς Αγώνες, 
Μετά 

 το Λος 
τρίτη πόλη που 

φορές τους 

Αγώνες της 23ης Ολυμπιάδας

Τόπος διεξαγωγής Λος Άντζελες

Συμμετέχουσες χωρες 140 

Συμμετέχοντες αθλητές 

-Άνδρες αθλητές 

-Γυναίκες αθλητές 

 

6.829 

5.263 

1.566 

Αγωνίσματα 221 τελικοί από 23 αθλήματα

Τελετή έναρξης 28 Ιουλίου 1984

Τελετή λήξης 12 Αυγούστου

Κήρυξη της έναρξης 
Ρόναλντ Ρήγκαν

(Πρόεδρος) 

Άναμα Βωμού της Ράφερ Τζόνσον

Ολυμπιακός Όρκος 

-αθλητών 

-κριτών 

 

Έντουιν Μόουζες

Σάρον Βέμπερ

Μασκότ Σαμ, ο αετός

 

Αγώνες της 23ης Ολυμπιάδας 

 

Λος Άντζελες  ΗΠΑ 

221 τελικοί από 23 αθλήματα 

1984 

12 Αυγούστου 1984 

Ρόναλντ Ρήγκαν 

 

ζόνσον 

τουιν Μόουζες 

Σάρον Βέμπερ 

Σαμ, ο αετός 



Σύµβολα 

Το λογότυπο των Ολυµπιακών Αγώνων του Λος 
Άντζελες, αποτελείται από τρία αστέρια, παγκόσµιο 

σύµβολο, µε τα χρώµατα της σηµαίας των ΗΠΑ. Οι 
οριζόντιες γραµµές συµβολίζουν την ταχύτητα µε την 

οποία οι αθλητές προσπαθούν να φτάσουν στο στόχο 

τους. 

Η µασκότ είναι ο Σαµ, ο αετός. Ο αετός είναι το 

σύµβολο της χώρας και σχεδιάστηκε από τον Ρόµπερτ 
Μουρ, από τα στούντιο της Ντίσνεϊ. Ο σκοπός του ήταν 

να δηµιουργήσει µια µασκότ που να είναι αγαπητή στα 

παιδιά. 

Η Ολυµπιακή δάδα φέρει την επιγραφή, "Games of the XXIII Olympiad Los Angeles 

1984", (Αγώνες της 23ης Ολυµπιάδας Λος Άντζελες 1984) αλλά και το τρίπτυχο 

Citius, Altius, Fortius (πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά). Το σχέδιο στην κορυφή 

της δάδας αναπαριστά το Ολυµπιακό στάδιο του Λος Άντζελες. 

Ο συνθέτης Τζον Ουίλλιαµς, είναι ο συνθέτης του επίσηµου θέµατος των Αγώνων µε 

τίτλο "Olympic Fanfare" και είναι ένα από τα πιο αναγωρίσιµα κοµµάτια που 

αφορούν τους Ολυµπιακούς Αγώνες. 

Μποϋκοτάζ 

Μετά το 1976 και το 1980, αυτή τη φορά ήταν οι σειρά των κοµµουνιστικών χωρών 

να µην συµµετάσχουν στους Ολυµπιακούς Αγώνες. Στις αρχές 
του 1984 η ΕΣΣ∆ έκανε γνωστό ότι δεν σκοπεύει να στείλει τους αθλητές της στο 

Λος Άντζελες. Την ακολούθησε η πλειοψηφία των χωρών του ανατολικού µπλοκ µε 

την Ανατολική Γερµανία και την Κούβα. 

Επίσηµη αιτία της αποχής, ήταν οι λόγοι ασφαλείας αλλά και η πολιτική µε την οποία 

οι ΗΠΑ διαχειρίζονταν τους Αγώνες. Στην πραγµατικότητα ήταν µια απάντηση στο 

µποϋκοτάζ του 1980 και µίας πρώτης τάξεως ευκαιρία υποβάθµισης των Αγώνων. Το 

60% των µεταλλίων στο Μόντρεαλ, είχαν κερδίσει οι χώρες που συµµετείχαν στο 

µποϋκοτάζ. 

Οι µόνες κοµµουνιστικές χώρες που αψήφισαν την πολιτική της Μόσχας και πήραν 

κανονικά µέρος ήταν η Γιουγκοσλαβία, η Ρουµανία και η Κίνα. Μάλιστα για 

τη Ρουµανία, οι διοργανωτές πλήρωσαν όλα τα έξοδα µετάβασης και διαµονής στο 

Λος Άντζελες. 

Χώρες που συµµετείχαν στο µποϋκοτάζ: 

Αφγανιστάν 

Ανατολική Γερµανία 

Ανγκόλα 

Βουλγαρία 

Κούβα 

Βόρεια Κορέα 

Αιθιοπία 

Ουγγαρία 

Λάος 

Μογγολία 

Πολωνία 

Τσεχοσλοβακία 

ΕΣΣ∆ 

Βιετνάµ 



Το Ιράν, η Αλβανία και η 

του Λος Άντζελες, για διαφορετικούς

 

 

Συµµετέχουσες χώρες

Παρά το µποϋκοτάζ, 140 χώρες
φορά συµµετείχαν 20 

χώρες: Μπαχρέιν, Μπανγκλαντές
Γουινέα, Νησιά Σολοµόντα
Νήσοι, Μαυρίκιος, Μαυριτανία
Γουινέα, Κατάρ, Ρουάντα,

Για πρώτη φορά η Κίνα συµµετέχει

 

 

 

Αφρική Αμερική

• 
 Αλγερία (32) 

• 
 Μπενίν (3) 

• 
 Μποτσουάνα

 (7) 

• 
 Καμερούν (49

) 

• 
 Κεντροαφρικ

ανική 

Δημοκρατία(2

) 

• 
 Δημοκρατία 

του 

Κονγκό (10) 

•  Ακτή 

Ελεφαντοστο

ύ (12) 

• 
 Τζιμπουτί (3) 

• 
 Αίγυπτος (11

4) 

• 

• 
 Ολλανδικές 

Αντίλλες

• 
 Αργεντινή

) 

• 
 Αντίγκουα και 

Μπαρμπούντα

(13) 

• 
 Μπαχάμες

2) 

• 
 Μπαρμπάντο

ς (16)

• 
 Μπελίζ

• 
 Βερμούδες

2) 

• 
 Βολιβία

• 
 Βραζιλία

) 

•  Κέιμ

Νήσοι

 Λιβύη δεν συµµετείχαν επίσης στους Ολυµπιακούς
για διαφορετικούς όµως λόγους από το ανατολικό µπλοκ

χώρες 

, 140 χώρες συµµετείχαν στους Ολυµπιακούς Αγώνες

Μπανγκλαντές, Μπουτάν, Τζιµπουτί, Γκάµπια, Γρενάδα
Σολοµόντα, Βρετανικοί Παρθένοι 

Μαυριτανία, Οµάν, Παπούα Νέα 

, Σαµόα, Ταϊπέι, Τόνγκα, Υεµένη και Ζαΐρ. 

συµµετέχει στους Θερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες

Οι 140 αποστολές 

Αμερική Ασία Ευρώπη 

Ολλανδικές 

Αντίλλες (8) 

Αργεντινή (87

Αντίγκουα και 

Μπαρμπούντα

Μπαχάμες (2

Μπαρμπάντο

(16) 

Μπελίζ (11) 

Βερμούδες (1

Βολιβία (12) 

Βραζιλία (151

Κέιμαν 

Νήσοι (8) 

• 
 Μπανγκλαντ

ές (1) 

• 
 Μπουτάν (6) 

• 
 Μπαχρέιν (1

0) 

• 
 Κίνα (219) 

•  Νότια 

Κορέα (204) 

• 
 Ηνωμένα 

Αραβικά 

Εμιράτα (7) 

•  Χονγκ 

Κονγκ (48) 

• 
 Ινδία (48) 

• 
 Ινδονησία (1

6) 

• 
 Ιράκ (24) 

• 
 Ισραήλ (31) 

•  Δυτική 

Γερμανία (394) 

• 
 Ανδόρρα (2) 

• 
 Αυστρία (102) 

•  Βέλγιο (67) 

• 
 Κύπρος (10) 

•  Δανία (63) 

• 
 Ισπανία (185) 

• 
 Φινλανδία (88) 

• 
 Γαλλία (243) 

• 
 Ελλάδα (51) 

• 
 Ιρλανδία (43) 

• 
 Ισλανδία (32) 

• 
 Ιταλία (305) 

• 
 Λίχτενσταϊν (7) 

• 

Ολυµπιακούς Αγώνες 
ανατολικό µπλοκ. 

Αγώνες. Για πρώτη 

Γρενάδα,Ισηµερινή 

Αγώνες. 

Ωκεανία 

 

• 
 Αυστραλία 

(246) 

• 
 Φίτζι (15) 

•  Νέα 

Ζηλανδία (1

30) 

• 
 Παπούα 

Νέα 

Γουινέα (7) 

•  Νήσοι 

Σολομώντα 

(3) 

• 
 Σαμόα (8) 

• 
 Τόνγκα (7) 



 Γκαμπόν (4) 

• 
 Γκάμπια (7) 

• 
 Γκάνα (23) 

• 
 Γουινέα (3) 

• 
 Ισημερινή 

Γουινέα (5) 

• 
 Κένυα (60) 

• 
 Λεσότο (4) 

• 
 Λιβερία (9) 

• 
 Μαδαγασκάρ

η (4) 

• 
 Μαλάουι (15) 

•  Μάλι (4) 

• 
 Μαρόκο (40) 

• 
 Μαυρίκιος (4

) 

• 
 Μαυριτανία (

4) 

• 
 Μοζαμβίκη (

9) 

• 
 Νίγηρας (3) 

• 
 Νιγηρία (33) 

• 
 Ουγκάντα (26

) 

• 
 Ρουάντα (3) 

• 
 Σενεγάλη (24) 

• 
 Σεϋχέλλες (9) 

•  Σιέρα 

Λεόνε (7) 

• 
 Σομαλία (7) 

• 
 Σουδάν (5) 

• 
 Σουρινάμ (5) 

 

• 
 Καναδάς

) 

•  Χιλή

• 
 Κολομβία

•  Κόστα 

Ρίκα (28)

•  Ελ 

Σαλβαδόρ

• 
 Ισημερινός

0) 

• 
 ΗΠΑ 

• 
 Γρενάδα

• 
 Γουατεμάλα

24) 

• 
 Γουιάνα

•  Αϊτή

• 
 Ονδούρα

• 
 Τζαμάικα

• 
 Μεξικό

• 
 Νικαράγουα

25) 

• 
 Παναμάς

• 
 Παραγουάη

14) 

• 
 Περού

•  Πουέρτο 

Ρίκο (51)

• 
 Δομινικανή 

Δημοκρατία

9) 

• 
 Σουρινάμ

• 
 Τρινιντάντ και 

Τομπάγκο

• 
 Ουρουγουάη

(19) 

• 
 Βενεζουέλα

6) 

Καναδάς (439

Χιλή (57) 

Κολομβία (37) 

Κόστα 

(28) 

Ελ 

Σαλβαδόρ (10) 

Ισημερινός (1

 (615) 

Γρενάδα (7) 

Γουατεμάλα (

Γουιάνα (6) 

Αϊτή (4) 

Ονδούρα (12) 

Τζαμάικα (45) 

Μεξικό (99) 

Νικαράγουα (

Παναμάς (8) 

Παραγουάη (

Περού (38) 

Πουέρτο 

(51) 

Δομινικανή 

Δημοκρατία (3

Σουρινάμ (5) 

Τρινιντάντ και 

Τομπάγκο (16) 

Ουρουγουάη 

Βενεζουέλα (2

• 
 Ιαπωνία (247

) 

• 
 Ιορδανία (12

) 

• 
 Κουβέιτ (23) 

• 
 Λίβανος (21) 

• 
 Μαλαισία (2

1) 

• 
 Μιανμάρ (1) 

• 
 Νεπάλ (11) 

• 
 Ομάν (16) 

• 
 Πακιστάν (29

) 

• 
 Φιλιππίνες (

20) 

• 
 Κατάρ (27) 

• 
 Σαουδική 

Αραβία (40) 

• 
 Σιγκαπούρη (

5) 

•  Σρι 

Λάνκα (4) 

• 
 Συρία (7) 

• 
 Ταϊβάν (59) 

• 
 Ταϊλάνδη (35

) 

• 
 Τουρκία (47) 

• 
 Υεμένη (2) 

 Λουξεμβούργο 

(5) 

•  Μάλτα (8) 

• 
 Μονακό (8) 

• 
 Νορβηγία (104) 

• 
 Ολλανδία (127) 

• 
 Πορτογαλία (39

) 

• 
 Ρουμανία (125) 

•  Ηνωμένο 

Βασίλειο (338) 

•  Άγιος 

Μαρίνος (19) 

• 
 Ελβετία (129) 

• 
 Σουηδία (176) 

• 
 Γιουγκοσλαβία 

(143) 

 

 

 



• 
 Σουαζιλάνδη 

• (8) 

• 
 Τανζανία (18) 

•  Τσαντ (3) 

•  Τόγκο (6) 

• 
 Τυνησία (23) 

•  Ζαΐρ (8) 

• 
 Ζάμπια (16) 

• 
 Ζιμπάμπουε (

16) 

• 
 Αμερικανικές 

Παρθένοι 

Νήσοι

• 
 Βρετανικές

 

42 χώρες 36 χώρες

Η ελληνική συµµετοχή
Άντζελες 

∆ύο µετάλλια κατέκτησε η

• ∆ηµήτρης Θανόπουλος
ελληνορωµαϊκής πάλης

• Μπάµπης Χολίδης, χάλκινο
ελληνορωµαϊκής πάλης

 

Στην οκτάδα βρέθηκαν: 

• Κώστας Κοντοµανώλης
• Νίκος Ηλιάδης, 9ος στην
• Γιάννης Γέροντας, 7ος στην
• Ηλίας Χατζηπαυλής/Λεωνίδας

ιστιοπλοϊας 
• Τάσος Μπουντούρης/∆ηµήτρης

κατηγορία "Soling" της
• Εθνική οµάδα υδατοσφαίρισης

Σταθάκης, Ανδρέας Γκούνας
Κεφαλογιάννης, Τάσος
Αρώνης, Μάρκελλος Σιταρένιος
Σταύρος Γιαννόπουλος

• Ηρακλής ∆εσκουλίδης
• Παναγιώτης Ποικιλίδης
• Γιώργος Ποικιλίδης, 6ος
• Γιώργος Ποζίδης, 6ος στην
• Γιώργος Στεφανόπουλος

Αμερικανικές 

Παρθένοι 

Νήσοι(33) 

Βρετανικές 

36 χώρες 30 χώρες 25 χώρες 

συµµετοχή στους Ολυµπιακούς Αγώνες του

κατέκτησε η Ελλάδα στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1984

Θανόπουλος, ασηµένιο µετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών
πάλης 

Χολίδης χάλκινο µετάλλιο στην κατηγορία 57 κιλών της
πάλης 

Κοντοµανώλης, 6ος στην κωπηλασία 

ος στην κατηγορία 90κ. της άρσης βαρών 

ος στην κατηγορία 110κ. της άρσης βαρών 

Χατζηπαυλής/Λεωνίδας Πελεκανάκης, 6οι στην κατηγορία "Star" 

Μπουντούρης/∆ηµήτρης ∆εληγιάννης/Γιώργος Σπιρίδης, 6οι
 "Soling" της ιστιοπλοίας 

υδατοσφαίρισης (Ιωάννης Βόσος, Σπύρος Καπράλος
Ανδρέας Γκούνας, Κυριάκος Γιαννόπουλος, Αριστείδης

Τάσος Παπαναστασίου, ∆ηµήτρης Σελετόπουλος, Αντώνης
Μάρκελλος Σιταρένιος, Γιώργος Μαυρωτάς, Ξενοφών Μουδάτσιος
Γιαννόπουλος), 8η θέση στην υδατοσφαίριση 

∆εσκουλίδης, 7ος στην κατηγορία 82κ. της ελευθέρας πάλης
Ποικιλίδης, 8ος στην κατηγορία υπερβαρέων της ελευθέρας

Ποικιλίδης, 6ος στην κατηγορία 100κ. της ελευθέρας πάλης
ος στην κατηγορία 90κ. της ελληνορωµαϊκής πάλης

Στεφανόπουλος 5ος στην κατηγορία 91κ. της πυγµαχίας 

7 χώρες 

Αγώνες του Λος 

1984 

κιλών της 

κιλών της 

κατηγορία "Star" της 

Σπιρίδης, 6οι στην 

Καπράλος, Σωτήρης 
Αριστείδης 

Σελετόπουλος, Αντώνης 
Ξενοφών Μουδάτσιος, 

ελευθέρας πάλης 
ελευθέρας πάλης 
πάλης 

ελληνορωµαϊκής πάλης 



Μπάµπης Χολίδης 

Ο Μπάµπης Χολίδης είναι αθλητής της ελληνορωµαϊκής πάλης και ολυµπιονίκης. 
Γεννήθηκε στο Καζακστάν στις 1 Οκτωβρίου το 1956. Το 1968 έκανε τα βήµατα στο 

άθληµα της πάλης. Έχει λάβει µέρος σε τέσσερις Ολυµπιάδες (1976-Μόντρεαλ,1980-

Μόσχα, 1984-Λος Άντζελες, 1988-Σεούλ) και έχει κατακτήσει 2 ολυµπιακά 

µετάλλια. Από το 1998 µέχρι και το 2000 υπήρξε προπονητής της εθνικής οµάδας 
ανδρών µαζί µε τον ∆ηµήτρη Θανόπουλο και τον Αριστείδη Γρηγοράκη.  

∆ηµήτρης Θανόπουλος 

Ο ∆ηµήτρης Θανόπουλος (2 Αυγούστου 1959-) είναι Έλληνας πρώην αθλητής της 
ελληνορωµαϊκής πάλης και Ολυµπιονίκης.Γεννήθηκε το 

1959 στην Στεµνίτσα της Αρκαδίας. Σε ηλικία 13 ετών 

έρχεται στην Αθήνα και γνωρίζεται µε το άθληµα της 
πάλης. Αναδείχτηκε 9 φορές Πρωταθλητής Ελλάδος ενώ 

είχε και πολλές διακρίσεις εκτός Ελλάδος. Έλαβε µέρος 
σε 3 Ολυµπιάδες (1980-Μόσχα, 1984-Λος Άντζελες, 
1988-Σεούλ). Η µεγαλύτερη του διάκριση ήταν στην 

Ολυµπιάδα του Λος Άντζελες το 1984, όταν και 
κατέκτησε το ασηµένιο µετάλλιο, το δεύτερο µετάλλιο 

στην ελληνορωµαϊκή πάλη µετά τον Στέλιο Μυγιάκη, 

στην κατηγόρια των 82 κιλών. Στην ίδια Ολυµπιάδα ο 

Μπάµπης Χολίδης κατέκτησε ένα ακόµη, το τρίτο, 

χάλκινο µετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. Ο ίδιος 
διετέλεσε από το 1998 µέχρι και το 2000 προπονητής της 
εθνικής οµάδας ελληνορωµαϊκής πάλης ανδρών. Μαζί µε 

τον Γιώργο Ρουµπάνη, ήταν ο άνθρωπος που σκέφτηκε 

και ίδρυσε τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυµπιονικών το 1985. 

Αποκλεισμός 

• Από την ελληνική ολυµπιακή οµάδα αποκλείστηκε η Άννα Βερούλη, η οποία 

βρέθηκε ντοπαρισµένη σε έλεγχο που της έγινε µετά τον προκριµατικό του 

ακοντισµού. 

• Η Άννα Βερούλη (γεννηµένη στην Καβάλα στις 13 Νοεµβρίου 1956) είναι 
παλιά πρωταθλήτρια του ακοντισµού και σήµερα στέλεχος της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

• Υπήρξε µαζί µε τη Σοφία Σακοράφα µία από τις κορυφαίες παγκοσµίως 
αθλήτριες στο αγώνισµα του ακοντισµού κατά το ξεκίνηµα της δεκαετίας του 

'80, ενώ αποτέλεσαν παράλληλα το πρώτο µεταπολεµικό δείγµα ανάκαµψης 
του ελληνικού γυναικείου αθλητισµού σε υψηλό επίπεδο διακρίσεων. 

Άννα Βερούλη 

Ξεκίνησε τον αθλητισµό στα 14 χρόνια της και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 

1993 σε ηλικία 36 ετών. Σηµαντικότερη στιγµή στην καριέρα της υπήρξε η 

κατάκτηση του χρυσού µεταλλίου στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες στίβου το 1982 

στην Αθήνα µε επίδοση 70.02 µέτρα (πρώτο χρυσό µετάλλιο για Ελληνίδα στη 



διοργάνωση), ενώ ακολούθησε
πρώτο Παγκόσµιο πρωτάθληµα
στίβου µε 65.72 µέτρα. 

Την επόµενη χρονιά
Ολυµπιακούς αγώνες 
Άντζελες ήταν η µεγάλη ελπίδα
Ελλάδας για ένα µετάλλιο
µετά από πολλά χρόνια
πιάστηκε να έχει χρησιµοποιήσει
απαγορευµένη ουσία νανδρολόνη
αποκλείστηκε από τους αγώνες
ούτως ή άλλως και αγωνιστικά
58.62 µέτρα και η επίδοση θεωρήθηκε

Μετείχε επίσης και στους 
δεν κατάφερε να προκριθεί
αντίστοιχα. 

  

Πίνακας Μεταλλίων
Θέση 

1  ΗΠΑ

2  Ρουμανία

3  Δυτική Γερμανία

4  Κίνα

5  Ιταλία

6  Καναδάς

7  Ιαπωνία

8  Νέα Ζηλανδία

9  Γιουγκοσλαβία

10  Νότια Κορέα

11  Ηνωμένο Βασίλειο

ακολούθησε ένα χρόνο µετά στο Ελσίνκι το χάλκινο
πρωτάθληµα 

χρονιά στους 
αγώνες του Λος 
µεγάλη ελπίδα της 
µετάλλιο στο στίβο 

χρόνια, ωστόσο 

χρησιµοποιήσει την 

νανδρολόνη και 
τους αγώνες. Είχε 

αγωνιστικά αποκλειστεί στον προκριµατικό γύρο
επίδοση θεωρήθηκε ως µη γενόµενη. 

στους Ολυµπιακούς αγώνες του 1988 και του 1992

προκριθεί στον τελικό, µε επιδόσεις 57.60 µέτρα και

Μεταλλίων 

Χώρα 
   

Σύνολο

ΗΠΑ 83 61 30 174 

Ρουμανία 20 16 17 53 

Δυτική Γερμανία 17 19 23 59 

Κίνα 15 8 9 32 

Ιταλία 14 6 12 32 

Καναδάς 10 18 16 44 

Ιαπωνία 10 8 14 32 

Νέα Ζηλανδία 8 1 2 11 

Γιουγκοσλαβία 7 4 7 18 

Νότια Κορέα 6 6 7 19 

Ηνωμένο Βασίλειο 5 11 21 37 

χάλκινο µετάλλιο στο 

προκριµατικό γύρο µε επίδοση 

1992, όπου και πάλι 
µέτρα και 59.56 µέτρα 

Σύνολο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12  Γαλλία 5 7 16 28 

13  Ολλανδία 5 2 6 13 

14  Αυστραλία 4 8 12 24 

15  Φινλανδία 4 2 6 12 

16  Σουηδία 2 11 6 19 

17  Μεξικό 2 3 1 6 

18  Μαρόκο 2 0 0 2 

19  Βραζιλία 1 5 2 8 

20  Ισπανία 1 2 2 5 

21  Βέλγιο 1 1 2 4 

22  Αυστρία 1 1 1 3 

23 

 Κένυα 1 0 2 3 

 Πορτογαλία 1 0 2 3 

25  Πακιστάν 1 0 0 1 

26  Ελβετία 0 4 4 8 

27  Δανία 0 3 3 6 

28 

 Τζαμάικα 0 1 2 3 

 Νορβηγία 0 1 2 3 

30 

 Πουέρτο Ρίκο 0 1 1 2 

 Νιγηρία 0 1 1 2 

 Ελλάδα 0 1 1 2 

33  Ιρλανδία 0 1 0 1 



 Κολομβία

 Αίγυπτος

 Ακτή Ελεφαντοστού

 Περού

 Συρία

 Ταϊλάνδη

40 

 Τουρκία

 Βενεζουέλα

42  Αλγερία

43 

 Καμερούν

 Ταϊβάν

 Δομινικανή Δημοκρατία

 Ισλανδία

 Ζάμπια

Τελετή έναρξης των ολυµπιακών

Κέντρο των εορτασµών της
η ΕΡΤ κάλυψε τους αγώνες
απεσταλµένους στις Η.Π.Α
στούντιο της Αγίας Παρασκευής
µπορούσαµε να πούµε ,οι πρώτοι
νέας εποχής.Τόσο από πλευράς
κάλυψης όσο και µαζικού ενδιαφέροντος
τηλεοπτικού κοινού.Την τελετή
ο Γιάννης ∆ιακογιάννης
Θεοδωρακόπουλος και ο Φίλιππας
Οι διοργανωτές χρησιµοποίησαν
τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Κολομβία 0 1 0 1 

Αίγυπτος 0 1 0 1 

Ακτή Ελεφαντοστού 0 1 0 1 

Περού 0 1 0 1 

Συρία 0 1 0 1 

Ταϊλάνδη 0 1 0 1 

Τουρκία 0 0 3 3 

Βενεζουέλα 0 0 3 3 

Αλγερία 0 0 2 2 

Καμερούν 0 0 1 1 

Ταϊβάν 0 0 1 1 

Δομινικανή Δημοκρατία 0 0 1 1 

Ισλανδία 0 0 1 1 

Ζάμπια 0 0 1 1 

Σύνολο 226 219 243 688 

έναρξης των ολυµπιακών αγώνων 

εορτασµών της έναρξης των αγώνων , το στάδιο Κολιζέουµ
τους αγώνες τόσο µε 
Η Π.Α όσο και από τα 

Παρασκευής. Ήταν θα 

πούµε οι πρώτοι αγώνες της 
από πλευράς τεχνικής 

µαζικού ενδιαφέροντος του 

Την τελετή περιέγραψαν 

∆ιακογιάννης, ο Γιάννης 
και ο Φίλιππας Συρίγος. 
χρησιµοποίησαν την 

της τεχνολογίας για την 

 

Κολιζέουµ. Τηλεοπτικά 



εποχή εκείνη, αν και αρκετοί θα παρατηρήσουν πως πλέον ακόµη και εκείνα τα εφέ, 

ίσως είναι αρκετά παρωχηµένα. Ωστόσο αποφάσισαν πως η φλόγα θα έπρεπε να 

ανάψει από αστέρια του παρελθόντος, τιµώντας την προσφορά τους στον κλασικό 

αθλητισµό της χώρας,  µε αυτόν τον τρόπο. Εµπιστεύθηκαν λοιπόν µεταξύ άλλων, 

τον χρυσό δεκαθλητή της Ολυµπιάδας της Ρώµης του 1960  Ρέιφερ Τζόνσον ,για να 

ανάψει την Ολυµπιακή φλόγα στο Στάδιο Κολιζέουµ. 

 

Τελετή λήξης ολυµπιακών αγώνων 

Κάποια στιγµή κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης εµφανίζεται ένα εξωγήινο σκάφος 
µε την ανάλογη µουσική υπόκρουση. Επιπλέον εµφανίστηκε ένα πλάσµα µε λευκή 

στολή και έξι µακριά δάκτυλα στο κάθε χέρι. 
Λόγω της φόρτισης 
και των ειδικών εφέ 

πολλοί 
δυσκολεύτηκαν να 

πιστέψουν ότι οι 
σκηνές που 

εκτυλίσσονταν 

µπροστά τους δεν 

ήταν αληθινές. 
Μάλιστα πολλοί 
θεώρησαν ότι 
πρόκειται για µια αληθινή εξωγήινη εισβολή την οποία η κυβέρνηση είχε 

κουκουλώσει την υπόθεση. 

Μάλιστα το θεωρούν ως µια προειδοποιητική εισβολή για την 

επερχόµενη εξωγήινη εισβολή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  

ΣΕΟΥΛ 1988 

 

                               

 

 Η ΕΠΟΧΗ 

 

 

Ο 72χρονος Κονσταντίν Τσερνιένκο που ανέλαβε τα ηνία της ΕΣΣ∆ το 1984, απλά 

καθυστέρησε την άνοδο του Μιχαήλ Γκορµπατσόφ κατά ένα χρόνο. Ο δηµοφιλής στη ∆ύση 

Σοβιετικός εκλέχτηκε γενικός γραµµατέας του Κ.Κ. Σοβιετικής Ένωσης το 1985. Η ∆ύση 

είχε κάθε λόγο να πανηγυρίζει. Σχεδόν αµέσως, ο Μιχαήλ Γκορµπατσόφ συναντήθηκε µε τον 

πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρέιγκαν, στη Γενεύη (19 Νοεµβρίου). ∆υο χρόνια αργότερα (8 

∆εκεµβρίου του 1987), Σοβιετική Ένωση και ΗΠΑ υπέγραφαν συµφωνία για τα πυρηνικά 

όπλα, ενώ στις 4 Απριλίου του 1988 ξεκινούσε η διαδικασία για την αποχώρηση των 

Σοβιετικών από το Αφγανιστάν. Ο «ψυχρός πόλεµος» είχε οριστικά τελειώσει. 

 

Ο µήνας του µέλιτος ανάµεσα σ’ Ανατολή και ∆ύση συνεχίστηκε, καθώς η 19η διάσκεψη του 

Κ.Κ. της Σοβιετικής Ένωσης (Ιούλιος του 1988) διακήρυξε την εποχή της γκλάσνοστ 

(διαφάνειας) και της περεστρόικα (αναδόµησης) µαζί µε την προκήρυξη εκλογών µε πολλούς 

υποψήφιους. Ο Μπόρις Γέλτσιν, που είχε παραιτηθεί από την πρωτοκαθεδρία του κόµµατος 

στη Μόσχα (12 Νοεµβρίου του 1987), επειδή «καθυστερούσε η αλλαγή», επρόκειτο να 



εκλεγεί θριαµβευτικά το 1989, χρονιά που ο σαρωτικός άνεµος της αλλαγής φυσούσε 

δυνατός στην Ευρώπη του υπαρκτού σοσιαλισµού που παράπαιε. Η διαδικασία 

αποκαθήλωσης έµελλε να ξεκινήσει στις 9 Νοεµβρίου του 1989, το γκρέµισµα του τείχους 

του Βερολίνου, που συµβόλιζε την ουσιαστική και τυπική κατάρρευση του κοµµουνισµού 

στην Ευρώπη. 

 

Νοτιότερα, νέα ελληνοτουρκική ένταση σηµειώθηκε άγρια το 1987, όταν το «Σισµίκ» 

διατάχθηκε να κάνει γεωλογικές έρευνες σε ελληνικά νερά που η Τουρκία κήρυξε 

«αµφισβητούµενα». Όταν ο Οζάλ κατάλαβε ότι η τακτική του οδηγούσε σε πολεµική 

αναµέτρηση, απέσυρε το πλοίο και δήλωσε ότι δε θα ξαναγίνουν έρευνες σε 

«αµφισβητούµενη περιφέρεια». Μεσολάβησε ένα διάστηµα ηρεµίας µε την Τουρκία και 

έντασης στο εσωτερικό της Ελλάδας. 

 

 

 

 

Η στροφή του Ανδρέα Παπανδρέου προς την Ευρώπη επισηµοποιήθηκε µε την είσοδο του 

1988. Στις 2 Ιανουαρίου, δήλωσε ότι «η θέση της Ελλάδας είναι στην ΕΟΚ». Στα τέλη του 

µήνα, βρισκόταν στο Νταβός της Ελβετίας, όπου πήγε και ο Οζάλ. Η συνάντηση έγινε στις 

30 Ιανουαρίου και κράτησε ασυνήθιστα πολλές ώρες. Στις 2 Φεβρουαρίου, ανακοινωνόταν η 

απόφαση των δύο χωρών για «µη πόλεµο». 

 

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεσούτ Γιλµάζ, έφτασε στην Αθήνα προκλητικός 

(27 Μαΐου) για να ετοιµάσει την επίσκεψη του Οζάλ. Με την ευκαιρία, συναντήθηκε µε τον 

Έλληνα υπουργό των Εξωτερικών Κάρολο Παπούλια και υπέγραψαν τη «συµφωνία για την 

οικοδόµηση µέτρων αµοιβαίας εµπιστοσύνης», που έµεινε στην ιστορία ως συµφωνία της 

Βουλιαγµένης, µε ρυθµίσεις που ποτέ δεν εφαρµόστηκαν. 



 

 

 

Η επίσκεψη Οζάλ πραγµατοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου και λίγο έλειψε να µετατραπεί σε 

διπλωµατική σύρραξη: Μόλις την τελευταία στιγµή αφαιρέθηκε από τον λόγο του η φράση 

ότι «Ελλάδα και Τουρκία είναι παιδιά της παλιάς Οθωµανικής αυτοκρατορίας»! 

 

Το δεύτερο εξάµηνο του 1988 ήταν πάλι η σειρά της Ελλάδας για την προεδρία στην ΕΟΚ. 

Όµως, ο Έλληνας πρωθυπουργός παρουσίαζε µεγάλα προβλήµατα υγείας. Προβλήµατα 

παρουσίαζε και η συνοχή της ΕΟΚ. Από το αγγλικό νοσοκοµείο του Χέρφιλντ, όπου είχε 

εισαχθεί, ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε δριµύτατες δηλώσεις εναντίον της πρωθυπουργού 

της Βρετανίας, Θάτσερ. Στις 29 Σεπτεµβρίου, εγχειρίστηκε. Επέστρεψε στην Ελλάδα στις 23 

Οκτωβρίου, συνοδευόµενος από τη µετέπειτα σύζυγό του ∆ήµητρα Λιάνη. 

 

  

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 

 

  

 

«Μπιγκ Μπεν µπαµ» ήταν ο τίτλος της εφηµερίδας Έθνος, όταν ο Καναδός Μπεν Τζόνσον 

συνέτριψε το παγκόσµιο ρεκόρ των 100 µ. µε την απίστευτη επίδοση 9.89. ∆υο µέρες 

αργότερα, ο θρύλος γκρεµιζόταν: Ο «Μπιγκ Μπεν» έκανε το ρεκόρ ντοπαρισµένος. Μαζί µε 

το µετάλλιο, έχασε και την τιµή του. 



 

Γεννήθηκε το ∆εκέµβριο του 1961 στην Τζαµάικα. Στα 14, η µητέρα του τον πήρε στον 

Καναδά. Στα 15 του, τον ανέλαβε ο προπονητής Τσάρλι Φράνσις που εντυπωσιάστηκε από 

την ανάπτυξή του. Το 1980, συναντήθηκε για πρώτη φορά µε τον Καρλ Λιούις, στο 

παναµερικανικό πρωτάθληµα νέων. Βγήκε έκτος µε 10.22, έναντι 9.99 του Καρλ που πήρε τη 

νίκη. 

 

Από το 1981, άρχισε η κυριαρχία του. Στα 1985, στο παγκόσµιο πρωτάθληµα, στη Ρώµη, ο 

Λιούις είδε τον Τζόνσον να τον ξεπερνά και να σπάει το παγκόσµιο ρεκόρ µε 9.83. Για τους 

ειδικούς, ο νικητής είχε πετύχει τον «απόλυτο χρόνο», ένα ρεκόρ που θεώρησαν αδύνατον να 

καταρριφθεί στο µέλλον. ∆ιαψεύστηκαν. 

 

 

 

Στους Ολυµπιακούς της Σεούλ, ο Μπεν Τζόνσον εµφανίστηκε πανέτοιµος και απειλητικός: 

 

«Μόλις ακουστεί η πιστολιά, η κούρσα θα έχει τελειώσει», δήλωσε. 

 

Με το «µπαµ», εξαφανίστηκε. Πρώτος µε την εξωπραγµατική επίδοση 9.79! Ο κόσµος είχε 

µείνει άναυδος και η Τορόντο Σταρ κυκλοφόρησε µε πρωτοσέλιδο τίτλο: «Μπεν Τζόνσον, 

εθνικός θησαυρός». Ο γιος του ανέµου πέρασε ντόπινγκ κοντρόλ, έκανε σάουνα, έφαγε το 

κέικ που του έφτιαξε η µητέρα του και πήγε οικογενειακώς για δείπνο σε ιταλικό εστιατόριο  

της Σεούλ. 



 

 

 

Η ευτυχία κράτησε δυο µέρες. Η αρχηγός της αποστολής του Καναδά, Κάρολ Αν Λέτερεν, 

ενηµερώθηκε ότι ο Μπεν Τζόνσον βρέθηκε ντοπαρισµένος, τον κάλεσε και του ανακοίνωσε 

τα νέα, συµπληρώνοντας 

 

«Μπεν, όλοι σε αγαπάµε, αλλά είσαι ένοχος». Έπειτα, του ζήτησε να επιστρέψει το µετάλλιο. 

 

Η επίσηµη ανακοίνωση έγινε από τον πρίγκιπα Αλεξάντρ Ντε Μερόντ, πρόεδρο της 

υγειονοµικής επιτροπής της ∆ΟΕ, ο οποίος υπογράµµισε ότι επρόκειτο για τον 39ο αθλητή 

που βρέθηκε ντοπαρισµένος σε Ολυµπιακούς Αγώνες από το 1968 και µετά. Ο σάλος 

ξέσπασε τροµερός κι ο Τζόνσον αναγκάστηκε να φύγει σκαστός από τη Σεούλ και µέσω Ν. 

Υόρκης να φτάσει ντροπιασµένος στο Τορόντο. 

 

Μέσα στον χαµό, οι µόνοι που έδειχναν να απολαµβάνουν την κατάσταση, ήταν οι φανατικοί 

θαυµαστές του Καρλ Λιούις καθώς ο Αµερικανός ολυµπιονίκης από καιρό πετούσε 

υπονοούµενα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά µε τα ρεκόρ του Τζόνσον. 

 

Στον Καναδά, ξεκίνησε έρευνα για το σκάνδαλο Μπεν Τζόνσον που ήδη είχε τιµωρηθεί µε 18 

µήνες αποκλεισµό. Ο ίδιος οµολόγησε ότι από το 1981 έκανε χρήση απαγορευµένων ουσιών, 

ενώ ο γιατρός του, Τζορτζ Ασταφάν που, 26 ηµέρες πριν από την έναρξη των αγώνων στη 

Σεούλ, έλεγε ότι δεν πρέπει ποτέ να κάνει κάποιος ένεση µε αναβολικό σε διάστηµα 

µικρότερο από 28 µέρες πριν τον αγώνα του, αποδείχθηκε ότι του είχε κάνει ένεση µε ουσία 

που χρησιµοποιείται για να παχαίνουν οι αγελάδες πριν να εκτεθούν για πώληση. 



 

∆υο χρόνια αργότερα, ο Τζόνσον επανήλθε στους αγώνες αλλά ποτέ δεν µπόρεσε να 

ξαναβρεί τη δαιµονιώδη φόρµα του. Σε ένα από τα συνεχή ντόπινγκ κοντρόλ, στα οποία 

υποβαλλόταν, βρέθηκε ξανά ντοπαρισµένος. Αυτή τη φορά, τιµωρήθηκε µε ισόβιο 

αποκλεισµό. 

 

  

 

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

 

  

 

Μια από τις πιο εκκεντρικές αθλήτριες που έχουν εµφανιστεί ποτέ στην ιστορία του 

παγκόσµιου στίβου, η Αµερικανίδα Φλόρενς Γκρίφιθ Τζόινερ, αναδείχθηκε µορφή των 

αγώνων της Σεούλ κι έµεινε στα χρονικά του αθλητισµού µε την προσωνυµία «βιονική 

γυναίκα». Τα µεγάλα ρεκόρ της στα 100 µ. και 200 µ. συγκλόνισαν ολόκληρο τον κόσµο, 

ενώ, εξαιτίας του σκανδάλου ντόπινγκ του Μπεν Τζόνσον, δεν έλειψαν και οι φήµες ότι κάτι 

συµβαίνει και µ’ αυτήν. Πέρασε όµως όλα τα ντόπινγκ κοντρόλ χωρίς πρόβληµα. 

 

Η Φλόρενς γεννήθηκε το 1959 σε µια φτωχογειτονιά του Λος Άντζελες και ήταν το έβδοµο 

από τα 11 παιδία της οικογένειάς της. Σε ηλικία 7 χρόνων, άρχισε να ασχολείται µε τους 

δρόµους ταχύτητας αλλά στα είκοσί της σταµάτησε τον αθλητισµό επειδή χρειαζόταν να 

δουλέψει για να βοηθήσει οικονοµικά την οικογένεια της. 

 

Από τότε έκανε τρέλες: Πήγαινε στη δουλειά της φορώντας παράξενα ρούχα κι έκανε φάρσες 

σε συνάδελφους της, ενώ τίποτα δεν προδίκαζε ότι µια µέρα θα επανερχόταν δριµύτερη 

στους στίβους. Μέχρι που συνάντησε τον προπονητή της, Μποµπ Κέρσι, που µε κατάλληλες 

ενέργειες την πήρε στο πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας για να αρχίσει ξανά τον αθλητισµό. 

Στα 1884, παντρεύτηκε τον χρυσό Ολυµπιονίκη του τριπλούν στο Λος Άντζελες Αλ Τζόινερ. 

 

Τα επόµενα χρόνια και κυρίως το 1987-1988, επί ώρες παρακολουθούσε σε βίντεο τις 

εκκινήσεις του Μπεν Τζόνσον, συνεχίζοντας να είναι η εκκεντρική γυναίκα που γνώριζαν οι 

δικοί της: Σε κάθε αγώνα, εµφανιζόταν µε διαφορετικά µαγιό, άλλοτε µε κουκούλα, άλλοτε 

χωρίς το ένα µπατζάκι και σχεδόν πάντα µε βαµµένα σε διαφορετικά χρώµατα τα υπερµεγέθη 

νύχια των χεριών της. 



 

 

 

Το καλοκαίρι του 1988 συνέτριψε το παγκόσµιο ρεκόρ στα 100 µ. µε χρόνο 10.49, ένα ρεκόρ  

που την εποχή εκείνη ήταν καλύτερο από εθνικά ρεκόρ των ανδρών στις Τουρκία, Ιρλανδία, 

Ν. Ζηλανδία, Νορβηγία κ.α. 

 

Στη Σεούλ έγινε το πρόσωπο των αγώνων µε τη κατάκτηση τριών χρυσών µεταλλίων και 

ενός χάλκινου, ενώ έσπασε και το παγκόσµιο ρεκόρ στα 200 µ. 

 

Πήρε µε «περίπατο» τα χρυσά στα 100 µ. κάνοντας χρόνο 10.61, τα 200 µ. µε χρόνο 21.34 

και στη σκυταλοδροµία 4x100µ. και µετείχε για πρώτη φορά σε επίσηµο αγώνα και στα 

4x400 µ. Ονειρευόταν τέταρτο χρυσό αλλά η οµάδα της Σοβιετικής Ένωσης της χάλασε τα 

σχέδια. 

 



Ο κόσµος ολόκληρος ήταν δικός της. Όµως, έξι µήνες µετά την Ολυµπιάδα, τον Φεβρουάριο 

του 1989, ανακοίνωσε στους άναυδους δηµοσιογράφους την αποχώρησή της από τους 

στίβους. Ο κόσµος την ξαναθυµήθηκε στις 21 Σεπτεµβρίου του 1998. Ήταν η µέρα που 

πέθανε, µη µπορώντας να υπερνικήσει τη φθορά από τα αναβολικά. Και ήταν 39 χρόνων. 

 

  

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 

  

 

Η πάλη ήταν ξανά το αγώνισµα που πρόσφερε τη µοναδική διάκριση στη χώρα µας, χάρη 

στον Μπάµπη Χολίδη, που κέρδισε το χάλκινο µετάλλιο στα 57 κιλά της ελληνορωµαϊκής.  

 

Όλη τη χρονιά, ο Έλληνας πρωταθλητής είχε σοβαρά προβλήµατα µε το γόνατό του. Οι πόνοι 

δεν τον εγκατέλειψαν ούτε στη Σεούλ. Είχε όµως πεισµώσει κι έλεγε ότι δεν θα φύγει χωρίς 

ένα µετάλλιο. 

 

Στον πρώτο του κιόλας αγώνα κέρδισε µε τρεις παρατηρήσεις τον Σοβιετικό Σεστάκοφ, που 

όλοι θεωρούσαν φαβορί. Ακολούθησαν νίκες επί τριών ακόµα αντιπάλων του, για να χάσει 

από τον Βούλγαρο Μπάλοφ που όµως έπαθε κάταγµα στα πλευρά κι έχασε το χρυσό 

µετάλλιο από τον άσηµο Ούγγρο Σίκε, µε εγκατάλειψη. 



 

 

 

Ο Χολίδης κέρδισε το χάλκινο µετάλλιο, δεύτερο συνεχόµενό του σε Ολυµπιακούς Αγώνες,  

µε νίκη 6 - 1 στα σηµεία επί του Κινέζου Γιαν Τσαγκ. 

 

Στις υπόλοιπες ελληνικές συµµετοχές, ο Σιδηρόπουλος πήρε την 6η θέση στα 60 κιλά της 

άρσης βαρών µε 265 κιλά, ο ∆εσκουλίδης την 7η στην πάλη, η Σβάιερ επίσης την έβδοµη, 

στην κωπηλασία, και οι Σαλτσίδης, Κωνσταντινίδης την 7η στην άρση βαρών, όπως και ο Γ. 

Ποικιλίδης στην πάλη. Η οµάδα πόλο πήρε την 9η θέση µε τρεις νίκες. 

 

  

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ 

 

  

 

* Η Σοβιετική πρωταθλήτρια της ρυθµικής γυµναστικής, Μαρία Λόµπαχ, έκανε τις φιγούρες 

της στον αγώνα, αλλά χωρίς να το καταλάβει, κινδύνευσε να µείνει από χρόνο. Το πρόβληµα 

αντελήφθη ο πιανίστας της οµάδας, που ξαφνικά άρχισε να παίζει πολύ γρήγορα, 

αναγκάζοντάς την να κινείται το ίδιο γρήγορα και να προλάβει τελικά το καµπανάκι. 



 

 

 

* Το πρόβληµα αλλαγής ονοµάτων των Βουλγάρων πρωταθλητών που είχαν τουρκικές ρίζες 

έχει κατά καιρούς µπερδέψει πολλούς δηµοσιογράφους που έβλεπαν πάντα το ίδιο πρόσωπο 

αλλά µε διαφορετικό επώνυµο κάθε φορά. Ο χρυσός ολυµπιονίκης της πυγµαχίας, στη Σεούλ, 

Ιβάιλο Χριστόφ είχε αγωνιστεί στην Ολυµπιάδα της Μόσχας µε το όνοµα Ισµαήλ Χουσεΐνοφ, 

στο παγκόσµιο πρωτάθληµα του 1982 ως Ισµαήλ Μουστάφοφ και στο ευρωπαϊκό 

πρωτάθληµα του 1985 ως Ιβάιλο Μαρίνοφ. 

 

* Χωρίς να κερδίσει ούτε ένα πόντο στα πέντε παιχνίδια του, ο Βραζιλιάνος Τζουντόκα 

Αουρέλιο Μιγκέλ αναδείχτηκε χρυσός ολυµπιονίκης στα ηµιβαρέα βάρη. ∆ύο αγώνες 

κέρδισε µε απόφαση κριτών και άλλους τρεις λόγω παθητικότητας των αντιπάλων του. 

 

* Στην παρέλαση των οµάδων στην τελετή έναρξης, το Ιράν ήταν η µοναδική χώρα που είχε 

άνδρα να κρατάει την πινακίδα µε την ονοµασία του κράτους. Όλες οι αποστολές είχαν από 

ένα χαριτωµένο κοριτσάκι να βαδίζει µπροστά τους, ενώ το Ιράν ένα στρατιώτη της 

προεδρικής φρουράς. Οι υπεύθυνοι της οµάδας του Ιράν το έθεσαν ως αίτηµα, γιατί στην 

πατρίδα τους δεν νοείται µια γυναίκα να περπατά µπροστά από άνδρες. 

 

* Σε µια αγγελία της οργανωτικής επιτροπής σε κορεατική εφηµερίδα, αναφερόταν: 

«Ζητείται βετεράνος του πολέµου του Βιετνάµ που να µιλάει τη γλώσσα για να εργαστεί ως 

διερµηνέας της αποστολής της χώρας αυτής». Βρέθηκε ο απόστρατος ταγµατάρχης Λι Τόι Χο 

που είχε υπηρετήσει εκεί σαν σύµβουλος, µε το βαθµό του υπολοχαγού. 

 

* Κόντεψαν να τρελάνουν τους Κορεάτες εργαζόµενους στο Ολυµπιακό χωριό οι Νορβηγίδες 

αθλήτριες. Συχνά πυκνά έβγαιναν γυµνόστηθες στα µπαλκόνια του κτιρίου τους για 

ηλιοθεραπεία και προκαλούσαν µε την οµορφιά τους. 

 



* Με ένα χαρτί στο χέρι γύριζαν δύο τενίστες της Παραγουάης και το έδειχναν σε κάθε 

Κορεάτισσα που συναντούσαν. Οι Σαπάρο και Γκουιάν έγραφαν στην κορεατική γλώσσα στο 

σηµείωµα: «Μπορώ να σε φιλήσω...» αλλά επιτυχία δεν είχαν. «Στην πατρίδα µας κάτι τέτοιο 

είναι πολύ εύκολο, εδώ δεν γίνεται τίποτα, παρά µόνο χαµόγελα», σχολίασαν. 

 

* Καµιά φορά, οι προλήψεις γίνονται αναπόσπαστο κοµµάτι του αθλητισµού. Στη Σεούλ, οι 

Βραζιλιάνοι αθλητές έβγαιναν από τα δωµάτιά τους πάντα µε το αριστερό πόδι, οι αθλητές 

από το Μαλάουι για γούρι δεν έτρωγαν αβγά, ενώ τα µέλη της αποστολής του Γκαµπόν 

απέφευγαν να κάνουν έρωτα. 

 

* Χαµός έγινε στο αεροδρόµιο Κίµπο της Σεούλ κατά την άφιξη της αποστολής της 

Μογγολίας. Οι τελωνιακοί δεν επέτρεπαν στους αθλητές της τοξοβολίας να περάσουν τα 

βέλη τους, θεωρώντας ότι πρόκειται για επικίνδυνο υλικό. Λίγο νωρίτερα, όµως, είχαν 

περάσει χωρίς πρόβληµα οι αθλητές του Καναδά και της Βρετανίας, γεγονός που έκανε τους 

Μογγόλους να διαµαρτύρονται έντονα. Χρειάστηκε να απειλήσουν µε αποχώρηση από τους 

αγώνες για να λυθεί το πρόβληµα. 

 

 

 

* Στο κράτος του Τόγκο, η παράδοση λέει ότι µια γυναίκα δεν µπορεί να µιλάει για πολύ ώρα 

µε άνδρες. Στη Σεούλ όµως δεν τηρήθηκε. Η Σιουλολοβάρ Ικαβούκα, αθλήτρια της 

σκοποβολής, ήταν η µοναδική γυναίκα της αποστολής και φυσικά δεν θα µπορούσε να είναι 

συνέχεια λιγοµίλητη. Άλλωστε είχε ξεπεράσει τις παραδόσεις, αφού σπούδαζε δύο χρόνια 

στη Ν. Ζηλανδία 

 

* Η συµµετοχή του 21χρονου Νόζες Καν από τα νησιά Φίτζι στους Ολυµπιακούς Αγώνες, 



του έδωσε τη χρυσή ευκαιρία να συναντήσει τη 16χρονη Κορεάτισσα Χογκ Γιού µε την 

οποία είχε αλληλογραφία τα τελευταία τρία χρόνια. Βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης και 

µάλιστα φεύγοντας ο Νόζες της υποσχέθηκε γάµο την ίδια χρονιά. 

 

* Το προεδρικό αεροπλάνο έστειλε στη Σεούλ ο τότε πρόεδρος της Τουρκίας Τουργκούτ 

Οζάλ για να παραλάβει το χρυσό Ολυµπιονίκη της άρσης βαρών, Ναΐµ Σουλεϊµάνογλου, ενώ 

στην Κωνσταντινούπολη είχε οργανωθεί ολόκληρη φιέστα για την υποδοχή του. Όλα ήταν 

έτοιµα και τον περίµεναν, αλλά το αεροπλάνο έπαθε βλάβη και έµεινε δύο µέρες στη 

Σιγκαπούρη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θερινοί Ολυµπιακοί

Βαρκελώνη
Οι Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες

διοργανώθηκαν το 1992 στη

προέδρου της ∆ΟΕ Χουάν Αντόν

στις Άµστερνταµ, Βελιγράδι

Λωζάνης τον Οκτώβριο του

• Συµµετέχουσες  χώρες

• Συµετέχοντες αθλητές

• Τελετή έναρξης : 25  

• Τελετή λήξης : 9 Αυγούστου

 

 

 

 

 

 

 

 

Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες

Βαρκελώνη 1992 

Ολυµπιακοί Αγώνες του 1992, γνωστοί ως Αγώνες της 25ης

 1992 στη Βαρκελώνη. Η Βαρκελώνη, γενέτειρα του πρώην

Χουάν Αντόνιο Σάµαρανκ, επιλέχθηκε ανάµεσα 

Βελιγράδι, Μπέρµιγχαµ, Μπρισµπέιν και Παρίσι στη Σύνοδο

του 1986. 

Συµµετέχουσες  χώρες :172 

αθλητές:9.354 ( Άνδρες :6.652  Γυναίκες:2.702) 

έναρξης : 25  Ιουλίου 1992 

 : 9 Αυγούστου 1992 

 

 

Αγώνες 

 25ης Ολυµπιάδας, 

γενέτειρα του πρώην 

στη Σύνοδο της 

 



 

 

Τελετή  Έναρξης 

• Έναρξη: Μια θάλασσα λουλουδιών καλωσορίζει τον κόσµο στη Βαρκελώνη. Η 

µουσική είναι του Καρλ Σάντος. Οι χορευτές σχηµατίζουν στη συνέχεια τη 

διάσηµη λέξη, "¡Hola!" (Γεια σας, στα ισπανικά) ενώ στο τέλος της χορογραφίας 
δηµιουργείται το λογότυπο των Αγώνων. 

 

• Εθνικός ύµνος: Ο βασιλιάς, Χουάν Κάρλος ο 1ος και η βασίλισσα 

Σοφία εισέρχονται στο Στάδιο, συνοδευόµενοι από τον καταλανικό ύµνο. Στην 

συνέχεια γίνεται ανάκρουση και του ισπανικού ύµνου. 

• Benvinguts (Καλως ήρθατε): Η Μονσεράτ Καµπαγιέ και ο Χοσέ Καρρέρας 
ερµηνεύουν το ¡Sed bienvenidos! . Οι χορευτές, ντυµένοι στα λευκά, αποδίδουν 

τον καταλανικό χορό, sardana σχηµατίζοντας τους ολυµπιακούς κύκλους και µια 

καρδιά. 

• Χώρα του Πάθους: Είσοδος 360 τυµπανιστών µαζί µε 300 µουσικούς από την 

περιοχή της Καταλονίας. Στο κέντρο του σταδίου σχηµατίζουν έναν κύκλο όπου 

στο κέντρο βρίσκονται χορεύτριες του φλαµένκο. Παράλληλα στην κεντρική 

σκηνή εµφανίζονται τα πιο γνωστά θέµατα ζωγραφικής (Νταλί, Πικάσο) και 
αρχιτεκτονικής (Γκαουντί) της Ισπανίας, σε κοστούµια του Χοσέ Μαρισκάλ. Ο 

Χοσέ Καρρέρας ερµηνεύει ένα τραγούδι για µια µυστηριώδη γυναίκα. ∆εν είναι 
άλλη από τη γνωστή χορεύτρια, Κριστίνα Όγιος η οποία θα χορέψει 
ένα φλαµένκο. 

• Μεσόγειος, ολυµπιακή θάλασσα: Το επόµενο θέµα αναφέρεται στη δηµιουργία 

της Βαρκελώνης. Ο Ηρακλής, ο ήρωας των ηρώων, κερδίζει τους πρώτους 
Ολυµπιακούς Αγώνες. Νικητής πια, θέτει τα όρια µεταξύ ουρανού και γης, 
µεταξύ του καλού και του κακού. ∆ηµιουργεί µια πηγή απ' όπου θα δηµιουργηθεί 
µια ολυµπιακή θάλασσα, η Μεσόγειος, η θάλασσα πολιτισµού. Προστατευµένοι 
από το πνεύµα του Ηρακλή, οι άνδρες ξεκινούν την κατάκτηση της θάλασσας. 
Με ένα πλοίο, οπλισµένοι µε ευφυΐα, θάρρος και πολιτισµό. Αλλά παραµονεύουν 

κίνδυνοι. Ο λαβύρινθος των αµφιβολιών, τους αποπροσανατολίσει και τα τέρατα 

της πείνας, των ασθενειών και του πολέµου επιτίθενται. Η µάχη είναι φοβερή. Οι 
νικητές των δυνάµεων του κακού, διασχίζουν τη θάλασσα, επαναλαµβάνοντας το 

κατόρθωµα του Ηρακλή. Γιορτάζουν µε χαρά και ιδρύουν µια πόλη. Ο θρύλος 
λέει πως αυτή η πόλη ήταν η Βαρκελώνη. 

Παρέλαση των αθλητών: Η παρέλαση των 172 χωρών, ξεκινά µε την Ελλάδα, µε 

σηµαιοφόρο τον Λάµπρο Παπακώστα. Τελευταία εισέρχεται η διοργανώτρια Ισπανία 

εν µέσω επευφηµιών, µε σηµαιοφόρο τον πρίγκηπα Φίλιππο. 

 



• Οµιλιες: Οι παραδοσιακές
Πασκουάλ Μαραγκάλ και
βασιλιάς Χουάν Κάρλος
Αγώνων της Βαρκελώνης

• Ολυµπιακή σηµαία: Η ολυµπιακή
της Ρωµιοσύνης. Παρών
τραγουδά η µέτζο σοπράνο
ολυµπιακό ύµνο. 

• Η 25η Ολυµπιάδα: Αναφορά
Αγώνων, αρχής γενοµένης
Βαρκελώνη διοργανώνει

• Ολυµπιακή φλόγα: Η κορύφωση
Τελευταίος λαµπαδηδρόµος
ανάψει το τόξο του Αντόνιο
φλόγα φτάνει το βωµό
είναι του Άντζελο Μπανταλαµέντι

 

 

 

 

 

παραδοσιακές οµιλίες, του προέδρου της οργανωτικής επιτροπής
Μαραγκάλ και του προέδρου της ∆ΟΕ, Χουά Αντόνιο Σάµαραγκ

Κάρλος ο 1ος, κηρύσσει την έναρξη των 25ων Ολυµπιακών
Βαρκελώνης. 
σηµαία: Η ολυµπιακή σηµαία εισέρχεται υπό τους ήχους

Παρών, ο Μίκης Θεοδωράκης διευθύνει την ορχήστρα
σοπράνο, Αγνή Μπάλτσα. Ο Αλφρέντ Κράους ερµηνεύει

Αναφορά στις προηγούµενες διοργανώτριες πόλεις
γενοµένης από την Αθήνα το 1896 µέχρι τη Σεούλ το

διοργανώνει την 25η Ολυµπιάδα. 

Η κορύφωση κάθε τελετής, η είσοδος της ολυµπιακής
λαµπαδηδρόµος, ο µπασκετµπολίστας Έπι. Αυτός µε τη

του Αντόνιο Ρεµπόλο. Με ένα εντυπωσιακό εφέ, η ολυµπιακή
ωµό, ένα highlight των Αγώνων της Βαρκελώνης
Μπανταλαµέντι. 

οργανωτικής επιτροπής, 
Αντόνιο Σάµαραγκ. Ο 

ων Ολυµπιακών 

ήχους 
ορχήστρα και 

Κράους ερµηνεύει τον 

διοργανώτριες πόλεις των 

Σεούλ το 1988. Η 

ολυµπιακής φλόγας. 
µε τη σειρά του θα 

εφέ, η ολυµπιακή 

Βαρκελώνης. Η µουσική 

 



 

 

 

Σηµαντικές Στιγµές 

• Εκτός του Αφγανιστάν, ήταν η πρώτη φορά από τους Αγώνες του Μονάχου το 

1972 που όλες οι χώρες πήραν µέρος στους Ολυµπιακούς Αγώνες. 
• Το βωµό στο Ολυµπιακό Στάδιο άναψε ο Παραολυµπιακός τοξοβόλος, Αντόνιο 

Ρεµπόλο, µε ένα φλεγόµενο βέλος. 
• Για πρώτη φορά έγιναν δεκτοί στην καλαθοσφαίριση επαγγελµατίες αθλητές 

του ΝΒΑ. Έτσι δηµιουργήθηκε η αµερικανική Ντριµ Τιµ µε τους Μάικλ 

Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον, Τσαρλς Μπάρκλεϊ και Λάρι Μπερντ. Κέρδισαν το 

χρυσό µετάλλιο µε µεγάλη ευκολία επί της Κροατίας. 
• Η Νότια Αφρική έγινε δεκτή και πάλι στους Ολυµπιακούς Αγώνες µετά από 32 

χρόνια, λόγω της πολιτικής του απαρτχάιντ. 
• Η Γερµανία συµµετείχε και πάλι ως µία οµάδα µετά την επανένωση του 1990. 

• Με τη διάλυση της ΕΣΣ∆ το 1991, ο χώρες της Βαλτικής πήραν µέρος ως 
ανεξάρτητα κράτη µετά το 1936. Ήταν οι Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία. Οι 
υπόλοιπες Σοβιετικές δηµοκρατίες αγωνίστηκαν ως Ενωµένη Οµάδα. 

• Με τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, η Κροατία, Σλοβενία και Βοσνία-

Ερζεγοβίνη πήραν µέρος ως ανεξάρτητες χώρες. Εξαιτίας των κυρώσεων 

του ΟΗΕ, οι Γιουγκοσλάβοι αθλητές αγωνίστηκαν µε την Ολυµπιακή 

σηµαία ως ανεξάρτητοι. 
• Στην ενόργανη γυµναστική, ο Λευκορώσος Βιτάλι Σέρµπο κέρδισε έξι χρυσά 

µετάλλια, 4 σε µία µέρα. Τα πέντε από τα έξι ήταν σε ατοµικά αγωνίσµατα 

ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Έρικ Χέιντεν, στα χρυσά µετάλλια σε µια 

Ολυµπιάδα. 

• Στις καταδύσεις, η Φου Μίνγκξια κέρδισε το χρυσό από βατήρα 10µ., όντας 13 

χρονών. 

• Οι Ρώσοι κολυµβητές, Αλεξάντερ Ποπόφ και Γεβγένι Σάντοβι, κυριάρχησαν στο 

ελεύθερο κερδίζοντας δύο χρυσά έκαστος (ο Σάντοβι κέρδισε και ένα τρίτο στη 

σκυταλοδροµία). 

• Η Χάϊκε Ντρέσλερ, κερδίζει το πρώτο της χρυσό µετάλλιο στο άλµα εις µήκος µε 

την επίδοση στα 7.14µ αφήνοντας δεύτερη την Ινέζα Κράβιτς, κάτοχο του 

παγκοσµίου ρεκόρ του τριπλούν από την Ουκρανία και τρίτη την κάτοχο του 

ολυµπιακού ρεκόρ Τζάκι Τζόϋνερ-Κέρσι από τις Η.Π.Α. 

• Η Έβελιν Άσφορντ κέρδισε το 4ο χρυσό ολυµπιακό µετάλλιο στη 

σκυταλοδροµία 4x100 µε χρόνο 42.11. Ήταν µία από τις τέσσερις γυναίκες που 

το πέτυχαν στην ιστορία. 

• Η νεαρή Κριστίνα Εγκέρζεγκι από την Ουγγαρία κέρδισε τρία χρυσά µετάλλια 

στην κολύµβηση. 

• Το µπέιζµπολ έγινε ολυµπιακό άθληµα αφού ήδη είχε υπάρξει έξι φορές ως 
άθληµα επίδειξης. Το χρυσό κέρδισε η Κούβα, το ασηµένιο η Κινεζική Ταϊπέι και 
η Ιαπωνία το χάλκινο. 



• Η αντιπτέριση και το τζούντο γυναικών µπήκαν στο ολυµπιακό πρόγραµµα ενώ 

το κανόε/καγιάκ σλάλοµ επανήλθε µετά από 20 χρόνια απουσίας. 
• Ο Λίντφορντ Κρίστι κέρδισε το χρυσό στα 100µ. µε χρόνο 9.96 στα 32 του 

χρόνια. 

• Η Χάϊκε Χένκελ τερµάτησε πρώτη στον τελικό του ύψους µε την επίδοση 

στα 2.02µ καταποντίζοντας την κάτοχο του παγκοσµίου ρεκόρ Στέφκα 

Κονσταντίνοβα στην τέταρτη θέση. 

• Ο Σεργκέι Μπούµπκα ήταν χρυσός ολυµπιονίκης του 1988. Στη Βαρκελώνη όµως 
δε κατάφερε να περάσει ούτε ένα ύψος αποτυγχάνοντας σε όλες τις προσπάθειες. 

• Για τους Αγώνες της Βαρκελώνης υπήρξαν δύο µουσικά θέµατα. Το "Βarcelona" 

που γράφτηκε 5 χρόνια πριν από τον Φρέντι Μέρκιουρι και που ερµήνευσε σε 

ντουέτο µε τη Μονσερά Καµπαγιέ. Το τραγούδι ήταν προγραµµατισµένο να 

ερµηνευθεί στη τελετή έναρξης, όµως εξαιτίας του θανάτου του Μέρκιουρι τον 

προηγούµενο χρόνο, το κοµµάτι χρησιµοποιήθηκε στο εναρκτήριο βίντεο της 
Βαρκελώνης λίγα λεπτά πριν τη τελετή. Το δεύτερο µουσικό θέµα ήταν το 

"Amigos Para Siempre" (Φίλοι για πάντα) του Άντριου Λόυντ Βέµπερ, µε 

ερµηνευτές, τον Χοσέ Καρρέρας και τη Σάρα Μπράιντµαν. 

 

 

Ελληνική αποστολή 
Μετάλλια 

Από ελληνικής πλευράς ύστερα από 12 χρόνια, κατακτήθηκαν 2 µετάλλια και 
µάλιστα χρυσά. Αρχικά από τον νεαρό τότε 20χρονο Πύρρο ∆ήµα από 

τη Χειµάρρα της Βορείας Ηπείρου στην άρση βαρών, στο ξεκίνηµα του αθλητή για 

µια εντυπωσιακή σειρά από 3 χρυσά κι ένα χάλκινο µετάλλιο σε 4 

διαδοχικές Ολυµπιάδες. 

Ακολούθησε το χρυσό µετάλλιο της Βούλας Πατουλίδου, ερχόµενη από 

τον Τριπόταµο του νοµού Φλώρινας στα 100 µέτρα εµπόδια µε 

χρόνο 12.64 (πανελλήνιο ρεκόρ) σε µια συγκλονιστική κούρσα που σηµαδεύτηκε 

κατά την πτώση της προπορευόµενης Αµερικανίδας Γκέιλ Ντίβερς στο τελευταίο 

εµπόδιο ενώ στην τρίτη θέση της τελικής κατάταξης βρέθηκε η κάτοχος του 

παγκοσµίου ρεκόρ Γιορντάνκα Ντόνκοβα από τη Βουλγαρία. Ήταν το πρώτο χρυσό 

που κέρδιζε η Ελλάδα σε αγώνισµα του στίβου από τους Ολυµπιακούς του 1912 όταν 

ο αείµνηστος Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κέρδισε το χρυσό µετάλλιο στο µήκος άνευ 

φοράς, άθληµα που δεν υπάρχει πλέον στην Ολυµπιάδα. 

Αθλητές που ξεχώρισαν 

• Κώστας Κουκοδήµος, 6η θέση στο άλµα εις µήκος 
• Τόνια Σβάιερ, 7η θέση στην κωπηλασία 

• Ιάκωβος Κισέογλου/ ∆ηµήτρης Μπούκης, 8οι στην ιστιοπλοϊα (κατηγορία Star) 

• Χριστίνα Θαλασσινίδου, 6η στο ατοµικό της συγχρονισµένης κολύµβησης 
• Βαλέριος Λεωνίδης, 5η θέση στην άρση βαρών (κατηγορία 60κ.) 

• Παύλος Σαλτσίδης, 8η θέση στην άρση βαρών (κατηγορία 110κ.) 



• Παναγιώτης Ποικιλίδης
ελληνορωµαϊκής πάλης

 

Ποικιλίδης, 8η θέση στην κατηγορία υπερβαρέων της 
πάλης 

της 

 



 

 



 

 

Θέση 

1  Ενωµένη Οµάδα

2  Ηνωµένες 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάλλια 

Χώρα 
  

Ενωµένη Οµάδα της πρώην ΕΣΣ∆ 45 38 29

Πολιτείες Αµερικής 37 34 37

 

 

Σύνολο 

29 112 

37 108 



3  Γερµανία 33 21 28 82 

4  Κίνα 16 22 16 54 

5  Κούβα 14 6 11 31 

6  Ισπανία 13 7 2 22 

7  Νότια Κορέα 12 5 12 29 

8  Ουγγαρία 11 12 7 30 

9  Γαλλία 8 5 16 29 

10  Αυστραλία 7 9 11 27 

11  Καναδάς 7 4 7 18 

12  Ιταλία 6 5 8 19 

13  Μεγάλη Βρετανία 5 3 12 20 

14  Ρουµανία 4 6 8 18 

15  Τσεχοσλοβακία* 4 2 1 7 

16  Βόρεια Κορέα 4 0 5 9 

17  Ιαπωνία 3 8 11 22 

18  Βουλγαρία 3 7 6 16 

19  Πολωνία 3 6 10 19 

20  Ολλανδία 2 6 7 15 

21  Κένυα 2 4 2 8 

22  Νορβηγία 2 4 1 7 

23  Τουρκία 2 2 2 6 



24  Ινδονησία 2 2 1 5 

25  Βραζιλία 2 1 0 3 

26  Ελλάδα 2 0 0 2 

27  Σουηδία 1 7 4 12 

28  Νέα Ζηλανδία 1 4 5 10 

29  Φινλανδία 1 2 2 5 

30  ∆ανία 1 1 4 6 

31  Μαρόκο 1 1 1 3 

32 Ιρλανδία  1 1 0 2 

33  Αιθιοπία 1 0 2 3 

34 

Αλγερία  1 0 1 2 

 Εσθονία 1 0 1 2 

 Λιθουανία 1 0 1 2 

37  Ελβετία 1 0 0 1 

38 

 Τζαµάικα 0 3 1 4 

 Νιγηρία 0 3 1 4 

40  Λετονία 0 2 1 3 

41 

 Αυστρία 0 2 0 2 

Ναµίµπια  0 2 0 2 

 Νότια Αφρική 0 2 0 2 



44 

 Βέλγιο 

Κροατία  

 Ανεξάρτητοι

 Ιράν 

48  Ισραήλ 

49 

 Κινέζικη Ταϊπέι

 Μεξικό 

Περού  

52 

 Μογγολία 

 Σλοβενία 

54 

 Αργεντινή 

 Μπαχάµες 

 Κολοµβία 

Γκάνα  

Μαλαισία  

Πακιστάν  

Φιλιππίνες  

Πουέρτο Ρίκο

Κατάρ  

Σουρινάµ  

Ταϊλάνδη  

0 1 2

0 1 2

Ανεξάρτητοι 0 1 2

0 1 2

0 1 1

Κινέζικη Ταϊπέι 0 1 0

0 1 0

0 1 0

 0 0 2

0 0 2

 0 0 1

 0 0 1

 0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

Πουέρτο Ρίκο 0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

1 2 

0 1 

0 1 

0 1 

2 2 

2 2 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 



Σύνολο

[*] Η Τσεχοσλοβακία αγωνίστηκε
δηµοκρατία". 

Αθλητικές

Σύνολο 260 257 298

αγωνίστηκε υπό το όνοµα "Τσεχική και σλοβακική

 

 

Αθλητικές Εγκαταστάσεις 
Το Ολυµπιακό Στάδιο και

 

Το Ολυµπιακό Στάδιο στο

 

Το Παλάου Σαν Ζορντί και ο τηλεπικοινωνιακός

 

298 815 

σλοβακική 

Στάδιο και η Εσπλανάδα 

Στάδιο στο Μονζουίκ 

τηλεπικοινωνιακός πύργος 



Η πισίνα Bernat Picornell

 

Το Παλάου Μπλαουγκράνα

 

 

πισίνα Bernat Picornell 

Παλάου Μπλαουγκράνα 

 

 

 

 

Το Καµπ Νου 



 

 

 

 

 

 

 

Η λίµνη

 

 

Η λίµνη Μπανιόλες 

 



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες 1996
 

 

 

Το Ολυµπιακό Στάδιο

Οι Θερινοί Ολυµπιακοί
της 26ης Ολυµπιάδας
που έλαβε χώρα στην
Αµερικής. Αυτή ήταν η
Αγώνων υπό την αιγίδα
Επιτροπής (∆ΟΕ). 

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες
εµπορευµατικοποιηµένοι
θεσµού.[εκκρεµεί παραποµπή

οργανωτική επιτροπή
εισιτήρια ανήλθαν στο
εκατοµµυρίων δολαρίων

 

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

ΑΤΛΑΝΤΑ 1996 

 

Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες 1996 

Αυτό το λήµµα παρουσιάζει το θέµα από ελληνική
γωνία ή δίνει δυσανάλογο βάρος στην ελληνική πτυχή
ενός παγκόσµιου θέµατος. 
Προσπαθήστε να το ανασκευάσετε ή και να προσθέσετε
πληροφορίες έτσι ώστε να καλύπτει πληρέστερα και
ουδέτερα το θέµα. 

Παρακαλούµε δείτε τη σχετική συζήτηση στη σελίδα
συζήτησης του λήµµατος. 

 

 
Στάδιο της Ατλάντα 

Ολυµπιακοί Αγώνες 1996, γνωστοί και ως
Ολυµπιάδας, ήταν µία διεθνής αθλητική διοργάνωση

στην Ατλάντα των Ηνωµένων Πολιτειών
ήταν η 26η διοργάνωση Θερινών Ολυµπιακών

την αιγίδα της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής 

Αγώνες της Ατλάντα θεωρούνται οι πλέον
εµπορευµατικοποιηµένοι στην ιστορία του 

παραποµπή] Τα χρήµατα που συγκέντρωσε η
επιτροπή από τηλεοπτικά δικαιώµατα, χορηγούς

ανήλθαν στο ποσό των δύο δισεκατοµµυρίων τριακοσίων
δολαρίων (2.300.000.000). 

ελληνική οπτική 

ελληνική πτυχή 

προσθέσετε 

πληρέστερα και περισσότερο 

σελίδα 

και ως Αγώνες 
διοργάνωση 

Πολιτειών 
Ολυµπιακών 

πλέον 

συγκέντρωσε η 
χορηγούς, 

δισεκατοµµυρίων τριακοσίων 



Πίνακας περιεχοµένων 

   

• 1Επιδόσεις ανά χώρα 
o 1.1Ελλάδα 

• 2Πίνακας µεταλλίων 
• 3Παραποµπές 
• 4Εξωτερικοί σύνδεσµοι 

Επιδόσεις ανά χώρα 

Ελλάδα 

H Ελλάδα κέρδισε 4 χρυσά και 4 αργυρά µετάλλια. Οι χρυσοί 
Ολυµπιονίκες ήταν ο Πύρρος ∆ήµας, ο Κάχι Καχιασβίλι, ο Νίκος 
Κακλαµανάκης και οΙωάννης Μελισσανίδης. Τα αργυρά µετάλλια 
κατέκτησαν οι:Λεωνίδας Κόκκας, Βαλέριος Λεωνίδης, Λεωνίδας 
Σαµπάνης και Νίκη Μπακογιάννη.[  

Πίνακας µεταλλίων 

 Θέση  Χώρα Χρυσά Ασηµένια Χάλκινα Σύνολο 

1  ΗΠΑ 44 32 25 101 

2  Ρωσία 26 21 16 63 

3  Γερµανία 20 18 27 65 

4  Κίνα 16 22 12 50 

5  Γαλλία 15 7 15 37 

6  Ιταλία 13 10 12 35 

7  Αυστραλία 9 9 23 41 



8  Κούβα 9 8 8 25 

9  Ουκρανία 9 2 12 23 

10  Νότια Κορέα 7 15 5 27 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιοργανώτρια πόλη Ατλάντα, ΗΠΑ 

Σύνθηµα The Celebration of the Century 

Συµµετέχουσες 

χώρες 

197 

Συµµετέχοντες 

αθλητές 

10.320 



Αγωνίσµατα 271 σε 26 αθλήµατα 

Τελετή έναρξης 19 Ιουλίου 

Τελετή λήξης 4 Αυγούστου 

Κήρυξη έναρξης Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον 

Όρκος αθλητών Τερέζα Έντουαρντς 

Όρκος κριτών Χοµπι Μπίλινγκσλεϊ 

Αφή της Φλόγας  Μοχάµεντ Άλι  

 

Στάδιο: Centennial Olympic Stadium 
 

 

Centennial Olympic Stadium ήταν το κύριο 85.000 
θέσεων γήπεδο των 1996 θερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες και το 
1996 το καλοκαίρι Παραολυµπιακούς Αγώνες στην Ατλάντα . Η 
κατασκευή του γηπέδου ξεκίνησε το 1993, και ήταν πλήρες και 
έτοιµο για την τελετή έναρξης τον Ιούλιο του 1996, όπου 
φιλοξενούνται αγωνίσµατα του στίβου και την τελετή 
λήξης . [4] [5] Μετά τους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς, 
ανακατασκευάστηκε στο µπέιζµπολ-ειδική Turner Field , 
χρησιµοποιούνται από τους Atlanta Braves για 20 εποχές (1997-
2016). Μετά το Braves αναχώρησε για SunTrust πάρκο , η 
εγκατάσταση αγοράστηκε από τον κρατικό πανεπιστήµιο της 
Γεωργίας , η οποία ανακατασκευή του σταδίου για δεύτερη φορά 
όπως η Γεωργία µέλος Στάδιο , σχεδιασµένο για το αµερικανικό 
ποδόσφαιρο . 

 



ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

 

Από πολλούς θεωρείται από τα πιο σηµαντικό άθληµα στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες. Το τουρνουά καλαθοσφαίρισης ανδρών 
της 26ης Ολυµπιάδας διοργανώθηκε στην Ατλάντα µεταξύ 20 
Ιουλίου και 3 Αυγούστου 1996, µε τη συµµετοχή δώδεκα εθνικών 
οµάδων. Οι αγώνες ξεκίνησαν στο Κολλέγιο Μόρχαουζ, για να 
µεταφερθούν κατά την τελική φάση στο Τζόρτζια Ντοµ. 

Η οµάδα των Ηνωµένων Πολιτειών κατέκτησε εύκολα το 11ο 
χρυσό στην ιστορία της, όντας πρακτικά ασυναγώνιστη και 
ολοκληρώνοντας κάθε αγώνα µε µεγάλη διαφορά πόντων. 
∆εύτερη τερµάτισε η «νέα» Γιουγκοσλαβία, στην πρώτη της 
ολυµπιακή εµφάνιση µετά τη διάλυση της παλαιάς 
οµοσπονδίας (1991). Το χάλκινο µετάλλιο κατέληξε 
στη Λιθουανία (2ο). Πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Όσκαρ 
Σµιντ (Βραζιλία) µε µέσο όρο 27,4 πόντων ανά αγώνα 

 

Συµµετέχοντες 

Η FIBA παραχώρησε αυτοδίκαιη συµµετοχή στις ΗΠΑ. Τα 
υπόλοιπα εισιτήρια δόθηκαν στις ηπειρωτικές ζώνες, σε κάθε µία 
ανάλογα µε τη δυναµικότητά της, για τα µοιράσουν στους 
κορυφαίους των διοργανώσεών τους. Στα αξιοσηµείωτα της 
διαδικασίας, ότι η Ευρώπη κατάργησε το ειδικό 
προκριµατικότουρνουά που διεξήγε από το 1964 και για πρώτη 
φορά µοίρασε τα εισιτήριά της µέσω Ευρωµπάσκετ. Πιο 
συγκεκριµένα: 
Αυτοδίκαιη συµµετοχή 

•  Ηνωµένες Πολιτείες - διοργανώτρια χώρα, επίσης κάτοχος του 

τίτλου και παγκόσµια πρωταθλήτρια 1994. 

 

 

 

 



Πρόκριση µέσω των ηπειρωτικών διοργανώσεων 

 

 

Αµερικανικό 
Πρωτάθληµα 1995 

1  Πουέρτο Ρίκο 

2  Αργεντινή 

3  Βραζιλία 

Ασιατικό 
Πρωτάθληµα 1995 

1  Κίνα 

2  Νότια Κορέα 

Αφρικανικό 
Πρωτάθληµα 1995 

1  Αγκόλα 

Ευρωµπάσκετ 
1995  

1  Γιουγκοσλαβία 

2  Λιθουανία 

3  Κροατία 

4  Ελλάδα 

 

Η Ελλάδα διεκδίκησε τους 26ους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1996 
για να γιορτάσει τα 100 χρόνια από την αναβίωση του θεσµού, 
αλλά τους έχασε, όχι µόνο από την Κόκα - Κόλα και την Ατλάντα, 
αλλά και από τη δική της ανετοιµότητα, προς µεγάλη απογοήτευση 
των Ελλήνων. Στην κρίσιµη πέµπτη ψηφοφορία για την ανάθεση 
της διοργάνωσης, που έγινε στο Τόκιο στις 18 Σεπτεµβρίου 1990, 
η Ατλάντα έλαβε 51 ψήφους και η Αθήνα 35. 



Οι Αγώνες διεξήχθησαν από τις 19 Ιουλίου έως τις 4 
Αυγούστου και πήραν µέρος 10.320 αθλητές (6.797 άνδρες και 
3.523 γυναίκες) από 197 χώρες. Η διοργάνωση είχε καλές και 
κακές στιγµές. Για πρώτη φορά απουσίασε η κρατική συνεισφορά, 
αυτό όµως οδήγησε στην πλήρη εµπορευµατοποίηση, 
προκειµένου οι αγώνες να έχουν οικονοµική επιτυχία 
(η φλόγα πέρασε από 43 πολιτείες για να την κρατήσουν έναντι 
αντιτίµου βέβαια χιλιάδες Αµερικανοί). Παρά τα πρωτοφανή µέτρα 
ασφαλείας, οι Αµερικανοί δεν απέφυγαν µία τροµοκρατική ενέργεια 
στην καρδιά του Ολυµπιακού χωριού, µε ένα νεκρό (27 Ιουλίου). 

 

 
Μάικλ Τζόνσον 

Στο πρόγραµµα των αγώνων προστέθηκαν το µπιτς βόλεϊ, τα αγωνίσµατα 

των ελαφρών βαρών στην κωπηλασία, η ορεινή ποδηλασία (µάουντεν 

µπάικ), τοποδόσφαιρο γυναικών και το σόφτµπολ. Οι Αµερικανοί, 
κατανοώντας ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει συµµετοχή στην τελετή 

έναρξης, πέρα από την παρέλαση, όρισαν τη Βούλα Πατουλίδου ως µία 

από τις τελευταίες λαµπαδηδρόµους, ενώ ο ύστατος ήταν ο περίφηµος 
Μοχάµεντ Άλι, ίσως ο κορυφαίος πυγµάχος όλων των εποχών, που 

έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον. 

 

 

 

 



Στο αγωνιστικό µέρος, οι ΗΠΑ κυριάρχησαν στα µετάλλια, µε 101 
(44-32-25) έναντι 65 της Γερµανίας (20-18-27) και 63 της Ρωσίας 
(26-21-16). Μορφές των αγώνων αναδείχθηκαν: 

• Ο ρώσος παλαιστής Αλεξάντρ Καρέλιν, που κέρδισε το τρίτο 
χρυσό του µετάλλιο, παραµένοντας αήττητος στην κατηγορία 
των βαρέων βαρών. Κάποιοι είπαν ότι µόνο ο Μίλων ο 
Κροτωνιάτης της αρχαιότητας ήταν ανώτερός του. 

 

• Ο αµερικανός σπρίντερ Μάικλ Τζόνσον, ο οποίος µε χρόνο 
19.32 κέρδισε το χρυσό µετάλλιο στα 200 µ., καταρρίπτοντας 
το παγκόσµιο ρεκόρ του ΙταλούΠιέτρο Μενέα που ήταν 
ακλόνητο από το 1972. Ήταν όµως και ο νικητής της 
κούρσας των 400 µ. και ο πρώτος αθλητής που κατάφερε να 
πάρει χρυσό µετάλλιο στα 200 και στα 400 µ. στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες. 

 

• Η Γαλλίδα Ζοζέ Μαρί Περέκ, που έγινε ο «θηλυκός 
Τζόνσον». Κέρδισε το χρυσό µετάλλιο στα 200 και τα 400 µ., 
ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Αµερικανίδας Βάλερι Μπρίσκο - 
Χουκς στην Ολυµπιάδα του 1984 στο Λος Άντζελες. 

 

• Ο θρυλικός Καρλ Λιούις, που κατετάγη στη λίστα των πιο 
πετυχηµένων αθλητών στην ιστορία των Ολυµπιακών 
Αγώνων, µε την κατάκτηση του 9ου µεταλλίου από το 1984. 
Το άλµα στα 8,50 µ. στο µήκος τού χάρισε το χρυσό µε-
τάλλιο. 

 



 
Πύρρος ∆ήµας 
Η Ελλάδα συµµετείχε στους αγώνες µε 121 αθλητές (87 άνδρες και 34 

γυναίκες) και κατέκτησε 4 χρυσά µετάλλια (Πύρρος ∆ήµας και Κάχι 
Καχιασβίλι στην άρση βαρών, Ιωάννης Μελισσανίδης στη γυµναστική 

και Νίκος Κακλαµανάκης στην ιστιοσανίδα) και 4 ασηµένια (Νίκη 

Μπακογιάννη στο άλµα εις ύψος, Βαλέριος Λεωνίδης, Λεωνίδας 
Σαµπάνης και Λεωνίδας Κόκκας στην άρση βαρών), στην πιο πλούσια 

συγκοµιδή της από τους Πρώτους Ολυµπιακούς του 1896. 

Η ελληνική dream-team της άρσης βαρών που προπονούσε ο 
Χρήστος Ιακώβου έδωσε τη µεγαλύτερη χαρά στους έλληνες 
φιλάθλους. Συγκλονιστική ήταν η αναµέτρηση στα 64 κιλά, µεταξύ 
του Σουλεϊµάνογλου και του Λεωνίδη, µε τον Τούρκο να παίρνει το 
τρίτο συνεχόµενο χρυσό µετάλλιό του και τον έλληνα αρσιβαρίστα 
να παίρνει το τρίτο του ασηµένιο µετάλλιο από τις αναµετρήσεις 
του µε τον τούρκο αντίπαλό του. Αµείωτο το ενδιαφέρον κράτησε 
και η προσπάθεια του Βίκτωρα Μήτρου για την κατάκτηση ενός 
µεταλλίου στα 75 κ. Όταν ολοκλήρωσε τον αγώνα του 
κατακτώντας την 4η θέση και χάνοντας στην ισοβαθµία το χάλκινο 
µετάλλιο, δήλωσε γεµάτος πίκρα ότι «η τέταρτη θέση είναι του… 
βλάκα». 

Η εθνική µπάσκετ συµµετείχε για πρώτη φορά σε Ολυµπιακούς 
Αγώνες και κατέλαβε την 5η θέση, µε 5 νίκες και 3 ήττες. Μετά τη 
λήξη των υποχρεώσεων της «γαλανόλευκης», ο αρχηγός της 
Παναγιώτης Γιαννάκης ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ενεργό 
δράση σε ηλικία 37 ετών, µετρώντας 21 συναπτά χρόνια στις 
εθνικές οµάδες 



Η Κυπριακή Συµµετοχή 

Η Κύπρος συµµετείχε µε 17 αθλητές (15 άνδρες και 2 γυναίκες). 
Την καλύτερη επίδοση σηµείωσε ο σκοπευτής Αντώνης Ανδρέου, 
ο οποίος κατετάγη 9ος στο σκιτ. 

 

ΣΤΙΒΟΣ 

Στην Ατλάντα ο στίβος τράβηξε περισσότερο την προσοχή 

του κοινού µια και επετεύχθησαν µοναδικά ρεκόρ. Στην 

εκπληκτική κούρσα των 100µ τέσσερις αθλητές κατέβηκαν 

τα 10'' και ο πρώτος ο καναδός Μπέιλυ πέτυχε ένα 

εκπληκτικό παγκόσµιο ρεκόρ µε 9'' και 84/100. Μοναδικό 

επίσης µπορεί να θεωρηθεί και το ρεκόρ του νικητή της 

κούρσας των 200µ αµερικανού Μ. Τζόνσον µε 19'' και 

32/100. Ο ίδιος αθλητής πέτυχε µόνο ολυµπιακό ρεκόρ 

στα 400µ. Ο Καρλ Λίουις µε 8,50 κατάκτησε το 7ο στη 

σειρά ολυµπιακό χρυσό µετάλλιο. Παγκόσµιο ρεκόρ έκανε 

και στο άλµα σε ύψος ο αµερικανός Ώστιν µε 2,39µ. 

 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

 

Στην κολύµβηση οι Ρώσοι κατέκτησαν τα περισσότερα 

χρυσά µετάλλια στα ανδρικά αγωνίσµατα, ενώ οι 

αµερικανίδες κυριάρχησαν στα αγωνίσµατα των γυναικών 

προς γενική έκπληξη. Τέλος, η Ντρηµ Τηµ Νο 2 κατέκτησε 

πάλι µε µεγάλη ευκολία τον ολυµπιακό τίτλο. 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 

Στην Ατλάντα οι έλληνες αθλητές κατέκτησαν τα 

περισσότερα µετάλλια από την εποχή της πρώτης 

Ολυµπιάδας των Αθηνών το 1896. Στην άρση βαρών ο 

Πύρρος ∆ήµας έκανε πάλι το θαύµα του κατακτώντας το 

χρυσό µετάλλιο στα 83 κιλά. Το ίδιο έκανε και ο 

πρωτοεµφανιζόµενος µε τα ελληνικά χρώµατα Κάχι 

Κακιασβίλη στα 99 κιλά. Αργυρά µετάλλια κατέκτησαν στο 

ίδιο αγώνισµα οι Λ. Σαµπάνης στα 59 κιλά, Β. Λεωνίδης 

στα 64 κιλά και Λ. Κόκκας 91 κιλά. Ο Γ. Μελισσανίδης µε 

εκπληκτική εµφάνιση στις ασκήσεις εδάφους κατέκτησε το 

χρυσό µετάλλιο. Χρυσό µετάλλιο κέρδισε στην ιστιοσανίδα 

και ο Νίκος Κακλαµανάκης. Ευχάριστη έκπληξη στον στίβο 

ήταν η κατάκτηση του αργυρού µεταλλίου στο άλµα σε 

ύψος από την Νίκη Μπακογιάννη µε άλµα στα 2,03 µ. 

 

 

 

 

ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ Η ΒΟΜΒΑ 

 

Στις 27 Ιουλίου 1996, κατά την διάρκεια των Ολυµπιακών αγώνων 

της Ατλάντα, εξερράγη βόµβα στο Ολυµπιακό Πάρκο της 

Ατλάντας, αµαυρώνοντας τη γιορτή που είχε στηθεί. 

 



 Οι 26οι Σύγχρονοι Ολυµπιακοί αγώνες ήταν εκ προοιµίου µία 
γιορτή. Το 1996, το Ολυµπιακό κίνηµα γιόρταζε το κλείσιµο 100 
ετών από τους πρώτους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 
1896 και υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις θεατές, αγωνιζόµενοι και 
προπονητές  να συµµετέχουν στους καλύτερους, σύµφωνα µε τις 
προθέσεις των Αµερικανών 2ιοργανωτών, αγώνες της Σύγχρονης 
Ολυµπιακής ιστορίας. Αν και η επιλογή του χώρου διεξαγωγής 
των αγώνων, η πόλη της Ατλάντας δηλαδή, είχε µάλλον 
«στεναχωρήσει» εµάς τους Έλληνες, λόγω του γεγονότος ότι και 
η χώρα µας επιθυµούσε και διεκδίκησε µέχρι τέλους την 
διοργάνωση των αγώνων αυτών, όλα έδειχναν ότι όλος ο 
πλανήτης θα απολάµβανε το θέαµα και τον παλµό των αγώνων. 

  

2εν είχαν όµως υπολογίσει τις προθέσεις ενός, όπως αποδείχτηκε 
εκ των υστέρων, παρανοϊκού Αµερικανού, του Eric Robert 
Rudolph, ο οποίος είχε τοποθετήσει σε κεντρικό σηµείο του 
Ολυµπιακού πάρκου της Ατλάντα, ένα σακίδιο µε την βόµβα, 
περιστοιχισµένη από εκατοντάδες καρφιά, προκειµένου να 
σκορπίσει τον θάνατο. Το σακίδιο εντοπίστηκε, άρχισε η 
εκκένωση του Πάρκου, ήταν όµως αργά για πολλούς εκ των 
επισκεπτών. Η έκρηξη της βόµβας τραυµάτισε θανάσιµα µία 
γυναίκα, ένα Τούρκος  εικονολήπτης πέθανε από καρδιακή 
προσβολή ενώ 111 θεατές τραυµατίστηκαν, άλλοι σοβαρά και 
άλλο πιο ελαφριά. 

 

  



 

 

 

  

  

Οι διοργανωτές αλλά και η Ολυµπιακή Επιτροπή σκέφτηκαν 
ακόµα και την διακοπή των αγώνων, ενθυµούµενοι το µακελειό 
του 1972, κατά την διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων του 
Μονάχου. Τελικά οι 26οιΟλυµπιακοί Αγώνες συνεχίστηκαν 
κανονικά, αλλά ένα µνηµείο που στήθηκε στο σηµείο της έκρηξης, 
οι µνήµες από την έκρηξη αλλά και οι εικόνες που είχαν 
καταγράψει τα τηλεοπτικά δίκτυα το 1996 θα κρατούν πάντα 
ζωντανά τα γεγονότα που είχαν εκτυλιχτεί τότε. Τα µέτρα 
ασφαλείας από τους Ολυµπιακούς Αγώνες της Ατλάντας και µετά 
θα ήταν πλέον δρακόντεια. 

  

  



 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ 

 

Πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ατλάντα όλες οι 

συμμετέχων χώρες εξέδωσαν γραμματόσημα γιορτάζοντας τα 100 

χρόνια Ολυμπιακών Αγώνων 

 

  

 

Η επιθυµία της Αθήνας για την διοργάνωση των 

αγώνων του 1996 σε γραµµατόσηµα του 1990 

 
 



 

 

Ο Ερµής του Πραξιτέλους 

 
Έκδοση 100 χρόνια Ολυµπιακών Αγώνων - Olympic Games 
Centenary 
Τυπώθηκε τον Μάρτιο του 1996 στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ. 
 Έκδοση µε παραστάσεις των πρώτων Ολυµπιακών αγώνων 
που έγιναν στην Αθήνα το 1896 

 
 
 
 

 
 



Πτερόεσσα νίκη σε Άρµα 

 

Πτερόεσσα νίκη σε Άρµα 

 

Νίκη του Παιωνίου 

 

 

Στάδιο και Ακρόπολις 

 

Ακρόπολις των Αθηνών 



 

Παλαιστές 

 

 

Ο ∆ισκοβόλος του Μύρωνα 
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Έκδοση Ολυµπιακοί Αγώνες Ατλάντα 
Τυπώθηκε τον Ιούνιο του 1996 στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ. 
 



 

Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες 
 

Αγώνες της 27

∆ιοργανώτρια 

πόλη 

Σίδνεϊ

Σύνθηµα Share the Spirit

Dare to Dream

Συµµετέχουσες 

χώρες 

199

Συµµετέχοντες 

αθλητές 

10.651

Αγωνίσµατα 300 

Τελετή έναρξης 15 Σεπτεµβρίου

Τελετή λήξης 1 Οκτωβρίου

Κήρυξη έναρξης Κυβερνήτης

Ουίλιαµ

Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες ΣΙ∆ΝΕΪ 

της 27ης Ολυµπιάδας 

 

Σίδνεϊ, Αυστραλία 

Share the Spirit 

Dare to Dream 

199 

10.651 

300 σε 28 αθλήµατα 

15 Σεπτεµβρίου 

1 Οκτωβρίου 

Κυβερνήτης-Στρατηγός Σερ 

Ουίλιαµ Ντιν 

ΣΙ∆ΝΕΪ 2000 



Όρκος αθλητών Ρισέλ

Όρκος κριτών Πίτερ

Αφή της Φλόγας Κάθι

Στάδιο Στάδιο

Οι Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες
ήταν µία διεθνής αθλητική
της Αυστραλίας, από τις 15 

διοργάνωση Θερινών Ολυµπιακών
Επιτροπής (∆ΟΕ). Συµµετείχαν
και συνοδούς από 199 χώρες
από 28 διαφορετικά αθλήµατα
Ηνωµένων Πολιτειών µε 26 

Πίνακας µεταλλίων 

Πρώτες µεταλλιούχες χώρες

Πίνακας µεταλλίων Θερινών

Κατ. Ονοµασία ΕΟΕ 

1  Ηνωµένες Πολιτείες

2  Ρωσία 

3  Κίνα 

4  Αυστραλία 

5  Γερµανία 

 

Τελετή Έναρξης 
Το Σεπτέµβριο ξεκίνησε η Ολυµπιάδα
χιλιετία. Η τελετή έναρξης ήταν
στιγµή την αφή της φλόγας
  

 

 

 

Ρισέλ Χοκς 

Πίτερ Κερ 

Κάθι Φριµαν 

Στάδιο Αυστραλία 

Ολυµπιακοί Αγώνες 2000, γνωστοί και ως Αγώνες της 27ης
αθλητική διοργάνωση που έλαβε χώρα στο Σίδνεϊ

τις 15 Σεπτεµβρίου έως τη 1 Οκτωβρίου 2000. Αυτή
Ολυµπιακών Αγώνων υπό την αιγίδα της ∆ιεθνούς

Συµµετείχαν περίπου 10.651 αθλητές µαζί µε 5.500 

χώρες. Υπήρξαν συνολικά 300 τελετές απονοµής
αθλήµατα. Πρώτη στη συγκοµιδή µεταλλίων ήταν
µε 26 χρυσά, 24 ασηµένια και 31 χάλκινα.  

µεταλλιούχες χώρες: 

Θερινών Ολυµπιακών Αγώνων 2000 
 

Χρυσά Αργυρά Χάλκινα Σύνολο 

Πολιτείες 36 24 31 91 

32 28 28 88 

28 16 15 59 

16 25 17 58 

13 17 26 56 

ξεκίνησε η Ολυµπιάδα στη χώρα τον καγκουρό. Η πρώτη
έναρξης ήταν η πιο εντυπωσιακή µέχρι τότε, µε χαρακτηριστική
φλόγας από την ιθαγενή (αβορίγινα) δροµέα Cathy Freeman.

27ης Ολυµπιάδας, 
Σίδνεϊ, πρωτεύουσα 

 2000. Αυτή ήταν η 27η 

∆ιεθνούς Ολυµπιακής 
µε 5.500 προπονητές 
απονοµής µεταλλίων 

µεταλλίων ήταν η χώρα των 

πρώτη για τη νέα 

χαρακτηριστική 

 Cathy Freeman. 



 

 

 

Ελληνικές ∆ιακρίσεις 
Κώστας Κεντέρης Χρυσό Μετάλλιο 28 Σεπτεµβρίου 2000 200µ. 
Ο Κεντέρης πήγε στους Αγώνες του Σίδνεϊ µε ατοµική επίδοση στα 200µ 20.25, που 

βέβαια δεν προµήνυε ότι θα µπορούσε να του 

χαρίσει το χρυσό µετάλλιο. Στα προκριµατικά 

πέτυχε χρόνο 20.57 και πήρε τη πρώτη θέση 

ενώ στα προηµιτελικά αν και τερµάτισε 

δεύτερος, κατέρριψε το δικό του πανελλήνιο 

ρεκόρ µε 20.14. Στον τελικό, µέχρι τα 100µ 

της κούρσας βρισκόταν στην 5η θέση αλλά 
αµέσως µετά άρχισε µία απίστευτη 
αντεπίθεση. Η νίκη ήρθε µε νέο πανελλήνιο 
ρεκόρ 20.09. 
 

Αργυρό Μετάλλιο, 23 Σεπτεµβρίου 2000, Κατερίνα Θάνου, 100µ. 
Η Θάνου ήταν φαβορί για µετάλλιο πριν την 

έναρξη τον αγώνων. Στον τελικό, η Κατερίνα 

Θάνου είχε άκυρη εκκίνηση και στη συνέχεια 

δεν µπορούσε να ρισκάρει δεύτερο άκυρο, 

οπότε αναγκαστικά περίµενε το σήµα. 

Αντέδρασε καθυστερηµένα στην πιστολιά, 

µόλις 0.206 έναντι 0.163 της Λόρενς από την 

Τζαµάικα.. Μέχρι τα 20µ ήταν µπροστά η 

Λόρενς αλλά στα 60µ έχασε τη πρωτοπορία 

από την Τζόουνς (*) και λίγο αργότερα από την Θάνου. Έτσι ήρθε το ασηµένιο 

µετάλλιο µε επίδοση 11.12, σε µια κούρσα που έγινε µε αντίθετο αέρα -0.4. 

 

Αργυρό Μετάλλιο, 27 Σεπτεµβρίου 2000, Τασούλα Κελεσίδου, ∆ισκοβολία 
Η Τασούλα Κελεσίδου προκρίθηκε στον µεγάλο 

τελικό της δισκοβολίας µε ευκολία. Πέτυχε βολή 

63.64 µε το όριο πρόκρισης να έχει οριστεί στα 

63.00. Στον τελικό, χωρίς άγχος αυτή τη φορά και 
µε τροµερή αίσθηση σιγουριάς, ξεκίνησε δυνατά 

και έστειλε στη πρώτη της κιόλας βολή, το δίσκο 

στα 65.71. Επίδοση που έµελλε να της χαρίσει και 
το ασηµένιο µετάλλιο. 

  

  

Αργυρό Μετάλλιο, 30 Σεπτεµβρίου 2000, Μιρέλα Μανιάνι, Ακοντισµός 
Η Μιρέλα Μανιάνι πήγε στο Σίδνεϊ έχοντας 
ήδη στεφθεί παγκόσµια Πρωταθλήτρια. Η 

αυτοπεποίθηση λοιπόν, ήταν ψηλά. Πέρασε 

εύκολα το όριο πρόκρισης στον τελικό µε 

βολή 63.34. Ωστόσο, το ξεκίνηµα της ήταν 

άσχηµο, άκυρη βολή η ίδια, µεγάλη βολή η 

Νορβηγία Τρίνε Χάτεσταντ που τέθηκε 



αµέσως επικεφαλής. Η Μιρέλα πέρασε στην επίθεση, δηµιούργησε νέο πανελλήνιο 

ρεκόρ µε 67.51(3η προσπάθεια) και απείλησε µέχρι το τέλος τη Χάτεσταντ, που δεν 

είχε καλύτερη βολή. Στην τελευταία της προσπάθεια, η ελληνίδα πρωταθλήτρια 

έστειλε το ακόντιο της πάλι στα 67.51. Οι έξι βολές της ήταν: άκυρη, 65.56, 67.51, 

61.96, 65.34, 67.51. 

  

  

Χάλκινο Μετάλλιο, 28 Σεπτεµβρίου 2000, Αµιράν Καρντάνοφ Κατ. 54κ ελευθέρα 

πάλη 
Ύστερα από 12 ολόκληρα χρόνια, η ελληνική 

πάλη, επέστρεψε στα µετάλλια χάρις στον 

Αµιράν Καρντάνοφ που αγωνίστηκε στη 

κατηγορία 54 κιλών . Κέρδισε αρχικά κατά 

σειρά τους Βιτάλι Ραιλέαν (Μολδαβία) µε 4-1 

σηµεία, Μπάχµαν Ταγιεµπί Κερµάνι από το 

Ιράν µε 7-0 σηµεία και Ζουνουµπαγιάν 

Τουµεντεµπερέλ (Μογγολία) µε 10-0 σηµεία. 

Έχασε 5-3 από τον Ναµίκ Αµπντουλαγέφ και δεν προκρίθηκε στον τελικό. Στον 

µικρό τελικό κέρδισε µε 5-4 τον Λευκορώσο Χέρµαν Κοντόεφ και πήρε το µετάλλιο. 

  

 

Αργυρό Μετάλλιο, 17 Σεπτεµβρίου 2000, Λεωνίδας Σαµπάνης, Κατηγορία 62 

κιλών 
Ο Λεωνίδας Σαµπάνης στο Σίδνεϊ χρίστηκε ασηµένιος Ολυµπιονίκης για δεύτερη 

φορά στη καριέρα του. Ξεκίνησε µε 

πλεονέκτηµα το χαµηλό σωµατικό του 

βάρος, όπου υπερίσχυε όλων των αντιπάλων 

του πλην του Μάο. Στο αρασέ σήκωσε147.5 

κιλά και στο ζετέ 170 κιλά. Με σύνολο 

317.5 κιλά υπερίσχυσε του Λευκορώσου 

Γκενάντι Ολετσουκ, που ήταν 380 

γραµµάρια βαρύτερος σε σωµατικό βάρος, 
όπως και του Μίντσεφ, πριν βέβαια 

ανακοινωθούν τα αποτελέσµατα ντόπινγκ. 

Ο Σαµπάνης, στη δεύτερη του προσπάθεια στο αρασέ, δηµιούργησε πρόσκαιρα µε 

147.5κ, νέο Ολυµπιακό ρεκόρ. 

  

Χρυσό Μετάλλιο, 23 Σεπτεµβρίου 2000, 

Πύρρος ∆ήµας, Κατηγορία 85 κιλά 
Ο Πύρρος ∆ήµας σήκωσε στην τρίτη του 

προσπάθεια στο αρασέ 175 κιλά. Είχε µείνει 
όµως πέντε κιλά πίσω από τον Γεωργιανό 

Γκεόργκι Ασανίτζε και δυόµισι κιλά πίσω 

από τον Γερµανό Μάρκ Χούστερ. Ο 

Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε το ζετέ και 
στην πρώτη του προσπάθεια σήκωσε τα 210 

κιλά και αµέσως µετά τα 215 παίρνοντας 
στην πρώτη θέση. Ο Πύρρος στην τρίτη του 

προσπάθεια θέλησε να κάνει νέο παγκόσµιο ρεκόρ στα 217.5 κιλά, γνωρίζοντας ότι 
ήταν ο νικητής, όµως δεν τα κατάφερε. 



  

Χρυσό Μετάλλιο, 24 Σεπτεµβρίου 2000, Ακάκιος Καχιασβίλης, Κατηγορία 94 

κιλά 
Ο Ακάκιος Καχιασβίλης ετοιµαζόταν να κατακτήσει το τρίτο του σερί χρυσό 

Ολυµπιακό µετάλλιο και να ισοφαρίσει τον Ναίµ Σουλειµάνογλου και τον Πύρρο 

∆ήµα σε αυτό το µοναδικό ρεκόρ. 

Στη κίνηση του αρασέ, ο Έλληνας 
πρωταθλητής σήκωσε 185 κιλά, έχασε 

τα 187.5 κιλά. Ο Ακάκιος που ένοιωθε 

πόνους στο πόδι, ξεκίνησε το ζετέ µε 

220 κιλά και στη συνέχεια αφέθηκε στην 

στρατηγική του Χρήστου Ιακώβου που 

διέλυσε τους αντίπαλους προπονητές 
στη παρτίδα της τακτικής. Ο Έλληνας 
προπονητής ανέβασε τη µπάρα στα 227.5κ και εκµεταλλεύτηκε το παρελθόν του 

Ακάκιου. Όλοι γνώριζαν πόσο δυνατός είναι στο ζετέ , έτσι η επιλογή του να 

δοκιµάσει στα 227.5κ, κρίθηκε φυσιολογική από όλους. Ο Κολέτσκι δοκίµασε 

ανεπιτυχώς µόνο µία φορά, ο Πετρόφ απέτυχε άλλη µία και ο Καχιασβίλης δεν 

χρειάστηκε ποτέ να δοκιµάσει σε αυτό το βάρος. 
Ήταν ήδη χρυσός Ολυµπιονίκης µε ισοβαθµία, καθόσον ελαφρύτερος του νεαρού 

Πολωνού. 

Ποτέ πριν στην ιστορία των Ολυµπιακών Αγώνων, ένα χρυσό µετάλλιο δεν έχει 
κριθεί µε µόλις µία προσπάθεια στο ζετέ. 

  

Αργυρό Μετάλλιο, 22 Σεπτεµβρίου 2000, Βίκτωρας Μήτρου, Κατηγορία 77 

κιλών 
Ο Βίκτωρ Μήτρου στο Σίδνεϊ ήταν ελαφρύτερος από όλους τους αντιπάλους του, 

πλην ενός, του Κινέζου Χου Γκάνγκ Ζαν. Ο Ασιάτης και ο Μήτρου σήκωσαν 367.5κ 

στο σύνολο. Στο αρασέ, µε 165κ, ο Μήτρου είχε διαφορά πέντε κιλών από τον Ζαν 

αλλά βρισκόταν πίσω 2.5κ από τους Μελικιάν (Αρµενία) και Φιλιµόνοφ 

(Καζακστάν). Στο ζετέ, ο Μήτρου ξεκίνησε µε 195 κ και συνέχισε µε 200κ και 
202.5κ, όλες οι προσπάθειες του πετυχηµένες. Μελικιάν και Φιλοµόνοφ τέθηκαν νοκ 

- αουτ στη µάχη για το χρυσό και ο Ζαν, αν ήθελε τη νίκη, έστω και µε ισοβαθµία, θα 

έπρεπε να σηκώσει 207.5κ στη τελευταία προσπάθεια του αγώνα. Τα κατάφερε και 
χρίστηκε χρυσός Ολυµπιονίκης. 
  

Χάλκινο Μετάλλιο, 19 Σεπτεµβρίου 2000, Ιωάννα Χατζηιωάννου, Κατηγορία 63 

κιλών 
Η Γιάννα Χατζηιωάννου πήγε ως αουτσάιντερ στην Αυστραλία καθώς οι δύο πρώτες 
θέσεις ήταν... καπαρωµένες από την Κινέζα Χσιάο Τσέν και την Ρωσίδα Βαλεντίνα 

Πόποβα που ξέφυγαν 15 και 10 κιλά αντίστοιχα από την ελληνίδα πρωταθλήτρια. 

Έτσι, η Γιάννα έδινε µάχη για το βάθρο µε την αθλήτρια από την Ταϊλάνδη, Σαιπάν 

Ντετσαένγκ που είχε πάρει προβάδισµα δυόµιση κιλών στο αρασέ. Η Ελληνίδα 

σήκωσε 97.5κ και η πρώτη προσπάθεια στο ζετέ ήταν στα 117.5 κιλά. Η Ταϊλανδέζα 

απάντησε γρήγορα µε 120κ όµως η Γιάννα σήκωσε τα 125κ και στη συνέχεια είδε την 

αντίπαλο της να αποτυγχάνει στα 125κ και στα 127.5κ µε την Ελληνίδα να είναι 
ελαφρύτερη κατά 560 γραµµάρια σε σωµατικό βάρος. 

   



 

Υπόθεση Κεντέρη 

Ο Κώστας Κεντέρης ήταν µία από τις µεγάλες ελπίδες της Ελλάδας για τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες της Αθήνας, καθώς και πιθανότατα ο τελευταίος λαµπαδηδρόµος που θα έπαιρνε 

µέρος στην τελετή έναρξης. Ωστόσο, µία µέρα πριν την τελετή, ο Κεντέρης και η 

συναθλήτριά του Κατερίνα Θάνου δεν παρέστησαν σε έκτακτο έλεγχο ντόπινγκ. Οι ίδιοι 
υποστήριξαν ότι ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχηµα µε µηχανή κατά την προσπάθειά τους να 

σπεύσουν στο Ολυµπιακό Χωριό ώστε να υποβληθούν στο τεστ. Σύµφωνα µε τον Κώστα 

Κεντέρη, ενηµερώθηκε για την κλήση της ∆ΟΕ για τον έλεγχο 60 λεπτά πριν τη λήξη της 
προθεσµίας. Αργότερα, η έρευνα έδειξε ότι το ατύχηµα ήταν προσχεδιασµένο και εικονικό, 

ενώ η εισαγωγή και παραµονή τους στο νοσοκοµείο ΚΑΤ έγινε µετά από «τηλεφωνική 

εντολή». Στον απόηχο των γεγονότων, ο Κεντέρης και η Θάνου ανακοίνωσαν την απόσυρσή 

τους από τους Αγώνες στις 18 Αυγούστου, µετά από την απολογία τους στην πειθαρχική 

επιτροπή της ∆ΟΕ. 

Ο έλεγχος της Αθήνας ήταν ο τρίτος έλεγχος ντόπινγκ στον οποίο δεν έλαβαν µέρος οι δύο 

αθλητές και έτσι τους επεβλήθη ποινή προσωρινού αποκλεισµού από την IAAF στις 22 

∆εκεµβρίου 2004. Τον Ιούνιο του 2005 όµως, οι αθλητές αθωώθηκαν από την πειθαρχική 

επιτροπή του ΣΕΓΑΣ λόγω αµφιβολιών.
 Αντίθετα, στον προπονητή τους Χρήστο 

Τζέκο επεβλήθη ποινή αποκλεισµού τεσσάρων χρόνων από κάθε αθλητική δραστηριότητα, 

γιατί δεν ενηµέρωσε έγκαιρα τους αθλητές του για την κλήση σε έλεγχο ντόπινγκ, αλλά 

απαλλάχθηκε των κατηγοριών για την υπόθεση εµπορίου αναβολικών ουσιών. 

Μετά από µακρύ νοµικό αγώνα, στις 26 Ιουνίου 2006, πριν την απόφαση του ∆ιεθνούς 
Αθλητικού ∆ικαστηρίου, οι αθλητές ήρθαν σε δικαστικό διακανονισµό µε την IAAF 

δεχόµενοι την παραβίαση του κανονισµού αντι-ντόπινγκ και την απουσία τους από τρεις 
ελέγχους από τις 27 Ιουλίου µέχρι τις 12 Αυγούστου 2004. Σε αντάλλαγµα απαλλάχθηκαν 

από τις δύο βαρύτερες κατηγορίες για αποφυγή και άρνηση ελέγχου. Ορίστηκε επίσης πως 
από τις 22 ∆εκεµβρίου 2006 ήταν ελεύθεροι να επιστρέψουν στους αγώνες. Τον Σεπτέµβριο 

του 2011, µαζί µε την Κατερίνα Θάνου, αθωώθηκε οµόφωνα σε δεύτερο βαθµό από την 

Ελληνική ∆ικαιοσύνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Θερινοί Ολυµπιακοί
 

 

Οι Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες
Ολυµπιάδας, ήταν µία διεθνής
πρωτεύουσα της Ελλάδας από
διοργάνωση Θερινών Ολυµπιακών
Επιτροπής (∆ΟΕ). Συµµετείχαν
και συνοδούς από 201 χώρες
από 28 διαφορετικά αθλήµατα

Για πρώτη φορά από το 1996, 

έλαβαν µέρος στους Ολυµπιακούς
Αθηνών έλαβε χώρα ένας µεγάλος
διεξήχθησαν στα προάστια
ποδοσφαίρου έγινε στις πόλεις
αθλητές ξεχώρισαν, ο Μάικλ
στο κανό/καγιάκ και ο Μαροκινός

Επιλογή 

Η Αθήνα επελέγη ως οικοδέσποινα
Λοζάνη, αφού είχε χάσει την
1996, τον εορτασµό της 100

1997, η Αθήνα ήταν βασισµένη
έκκληση στην ολυµπιακή ιστορία
νίκησε τη Ρώµη, µε 66 ψήφους
η Στοκχόλµη, το Κέιπ Τάουν
λάβει µόνο µερικές ψήφους

µπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 

Ολυµπιακοί Αγώνες 2004, γνωστοί και ως Αγώνες της 28ης
µία διεθνής αθλητική διοργάνωση που έλαβε χώρα στην

Ελλάδας από τις 13 έως τις 29 Αυγούστου 2004. Αυτή
Ολυµπιακών Αγώνων υπό την αιγίδα της ∆ιεθνούς

Συµµετείχαν περίπου 10.500 αθλητές 
 µαζί µε 5.500 προπονητές

χώρες. Υπήρξαν συνολικά 301 τελετές απονοµής
λήµατα. 

το 1996, όλα τα µέλη της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής
Ολυµπιακούς Αγώνες. Στο Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο
ένας µεγάλος αριθµός αθληµάτων, ενώ τα υπόλοιπα

προάστια της πόλης αλλά και στην Αττική. Το ολυµπιακό
στις πόλεις: Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πάτρα και Ηράκλειο

Μάικλ Φελπς στην κολύµβηση, η Γερµανίδα Μπριγκίτε
ο Μαροκινός Χισάµ Ελ-Γκερούζ. 

 

οικοδέσποινα πόλη το 1997, στην 106η Σύνοδο της
χάσει την διοργάνωση των Θερινών Ολυµπιακών Αγώνων
της 100ής επετείου των σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων
βασισµένη για την επιλογή της κατά ένα µεγάλο µέρος

ολυµπιακή ιστορία. Στον τελευταίο κύκλο της ψηφοφορίας
ψήφους προς 41. Πριν από αυτό, το Μπουένος Άιρες
Τάουν και το Σαν Χουάν είχαν ήδη αποκλειστεί αφού

ψήφους. 

Αθήνα 2004  

της 28ης 
χώρα στην Αθήνα, 

Αυτή ήταν η 28η 

∆ιεθνούς Ολυµπιακής 
 5.500 προπονητές 

απονοµής µεταλλίων 

Ολυµπιακής Επιτροπής 
Αθλητικό Κέντρο 

υπόλοιπα 

ολυµπιακό τουρνουά 

Ηράκλειο. Από τους 
Γερµανίδα Μπριγκίτε Φίσερ 

Σύνοδο της ∆ΟΕ στη 

Ολυµπιακών Αγώνων του 

Ολυµπιακών Αγώνων. Το 

µεγάλο µέρος σε µια 

ψηφοφορίας, η Αθήνα 

Μπουένος Άιρες, 
αποκλειστεί αφού είχαν 



 

 

Μασκότ 

Κύριο λήµµα: Φοίβος και Αθηνά 

Από τους Χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες του 1968 στην Γκρενόµπλ (Γαλλία) 

είναι θεσµός να υπάρχει µια µασκότ για τους Αγώνες. Αυτό το χρόνο οι επίσηµες 
µασκότ είναι δυο αδέλφια, ο Φοίβος και η Αθηνά, που ονοµάστηκαν έτσι από το 

µυθικό Θεό του Ολύµπου Απόλλωνα – Φοίβο, Θεό του φωτός και της µουσικής 
και τη Θεά της Σοφίας, προστάτιδας της πόλης των Αθηνών, Αθηνά. Είναι 
εµπνευσµένες από το αρχαίες "δαίδαλα" που ήταν κούκλες και εκτός από από τις 
λατρευτικές χρήσεις που είχαν ήταν επίσης και παιχνίδια. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Τελετή Εναρξης 

Κύριο λήµµα: Τελετή Έναρξης των Θερινών Ολυµπιακών Αγώνων 2004 

Η Τελετή Έναρξης πραγµατοποιήθηκε στις 13 Αυγούστου 2004 σε µία 

αντίστροφη µέτρηση είκοσι οχτώ δευτερολέπτων — ένα δευτερόλεπτο για το 

κάθε ένα από τους Ολυµπιακούς Αγώνες που διοργανώθηκε µέχρι τον τελευταίο 

που φιλοξένησε η Αθήνα — από ήχους που δίνουν το ρυθµό ενός ενισχυµένου 

κτύπου της καρδιάς. Επίσης έχει ανακηρυχθεί κι ως η καλύτερη Τελετή Έναρξης 
όλων των εποχών µέχρι σήµερα. 

 

  

 

 

Γεγονότα Των Ολυµπιακών αγώνων του 2004 

Οι καλύτεροι και ασφαλέστεροι Ολυµπιακοί Αγώνες στην ιστορία του θεσµού-οι πρώτοι υπό 

τον φόβο τροµοκρατικών επιθέσεων- είναι γεγονός.Η µεγαλύτερη αθλητική γιορτή της 
ανθρωπότητας, οι Ολυµπιακοί Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004, για 17 ηµέρες επέστρεψαν στη χώρα 

που γεννήθηκαν και στην πόλη που αναβίωσαν. Αυτοί οι Αγώνες έσπασαν πολλά ρεκόρ: Η 

Αθήνα φιλοξένησε 11.099 αθλητές -τους περισσότερους συνολικά-, ενώ και η συµµετοχή 

των γυναικών αθλητριών έφτασε σε ύψος ρεκόρ στην ιστορία των Ολυµπιακών Αγώνων. 



Εκπροσωπήθηκαν 202 χώρες, ο υψηλότερος αριθµός συµµετοχής µέχρι στιγµής στη 

διοργάνωση. Για πρώτη φορά η Ολυµπιακή Φλόγα ταξίδεψε σε όλο τον κόσµο και οι 
γυναίκες αγωνίστηκαν στην Ολυµπία, στο αγώνισµα της σφυροβολίας. 
Τέσσερα δισεκατοµµύρια τηλεθεατές απ' όλο τον κόσµο µοιράστηκαν µαζί µας τη γιορτή και 
γνώρισαν την Ελλάδα - µέσα και έξω από τα στάδια Ένα µπουκέτο µετάλλια µε άρωµα 

Ελλάδας ήταν το «αντίδωρο» των αθλητών µας στους µοναδικούς Ολυµπιακούς της Αθήνας. 
Οι ολυµπιονίκες µας κρέµασαν στη «γαλανόλευκη» τουλάχιστον 14 χρυσά, αργυρά και 
χάλκινα µετάλλια, ενώ ο απόηχος από τις ιαχές «Ελλάς - Ελλάς» κρατά ακόµη. Τι να 

πρωτοθυµηθεί κανείς από τους Ολυµπιακούς µας... Την απίστευτη κούρσα της Φανής 
Χαλκιά που καθήλωσε την υφήλιο; Τα 20.000 «χρυσά» βήµατα της Αθανασίας Τσουµελέκα 

Την υπερπροσπάθεια του Πύρρου ∆ήµα και τα δάκρυά του στο βάθρο της απονοµής, που 

καθηστέρησε µισή ώρα αφού το πλήθος χειροκροτούσε ασταµάτητα τον µεγάλο αθλητή. Τα 

µατωµένα χέρια και το πείσµα του Νίκου Κακλαµανάκη .Τις «χρυσές» βουτιές των Μπίµη 

και Συρανίδη; Το απόλυτα ισορροπηµένο πρόγραµµα του ∆ηµοσθένη Ταµπάκου στους 
κρίκους; Τους τρελούς πανηγυρισµούς της Χρυσοπηγής ∆εβετζή µπροστά σε 80.000 θεατές 
στο Ολυµπιακό Στάδιο; Ποιος θα ξεχάσει τους αγώνες που έδωσαν η Σοφία Μπεκατώρου µε 

την Αιµιλία Τσουλφά, ο Ηλίας Ηλιάδης, η Τασούλα Κελεσίδου, ο Βασίλης Πολύµερος µε 

τον Νίκο Σκιαθίτη, ο Αρτιόµ Κιουρεγκιάν, n Μιρέλα Μανιάνι ή τα απίθανα κορίτσια του 

Κούλη Ιωσηφίδη της Εθνικής οµάδας πόλο γυναικών, όλοι µάς έκαναν να φωνάξουµε: 

«Αυτή είναι η Ελλαδάρα!» Την παραµονή της έναρξης των Αγώνων, πάντως, και σε όλη τη 

διάρκεια τους ήταν βαριά η σκιά του σκανδάλου Κεντέρη - Θάνου -Τζέκου που απασχόλησε 

και τις ποινικές αρχές της χώρας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγώνες 
Οι επίσηµες κατηγορίες αθληµάτων παρατίθενται πιο κάτω. Υπήρξαν 28 αθλήµατα 

που περιλάµβαναν στο σύνολο τους 37 αγωνίσµατα. Η γυναικεία Πάλη 

συµπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στο Ολυµπιακό πρόγραµµα. Το αγώνισµα 

της Σπάθης Γυναικών συµπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην Ολυµπιακή 



Ξιφασκία.(Πατήστε σε ένα άθληµα για να µάθετε περισσότερα για τα αγωνίσµατα 

του αθλήµατος αυτού στους Ολυµπιακούς Αγώνες 2004) 

Αθλήµατα και αγωνίσµατα του προγράµµατος 

• Υγρός στίβος 
• Καταδύσεις 
• Κολύµβηση 

• Συγχρονισµένη 

κολύµβηση 

• Υδατοσφαίριση 

• Τοξοβολία 

• Στίβος 
• Αντιπτέριση 

• Μπέιζµπολ 

• Καλαθοσφαίριση 

• Πυγµαχία 

• Κανόε καγιάκ 

• Σπριντ 
• Σλάλοµ 

• Ποδηλασία 

• ∆ρόµου 

• Πίστας 
• Ορεινή 

• Ιππασία 

• Ντρεσάζ 

• Τρίαθλο 

• Εµπόδια 

• Ξιφασκία 

• Χόκεϊ επί 
χόρτου 

• Ποδόσφαιρο 

• Γυµναστική 

• Ενόργανη 

• Ρυθµική 

• Τραµπολίνο 

• Χειροσφαίριση 

• Τζούντο 

• Μοντέρνο 

πένταθλο 

• Κωπηλασία 

• Ιστιοπλοΐα 

• Σκοποβολή 

• Σόφτµπολ 

• Επιτραπέζια αντ. 
• Ταεκβοντό 

• Αντισφαίριση 

• Τρίαθλο 

• Πετοσφαίριση 

• Βόλεϊ 
• Μπιτς βόλεϊ 

• Άρση βαρών 

• Πάλη 

• Ελευθέρα 

• Ελληνορωµαϊ
κή 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Αθλητικές Εγκαταστάσεις 

• Κέντρο Αθήνας (∆ιαδροµή Ποδηλασίας) 
• Μαραθώνας (Αφετηρία Μαραθωνίου δρόµου) 

• Στάδιο Αρχαίας Ολυµπίας (Σφαιροβολία) 

• Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (Στίβος 
& τελικός ποδοσφαίρου) 

• Ολυµπιακό Γυµναστήριο Άνω 

Λιοσίων (Πάλη,Τζούντο) 

• Ολυµπιακό Κλειστό Γυµναστήριο Άρσης 
Βαρών Νίκαιας (Άρση Βαρών) 

• Ολυµπιακό Γυµναστήριο 

Γαλατσίου (Ρυθµική Γυµναστική,Επιτραπέζια 

Αντισφαίριση) 

• Ολυµπιακό Γυµναστήριο Πυγµαχίας 
Περιστερίου (Πυγµαχία) 

• Ολυµπιακή Εγκατάσταση Ορεινής 
Ποδηλασίας Πάρνηθας (ορεινή ποδηλασία) 

• Ολυµπιακό Κέντρο Βουλιαγµένης (τρίαθλο) 

Ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις 

• Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο, Θεσσαλονίκη 

• Παγκρήτιο Στάδιο, Ηράκλειο 

• Παµπελοποννησιακό Στάδιο, Πάτρα 

• Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος 
• Στάδιο Καραϊσκάκη, Πειραιάς 
 

•  

 

• Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας 
Μαρκόπουλου 

• Ολυµπιακό Κέντρο 

Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσµά 

• Ολυµπιακό Κέντρο 

Σκοποβολής Μαρκόπουλου 

• Ολυµπιακό Κωπηλατοδρόµιο 

Σχοινιά 

• Ολυµπιακό Συγκρότηµα 

Γουδίου 

• Ολυµπιακό Συγκρότηµα 

Ελληνικού (HCO) 

• Ολυµπιακό Συγκρότηµα 

Παραλιακής Ζώνης 
Φαλήρου (FCO) 

• Παναθηναϊκό Στάδιο 

• Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 

Μη αθλητικές εγκαταστάσεις 

• Βασικό Κέντρο Τύπου 

• ∆ιεθνές Αεροδρόµιο 

Ελευθέριος Βενιζέλος 
• ∆ιεθνές Ραδιοτηλεοπτικό 

Κέντρο 

• Ολυµπιακό Χωριό 

 



Οι συµµετέχουσες χώρες

2004 . 

•  Αγία 

Λουκία 

•  Άγιος 
Βικέντιος 
και 
Γρεναδίνες 

•  Άγιος 
Μαρίνος 

•  Αγκόλα 

• 
 Αζερµπαϊτζ
άν 

• 
 Αίγυπτος 

•  Αιθιοπία 

•  Αϊτή 

•  Πράσινο 

Ακρωτήριο 

•  Ακτή 

Ελεφαντοστ
ού 

•  Αλβανία 

•  Αλγερία 

• 
 Αµερικανικ
ή Σαµόα 

• 

•  Εσθονία
•  Ζάµπια
• 

 Ζιµπάµπουε
•  Ηνωµένα

Αραβικά
Εµιράτα

•  Ηνωµένες
Πολιτείες
Αµερικής

•  Ιαπωνία
•  Ινδία
•  Ινδονησία
•  Ιορδανία
•  Ιράκ
• 

 Ιράν 

ή ∆ηµοκρατία
του Ιράν

•  Ιρλανδία
•  Ισηµερινή

Γουινέα
•  Ισηµερινός
•  Ισλανδία
•  Ισπανία
•  Ισραήλ

συµµετέχουσες χώρες στους Θερινούς Ολυµπιακούς

Εσθονία 

Ζάµπια 

Ζιµπάµπουε 

Ηνωµένα 

Αραβικά 

Εµιράτα 

Ηνωµένες 
Πολιτείες της 
Αµερικής 

Ιαπωνία 

Ινδία 

Ινδονησία 

Ιορδανία 

Ιράκ 

 (Ισλαµικ
∆ηµοκρατία 

του Ιράν) 

Ιρλανδία 

Ισηµερινή 

Γουινέα 

Ισηµερινός 
Ισλανδία 

Ισπανία 

Ισραήλ 

•  Μαλαισία 

•  Μαλάουι 
•  Μαλδίβες 
•  Μάλι 
•  Μάλτα 

•  Μαρόκο 

•  Μαυρίκιος 
•  Μαυριτανία 

•  Μεγάλη Βρετανία 

•  Μεξικό 

• 
 Μικρονησία (Οµόσπο
νδες Πολιτείες της 
Μικρονησίας) 

•  Μογγολία 

•  Μοζαµβίκη 

•  Μολδαβία 

•  Μονακό 

•  Μπανγκλαντές 
•  Μπαρµπάντος 
•  Μπαχάµες 
•  Μπαχρέιν 

•  Μπελίζ 

•  Μπενίν 

•  Μποτσουάνα 

•  Μπουρκίνα Φάσο 

• 
Νήσοι

• 

• 

• 

• 
Ρίκο

• 
Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία
Μακεδονίας

• 

• 

• 
Οµοσπονδία

• 
Χριστόφορος
Νέβις

• 

• 
και

• 
Αραβία

• 

• 
Μαυροβούνιο

 

Ολυµπιακούς Αγώνες 

 Παρθένοι 
Νήσοι 

 Περού 

 Πολωνία 

 Πορτογαλία 

 Πουέρτο 

Ρίκο 

 Πρώην 

Γιουγκοσλαβική 

∆ηµοκρατία της 
Μακεδονίας 

 Ρουάντα 

 Ρουµανία 

 Ρωσική 

Οµοσπονδία 

 Άγιος 
Χριστόφορος και 
Νέβις 

 Σαµόα 

 Σάο Τοµέ 

και Πρίνσιπε 

 Σαουδική 

Αραβία 

 Σενεγάλη 

 Σερβία και 
Μαυροβούνιο 



 Ανδόρρα 

• 
 Αντίγκουα 

και 
Μπαρµπούν
τα 

• 
 Αργεντινή 

•  Αρµενία 

• 
 Αρούµπα 

• 
 Αυστραλία 

•  Αυστρία 

•  

• 
 Αφγανιστάν 

• 
 Βανουάτου 

•  Βέλγιο 

• 
 Βενεζουέλα 

• 
 Βερµούδες 

•  Βιετνάµ 

•  Βολιβία 

•  Βοσνία-

Ερζεγοβίνη 

• 
 Βουλγαρία 

•  Βραζιλία 

• 
 Βρετανικές 
Παρθένοι 
Νήσοι 

•  Γαλλία 

• 
 Γερµανία 

•  Γεωργία 

•  Γκάµπια 

•  Γκαµπόν 

•  Γκάνα 

•  Γκουάµ 

•  Γουατεµάλα 

•  Γουϊάνα 

•  Γ
ουϊνέα 

•  Γουινέα-

Μπισσάου 

•  Ιταλία
•  Καζακστάν
•  Καµερούν
•  Καµπότζη
•  Καναδάς
•  Κατάρ
•  Κέιµαν

(Νησιά
Κέιµαν

• 
 Κεντροαφρικα
νική 

∆ηµοκρατία
•  Κένυα
• 

 Κίνα
∆ηµοκρατία
της Κίνας

•  Κιργιζία
•  Κιριµπάτι
•  Κολοµβία
•  Κοµόρες
•  Κονγκό
•  Κορέα

(Λαϊκή
∆ηµοκρατία
της 
Κορέας
τια Κορέα

•  Κόστα
Ρίκα 

•  Κούβα
•  Κουβέιτ
•  Κουκ

(Νήσοι
•  Κροατία
•  Κύπρος
• 

 Λάος
∆ηµοκρατία
του Λάος

•  Λεσότο
•  Λετονία
• 

 Λευκορωσία
•  Λίβανος
•  Λιβερία
•  Λιβυκή

Ιταλία 

Καζακστάν 

Καµερούν 

Καµπότζη 

Καναδάς 
Κατάρ 

Κέιµαν 

Νησιά 

Κέιµαν) 

Κεντροαφρικα

∆ηµοκρατία 

Κένυα 

Κίνα (Λαϊκή 

∆ηµοκρατία 

της Κίνας) 
Κιργιζία 

Κιριµπάτι 
Κολοµβία 

Κοµόρες 
Κονγκό 

Κορέα 

Λαϊκή 

∆ηµοκρατία 

Κορέας και Νό
τια Κορέα) 

Κόστα 

 

Κούβα 

Κουβέιτ 
Κουκ 

Νήσοι Κουκ) 

Κροατία 

Κύπρος 

Λάος (Λαϊκή 

∆ηµοκρατία 

του Λάος) 
Λεσότο 

Λετονία 

Λευκορωσία 

Λίβανος 
Λιβερία 

Λιβυκή 

•  Μπουρούντι 
•  Μπουτάν 

•  Μπρουνέι 
•  Μιανµάρ 

•  Ναµίµπια 

•  Ναούρου 

•  Νέα Ζηλανδία 

•  Νεπάλ 

•  Νίγηρας 
•  Νιγηρία 

•  Νικαράγουα 

•  Νορβηγία 

•  Νότιος Αφρική 

•  Ολλανδία 

•  Ολλανδικές 
Αντίλλες 

•  Οµάν 

•  Ονδούρα 

•  Ουγγαρία 

•  Ουγκάντα 

•  Ουζµπεκιστάν 

•  Ουκρανία 

•  Ουρουγουάη 

•  Πακιστάν 

•  Παλαιστίνη 

•  Παλάου 

•  Παναµάς 
•  Παπούα Νέα 

Γουινέα 

•  Παραγουάη 

•  ∆ηµοκρατία του 

Κονγκό (Λαϊκή 

∆ηµοκρατία του 

Κονγκό) 

•  ∆οµινίκα 

•  ∆οµινικανή 

∆ηµοκρατία 

•  Ελ Σαλβαδόρ 

•  Ελβετία 

•  Ερυθραία 

•  Γρενάδα 

•  ∆ανία 

•  Λίχτενσταϊν 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
(Νήσοι
Σολοµώντος

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
∆ηµοκρατία
Συρίας

• 
 Ταϊπέι
ή Ταϊπέι

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
 Τουρκµενιστάν

• 
και

• 

• 
 Τσεχία
ατία
Τσεχίας

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
Κονγκ

• 

 Σεϋχέλλες 
 Σιγκαπούρη 

 Σιέρα Λεόνε 

 Σλοβακία 

 Σλοβενία 

 Σολοµώντος 
Νήσοι 
Σολοµώντος) 

 Σοµαλία 

 Σουαζιλάνδη 

 Σουδάν 

 Σουηδία 

 Σουρινάµ 

 Σρι Λάνκα 

 Αραβική 

∆ηµοκρατία της 
Συρίας 

Ταϊπέι (Κινεζικ
ή Ταϊπέι) 

 Τανζανία 

 Τατζικιστάν 

 Ταϊλάνδη 

 Τζαµάικα 

 Τζιµπουτί 
 Τιµόρ  

 Τόνγκα 

 Τόγκο 

 Τουρκία 

Τουρκµενιστάν 

 Τρινιντάντ 
και Τοµπάγκο 

 Τσαντ 

Τσεχία (∆ηµοκρ
ατία της 
Τσεχίας) 

 Τυνησία 

 Υεµένη 

 Φιλιππίνες 
 Φινλανδία 

 Φίτζι 
 Χιλή 

 Χονγκ 

Κονγκ, Κίνα 

 Ελλάς 



Αραβική
Τζαµαχιρίυα

•  Λιθουανία

 

 

Μετάλλια 

Πρώτες µεταλλιούχες χώρες

 Θέση  Χώρα 

1 
 Ηνωµένες 

Πολιτείες 

2  Κίνα 

3  Ρωσία 

4  Αυστραλία 

5  Ιαπωνία 

6  Γερµανία 

Αραβική 

Τζαµαχιρίυα 

Λιθουανία 

•  Λουξεµβούργο 

 Μαδαγασκάρη 

µεταλλιούχες χώρες: 

Χρυσά Ασηµένια Χάλκινα Σύνολο

35 39 29 

32 17 14 

27 27 38 

 17 16 16 

16 9 12 

14 16 18 

 

Σύνολο 

103 

63 

92 

49 

37 

48 



7  Γαλλία 11 9 13 33 

8  Ιταλία 10 11 11 32 

9  Κορέα 9 12 9 30 

10 
 Μεγάλη 

Βρετανία 
9 9 12 30 

11  Κούβα 9 7 11 27 

12  Ουκρανία 9 5 9 23 

13 Ουγγαρία  
8 6 3 17 

14 Ρουµανία 
8 5 6 19 

15 Ελλάδα  
6 6 4 16 

 

 

 



 

 

 

 

Ελληνική συµµέτοχη
 

Ελλάδα στους Θερινούς Ολυµπιακούς
την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή
γυναίκες, συνέθεσαν την µεγαλύτερη
των πρώτων Ολυµπιακών Αγώνων
αποστολή αποτελούταν από

 

Μετάλλια 

 

 Χρυσά  Αργυρά

 Ελλάδα 6 6 

 

 

Χρυσά 

έτοχη 

Θερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 εκπροσωπείται
Ολυµπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ). 441 αθλητές, 223 άνδρες και

την µεγαλύτερη ελληνική Ολυµπιακή αποστολή από
Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα, το 1896. Η τότε Ολυµπιακή

αποτελούταν από 240 αθλητές. 

Αργυρά Χάλκινα Σύνολο 

4 16 

 

εκπροσωπείται από 

άνδρες και 218 

αποστολή από την εποχή 

Ολυµπιακή 



• Καταδύσεις (Άνδρες,Συγχρονισµένη 3µ): Θωµάς Μπίµης και Νίκος Συρανίδης 
(353.34) (16 Αυγούστου) 

• Τζούντο (Άνδρες, 81 kg): Ηλίας Ηλιάδης (17 Αυγούστου) 

• Ιστιοπλοΐα (Γυναίκες, 470): Σοφία Μπεκατώρου και Αιµιλία Τσούλφα (21 

Αυγούστου) 

• Ενόργανη (Άνδρες, Κρίκοι): ∆ηµοσθένης Ταµπάκος (9.862) (22 Αυγούστου) 

• Στίβος (Γυναίκες, 20000µ Βάδην): Αθανασία Τσουµελέκα (23 Αυγούστου) 

• Στίβος (Γυναίκες, 400µ Εµπόδια): Φανή Χαλκιά (25 Αυγούστου) 

 

  

 

Αργυρά 

• Στίβος (Γυναίκες, ∆ίσκος): Αναστασία Κελεσίδου (66.68 m) (21 Αυγούστου) 

• Στίβος (Γυναίκες, Τριπλούν): Χρυσοπηγή ∆εβετζή (23 Αυγούστου) 

• Ιστιοπλοΐα (Άνδρες, Mistral): Νίκος Κακλαµανάκης (25 Αυγούστου) 

• Water Polo (Γυναίκες, water polo): Γεωργία Ελληνάκη, ∆ήµητρα Ασιλιάν, 

Αντιόπη Μελιδόνη, Αγγελική Καραπατάκη, Κυριακή Λιόση, Σταυρούλα 

Κοζόµπολη, Αικατερίνη Οικονοµοπούλου, Αντιγόνη Ρουµπέση, Ευαγγελία 

Μωραϊτίδου, Ευτυχία Καραγιάννη, Γεωργία Λάρα, Αντωνία Μωραΐτη, Ανθούλα 

Μυλωνάκη (26 Αυγούστου) 

• Tae kwon do (Άνδρες, 80kg+): Αλέξανδρος Νικολαΐδης (28 Αυγούστου) 

• Tae kwon do (Γυναίκες 67kg): Ελισάβετ Μυστακίδου (28 Αυγούστου) 

 



 

Χάλκινα 

• Κωπηλασία (Άνδρες, ∆ιπλό σκιφ): Βασίλης Πολύµερος και Νίκος Σκιαθίτης (15 

Αυγούστου) 

• Άρση Βαρών (Άνδρες 85 kg): Πύρρος ∆ήµας (377.5) (21 Αυγούστου) 

• Πάλη (Άνδρες, Ελληνορωµαϊκή 55 kg): Αρτιόµ Κιουρεγκιάν (25 Αυγούστου) 

• Στίβος (Γυναίκες, Ακόντιο): Μιρέλα Μανιάνι (28 Αυγούστου) 

 

Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες 

Πεκίνο 2008 

Οι 29οι Ολυµπιακοί Αγώνες έγιναν από τις 8 έως τις 24 Αυγούστου 2008 στο Πεκίνο. 

Στο πρόγραµµα εντάχθηκε η κολύµβηση σε ανοιχτή θάλασσα, ενώ οι Αγώνες 
αναµεταδόθηκαν για πρώτη φορά τηλεοπτικά µε ψηφιακό σήµα υψηλής ευκρίνειας 
(high definition). Την ηµέρα της τελετής έναρξης, ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες µεταξύ 

Ρωσίας και Γεωργίας στη διαφιλονικούµενη Νότια Οσετία, σπάζοντας για µία ακόµη 

φορά την ολυµπιακή εκεχειρία, που τηρούσαν ως κόρη οφθαλµού οι Έλληνες στους 
Ολυµπιακούς της αρχαιότητας. 



Τους Ολυµπιακούς Αγώνες
Παρίσι, Οζάκα και Κωνσταντ
ψηφοφορία µε 56 ψήφους, έναντι
Κωνσταντινούπολης. Η απόφαση
112ης συνόδου της ∆ΟΕ, που

Στους Αγώνες, έλαβαν µέρος
συνοδούς από 204 χώρες. ∆ιεξήχθησαν
αθλήµατα. Η τελετή έναρξης
µ.µ. τοπική ώρα, στις 8 Αυγούστου
σύντοµης αναπαράστασής
συµβολίζει την ευηµερία. 

Η Τελετή Έναρξης των Ολυµ
το βράδυ ώρα Πεκίνου της
Κινέζους. Το γενικό πρόσταγµα
Αρχιτεκτονικό αριστούργηµα
εξωτερικά µοιάζει µε φωλιά
µέρος 11.028 αθλητές και αθλήτριες
ΗΠΑ πρώτευσαν µε 110 έναντι

Επιβλητική η Τελετή Έναρξης
συµµετέχοντες, απόλυτη ακρίβεια
της φλόγας. Η ιστορία τους
κοµµάτι πάπυρο. Οι τυµπανιστές

Αγώνες του 2008 διεκδίκησαν πέντε πόλεις: Πεκίνο
Κωνσταντινούπολη. Το Πεκίνο επικράτησε εύκολα στη

ψήφους, έναντι 22 του Τορόντο, 18 του Παρισιού και
Η απόφαση ελήφθη στις 13 Ιουλίου 2001, κατά τη

∆ΟΕ, που συνήλθε στη Μόσχα. 

έλαβαν µέρος περίπου 11.000 αθλητές µαζί µε 5.500 προπονητές
χώρες. ∆ιεξήχθησαν συνολικά 37 αγωνίσµατα από 28 

έναρξης στο νέο Εθνικό Στάδιο του Πεκίνου ξεκίνησε
Αυγούστου του 2008. Η ηµεροµηνία επιλέχθηκε

αναπαράστασής της: 08-08/08/08. Ο αριθµός 8 για τους Κινέζους
 

 

 

 

Τελετή Έναρξης 

των Ολυµπιακών Αγώνων 2008 στο Πεκίνο άρχισε στις
Πεκίνου της 8/8/2008. Το 8 είναι ο αριθµός της ευηµερίας

πρόσταγµα είχε ο διεθνούς φήµης σκηνοθέτης Ζαν
αριστούργηµα θεωρήθηκε το Ολυµπιακό Στάδιο του Πεκίνου

φωλιά πουλιού. Στους αγώνες (8 - 24 Αυγούστου
και αθλήτριες από 204 χώρες. Στον πίνακα των µετα

 110 έναντι 100 της Κίνας. 

Έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων του Πεκίνο, µε
απόλυτη ακρίβεια, εντυπωσιακά πυροτεχνήµατα και έξυπνο

ιστορία τους ξετυλίχθηκε µε έξοχο τρόπο πάνω σε ένα τεράστιο
τυµπανιστές και οι άνθρωποι-πλήκτρα υπολογιστή

Πεκίνο, Τορόντο, 

εύκολα στη δεύτερη 

Παρισιού και 9 της 
κατά τη διάρκεια της 

προπονητές και 
από 28 διαφορετικά 

ξεκίνησε στις 8:00 

επιλέχθηκε λόγω της 
Κινέζους 

άρχισε στις 8:08:08 

ευηµερίας για τους 
σκηνοθέτης Ζαν Γιµού. 

του Πεκίνου, που 

Αυγούστου 2008) έλαβαν 

µετα2λλίων, οι 

Πεκίνο, µε χιλιάδες 
και έξυπνο άναµµα 

ένα τεράστιο 

ιστή, απόλυτα 



συγχρονισµένοι. Τα οπτικά εφέ άψογα προσαρµοσµένα και το αισθητικό αποτέλεσµα 

του συνόλου της τελετής ναι µεν ήταν ασιατικό, αλλά όχι ξένο προς το δυτικό θεατή. 

Ο όγκος των συµµετεχόντων µαρτυρούσε τη δυναµική µιας ανερχόµενης 
υπερδύναµης 

 

Η πρωτοτυπία των αγώνων 

 Στο Ολυµπιακό χωρίο η µοναδική Πηγή ενέργειας από όπου τροφοδοτείται είναι ο 

ήλιος αφού φέτος η Κίνα θέλησε να δώσει ένα οικολογικό µήνυµα και να διεξάγει 
τους πιο "πράσινους" Αγώνες στην ιστορία των µοντέρνων Ολυµπιακών Αγώνων. 

"Επίσης κάθε στάδιο που θα βλέπουµε θα είναι και ένα έργο τέχνης" πρόσθεσε ο 

Κινέζος εκπρόσωπος, αφού ο σχεδιασµός τους είναι πραγµατικά φανταστικός και 
εξαιρετικά πρωτότυπος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η ελληνική ολυμπιακή αποστολή 

 

 

 

Η Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την ∆ευτέρα τα ονόµατα των αθλητών 

και αθλητριών που θα εκπροσωπήσουν την χώρα µας στους Ολυµπιακούς Αγώνες, 
που θα διεξαχθούν από τις 8 µέχρι τις 24 Αυγούστου στο Πεκίνο. Πρόκειται για 84 

άνδρες και 72 γυναίκες, που θα λάβουν µέρος σε 23 αθλήµατα, ενώ αξίζει να 

σηµειωθεί, ότι την Πέµπτη 7 Αυγούστου στις 12 το µεσηµέρι ώρα Πεκίνου (17:00 

ώρα Ελλάδας), θα πραγµατοποιηθεί η επίσηµη τελετή εισόδου της Ελληνικής 
Ολυµπιακής Αποστολής (την οποία θα ντύσει η folli follie) στο Ολυµπιακό χωριό µε 
την καθιερωµένη έπαρση της ελληνικής σηµαίας. Οι 156 αθλητές και αθλήτριες που 

θα αγωνισθούν στο Πεκίνο, είναι οι εξής: 

 

 

 

 

Ελληνική Αποστολή 

 

1. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 

=============== 

1. ∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ        ∆ΙΠΛO 



2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΝΑ   ∆ΙΠΛO  

 

2. ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 

============= 

1. ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ           +75κ 

2. ΚΟΥΡΤΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ          105κ 

3. ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        94κ 

4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     94κ 

 

3. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

====================== 

1. ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 

2. ΜΑΡΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ      ΑΤΟΜΙΚΟ     

 

4. ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

===================== 

1. ΑΝ∆ΡΙΟΛΑ ΕΛΕΝΗ   ΑΤΟΜΙΚΟ 

2. ΚΑΦΑΛΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ  ΟΜΑ∆ΙΚΟ 

3. ΜΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    ΟΜΑ∆ΙΚΟ 

4. ΠΙΛΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ    ΟΜΑ∆ΙΚΟ 

5. ΠΛΕΞΙ∆Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ       ΟΜΑ∆ΙΚΟ 

6. ΣΑΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ   ΟΜΑ∆ΙΚΟ 

7. ΤΣΑΓΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ  ΟΜΑ∆ΙΚΟ   

 

5. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 

=========================== 



1. ΓΚΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΑΠΛΟ ΟΜΑ∆ΙΚΟ 

2. ΚΡΕΑΝΓΚΑ ΚΑΛΙΝΙΚΟΣ  ΑΠΛΟ ΟΜΑ∆ΙΚΟ 

3. ΤΣΙΟΚΑΣ ΝΤΑΝΙΕΛ        ΟΜΑ∆ΙΚΟ  

 

6. ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 

============= 

1. ΜΑΝΤΖΑΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ  LASER RD 

2. ΦΡΑΙ ΑΝΤΩΝΙΑ   RS:X 

3. ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ        YGLING (κ) 

4. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  YGLING (π1) 

5. ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  YGLING (π2) 

6. ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ   470(K) 

7. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ    470(K) 

8. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ   FIN 

9. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  LASER STD 

10.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   RS:X 

11.ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ  TORNADO (κ) 

12.ΤΡΙΓΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  TORNADO (π)  

 

7. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

================= 

1. ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

2. ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 

3. ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

4. ΤΣΑΡΤΣΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 

5. ΦΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 



6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΘΟ∆ΩΡΗΣ 

7. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

8. ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

9. ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 

10.ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

11.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

12.ΓΛΥΝΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ   

 

8. ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ ΣΛΑΛΟΜ 

====================== 

1. ΦΕΡΕΚΙ∆Η ΜΑΡΙΑ (K1) 

2. ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (C1)  

 

9. ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

======================== 

1. ΚΙΛΙΓΚΑΡΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ (C1) 1000M  

 

10. ΚΑΤΑ∆ΥΣΕΙΣ 

============== 

1. EΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΠΑ-ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΤΗΡΑΣ 10 ΜΕΤΡΩΝ 

 

11. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

============== 

1. AΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ 

100 ΥΠΤΙΟ, 50 - 100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 



2. ΜΑΡΘΑ ΜΑΤΣΑ 

50  ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

3. ΚΩΣΤΗ ΕΛΕΝΗ 

200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

4. ΚΟΚΚΩ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

200 ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 

5. ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ 

200 ΠΡΟΣΘΙΟ 

6. ∆ΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

400 ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ, 4Χ200 

7. ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ, 4Χ200 

8. ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

100 ΠΡΟΣΘΙΟ, 200 ΠΡΟΣΘΙΟ 

9. ΚΑΒΑΡΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

100 ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α 

10. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

11. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΒΙΡΑ 

800 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

12. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

200 ΥΠΤΙΟ 

13. ΜΠΟΥΜΗ ΣΤΕΛΛΑ 

200 ΥΠΤΙΟ 

14. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ, 4Χ200 



15. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 

400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ, 1500 ΕΛΕΥΘΕΡΟ, 10.000 

16. ΛΥΜΠΕΡΤΑ MAΡΙΑΝΝΑ 

10.000 

17. ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 

4X200 

18. ΠΑΣΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

100 ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α 

 

12. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 

============= 

1. ΜΠΙΣΚΙΤΖΗ ΧΡΥΣΗ ∆ΙΠΛΟ ΣΚΙΦ ΕΛΑΦΡΩΝ ΒΑΡΩΝ 

2. ΤΣΙΑΒΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ∆ΙΠΛΟ ΣΚΙΦ ΕΛΑΦΡΩΝ ΒΑΡΩΝ 

3. ΜΟΥΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΙΠΛΟ ΣΚΙΦ ΕΛΑΦΡΩΝ ΒΑΡΩΝ 

4. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ∆ΙΠΛΟ ΣΚΙΦ ΕΛΑΦΡΩΝ ΒΑΡΩΝ 

5. ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟ ΣΚΙΦ  

 

13. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΛΕΫ 

================ 

1. ΚΑΡΑΝΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    ΟΜΑ∆Α 1 

2. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΟΜΑ∆Α 1 

3. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙ∆ΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΟΜΑ∆Α 2 

4. ΤΣΙΑΡΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ        ΟΜΑ∆Α 2  

 

14. ΠΑΛΗ 

======== 



1. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 120κ Ε/Ρ 

2. ΤΟΥΝΟΥΣΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 96κ Ε/Ρ 

3. ΜΠΕΤΙΝΙ∆ΗΣ ΕΜΖΑΡΙΟΣ 74κ ΕΛ  

 

15. ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ 

============= 

1. ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  KEIRIN 

2. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΟΜΑ∆ΙΚΟ 

3. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΟΜΑ∆ΙΚΟ, KEIRIN 

4. ΡΕΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        ΟΜΑ∆ΙΚΟ  KEIRIN  

 

16. ΠΥΓΜΑΧΙΑ 

============ 

1. ΓΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  75κ 

2. ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ  91κ   

 

17. ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 

============= 

1. ΣΑΛΑΒΑΝΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΗΛΙΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΙΤ  

 

18. ΣΤΙΒΟΣ 

========== 

1. ΓΚΟΥΣΗΣ ΤΑΣΟΣ 200Μ 

2. ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 400Μ ΕΜΠΟ∆ΙΑ 

3. ∆ΟΥΒΑΛΙ∆ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 110Μ ΕΜΠΟ∆ΙΑ 



4. ΤΣΑΤΟΥΜΑΣ ΛΟΥΗΣ ΜΗΚΟΣ 

5. ΤΣΙΑΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ 

6. ΣΜΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 

7. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50.000Μ ΒΑ∆ΗΝ 

8. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 

9. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 4Χ400Μ 

10.ΓΡΑΒΑΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 4Χ400Μ 

11.ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΥΨΟΣ 

12.∆ΗΜΟΤΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 4Χ400Μ 

13.ΝΤΟΥΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4Χ400Μ 

14.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 4Χ400Μ 

15.ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 

 

1. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 

2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 

3. ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 

4. ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ 1500Μ 

5. ΘΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 100Μ 

6. ΠΕΡΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ, ΜΗΚΟΣ 

7. ∆ΕΒΕΤΖΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΤΡΙΠΛΟΥΝ 

8. ΚΑΛΠΑΚΙ∆ΟΥ ∆ΩΡΑ ∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 

9. ∆ΟΝΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 

10.ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 20.000Μ ΒΑ∆ΗΝ 

11.ΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 

12.ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΥΨΟΣ 

13.ΣΚΑΦΙ∆Α ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 



14.ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 3.000Μ ΣΤΙΠΛ 

15.ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΕΠΤΑΘΛΟ 

16.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 

17.ΝΤΟΒΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ 400Μ 

18.ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΦΛΩΡΑ 100Μ ΕΜΠΟ∆ΙΑ 

19.ΖΑΠΟΥΝΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 20.000Μ ΒΑ∆ΗΝ 

20.ΞΥΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 20.000Μ ΒΑ∆ΗΝ 

21.ΧΑΛΚΙΑ ΦΑΝΗ 400Μ ΕΜΠΟ∆ΙΑ  

 

19. ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

=========================== 

1. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΤΟΥΕΤΟ 

2. ΣΟΛΩΜΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΝΤΟΥΕΤΟ   

 

20. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ 

============= 

1. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  +80κ 

2. ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ    -67κ 

3. ΚΟΥΒΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ        +67κ  

 

21. ΤΖΟΥΝΤΟ 

=========== 

1. ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ        -90κ 

2. ΖΙΝΤΙΡΙ∆ΗΣ ΤΑΡΙΕΛ    -66κ 

3. ΑΛΕΞΑΝΙ∆ΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ -60κ  

 



22. ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 

============= 

1. ΡΩΜΑΝΤΖΗ ΕΛΠΙ∆Α 

2. ΨΑΡΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   

 

23. ΤΡΙΑΘΛΟ 

=========== 

1. ∆ΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ-ΜΑΡΙΝΑ  

 

24. Υ∆ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝ∆ΡΕΣ 

======================== 

1. ΑΦΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

2. ΑΦΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

3. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 

4. ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

5. ΘΩΜΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

6. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 

7. ΝΤΟΣΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

8. ΡΕΠΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

9. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

10. ΜΑΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

11. ΜΙΤΕΛΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

12. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

13. ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      

 

Υ∆ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 



====================== 

1. ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

2. ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

3. ΕΛΛΗΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

4. ΙΩΣΗΦΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ 

5. ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

6. ΛΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

7. ΛΙΟΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

8. ΜΩΡΑΪΤΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

9. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

10.ΡΟΥΜΠΕΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

11.ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

12.ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 

13.ΑΣΗΜΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ   

 

 

 

Μετάλλια 

 

Θέση Χώρα Χρυσά Ασηµένια Χάλκινα Σύνολο 

1  Κίνα 51 21 28 100 

2  ΗΠΑ 36 38 36 110 



3  Ρωσία 22 21 28 71 

4 
 Μεγάλη 

Βρετανία 
19 13 15 47 

5  Γερµανία 16 10 15 41 

6  Αυστραλία 14 15 17 46 

7  Νότια Κορέα 13 10 8 31 

8  Ιαπωνία 9 6 10 25 

9  Ιταλία 8 10 10 28 

10  Γαλλία 7 16 17 40 

11  Ουκρανία 7 5 15 27 

12  Ολλανδία 7 5 4 16 

13  Τζαµάικα 6 3 2 11 

14  Ισπανία 5 10 3 18 

15  Κένυα 5 5 4 14 

16  Λευκορωσία 4 5 10 19 

17  Ρουµανία 4 1 3 8 



18  Αιθιοπία 4 1 2 7 

19  Καναδάς 3 9 6 18 

20  Πολωνία 3 6 1 10 

21  Ουγγαρία 3 5 2 10 

21  Νορβηγία 3 5 2 10 

23  Βραζιλία 3 4 9 16 

24  Τσεχία 3 3 0 6 

25  Σλοβακία 3 2 1 6 

26  Νέα Ζηλανδία 3 1 5 9 

27  Γεωργία 3 0 3 6 

28  Κούβα 2 11 11 24 

29  Καζακστάν 2 4 7 13 

30  ∆ανία 2 2 3 7 

31  Μογγολία 2 2 0 4 

31  Ταϊλάνδη 2 2 0 4 



33  Βόρεια Κορέα 2 1 3 6 

34  Αργεντινή 2 0 4 6 

34  Ελβετία 2 0 4 6 

36  Μεξικό 2 0 1 3 

37  Βέλγιο 2 0 0 2 

38  Τουρκία 1 4 3 8 

39  Ζιµπάµπουε 1 3 0 4 

40  Αζερµπαϊτζάν 1 2 4 7 

41  Ουζµπεκιστάν 1 2 3 6 

42  Σλοβενία 1 2 2 5 

43  Βουλγαρία 1 1 3 5 

43  Ινδονησία 1 1 3 5 

45  Φινλανδία 1 1 2 4 

46  Λετονία 1 1 1 3 

47 
 ∆οµινικανή 

∆ηµοκρατία 
1 1 0 2 



47  Εσθονία 1 1 0 2 

47  Πορτογαλία 1 1 0 2 

50  Ινδία 1 0 2 3 

51  Ιράν 1 0 1 2 

52  Μπαχρέιν 1 0 0 1 

52  Καµερούν 1 0 0 1 

52  Παναµάς 1 0 0 1 

52  Τυνησία 1 0 0 1 

56  Σουηδία 0 4 1 5 

57  Κροατία 0 2 3 5 

58  Λιθουανία 0 2 3 5 

59  Ελλάδα 0 2 2 4 

59  Νιγηρία 0 2 2 4 

61 
 Τρινιντάντ και 

Τοµπάγκο 
0 2 0 2 

62  Αυστρία 0 1 2 3 



62  Ιρλανδία 

62  Σερβία 

65  Αλγερία 

65  Μπαχάµες 

65  Κολοµβία 

65  Κιργιζία 

65  Μαρόκο 

65  Τατζικιστάν 

71  Χιλή 

71  Ισηµερινός 

71  Ισλανδία 

71  Μαλαισία 

71  Νότια Αφρική 

71  Σιγκαπούρη 

71  Σουδάν 

0 1 2 

0 1 2 

0 1 1 

0 1 1 

0 1 1 

0 1 1 

0 1 1 

0 1 1 

0 1 0 

0 1 0 

0 1 0 

0 1 0 

0 1 0 

0 1 0 

0 1 0 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



71  Βιετνάµ 0 1 0 1 

79  Αρµενία 0 0 6 6 

80  Ταϊβάν 0 0 4 4 

81  Αφγανιστάν 0 0 1 1 

81  Αίγυπτος 0 0 1 1 

81  Ισραήλ 0 0 1 1 

81  Μολδαβία 0 0 1 1 

81  Μαυρίκιος 0 0 1 1 

81  Τόγκο 0 0 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΘΕΡΙΝΟΙ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΟΝΔΙΝΟ 2012 

 

Οι Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες 2012, γνωστοί και ως Αγώνες της 30ης Ολυµπιάδας, 
ήταν µία διεθνής αθλητική διοργάνωση που έλαβε χώρα στο Λονδίνο, πρωτεύουσα 
του Ηνωµένου Βασιλείου, από τις 27 Ιουλίου ως τις 12 Αυγούστου 2012. Αυτή ήταν η 30η 
διοργάνωση Θερινών Ολυµπιακών Αγώνων υπό την αιγίδα της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής 
Επιτροπής (∆ΟΕ). Συµµετείχαν συνολικά 10.768 αθλητές από 204 χώρες.[1] Το Λονδίνο 
είχε ήδη φιλοξενήσει τις διοργανώσεις του 1908 και 1948 και έγινε έτσι η πρώτη πόλη 
που διοργανώνει τρεις Ολυµπιακούς Αγώνες. Πρώτη στη συγκοµιδή µεταλλίων ήταν η 
χώρα των Ηνωµένων Πολιτειών, µε την Κίνα και τη διοργανώτρια Μεγάλη Βρετανία να 
ακολουθούν. Πραγµατοποιήθηκαν επίσης αρκετές επιτυχηµένες προσπάθειες από τους 
αθλητές, ενώ σηµειώθηκαν και ολυµπιακά ρεκόρ. Αν και υπήρξαν αρκετές 
αντιπαραθέσεις, οι αγώνες του 2012 κρίθηκαν άκρως επιτυχηµένοι στα πρότυπα του 
υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ των εθνών σε όλο τον κόσµο, µε εξαίρετα γήπεδα και 
οµαλή διεξαγωγή των αγώνων. Επιπλέον, η έµφαση στην αθλητική κληρονοµιά 
θεωρήθηκε ως πρότυπο για τους µελλοντικούς Ολυµπιακούς Αγώνες. 

∆ιοργάνωση Θερινών Ολυµπιακών Αγώνων 2012: 

Υποψήφια 

πόλη 
Χώρα 

1η 

ψηφοφορία 

2η 

ψηφοφορία 

3η 

ψηφοφορία 

4η 

ψηφοφορία 

Λονδίνο  Ηνωµένο 
Βασίλειο 

22 27 39 54 

Παρίσι  Γαλλία 21 25 33 50 

Μαδρίτη  Ισπανία 20 32 31 - 

Νέα Υόρκη  Η.Π.Α. 19 16 - - 

Μόσχα  Ρωσία 15 - - - 

 



Οι επίσηµες µασκότ των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2012 έγιναν 
γνωστές στις 19 Μαΐου 2010. Ο Γουένλοκ και η Μάντεβιλ είναι δύο φουτουριστικά 
µεταλλικά δηµιουργήµατα του Γκραντ Χάντερ, τα οποία διαθέτουν µόνο ένα µάτι, που 
αντιπροσωπεύει το φακό µίας κάµερας που καταγράφει ό,τι βλέπουν.[2] Τα ονόµατά τους 
είναι ιδιαίτερα συµβολικά: η µασκότ των Ολυµπιακών Αγώνων πήρε το όνοµα της από το 
χωριό Ματς Γουένλοκ, το οποίο επισκέφθηκε ο Πιερ ντε Κουµπερτέν το 1890 για να 
παρακουλουθήσει τοπικούς αθλητικούς αγώνες, εµπειρία που µεταξύ άλλων και αυτή του 
ενέπνευσε την ιδέα της αναβίωσης των Ολυµπιακών Αγώνων. Η µασκότ των 
Παραολυµπιακών οφείλει το όνοµά της στο νοσοκοµείο Στόουκ Μάντεβιλ, εξειδικευµένο 
σε περιπτώσεις αναπήρων, όπου το 1948 -παράλληλα µε τους πρώτους µεταπολεµικούς 
Ολυµπιακούς στο Λονδίνο- διοργανώθηκαν αγώνες για βετεράνους του Β΄ Παγκοσµίου 
Πολέµου. Περίπου 4.700 Ολυµπιακά και Παραολυµπιακά µετάλλια δηµιουργήθηκαν από 
τη Royal Mint.  Κάθε µετάλλιο ζυγίζει 375-400 γραµµάρια, έχει διάµετρο 85 χιλιοστά και 
πάχος 7 χιλιοστά. Στην µπροστά όψη, απεικονίζεται η θεά Νίκη να εξέρχεται από 
το Παναθηναϊκό Στάδιο. Στην πίσω όψη, υπάρχει το λογότυπο των Αγώνων, ο 
ποταµός Τάµεσης και µια σειρά από γραµµές που αναπαριστούν "την ενέργεια των 
αθλητών και µία αίσθηση δηµιουργίας κοινής προσπάθειας". Τα µετάλλια µεταφέρθηκαν 
και αποθηκεύτηκαν σε θησαυροφυλάκια στον Πύργο του Λονδίνου στις 2 Ιουλίου[3]. Η 
τελετή Αφής της Ολυµπιακής φλόγας έγινε στις 10 Μαΐου 2012 στην Αρχαία Ολυµπία και 
µέχρι τις 17 Μαΐου ταξίδεψε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, πριν καταλήξει 
στο Παναθηναϊκό Στάδιο όπου και έγινε η τελετή παράδοσης στους Βρετανούς. Η 
λαµπαδηδροµία διήρκησε 70 ηµέρες και περίπου 8.000 άνθρωποι µετέφεραν τη δάδα 
διανύοντας συνολική απόσταση σχεδόν 13.000 χιλιοµέτρων. Το επίσηµο τραγούδι των 
Ολυµπιακών Αγώνων είναι το "Survival" το οποίο ερµηνεύει το αγγλικό 
συγκρότηµα Muse. Ακουγόταν όταν οι αθλητές έµπαιναν στο στάδιο και στο χρονικό 
διάστηµα πριν τις απονοµές µεταλλίων. 

Αθλήµατα: 
• Αντιπτέριση (5) 
• Αντισφαίριση (5) 
• Άρση βαρών (15) 
• Γυµναστική (18) 
• Επιτραπέζια 

αντισφαίριση (4) 
• Ιππασία (6) 

• Ιστιοπλοΐα (10) 
• Καλαθοσφαίριση (2) 
• Κανόε καγιάκ (16) 
• Καταδύσεις (8) 
• Κολύµβηση (34) 
• Κωπηλασία (14) 

• Μοντέρνο 
πένταθλο (2) 

• Ξιφασκία (10) 
• Πάλη (18) 
• Πετοσφαίριση (4) 
• Ποδηλασία (18) 
• Ποδόσφαιρο (2) 

• Πυγµαχία (13) 
• Σκοποβολή (15) 
• Στίβος (47) 
• Συγχρονισµένη 

κολύµβηση (2) 
• Τάε κβον ντο (8) 
• Τζούντο (14) 

• Τοξοβολία

• Τρίαθλο

• Υδατοσφαίριση

• Χειροσφαίριση

• Χόκεϊ

 

Για πρώτη φορά συµπεριλήφθηκε η πυγµαχία γυναικών, µε 36 αθλήτριες να 
συµµετέχουν σε τρεις διαφορετικής κατηγορίες µε βάση τα κιλά τους. Επίσης, υπήρξε µία 
ειδική εξαίρεση η οποία επέτρεψε να διεξαχθούν τα διάφορα αγωνίσµατα σκοποβολής, 
τα οποία θα ήταν παράνοµα αλλιώς, σύµφωνα µε όσα διατάζει ο νόµος περί 
οπλοχρησίας του Ηνωµένου Βασιλείου. Η υποψηφιότητα του Λονδίνου περιελάµβανε 28 
αγωνίσµατα, όσα είχαν και οι πιο πρόσφατοι Αγώνες, αλλά η ∆ιεθνής Ολυµπιακή 
Επιτροπή αποφάσισε µε ψηφοφορία να βγάλει από το πρόγραµµα το µπέιζµπολ και 
το σόφτµπολ, δύο ηµέρες µετά την επιλογή του Λονδίνου ως διοργανώτρια πόλη. 
Ακολούθως, η ∆.Ο.Ε. τέλεσε ψηφοφορία για το αν θα έπρεπε αυτά τα αθλήµατα να 
αντικατασταθούν από άλλα. Ως πιθανοί αντικαταστάτες θεωρήθηκαν το καράτε, 
το σκουός, το γκολφ, τα ρόλερ σπορτς και το ράγκµπι σέβενς. Το καράτε και το σκουός 
ήταν οι δύο τελικές υποψηφιότητες αλλά κανένα από τα δύο δεν πήρε τις ψήφους που 
χρειαζόταν για να φτάσει την απαιτούµενη πλειοψηφία των δύο-τρίτων.  



Περισσότεροι από 10.500 αθλητές από 204 χώρες έλαβαν µέρος στους Αγώνες και έγινε 
έτσι η πολυπληθέστερη διοργάνωση που έχει διεξαχθεί ποτέ στη Μεγάλη Βρετανία. 

Συµµετέχουσες χώρες: 

•  Αγία Λουκία (4) 
•  Άγιος Βικέντιος 

και Γρεναδίνες (3) 
•  Άγιος 

Μαρίνος (4) 
•  Άγιος 

Χριστόφορος και 
Νέβις (7) 

• 
 Αζερµπαϊτζάν (53) 

•  Αίγυπτος (113) 
•  Αιθιοπία (35) 
•  Αϊτή (5) 
•  Ακτή 

Ελεφαντοστού (10) 
•  Αλβανία (11) 
•  Αλγερία (39) 
•  Αµερικανική 

Σαµόα (5) 
•  Ανατολικό 

Τιµόρ (2) 
•  Ανγκόλα (34) 
•  Ανδόρρα (6) 
•  Ανεξάρτητοι 

συµµετέχοντες (4) 
(Ολλανδικές 
Αντίλλες και Νότιο 
Σουδάν) 

•  Αντίγκουα και 
Μπαρµπούντα (5) 

•  Αργεντινή (137) 
•  Αρµενία (25) 
•  Αρούµπα (4) 
•  Αυστραλία (410) 
•  Αυστρία (70) 
•  Αφγανιστάν (6) 
•  Βανουάτου (5) 

•  Βέλγιο (115) 
•  Βενεζουέλα (70) 
•  Βερµούδες (8) 
•  Βιετνάµ (18) 
•  Βολιβία (5) 
•  Βόρεια 

Κορέα (51) 
•  Βοσνία-

Ερζεγοβίνη (6) 
•  Βουλγαρία (63) 

• 
 Ελλάδα (103) 

• 
 Ερυθραία (12) 

• 
 Εσθονία (33) 

•  Ζάµπια (7) 
• 

 Ζιµπάµπουε (
7) 

•  Η.Α.Ε. (26) 
• 

 Η.Π.Α. (530) 
• 

 Ιαπωνία (293) 
•  Ινδία (81) 
• 

 Ινδονησία (22
) 

• 
 Ιορδανία (9) 

•  Ιράκ (8) 
•  Ιράν (53) 
• 

 Ιρλανδία (66) 
•  Ισηµερινή 

Γουινέα (2) 
• 

 Ισηµερινός (3
6) 

• 
 Ισλανδία (27) 

• 
 Ισπανία (282) 

• 
 Ισραήλ (37) 

• 
 Ιταλία (284) 

• 
 Καζακστάν (1
14) 

• 
 Καµερούν (33
) 

• 
 Καµπότζη (6) 

• 
 Καναδάς (277
) 

• 
 Μαλδίβες (5) 

•  Μάλι (6) 
•  Μάλτα (5) 
• 

 Μαρόκο (67) 
• 

 Μαυρίκιος (11) 
• 

 Μαυριτανία (2) 
• 

 Μαυροβούνιο 
(33) 

•  Μεγάλη 
Βρετανία (541) 

• 
 Μεξικό (102) 

• 
 Μιανµάρ (6) 

• 
 Μικρονησία (6
) 

• 
 Μογγολία (29) 

• 
 Μοζαµβίκη (6) 

• 
 Μολδαβία (22) 

•  Μονακό (6) 
• 

 Μπανγκλαντές
 (5) 

• 
 Μπαρµπάντος
 (6) 

• 
 Μπαχάµες (24
) 

• 
 Μπαχρέιν (14) 

•  Μπελίζ (3) 
•  Μπενίν (5) 
• 

 Μποτσουάνα (
4) 

•  Μπουρκίνα 
Φάσο (5) 

• 
 Μπουρούντι (6

•  Παναµάς (7) 
•  Παπούα 

Νέα Γουϊνέα (8) 
• 

 Παραγουάη (8) 
•  Παρθένοι 

Νήσοι (7) 
•  Περού (16) 
• 

 Πολωνία (218) 
• 

 Πορτογαλία (77
) 

•  Πουέρτο 
Ρίκο (24) 

•  Πράσινο 
Ακρωτήριο (3) 

•  Ρουάντα (7) 
• 

 Ρουµανία (103) 
•  Ρωσία (436) 
•  Σαµόα (8) 
•  Σάο Τοµέ 

και Πρίνσιπε (2) 
•  Σαουδική 

Αραβία (19) 
• 

 Σενεγάλη (31) 
• 

 Σερβία (115) 
• 

 Σεϋχέλλες (6) 
• 

 Σιγκαπούρη (2
3) 

•  Σιέρρα 
Λεόνε (2) 

• 
 Σλοβακία (46) 

• 
 Σλοβενία (65) 

•  Σοµαλία (2) 
• 

 Σουαζιλάνδη (3
) 

•  Σουδάν (6) 
• 

 Σουηδία (134) 
• 



•  Βραζιλία (258) 
•  Βρετανικές 

Παρθένοι Νήσοι (2) 
•  Γαλλία (330) 
•  Γερµανία (391) 
•  Γεωργία (35) 
•  Γκάµπια (2) 
•  Γκαµπόν (24) 
•  Γκάνα (9) 
•  Γκουάµ (8) 
•  Γουατεµάλα (19) 
•  Γουιάνα (6) 
•  Γουινέα (4) 
•  Γουινέα-

Μπισσάου (4) 
•  Γρενάδα (10) 
•  ∆ανία (113) 
•  ∆οµινίκα (2) 
•  ∆οµινικανή 

∆ηµοκρατία (35) 
•  Ελ 

Σαλβαδόρ (10) 
•  Ελβετία (102) 

•  Κατάρ (12) 
• 

 Κεντροαφρικα
νική 
∆ηµοκρατία (6
) 

•  Κένυα (47) 
•  Κίνα (380) 
• 

 Κιργιζία (14) 
• 

 Κιριµπάτι (3) 
• 

 Κολοµβία (10
4) 

• 
 Κοµόρες (3) 

•  Κονγκό (7) 
•  Κόστα 

Ρίκα (11) 
• 

 Κούβα (110) 
• 

 Κουβέιτ (11) 
• 

 Κροατία (108) 
• 

 Κύπρος (13) 
•  Λαϊκή 

∆ηµοκρατία 
του Κονγκό (4) 

•  Λάος (3) 
•  Λεσότο (4) 
• 

 Λετονία (46) 
• 

 Λευκορωσία (
165) 

• 
 Λίβανος (10) 

•  Λιβερία (4) 
•  Λιβύη (5) 
• 

 Λιθουανία (62
) 

• 
 Λίχτενσταϊν (3
) 

• 
 Λουξεµβούργ
ο (9) 

• 
 Μαδαγασκάρ
η (7) 

• 

) 
• 

 Μπουτάν (2) 
• 

 Μπρουνέι (3) 
• 

 Ναµίµπια (9) 
• 

 Ναουρού (2) 
•  Νέα 

Ζηλανδία (184) 
•  Νεπάλ (5) 
•  Κέιµαν 

Νήσοι (5) 
•  Νήσοι 

Κουκ (8) 
•  Νήσοι 

Μάρσαλ (4) 
•  Νήσοι 

Σολοµώντα (4) 

•  Νίγηρας (6) 
• 

 Νιγηρία (55) 
• 

 Νικαράγουα (6
) 

• 
 Νορβηγία (64) 

•  Νότια 
Αφρική (125) 

•  Νότια 
Κορέα (245) 

• 
 Ολλανδία (178
) 

•  Οµάν (4) 
• 

 Ονδούρα (27) 
• 

 Ουγγαρία (157
) 

• 
 Ουγκάντα (16) 

• 
 Ουζµπεκιστάν 
(54) 

• 
 Ουκρανία (237
) 

• 
 Ουρουγουάη (
29) 

• 
 Π.Γ.∆.Μ. (4) 

• 

 Σουρινάµ (5) 
•  Σρι 

Λάνκα (7) 
•  Συρία (10) 
• 

 Ταϊλάνδη (37) 
•  Ταϊπέι (44) 
•  Τανζανία (7) 
• 

 Τατζικιστάν (16
) 

• 
 Τζαµάικα (50) 

• 
 Τζιµπουτί (6) 

•  Τόγκο (6) 
•  Τόνγκα (3) 
• 

 Τουβαλού (3) 
• 

 Τουρκία (114) 
• 

 Τουρκµενιστάν 
(10) 

•  Τρινιδάδ και 
Τοµπάγκο (30) 

•  Τσαντ (3) 
• 

 Τσεχία (133) 
• 

 Τυνησία (83) 
•  Υεµένη (4) 
• 

 Φιλιππίνες (11) 
• 

 Φινλανδία (55) 
•  Φίτζι (9) 
•  Χιλή (35) 
•  Χονγκ 

Κονγκ (42 



 Μαλαισία (30) 
• 

 Μαλάουι (3) 

 Πακιστάν (21) 
• 

 Παλαιστίνη (5) 
•  Παλάου (5) 

 

Παγκόσµια ρεκόρ: 

Ηµεροµηνία Αγώνισµα Αθλητής 

27 Ιουλίου 2012 Τοξοβολία – Ατοµικό ανδρών Ιµ Ντονγκ Χιουν 

27 Ιουλίου 2012 Τοξοβολία – Οµαδικό ανδρών 
Ιµ Ντονγκ Χιουν 
Κιµ Μπουµπ-Μιν 
Ο Τζιν-Χίεκ 

28 Ιουλίου 2012 Κωπηλασία – ∆ίκωπος άνευ πηδαλιούχου ανδρών 
Έρικ Μάρεϊ 
Χάµις Μποντ 

28 Ιουλίου 2012 Κολύµβηση – 400 µέτρα µικτή ατοµική γυναικών Σιουέν Γε 

29 Ιουλίου 2012 Άρση βαρών – 53 κιλά γυναικών Ζουλφίγια Τσινσάνλο 

29 Ιουλίου 2012 Κολύµβηση – 100 µέτρα πεταλούδα γυναικών Ντέινα Βόλµερ 

29 Ιουλίου 2012 Κολύµβηση – 100 µέτρα πρόσθιο ανδρών 
Κάµερον Βαν ντερ 
Μπουργκ 

30 Ιουλίου 2012 Άρση βαρών – 62 κιλά ανδρών Κιµ Ουν Γκουκ 

1 Αυγούστου 2012 Κολύµβηση – 200 µέτρα πρόσθιο ανδρών Ντάνιελ Γκιούρτα 

1 Αυγούστου 2012 Άρση βαρών – 77 κιλά ανδρών Σιάοτζουν Λου 



Ηµεροµηνία Αγώνισµα Αθλητής 

1 Αυγούστου 2012 Κολύµβηση – 200 µέτρα πρόσθιο γυναικών Ρεµπέκα Σόνι 

2 Αυγούστου 2012 Ποδηλασία – Οµαδικό σπριντ γυναικών 
Βικτόρια Πέντλετον 
Τζέσικα Βάρνις 

2 Αυγούστου 2012 Ποδηλασία – Οµαδικό σπριντ γυναικών 
Γίνγιε Γκονγκ 
Σουάνγκ Γκούο 

2 Αυγούστου 2012 Ποδηλασία – Οµαδικό πουρσουίτ ανδρών 

Εντ Κλάνσι 
Τζέρεντ Τόµας 
Στίβεν Μπερκ 
Πίτερ Κέναφ 

2 Αυγούστου 2012 Ποδηλασία – Οµαδικό σπριντ ανδρών 
Φίλιπ Χάιντες 
Κρις Χόι 
Τζέισον Κένι 

2 Αυγούστου 2012 Κολύµβηση – 200 µέτρα πρόσθιο γυναικών Ρεµπέκα Σόνι 

3 Αυγούστου 2012 Ποδηλασία – Οµαδικό πουρσουίτ γυναικών 
Ντανιέλε Κινγκ 
Λάουρα Τροτ 
Τζοάνα Ρόουσελ 

3 Αυγούστου 2012 
Σκοποβολή – 50 µέτρα καραµπίνα πρηνηδόν 
ανδρών 

Σεργκέι Μαρτίνοφ 

3 Αυγούστου 2012 Κολύµβηση – 200 µέτρα ύπτιο γυναικών Μίσι Φράνκλιν 

4 Αυγούστου 2012 Σκοποβολή – Τραπ γυναικών Τζέσικα Ρόσι 



Ηµεροµηνία Αγώνισµα Αθλητής 

4 Αυγούστου 2012 Ποδηλασία – Οµαδικό πουρσουίτ γυναικών 
Ντανιέλε Κινγκ 
Λάουρα Τροτ 
Τζοάνα Ρόουσελ 

4 Αυγούστου 2012 Κολύµβηση – 1500 µέτρα ελεύθερο ανδρών Γιανγκ Σουν 

4 Αυγούστου 2012 Κολύµβηση – 4 Χ 100 µέτρα µικτή οµαδική γυναικών 

Μίσι Φράνκλιν 
Ρεµπέκα Σόνι 
Ντέινα Βόλµερ 
Άλισον Σµιτ 

4 Αυγούστου 2012 Άρση βαρών – 94 κιλά ανδρών Ίλια Ίλιν 

5 Αυγούστου 2012 Άρση βαρών – +75 κιλά γυναικών Τατιάνα Κασίρινα 

5 Αυγούστου 2012 Άρση βαρών – +75 κιλά γυναικών Λούλου Ζου 

9 Αυγούστου 2012 Στίβος – 800 µέτρα ανδρών Ντέιβιντ Ρουντίσα 

10 Αυγούστου 
2012 

Στίβος – 4 Χ 100 µέτρα γυναικών 

Τιάνα Μάντισον 
Άλισον Φέλιξ 
Μπιάνκα Νάιτ 
Καρµελίτα Τζέτερ 

11 Αυγούστου 
2012 

Στίβος – 20 χιλιόµετρα βάδην γυναικών Έλενα Λασµάνοβα 

11 Αυγούστου 
2012 

Στίβος – 4 Χ 100 µέτρα ανδρών 

Νέστα Κάρτερ 
Μάικλ Φρέιτερ 
Γιόχαν Μπλέικ 
Γιουσέιν Μπολτ 

 



Πίνακας µεταλλίων: 
 

 Θέση  Χώρα Χρυσά Ασηµένια Χάλκινα Σύνολο 

1  Ηνωµένες Πολιτείες 46 29 29 104 

2  Κίνα 38 27 23 88 

3  Μεγάλη Βρετανία 29 17 19 65 

4  Ρωσία 24 26 32 82 

5  Νότια Κορέα 13 8 7 28 

6  Γερµανία 11 19 14 44 

7  Γαλλία 11 11 12 34 

8  Ιταλία 8 9 11 28 

9  Ουγγαρία 8 4 5 17 

10  Αυστραλία 7 16 12 35 

Σύνολο (85 χώρες) 302 304 356 962 

 

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ: Η Τοξοβολία είναι η δεξιότητα / πρακτική της χρήσης ενός τόξου για την 

εκτόξευση βελών. Ιστορικά η τοξοβολία εµφανίζεται στην ύστερη Παλαιολιθική εποχή. Η 
Τοξοβολία είναι παράλληλα ένα ολυµπιακό άθληµα. Υπάρχουν δύο κατηγορίες τόξων, τα 
ολυµπιακά και τα σύνθετα τόξα. Στους Ολυµπιακούς Αγώνες λαµβάνουν µέρος µόνο οι 
αθλητές που αγωνίζονται µε ολυµπιακό τόξο Ο κάθε αθλητής εντάσσεται σε µια 
κατηγορία ανάλογα µε την ηλικία του. Η απόσταση στην οποία διαγωνίζονται οι αθλητές 



αλλάζει ανάλογα µε το είδος του αγώνα και την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο κάθε 
αθλητής. Για παράδειγµα, στους ολυµπιακούς αγώνες η επίσηµη απόσταση είναι τα 
εβδοµήντα µέτρα. Οι επίσηµες αποστάσεις για την κατηγορία γυναικών είναι 70m - 60m - 
50m - 30m. Για την κατηγορία αντρών είναι 90m - 70m - 50m - 30m. Ο στόχος στον 
οποίο καρφώνεται το βέλος αποτελείται από δέκα κύκλους, πέντε διαφορετικών 
χρωµάτων (κίτρινο,κόκκινο,µπλε,µαύρο,άσπρο) από µέσα προς τα έξω. Κάθε κύκλος 
αντιπροσωπεύει και ένα αριθµό βαθµών. 

ΑΝΤΡΕΣ:  
TEAM FITA OLYMPIC ROUND 70M MEN 
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RESULT PARTICIPANT 

G   



RESULT PARTICIPANT 

KOR 

 

S  

 

CHN 

 

B  

 

JPN 

 

 

Αντισφαίριση: Η αντισφαίριση, γνωστή µε την αγγλική 
ονοµασία τένις (tennis) είναι ένα σύγχρονο αθλητικό παιχνίδι. Οι παίκτες χρησιµοποιούν 
ρακέτες για να χτυπήσουν µια λαστιχένια σφαίρα που καλύπτεται µε χνουδωτό ύφασµα 
πέρα από ένα δίχτυ στο γήπεδο του αντιπάλου. Με προέλευση την Ευρώπη, προς το 
τέλος του 19ου αιώνα, η αντισφαίριση διαδόθηκε πρώτα σε όλο τον αγγλόφωνο κόσµο, 
ιδιαίτερα µεταξύ των ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων. 



Η αντισφαίριση είναι για µια ακόµη φορά ολυµπιακό άθληµα και παίζεται σε όλα τα 
επίπεδα της κοινωνίας, από όλες τις ηλικίες, και σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσµο. Με 
εξαίρεση την υιοθέτηση της παράτασης (tie-break) στη δεκαετία του '90, οι κανόνες του 
έχουν παραµείνει εντυπωσιακά αµετάβλητοι από τα 1890's. Εκατοµµύρια παίκτες και 
θεατές παρακολουθούν την αντισφαίριση, ειδικά τα τέσσερα µεγάλα πρωταθλήµατα 
(Grand Slam). 

MEN'S EVENTS 

• Reggie DOHERTY 

GBR 

 

o 2  

  
o 0  

  
o 0  

• Todd WOODBRIDGE 

AUS 

 

o 1  

  
o 1  

  
o 0  

• Mark WOODFORDE 

AUS 

 

o 1  

  



o 1  

  
o 0  

• Bob BRYAN 

USA 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 1  

• Mike BRYAN 

USA 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 1  

• Rafael NADAL 

ESP 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 0  



 

WOMEN’S EVENTS 

• Venus WILLIAMS 

USA 

 

o 3  

  
o 0  

  
o 0  

• Serena WILLIAMS 

USA 

 

o 3  

  
o 0  

  
o 0  

• Gigi FERNANDEZ 

USA 

 

o 2  

  
o 0  

  



o 0  

• Mary Joe FERNANDEZ 

USA 

 

o 2  

  
o 0  

  
o 0  

• Kitty MCKANE 

GBR 

 

o 1  

  
o 1  

  
o 0  

• Zi YAN 

CHN 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 1  

MIXED EVENTS 



• Bethanie MATTEK-SANDS 

USA 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 0  

• Jack SOCK 

USA 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 0  

• Victoria AZARENKA 

BLR 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 0  

• Max MIRNYI 

BLR 



 

o 1  

  
o 0  

  
o 0  

• Richard WILLIAMS 

USA 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 0  

• Hazel WIGHTMAN 

USA 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 0  

 



 
 

Άρση βαρών: Η άρση βαρών είναι αγωνιστικό ατοµικό άθληµα που 
συµπεριλαµβάνεται και στους Ολυµπιακούς Αγώνες και διεξάγεται σύµφωνα µε κανόνες 
που έχει θεσπίσει η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Άρσης Βαρών (IWF). Στόχος του αθλητή είναι 
να σηκώσει ένα διαλτήρα (κοινώς µπάρα), µήκους περίπου 2 µέτρων, όπου στις άκρες 
του φέρει προσαρµοσµένα προσθαφαιρετά δισκοειδή βάρη. Το αγώνισµα διακρίνεται σε 
πολλές κατηγορίες ανάλογα µε το βάρος του αθλητή. Οι αθλητές του αγωνίσµατος αυτού 
ονοµάζονται αρσιβαρίστες. 

Η ηλικία ενασχόλησης µε την άρση βαρών για παιδιά και εφήβους ξεκινά από την ηλικία 
των 12-13 ετών1, ενώ σε µικρότερη ηλικία τα παιδιά εξασκούνται κυρίως στην εκµάθηση 
της τεχνικής µε τη χρήση ξύλινης µπάρας (χωρίς βάρη) και σε παιγνιώδεις 
δραστηριότητες. Οι αθλητές που επιθυµούν να ασχοληθούν µε την άρση βαρών θα 
πρέπει προηγουµένως να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις καρδιάς, σπονδυλικής 
στήλης και κοιλιακών µυών που θα πρέπει να βρεθούν σε πολύ καλή, (άριστη), 
κατάσταση. 

Κατηγορίες 

Οι κανονισµοί του αθλήµατος της άρσης βαρών τροποποιήθηκαν διαδοχικά το 1914, το 
1924, το 1928 και νεότερα. Μέχρι τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Μεξικού (1968) 
υπήρχαν αναγνωρισµένες 7 κατηγορίες του αθλήµατος αυτού, οι οποίες και ήταν: 

1. Κατηγορία "Πετεινού", στην οποία λάµβαναν µέρος αθλητές βάρους µέχρι 56 
κιλών. 

2. Κατηγορία "Πτερού", όπου λάµβαναν µέρος αθλητές βάρους από 56 κ. µέχρι 60 
κιλά. 

3. Κατηγορία "Ελαφρών Βαρών", όπου συµµετέχουν αθλητές από 60 κ. µέχρι 67,5 
κιλά. 

4. Κατηγορία "Μέσων Βαρών", για αθλητές βάρους από 67,5 κ. µέχρι 75 κιλά. 



5. Κατηγορία "Ηµιβαρέων Βαρών", για αθλητές από 75 κ. µέχρι 82,5 κιλά. 
6. Κατηγορία "Ελαφρών βαρέων Βαρών", για αθλητές από 82,5 κ. µέχρι 90 κιλά, και 
7. Κατηγορία "Βαρέων Βαρών", όπου συµµετείχαν αθλητές βάρους µεγαλύτερο των 

90 κιλών. 

Άνδρες 

• Κατηγορία αθλητών σωµατικού βάρους µικρότερου των 56,00 κιλών. 
• Κατηγορία αθλητών σωµατικού βάρους από 56,01 κιλών µέχρι 62,00 κιλών. 
• Κατηγορία αθλητών σωµατικού βάρους από 62,01 κιλών µέχρι 69,00 κιλών. 
• Κατηγορία αθλητών σωµατικού βάρους από 69,01 κιλών µέχρι 77,00 κιλών. 
• Κατηγορία αθλητών σωµατικού βάρους από 77,01 κιλών µέχρι 85,00 κιλών. 
• Κατηγορία αθλητών σωµατικού βάρους από 85,01 κιλών µέχρι 94,00κιλών. 
• Κατηγορία αθλητών σωµατικού βάρους από 94,01 κιλών µέχρι 105,00 κιλών. 
• Κατηγορία αθλητών σωµατικού βάρους µεγαλύτερου των 105,01 κιλών. 
 

• Lasha TALAKHADZE 

GEO 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 0  

• Gor MINASYAN 

ARM 

 

o 0  

  
o 1  

  
o 0  

• Irakli TURMANIDZE 

GEO 



 

o 0  

  
o 0  

  
o 1  

 

• Ruslan NURUDINOV 

UZB 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 0  

• Oleksiy TOROKHTIY 

UKR 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 0  

• Andrei ARAMNAU 

BLR 

 



o 1  

  
o 0  

  
o 0  

• Dmitry BERESTOV 

RUS 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 0  

• Hossein TAVAKOLI 

IRI 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 0  

• Simon MARTIROSYAN 

ARM 

 

o 0  

  
o 1  



  
o 0  

• Halil MUTLU 

TUR 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 0  

• Wenxiong WU 

CHN 

 

o 0  

  
o 1  

  
o 0  

• Xiangxiang ZHANG 

CHN 

 

o 0  

  
o 0  

  
o 1  



 

Γυναίκες 

• Κατηγορία αθλητριών σωµατικού βάρους µικρότερου των 48,00 κιλών. 
• Κατηγορία αθλητριών σωµατικού βάρους από 48,01 κιλών µέχρι 53,00 κιλών. 
• Κατηγορία αθλητριών σωµατικού βάρους από 53,01 κιλών µέχρι 58,00 κιλών. 
• Κατηγορία αθλητριών σωµατικού βάρους από 58,01 κιλών µέχρι 63,00 κιλών. 
• Κατηγορία αθλητριών σωµατικού βάρους από 63,01 κιλών µέχρι 69,00 κιλών. 
• Κατηγορία αθλητριών σωµατικού βάρους από 69,01 κιλών µέχρι 75,00 κιλών. 
• Κατηγορία αθλητριών σωµατικού βάρους µεγαλύτερου των 75,01 κιλών. 
 

• Meiyuan DING 

CHN 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 0  

• Agata WROBEL 

POL 

 

o 0  

  
o 1  

  
o 0  

• Cheryl HAWORTH 

USA 

 



o 0  

  
o 0  

  
o 1  

• Sopita TANASAN 

THA 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 0  

• Mingjuan WANG 

CHN 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 0  

• Xiexia CHEN 

CHN 

 

o 1  

  
o 0  



  
o 0  

• Nurcan TAYLAN 

TUR 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 0  

• Tara NOTT 

USA 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 0  

• Hiromi MIYAKE 

JPN 

 

o 0  

  
o 1  

  
o 1  

• Shu-Ching HSU 



TPE 

 

o 1  

  
o 1  

  
o 0  

• Zulfiya CHINSHANLO 

KAZ 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 0  

• Prapawadee JAROENRATTANATARAKOON 

THA 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 0  

• Udomporn POLSAK 

THA 

 

o 1  



  
o 0  

  
o 0  

• Xia YANG 

CHN 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 0  

• Jin Hee YOON 

KOR 

 

o 0  

  
o 1  

  
o 1  

Γυµναστική: Η γυµναστική περιλαµβάνεται στους Ολυµπιακούς 
Αγώνες από την Α΄ Ολυµπιάδα του 1896 στην Αθήνα και αποτελεί ένα από τα 
βασικά ολυµπιακά αθλήµατα. Το 1928 στην Ολυµπιάδα του Άµστερνταµ προστέθηκαν 
και τα γυναικεία αγωνίσµατα γυµναστικής.Ως το 1980 στις Ολυµπιάδες γινόταν µόνο 
η ενόργανη γυµναστική. Από το 1984 στο Λος Άντζελες προστέθηκε και η ρυθµική 
γυµναστική που είναι καθαρά γυναικείο άθληµα. Το 2000 στο Σίδνεϊ µπήκε 
το τραµπολίνο.Αγώνες ενόργανης γυµναστικής υπήρχαν και 
στους µεσοολυµπιακούς του 1906 στην Αθήνα. 

MEN'S EVENTS 



• Nikolay ANDRIANOV 

URS 

 

o 2  

  
o 1  

  
o 0  

• Kai ZOU 

CHN 

 

o 2  

  
o 0  

  
o 0  

• Xiaoshuang LI 

CHN 

 

o 1  

  
o 1  

  
o 0  

• Nobuyuki AIHARA 

JPN 



 

o 1  

  
o 1  

  
o 0  

• William THORESSON 

SWE 

 

o 1  

  
o 1  

  
o 0  

• Georges MIEZ 

SUI 

 

o 1  

  
o 1  

  
o 0  

• Mitsuo TSUKAHARA 

JPN 

 

o 2  

  



o 0  

  
o 0  

• Takashi ONO 

JPN 

 

o 2  

  
o 0  

  
o 0  

• Andreas WECKER 

GER 

 

o 1  

  
o 1  

  
o 0  

• Josef STALDER 

SUI 

 

o 1  

  
o 1  

  
o 0  



• Kai ZOU 

CHN 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 1  

• Alexei NEMOV 

RUS 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 1  

• Sawao KATO 

JPN 

 

o 2  

  
o 1  

  
o 0  

• Viktor CHUKARIN 

URS 



 

o 2  

  
o 0  

  
o 0  

• Alberto BRAGLIA 

ITA 

 

o 2  

  
o 0  

  
o 0  

• Kohei UCHIMURA 

JPN 

 

o 1  

  
o 1  

  
o 0  

• Wei YANG 

CHN 

 

o 1  

  



o 1  

  
o 0  

• Wei YANG 

CHN 

 

o 1  

  
o 1  

  
o 0  

WOMEN’S EVENTS 

• Nadia COMANECI 

ROU 

 

o 2  

  
o 0  

  
o 0  

• Shannon MILLER 

USA 

 

o 1  

  



o 1  

  
o 0  

• Olga KORBUT 

URS 

 

o 1  

  
o 1  

  
o 0  

• Vera CÁSLAVSKÁ 

TCH 

 

o 1  

  
o 1  

  
o 0  

• Eva VECHTOVA-BOSAKOVA 

TCH 

 

o 1  

  
o 1  

  
o 0  



• Linlin DENG 

CHN 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 0  

• Larisa LATYNINA 

URS 

 

o 3  

  
o 0  

  
o 0  

• Nelli KIM 

URS 

 

o 2  

  
o 0  

  
o 0  

• Ágnes KELETI 

HUN 



 

o 2  

  
o 0  

  
o 0  

• Catalina PONOR 

ROU 

 

o 1  

  
o 1  

  
o 0  

• Nadia COMANECI 

ROU 

 

o 1  

  
o 0  

  
o 1  

• Alexandra RAISMAN 

USA 

 

o 1  

  



o 0  

  
o 0  

• Lyudmila TURISCHEVA 

URS 

 

o 3  

  
o 0  

  
o 0  

• Larisa LATYNINA 

URS 

 

o 3  

  
o 0  

  
o 0  

• Polina ASTAKHOVA 

URS 

 

o 3  

  
o 0  

  
o 0  



• Svetlana BOGINSKAYA 

BLR 

 

o 2  

  
o 0  

  
o 0  

• Nelli KIM 

URS 

 

o 2  

  
o 0  

  
o 0  

• Maria FILATOVA 

URS 

 

o 2  

  
o 0  

  
o 0  

                                              



                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θερινοί Ολυµπιακοί

Αγώνες της 31ης

∆ιοργανώτρια πόλη Ρίο ντε Τζανέιρο

Σύνθηµα Ένας νέος

(Πορτογαλικά

Συµµετέχουσες 

χώρες 

206 

Συµµετέχοντες 

αθλητές 

11.000+

Αγωνίσµατα 306 σε 28

Τελετή έναρξης 5 Αυγούστου

Τελετή λήξης 21 Αυγούστου

Στάδιο Στάδιο Μαρακανά

Οι Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες
31ης Ολυµπιάδας, ήταν µία

Ολυµπιακοί Αγώνες  Ρίο 2016

 31ης Ολυµπιάδας 

 

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία 

Ένας νέος κόσµος 

Πορτογαλικά: Um mundo novo) 

11.000+ 

σε 28 αθλήµατα 

Αυγούστου 

Αυγούστου 

Στάδιο Μαρακανά  

Ολυµπιακοί Αγώνες 2016  οι οποίοι είναι γνωστοί και ως
ήταν µία διεθνής αθλητική διοργάνωση που έλαβε

 2016 

και ως Αγώνες της 
έλαβε χώρα στο Ρίο 



ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας από τις 5 έως τις 21 Αυγούστου του 2016. Ήταν η 31η 

διοργάνωση Θερινών Ολυµπιακών Αγώνων υπό την αιγίδα της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής 
Επιτροπής (∆ΟΕ). Περισσότεροι από 11.000 αθλητές από 206 χώρες συµµετείχαν 

στους αγώνες, µε δύο νεοεισελθούσες χώρες, το Κόσοβο και το Νότιο Σουδάν.
[2]

 Με 
306 σύνολα µεταλλίων, οι αγώνες εµπεριείχαν 28 ολυµπιακά αθλήµατα, 

συµπεριλαµβανοµένων του ράγκµπι σέβενς και του γκολφ, τα οποία προστέθηκαν 

από τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή το 2009. Αυτές οι αθλητικές εκδηλώσεις έλαβαν 

χώρα σε 33 χώρους στην πόλη υποδοχής και σε 5 χώρους στις πόλεις του Σάο Πάολο 

(µεγαλύτερη πόλη της Βραζιλίας), Μπέλο Οριζόντε, Σαλβαδόρ, Μπραζίλια 

(πρωτεύουσα της Βραζιλίας) και Μανάους. 

Ήταν οι πρώτοι Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες υπό την προεδρία στη ∆ΟΕ του Τόµας 
Μπαχ. Η πόλη υποδοχής του Ρίο ντε Τζανέιρο ανακοινώθηκε στην 121η Σύνοδο της 
∆ΟΕ που πραγµατοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη της ∆ανίας στις 2 Οκτωβρίου 2009. Το 

Ρίο έγινε η πρώτη νοτιοαµερικανική πόλη που φιλοξενεί τους Θερινούς Ολυµπιακούς 
Αγώνες. Αυτοί ήταν επίσης οι πρώτοι αγώνες που πραγµατοποιούνται σε µια 

πορτογαλόφωνη χώρα, οι πρώτοι που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
χειµερινής περιόδου στη διοργανώτρια χώρα, οι πρώτοι από το 1968 που 

πραγµατοποιήθηκαν στη Λατινική Αµερική και οι πρώτοι από το 2000 που 

διεξήχθησαν στο νότιο ηµισφαίριο. 

Οι αγώνες επισκιάστηκαν από αντιπαραθέσεις, συµπεριλαµβανοµένης της αστάθειας 
της οµοσπονδιακής κυβέρνησης της χώρας, ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλεια 

γύρω από τον ιό Ζίκα, σηµαντική ρύπανση στον κόλπο Γκουαναµπάρα και ένα 

σκάνδαλο ντόπινγκ που περιέλαβε τη Ρωσία, το οποίο είχε επηρεάσει την συµµετοχή 

των αθλητών της σε αυτούς τους Αγώνες. 

 

Τελετή έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων 

 

Στις 2 µετά τα µεσάνυχτα άρχισε η τελετή έναρξης των 31ων σύγχρονων 

Ολυµπιακών Αγώνων, οι οποίοι θα κρατήσουν έως και τις 21 Αυγούστου 2016.     

Στο Μαρακανά βρέθηκαν 80.000 θεατές, ενώ περισσότεροι από 3 δισεκατοµµύρια 



άνθρωποι σε όλο τον κόσµο παρακολούθησαν την τελετή έναρξης. Η τελετή ξεκίνησε 

µε την έπαρση της βραζιλιανικής σηµαίας και τον Εθνικό Ύµνο της χώρας, ενώ 

ακολούθησε µε εντυπωσιακό τρόπο η παρουσίαση της διαδικασίας δηµιουργίας της 

ζωής. Ένα δάσος και κίτρινες πεταλούδες που παρέπεµπαν στον Αµαζόνιο 

δηµιουργήθηκε  µέσα στο στάδιο, ενώ ακολούθησε η είσοδος των ανθρώπων των 

δασών: πρωταγωνιστικό ρόλο στους αυτόχθονες πληθυσµούς του Αµαζονίου που 

έφταναν τα 4 εκατοµµύρια µέχρι την εισβολή των Ευρωπαίων. Μετά τους 

Ευρωπαίους ακολούθησαν οι Αφρικανοί, ενώ σειρά πήραν και οι Γιαπωνέζοι. Χαµός 

έγινε στο Μαρακανά όταν εισήλθε στο Στάδιο η Ζιζέλ Μπούντχεν υπό τους ήχους 

του «Girl From Ipanema». 

 

∆ιαδικασία επιλογής 

Το Ρίο ντε Τζανέιρο υπερψηφίστηκε σε βάρος των Μαδρίτης, Τόκιο και Σικάγο. Η 

ψηφοφορία: 

Ψηφοφορία ανάληψης Ολυµπιάδας 2016 

Πόλη Χώρα Α' γύρος Β' γύρος 
Γ' 

γύρος   

Ρίο ντε Τζανέιρο  Βραζιλία 26 46 66 
  

Μαδρίτη  Ισπανία 28 29 32 
  

Τόκιο  Ιαπωνία 22 20 — 
  

Σικάγο  ΗΠΑ 18 — — 
  

Οι Αγώνες 

Αθλήµατα 

Στο πρόγραµµα των Αγώνων συµπεριλαµβάνονταν τα εξής αθλήµατα (σε παρένθεση 

ο αριθµός των γεγονότων): 

• Αντιπτέριση (5) 

• Αντισφαίριση (5) 

• Άρση βαρών (15) 

• Γκολφ (2) 

• Κωπηλασία (14) 

• Μοντέρνο πένταθλο (2) 

• Ξιφασκία (10) 

• Πάλη 

• Σκοποβολή (15) 

• Στίβος (47) 

• Τάε κβον ντο (8) 

• Τζούντο (14) 



• Γυµναστική 

• Ενόργανη (14) 

• Ρυθµική (2) 

• Τραµπολίνο (2) 

• Επιτραπέζια 

αντισφαίριση (4) 

• Ιππασία 

• Εµπόδια (2) 

• Nτρεσάζ (2) 

• Τρίαθλο (2) 

• Ιστιοπλοΐα (10) 

• Καλαθοσφαίριση (2) 

• Κανόε καγιάκ 

• Σλάλοµ (4) 

• Σπριντ (12) 

 

 

Συµµετέχουσες χώρες

Συνολικά 206 χώρες λαµβάνουν

•  Αγία Λουκία (5) 
•  Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

•  Άγιος Μαρίνος (5) 
•  Άγιος Χριστόφορος
•  Αζερµπαϊτζάν (56)
•  Αίγυπτος (120) 
•  Αιθιοπία (34) 
•  Αϊτή (10) 
•  Ακτή Ελεφαντοστού
•  Αλβανία (6) 
•  Αλγερία (67) 
•  Αµερικανικές Παρθένοι
•  Αµερικανική Σαµόα
•  Ανατολικό Τιµόρ (3)
•  Ανγκόλα (25) 
•  Ανδόρρα (5) 
•  Ανεξάρτητοι αθλητές
•  Αργεντινή (213) 
•  Αρούµπα (7) 
•  Αρµενία (33) 
•  Αυστραλία (421) 
•  Αυστρία (71) 
•  Αφγανιστάν (3) 
•  Βανουάτου (4) 
•  Βέλγιο (108) 
•  Βενεζουέλα (87) 

 

• Ελευθέρα (12) 

• Ελληνορωµαϊκή (6) 

• Πετοσφαίριση 

• Βόλεϊ (2) 

• Μπιτς βόλεϊ (2) 

• Ποδηλασία 

• ∆ρόµου (4) 

• Ορεινή (2) 

• Πίστας (10) 

• BMX (2) 

• Ποδόσφαιρο (2) 

• Πυγµαχία (13) 

• Ράγκµπι σέβενς (2) 

• Τοξοβολία (4)

• Τρίαθλο (2) 

• Υγρός στίβος
• Καταδύσεις
• Κολύµβηση
• Συγχρονισµένη

κολύµβηση
• Υδατοσφαίριση

• Χειροσφαίριση
• Χόκεϊ επί χόρτου

χώρες 

λαµβάνουν µέρος στους αγώνες. 

Βικέντιος και Γρεναδίνες (4) 

 
Χριστόφορος και Νέβις (7) 

(56) 

Ελεφαντοστού (12) 

Παρθένοι Νήσοι (7) 
Σαµόα (4) 

(3) 

αθλητές 

(4) 

 

στίβος 
Καταδύσεις (8) 

Κολύµβηση (34) 

Συγχρονισµένη 

κολύµβηση (2) 

Υδατοσφαίριση (2) 

Χειροσφαίριση (2) 

επί χόρτου (2) 



•  Βερµούδες (8) 
•  Βιετνάµ (23) 
•  Βολιβία (12) 
•  Βουλγαρία (51) 
•  Βόρεια Κορέα (35)
•  Βοσνία και Ερζεγοβίνη
•  Βραζιλία (465) (διοργανώτρια
•  Βρετανικές Παρθένοι
•  Γαλλία (395) 
•  Γερµανία (425) 
•  Γεωργία (39) 
•  Γκάµπια (4) 
•  Γκαµπόν (6) 
•  Γκάνα (14) 
•  Γκουάµ (5) 
•  Γουατεµάλα (21) 
•  Γουιάνα (6) 
•  Γουινέα (5) 
•  Γουινέα-Μπισσάου

•  Γρενάδα (6) 

•  ∆ανία (122) 
•  ∆ηµοκρατία του Κονγκό
•  ∆οµινίκα (2) 
•  ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία

•  Ελβετία (104) 
•  Ελλάδα (95) 
•  Ελ Σαλβαδόρ (8) 
•  Ερυθραία (12) 
•  Εσθονία (45) 
•  Ζάµπια (7) 
•  Ζιµπάµπουε (31) 
•  Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα
•  Ηνωµένο Βασίλειο
•  ΗΠΑ (554) 
•  Ιαπωνία (333) 
•  Ινδία (124) 
•  Ινδονησία (28) 
•  Ιορδανία (8) 
•  Ιράκ (23) 
•  Ιράν (64) 
•  Ιρλανδία (77) 
•  Ισηµερινή Γουινέα 
•  Ισηµερινός (38) 

•  Ισλανδία (8) 
•  Ισπανία (306) 

•  Ισραήλ (48) 
•  Ιταλία (309) 
•  Καζακστάν (104) 
•  Καµερούν (24) 

(35) 
Ερζεγοβίνη (11) 

διοργανώτρια) 
Παρθένοι Νήσοι (4) 

Μπισσάου (5) 

του Κονγκό (10) 

∆ηµοκρατία (29) 

Αραβικά Εµιράτα (13) 
Βασίλειο (366) 

 (2) 



•  Καµπότζη (6) 
•  Καναδάς (314) 
•  Κατάρ (38) 
•  Κέιµαν Νήσοι (5) 
•  Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία
•  Κένυα (89) 
•  Κίνα (413) 
•  Κιργιζία (19) 
•  Κιριµπάτι (3) 
•  Κολοµβία (147) 
•  Κοµόρες (4) 

•  Κόσοβο (8) 
•  Κόστα Ρίκα (10) 
•  Κούβα (120) 
•  Κουβέιτ (9) 
•  Κροατία (87) 
•  Κύπρος (16) 
•  Λαϊκή ∆ηµοκρατία του
•  Λάος (6) 
•  Λεσότο (8) 
•  Λετονία (34) 
•  Λευκορωσία (121)
•  Λίβανος (9) 
•  Λιβερία (2) 
•  Λιβύη (7) 
•  Λιθουανία (67) 
•  Λίχτενσταϊν (3) 
•  Λουξεµβούργο (10)
•  Μαδαγασκάρη (6) 
•  Μαλαισία (32) 
•  Μαλάουι (5) 
•  Μαλδίβες (4) 
•  Μάλι (6) 
•  Μάλτα (7) 
•  Μαρόκο (51) 
•  Μαυρίκιος (12) 
•  Μαυριτανία (2) 
•  Μαυροβούνιο (34)
•  Μεξικό (125) 
•  Μιανµάρ (7) 
•  Μικρονησία (5) 
•  Μογγολία (43) 
•  Μοζαµβίκη (6) 
•  Μολδαβία (23) 

•  Μονακό (3) 
•  Μπανγκλαντές (7) 
•  Μπαρµπάντος (12)
•  Μπαχάµες (28) 
•  Μπαχρέιν (35) 

Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία (6) 

∆ηµοκρατία του Κονγκό (4) 

 

(10) 
 

 

 
(12) 



•  Μπελίζ (3) 
•  Μπενίν (6) 
•  Μποτσουάνα (12) 
•  Μπουρκίνα Φάσο 
•  Μπουρούντι (9) 
•  Μπουτάν (2) 
•  Μπρουνέι (3) 
•  Ναµίµπια (10) 
•  Ναουρού (2) 
•  Νέα Ζηλανδία (199)

•  Νεπάλ (7) 
•  Νήσοι Κουκ (9) 
•  Νήσοι Μάρσαλ (5)
•  Νήσοι Σολοµώντα 
•  Νίγηρας (6) 
•  Νιγηρία (75) 
•  Νικαράγουα (5) 

•  Νορβηγία (62) 
•  Νότια Αφρική (137)
•  Νότια Κορέα (205)
•  Νότιο Σουδάν (3) 
•  Ολλανδία (242) 
•  Πρόσφυγες αθλητές
•  Οµάν (4) 
•  Ονδούρα (26) 
•  Ουγγαρία (160) 
•  Ουγκάντα (21) 
•  Ουζµπεκιστάν (70)
•  Ουκρανία (203) 
•  Ουρουγουάη (17) 
•  Πακιστάν (7) 
•  Παλαιστίνη (6) 
•  Παλάου (5) 
•  Παναµάς (10) 

•  Παπούα Νέα Γουινέα
•  Παραγουάη (11) 
•  Περού (29) 
•  Πολωνία (243) 
•  Πορτογαλία (92) 
•  Πουέρτο Ρίκο (42) 
•  Πράσινο Ακρωτήριο
•  ΠΓ∆Μ (6) 
•  Ρουάντα (8) 
•  Ρουµανία (97) 
•  Ρωσία (265) 
•  Σαµόα (8) 
•  Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε
•  Σαουδική Αραβία (12)

 
 (5) 

(199) 

(5) 
 (3) 

(137) 
(205) 

 

αθλητές (10) 

(70) 

 

Γουινέα (8) 

 
Ακρωτήριο (5) 

Πρίνσιπε (3) 
(12) 



•  Σενεγάλη (22) 
•  Σερβία (104) 
•  Σεϋχέλλες (10) 
•  Σιγκαπούρη (25) 
•  Σιέρα Λεόνε (2) 
•  Σλοβακία (51) 
•  Σλοβενία (61) 
•  Σοµαλία (2) 
•  Σουαζιλάνδη (2) 
•  Σουδάν (6) 
•  Σουηδία (152) 
•  Σουρινάµ (6) 
•  Σρι Λάνκα (9) 
•  Συρία (7) 
•  Ταϊβάν (60) 
•  Ταϊλάνδη (46) 
•  Τανζανία (7) 
•  Τατζικιστάν (7) 
•  Τζαµάικα (68) 
•  Τζιµπουτί (7) 
•  Τόγκο (5) 
•  Τόνγκα (7) 
•  Τουβαλού (1) 
•  Τουρκία (103) 
•  Τουρκµενιστάν (9)
•  Τρινιντάντ και Τοµπάγκο
•  Τσαντ (2) 
•  Τσεχία (105) 
•  Τυνησία (61) 
•  Υεµένη (4) 
•  Φιλιππίνες (13) 
•  Φινλανδία (56) 
•  Φίτζι (51) 
•  Χιλή (42) 
•  Χονγκ Κονγκ (38) 

 
Πίνακας µεταλλίων

 

 Θέση  Χώρα 

1  ΗΠΑ 

(9) 
Τοµπάγκο (32) 

 

µεταλλίων 

Χρυσά Ασηµένια Χάλκινα Σύνολο 

46 37 38 121 



2 
 Ηνωµένο 

Βασίλειο 
27 23 17 67 

3  Κίνα 26 18 26 70 

4  Ρωσία 19 18 19 56 

5  Γερµανία 17 10 15 42 

6  Ιαπωνία 12 8 21 41 

7  Γαλλία 10 18 14 42 

8 
 Νότια 

Κορέα 
9 3 9 21 

9  Ιταλία 8 12 8 28 

10  Αυστραλία 8 11 10 29 

11  Ολλανδία 8 7 4 19 

12  Ουγγαρία 8 3 4 15 

13 
 Βραζιλία * 

7 6 6 19 

14  Ισπανία 7 4 6 17 

15  Κένυα 6 6 1 13 



16  Τζαµάικα 6 3 2 11 

17  Κροατία 5 3 2 10 

18  Κούβα 5 2 4 11 

19 
 Νέα 

Ζηλανδία 
4 9 5 18 

20  Καναδάς 4 3 15 22 

21  Ουζµπεκιστάν 4 2 7 13 

22  Καζακστάν 3 5 9 17 

23  Κολοµβία 3 2 3 8 

24  Ελβετία 3 2 2 7 

25  Ιράν 3 1 4 8 

26  Ελλάδα 3 1 2 6 

27  Αργεντινή 3 1 0 4 

28  ∆ανία 2 6 7 15 

29  Σουηδία 2 6 3 11 

30 
 Νότια 

2 6 2 10 



Αφρική 

31  Ουκρανία 2 5 4 11 

32  Σερβία 2 4 2 8 

33  Πολωνία 2 3 6 11 

34 
 Βόρεια 

Κορέα 
2 3 2 7 

35 

 Βέλγιο 2 2 2 6 

 Ταϊλάνδη 2 2 2 6 

37  Σλοβακία 2 2 0 4 

38  Γεωργία 2 1 4 7 

39  Αζερµπαϊτζάν 1 7 10 18 

40  Λευκορωσία 1 4 4 9 

41  Τουρκία 1 3 4 8 

42  Αρµενία 1 3 0 4 

43  Τσεχία 1 2 7 10 

44  Αιθιοπία 1 2 5 8 



45  Σλοβενία 

46  Ινδονησία 

47  Ρουµανία 

48 

 Μπρουνέι 

 Βιετνάµ 

50  Ταϊβάν 

51 

 Μπαχάµες 

 Ακτή 

Ελεφαντοστού 

 Ατοµικές 
συµµετοχές 

στους 
Ολυµπιακούς 

Αγώνες 

54 

 Φίτζι 

 Ιορδανία 

 Κόσοβο 

 Πουέρτο 

Ρίκο 

1 2 1 4 

1 2 0 3 

1 1 3 5 

1 1 0 2 

1 1 0 2 

1 0 2 3 

1 0 1 2 

1 0 1 2 

1 0 1 2 

1 0 0 1 

1 0 0 1 

1 0 0 1 

1 0 0 1 

1 0 0 1 



 Σιγκαπούρη 

 Τατζικιστάν 

60  Μαλαισία 

61  Μεξικό 

62 

 Αλγερία 

 Ιρλανδία 

64  Λιθουανία 

65 

 Βουλγαρία 

 Βενεζουέλα 

67 

 Ινδία 

 Μογγολία 

69 

 Μπουρούντι 

 Γρενάδα 

 Νίγηρας 

 Φιλιππίνες 

1 0 0 1 

0 4 1 5 

0 3 2 5 

0 2 0 2 

0 2 0 2 

0 1 3 4 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 1 2 

0 1 1 2 

0 1 0 1 

0 1 0 1 

0 1 0 1 

0 1 0 1 



 Κατάρ 0 1 0 1 

74  Νορβηγία 0 0 4 4 

75 

 Αίγυπτος 0 0 3 3 

 Τυνησία 0 0 3 3 

77  Ισραήλ 0 0 2 2 

78 

 Αυστρία 0 0 1 1 

 ∆οµινικανή 

∆ηµοκρατία 
0 0 1 1 

 Εσθονία 0 0 1 1 

 Φινλανδία 0 0 1 1 

 Μαρόκο 0 0 1 1 

 Μολδαβία 0 0 1 1 

 Νιγηρία 0 0 1 1 

 Πορτογαλία 
0 0 1 1 

 Τρινιντάντ 
και Τοµπάγκο 

0 0 1 1 



 Ηνωµένα 

Αραβικά 

Εµιράτα 

Σύνολο (87 Εθνικές 
Ολυµπιακές Επιτροπές) 

 

Ανησυχίες και αντιπαραθέσεις

Το Μάιο του 2016 µια
θέµατα δηµόσιας υγείας
Οργανισµό Υγείας (

έκκληση για την αναβολή
Αγώνων του Ρίο λόγω
εξάπλωσης του ιού Ζίκα
την αίτηση, δηλώνοντας
αλλαγή της ηµεροµηνίας
Αγώνων του 2016 

σηµαντικά τη διεθνή
Ζήκα», και ότι δεν
δικαιολογία για τη δηµόσια
οργανωτική επιτροπή των
κανονικά. Ορισµένοι αθλητές
επιδηµίας. 

Ο κόλπος Γκουαναµπάρα
ιστιοπλοΐας , της µαραθώνιας
έχει εκτεταµένη ρύπανση
επιπλέουν καθώς και σκουπίδια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 1 1 

307 307 360 974 

και αντιπαραθέσεις 

 2016 µια οµάδα από 150 γιατρούς και επιστήµονες
υγείας, έστειλε ανοικτή επιστολή προς τον

Υγείας (ΠΟΥ), κάνοντας 
αναβολή των Ολυµπιακών 

Ρίο λόγω του κινδύνου 

ιού Ζίκα. Ο ΠΟΥ απέρριψε 

δηλώνοντας ότι «η ακύρωση ή η 

ηµεροµηνίας των Ολυµπιακών 

 2016 δεν θα µεταβάλλει 
διεθνή εξάπλωση του ιού 

ότι δεν υπήρχε «καµία 

τη δηµόσια υγεία» όσον αφορά την αναβολή τους
επιτροπή των Αγώνων επιβεβαίωσε πως η διοργάνωση

Ορισµένοι αθλητές δεν παραβρέθηκαν στους Αγώνες

Γκουαναµπάρα, ο οποίος χρησιµοποιήθηκε για τα αγωνίσµατα
µαραθώνιας θάλασσας(ανοιχτή θάλασσα) και της
ρύπανση. Επίσης, έχουν παρατηρηθεί ακόµη και
και σκουπίδια. 

επιστήµονες ειδικούς σε 

προς τον Παγκόσµιο 

αναβολή τους. Επίσης, η 

διοργάνωση θα διεξαχθεί 
Αγώνες εξαιτίας της 

τα αγωνίσµατα της 
ης ιστιοσανίδας, 

ακόµη και πτώµατα που 



Οι Ελληνικές επιτυχίες 

 

 

Άννα Κορακάκη, Χρυσό και Χάλκινο µετάλλιο, σκοποβολή

 
 

 

Λευτέρης Πετρούνιας, Χρυσό µετάλλιο, κρίκοι

 
 

 

 

Παναγιώτης Μάντης- Παύλος Καγιαλής, Χάλκινο µετάλλιο, 4.70 



 

 

 

 

Κατερίνα Στεφανίδη, Χρυσό µετάλλιο, άλµα επί κοντώ 

 
 

 

Σπύρος Γιαννιώτης, Ασηµένιο µετάλλιο, 10 χιλιόµετρα ανοιχτής θάλασσας 

  

 

...και οι υπόλοιποι 



Πέραν αυτών που πήραν µετάλλιο
παρουσίες στο Ρίο: πρώτα-

οποίες έχασαν για λίγο το χάλκινο

Έπειτα, ο Βύρων Κοκκαλάνης
Κέλλυ Αραούζου που τερµάτισε
Βούλα Παπαχρήστου που τερµάτισε

Ο Χρήστος Βολικάκης, που µπήκε
ήρθε 12ος. Η 10η θέση, µε 86.500 

Πλατανιώτη στη συγχρονισµένη

Το 6, ως νούµερο, δίπλα στην
µετάλλιο

Ακόµα και οι πρόωροι αποκλεισµοί
απέδειξαν πως είναι, τελικά, και
να πιστεύουµε µετά από τόσα

 

Τελετή λήξης των 

Η τελευταία παράσταση των

Βραζιλιάνους να παραδίδουν

32ων Ολυµπιακών Αγώνων

Οι διοργανωτές έχουν

υποσχεθεί -τι άλλο;- σάµπα

και πολλές εκπλήξεις, τις

οποίες κρατούν καλά

κρυµµένες.  

πήραν µετάλλιο, όµως, υπήρχαν κι άλλες αξιόλογες
- πρώτα η Σοφία Ασουµανάκη και η Κατερίνα Νικολαΐδου

το χάλκινο, τερµατίζοντας 4ες στο διπλό σκιφ. 

Κοκκαλάνης, µε την 5η θέση του στην ιστιοπλοΐα στην κατηγορία
τερµάτισε 11η στα 10 χιλιόµετρα ανοιχτής θάλασσας στις
που τερµάτισε 8η στο τριπλούν, κάνοντας 14.26. 

που µπήκε στον τελικό της ποδηλασίας στην κατηγορία
θέση µε 86.500 βαθµούς, της Εβελίνα Παπάζογλου και της

συγχρονισµένη κολύµβηση. 

δίπλα στην τελική κατάταξη της εθνικής οµάδας πόλο, που
µετάλλιο, αλλά... απέτυχε επιτυγχάνοντας.

αποκλεισµοί του Βλάση Μάρα και του Ηλία Ηλιάδη
τελικά, και οι δυο τους άνθρωποι και όχι ροµπότ- όπως

από τόσα χρόνια που βρίσκονται στην κορυφή. 

των Ολυµπιακών Αγώνων µε σάµπα

παράσταση των Αγώνων του Ρίο, η τελετή λήξης θα κλείσει

παραδίδουν τη σκυτάλη στους Ιάπωνες, για τη διοργάνωση

Αγώνων. 

έχουν 

σάµπα 

εκπλήξεις, τις 

καλά 

αξιόλογες γαλανόλευκες 
Κατερίνα Νικολαΐδου, οι 

στην κατηγορία RS:X. Η 

θάλασσας στις γυναίκες. Η 

κατηγορία Keirin και 
Παπάζογλου και της Ευαγγελίας 

πόλο, που ήθελε το 

 

Ηλιάδη, κυρίως επειδή 

όπως είχαµε αρχίσει 

σάµπα 

θα κλείσει µε τους 

τη διοργάνωση των 



Η βραδιά φέρει την υπογραφή της 69χρονης Ρόσα Μαγκαλιάες, που θεωρείται η πιο 

επιτυχηµένη σχεδιάστρια καρναβαλιού του Ρίο ντε Τζανέιρο -αφού έχει κερδίσει 

πέντε πρωταθλήµατα στο καρναβάλι του Ρίο. 

Τη µουσική της τελετής λήξης έχει αναλάβει να επιµεληθεί ο Νορβηγός DJ Kygo, 

µαζί µε µια σειρά από Βραζιλιάνους καλλιτέχνες. 

 

Κατά παράδοση, ο πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής, Τόµας Μπαχ  

απευθύνει οµιλία, καθώς και ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Ρίο 2016, 

ενώ ακολουθεί η παράδοση της Ολυµπιακής σηµαίας στην επόµενη διοργανώτρια 

πόλη, το Τόκιο. 

Τη σηµαία παραλαµβάνει η πρόσφατα εκλεγµένη κυβερνήτης της πόλης, Γιουρίκο 

Κοΐκε, παρουσία του πρωθυπουργού της χώρας, Σίνζο Αµπε. 

Ακολουθεί και µία 8λεπτη παράσταση, η οποία δίνει µια πρόγευση για τον τρόπο µε 

τον οποίον η ιαπωνική κουλτούρα θα συνδυαστεί µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες σε 

τέσσερα χρόνια. 

Σύµφωνα µε την Telegraph, πρόκειται για µία επίδειξη υψηλής ιαπωνικής 

τεχνολογίας (που µπορεί να έχει και Pokemon;).  

Μέχρι στιγµής έχουν πωληθεί 41.000 εισιτήρια, παρά τις εξαιρετικά υψηλές τιµές, 

που ξεκινούν από τα 715 και φτάνουν µέχρι τις 3.200 δολάρια.  

Σηµαιοφόρος της ελληνικής Ολυµπιακής αποστολής είναι η χρυσή Ολυµπιονίκης στο 

άλµα επί κοντώ, Κατερίνα Στεφανίδη -η επιλογή προέκυψε µετά από κλήρωση, 

µεταξύ της Στεφανίδη και του χρυσού Ολυµπιονίκη της ενόργανης γυµναστικής 

Λευτέρη Πετρούνια.  

Η ελληνική αποστολή, επιστρέφει µε έξι µετάλλια στις αποσκευές της -τρία χρυσά 

µετάλλια, ένα ασηµένιο και δύο χάλκινα- αλλά και σπουδαίες εµφανίσεις. 

Πρόκειται για την πέµπτη 

καλύτερη συγκοµιδή 

µεταλλίων της χώρας µας 

στην ιστορία των 

Ολυµπιακών Αγώνων. 

Πιο συγκεκριµένα, η 

Ελλάδα µετρά 50 µετάλλια 

στους πρώτους 

σύγχρονους Ολυµπιακούς 

Αγώνες στην Αθήνα το 



1896 ενώ ακολουθούν τα 16 µετάλλια της Αθήνας το 2004, τα 13 µετάλλια του Σίδνεϊ 

το 2000, τα 8 µετάλλια της Ατλάντα το 1996 και φυσικά τα 6 µετάλλια του Ρίο το 

2016. 

Στους Ολυµπιακούς αγώνες του Ρίο, η Ελλάδα πανηγύρισε τη διπλή επιτυχία 

της Άννας Κορακάκη στην σκοποβολή µε ένα χρυσό και ένα χάλκινο µετάλλιο, το 

χρυσό µετάλλιο στον τελικό των κρίκων από τον Λευτέρη Πετρούνια, το χρυσό 

της Κατερίνας Στεφανίδη στον τελικό του επί κοντώ, το εµβληµατικό ασηµένιο 

του Σπύρου Γιαννιώτη στα 10 χλµ. ανοιχτής θάλασσας, αλλά και το χάλκινο µετάλλιο 

που κατέκτησαν οι Τάκης Μάντης και Παύλος Καγιαλής στα 470 της ιστιοπλοΐας. 

 

 


