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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

Η λέξη αθλητισµός ως έννοια διαµορφώθηκε στους µετά-

οµηρικούς χρόνους, καθώς η λέξη αυτή δεν συναντάται ούτε στην 

Οδύσσεια ούτε στην Ιλιάδα. Πιθανότατα, η έννοια διαµορφώθηκε µε 

την καθιέρωση των ιερών αγώνων (Ολυµπιακοί αγώνες στην 

αρχαιότητα Ολύµπια εν ∆ίω, Πύθι, Νέµεα, Ίσθµια κατά τον 8ο αιώνα 

π.Χ.. Ο αθλητισµός υπό αυτήν την µορφή είναι καθαρά αγωνιστικός 

κάτι βέβαια που αλλάζει µε την πάροδο του χρόνου και την 

κατάργηση των Ολυµπιακών Αγώνων το 392/93 µ.Χ. από τον 

Θεοδόσιος Α'. Ο αθλητισµός θα επανεµφανιστεί αργότερα στις αρχές 

του 19ου αιώνα στη Μεγάλη Βρετανία ως σπορ (sport). Εντούτοις, η 

λέξη σπορ είναι γαλλική και χρονολογείται από την εποχή του 

Μεσαίωνα. Ήταν ταυτόσηµη µε το παιχνίδι και τη διασκέδαση. 

Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι καθιέρωσαν πρώτοι τους αγώνες δρόµου, 

βάδην και την πάλη, περίπου την 3η χιλιετία π.Χ. Η Ελλάδα όµως 

στάθηκε η αληθινή κοιτίδα του αθλητισµού, γιατί εκεί ο αθλητισµός 

πήρε τη µορφή του ελεύθερου ανταγωνισµού και της ευγενούς 

άµµιλας. Στην Αρχαιότητα, ιεροί αγώνες θεωρούνταν µόνο οι 

στεφανίτες, οι αγώνες δηλαδή που είχαν ως έπαθλο τον κότινο. 

Χαρακτηριστική είναι η φράση του γιου του Πέρση πολέµαρχου 

Αρτάβανου, Τριταντέχµη που παρατήρησε ότι ακόµα και αν οι 

Έλληνες είχαν ηττηθεί από τους Πέρσες, δεν παρέλειπαν να µην 

διοργανώσουν τους Ζ' Ολυµπιακούς Αγώνες. 



 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 

Η απόβαση ή ανάβαση: ∆ιεξαγόταν κυρίως στην Αθήνα, στα 

Παναθήναια και στη Βοιωτία Αµφιαράεια. Ο αγωνιστής ήταν πεζός 

και οπλισµένος µε ασπίδα κι έπρεπε να ανέβει ή να κατέβει στο άρµα 

του, ενώ αυτό βρισκόταν σε ταχεία κίνηση. Βοηθός του ήταν ο 

ηνίοχος, ο οποίος έπρεπε να οδηγεί το άρµα έτσι ώστε να βοηθείται ο 

αγωνιστής.  

Ήταν δηµοφιλές άθληµα και χρησιµοποιήθηκαν συχνά στα 

αρχαία έργα τέχνης, όπως «ο αναβάτης σε άρµα» ή σε άλλα έργα, 

όπως στο «Αέτωµα της Ύδρας», όπου δίπλα στον µαχόµενο ήρωα, 

ένας ηνίοχος σύντροφος του περίµενε στο άρµα.  

Παγκράτιο: Το παγκράτιον ήταν ένα αγώνισµα των αρχαίων 

Ελλήνων, ένας συνδυασµός πάλης και πυγµαχίας χωρίς ιµάντες. Η 

ονοµασία προέρχεται από τις λέξεις παν + κρατείν, δηλαδή νικητής 

γινόταν αυτός που κατέχει την κυρίαρχη δύναµη ή αυτός που 

κυριαρχεί απόλυτα, ενώ οι αθλητές ονοµάζονταν Παγκρατιστές. Το 

άθληµα αυτό, που θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί και πολεµική 

τέχνη, εισήχθη στους Ολυµπιακούς Αγώνες το 648 π.χ. στην 33η 

Ολυµπιάδα. Ήταν θεαµατικό και δηµοφιλές, αλλά και επικίνδυνο, 

αφού είχε ως αποτέλεσµα πολλές φορές ως και το θάνατο του ενός 

των αντιπάλων.  

 



 

Τα Ολυµπιακά αγωνίσµατα από την αρχαιότητα 

 

• Ο δρόµος  

• Ο δίαυλος (αγώνας δρόµου) 

• Ο δόλιχος (αγώνας δρόµου) 

• Ο οπλίτης  

• Το πένταθλο 

• Το άλµα 

• Ο δίσκος 

• Το ακόντιο 

• Η πάλη 

• Η πυγµαχία 

• Το Παγκράτιο 

• Αρµατοδροµίες  

• Τα ιππικά αγωνίσµατα  

 

Περιγραφή Ολυµπιακών Αθληµάτων 

 

Ο δίαυλος: Επίσης δρόµος ταχύτητας, µε διπλή διαδροµή του 

σταδίου, απόσταση δηλαδή 1200 ποδιών. Αντιστοιχεί µε το σηµερινό 

δρόµο των 400 µέτρων. Ο δίαυλος εισήχθη στους Ολυµπιακούς 

Αγώνες στη 14η Ολυµπιάδα (724 π.χ.) 

Το ακόντιο: Αγώνισµα που επίσης αναφέρεται στον Όµηρο και 

προέρχεται από τον πόλεµο και το κυνήγι. ∆υο ήταν τα είδη του 

ακοντισµού: ο εκήβολος, δηλαδή βολή του ακοντίου σε µήκος, και  

στοχαστικός, δηλαδή βολή σε προκαθορισµένο στόχο.  



 Στην Ολυµπία αγώνισµα του πεντάθλου αποτελούσε ο 

εκήβολος ακοντισµός. Το ακόντιο ήταν ένα µακρύ ξύλινο κοντάρι 

µήκους 1,50 – 2µ, µε µυτερή την άκρη του, χωρίς µεταλλική αιχµή 

και πιο ελαφρύ από το πολεµικό. Ακόντια µε αιχµή χρησιµοποιούσαν 

στο στοχαστικό ακοντισµό. Μια λουρίδα από δέρµα, η λεγόµενη 

αγκύλη, µήκους 0,40 µ. σχηµάτιζε θηλιά στο κέντρο βάρους του 

ακοντίου. Στη θηλιά αυτή ο αθλητής περνούσε το δείκτη και το µέσο 

δάκτυλο του χεριού. Στα υπόλοιπα η τεχνική ρίψης του ακοντίου δεν 

διέφερε από τη σηµερινή.  

  

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΑΛΗ 

 

Η αθλητική πάλη µε τις πιο απλές εκφραστικές µορφές της 

διαµορφώνεται στο πρωτόγονο ακόµη καθεστώς σαν φυσικό µέσο 

για προετοιµασία των ανθρώπων για άµυνα και επίθεση σε εποχή 

κυνηγιού ή διεξαγωγή πολεµικών επιχειρήσεων. 

Στην ιστορία της πάλης υπάρχουν πολλοί θρύλοι για γνωστούς 

και δυνατούς άντρες οι οποίοι έχουν προστατεύσει µε θυσίες τις 

παραδόσεις τους σε αυτόν τον τοµέα. 

Τα πρώτα στοιχεία για την εξέλιξη της πάλης στην Αρχαιότητα 

είναι αποτέλεσµα των αρχαιολογικών ερευνών για την περίοδο της 

VI-ης – V-ης χιλιετίας π.Χ. – οι αποδείξεις της σφηνοειδούς γραφής 

για τα κατορθώµατα του Γκιλγκαµές (Ρ. Πετρόφ, 1978). 

Περισσότερα στοιχεία για την ανάπτυξη της πάλης υπάρχουν στα 

αρχαία µνηµεία από τα µέρη που βρίσκονται κατά µήκος του 

ποταµού Νείλου. Έτσι π.χ. στην Αίγυπτο στο νεκροταφείο του Μπενί 

Χασάν (2600 π.Χ.) ανακαλύφθηκαν περισσότερες από 400 

παραστάσεις δείχνοντας διαφορετικές στάσεις παλαιστών, οι οποίες 

είναι όµοιες µε τις σύγχρονες λαβές της αθλητικής τεχνικής της 

πάλης. Στους αρχαίους ελληνικούς αµφορείς επίσης ανακαλύφθηκαν 

λαβές παλαιστών αποδεικνύοντας την άσκηση πάλης στην αρχαία 

Ελλάδα.  

    



 

∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 

 

Η δισκοβολία ήταν ένα αγαπητό αγώνισµα για τους Αρχαίους 

Έλληνες, γεγονός που φαίνεται και από την τέχνη τους. Κατά την 

ελληνική παράδοση αυτός που εφηύρε τη δισκοβολία ήταν ο 

Περσέας, ο οποίος κατά τη συµµετοχή του σε επιτάφιους αγώνες, 

έριξε το δίσκο και σκότωσε άθελά του, τον παππού του Ακρίσιο. Ο 

Απόλλωνας, επίσης, σε αγώνισµα δισκοβολίας σκοτώνει το φίλο του 

Υάκινθο. Γενικά, λόγω της φύσης του, ο δίσκος από τους 

προϊστορικούς χρόνους συνδέεται µε πολλά θανατηφόρα ατυχήµατα. 

Επίσηµα, ωστόσο, η δισκοβολία περιγράφεται στην Οδύσσεια και 

στην Ιλιάδα του Οµήρου. ∆ίσκος αφιερωµένος στο θεό ∆ία.  

Η λέξη δίσκος από την αρχή δε σήµαινε τίποτε άλλο από ένα 

βαρύ αντικείµενο από πέτρα ή µέταλλο, το οποίο θα µπορούσε να 

ρίξει κάποιος, µε σκοπό να αποδείξει τη δύναµή του και κατά 

συνέπεια την υπεροχή του στο είδος αυτού του αθλήµατος. Ο δίσκος 

που έριξε ο Οδυσσέας στη χώρα των Φαιάκων, σύµφωνα µε τον 

Όµηρο, ήταν από πέτρα, µια ένδειξη ότι ο πέτρινος δίσκος 

προηγήθηκε χρονικά του µετάλλινου. Ο δίσκος από πέτρα δεν 

αντικαταστάθηκε τόσο γρήγορα, όσο θα νόµιζε κανείς, δεδοµένου ότι 

απεικονίζεται στην τέχνη του έκτου π.Χ. αιώνα. Ίσως µέχρι τότε να 

τον χρησιµοποιούσαν συγχρόνως µε το µετάλλινο, οπότε και 

αντικαταστάθηκε από αυτόν.  

Σε αρχαιολογικές ανασκαφές βρέθηκαν αρκετοί δίσκοι των 

οποίων η διάµετρος ποικίλει από 16 έως 35 εκατοστά και το βάρος 

τους από 1.245 έως 6.400 γραµµάρια. Μη γνωρίζοντας το 

πραγµατικό βάρος του δίσκου που χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι 



αθλητές, είναι πολύ δύσκολο να υπολογίσουµε τις επιδόσεις τους στο 

αγώνισµα αυτό.  

Οι αρχαίοι συνήθιζαν την επιφάνεια του δίσκου να την 

διακοσµούν µε αθλητικές παραστάσεις, µε ζώα, µε πτηνά. Επίσης 

έγραφαν ωδές, συµφωνίες, συνθήκες, εκεχειρίες, επιγραφές γενικά, 

αφού αποτελούσε ένα αθλητικό όργανο και συγχρόνως ανάθηµα στο 

Θεό. 

Η βαλβίδα που χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι δισκοβόλοι είχε 

σχήµα παραλληλόγραµµου το οποίο ήταν ανοιχτό από πίσω, δηλαδή 

από εκεί που έµπαινε ο αθλητής. Οι γραµµές του παραλληλόγραµµου 

φαίνεται ότι δεν απείχαν πολύ η µία από την άλλη και χωρούσαν ίσα, 

ίσα έναν αθλητή κατά τη διάρκεια της ρίψης. Έτσι ο αθλητής ήταν 

αναγκασµένος να ρίξει το δίσκο χωρίς να πατήσει τις γραµµές αυτές, 

πραγµατοποιώντας τη ρίψη κατά µήκος περίπου του κεντρικού άξονα 

του σταδίου, αποφεύγοντας έτσι να τραυµατίσει θεατές των αγώνων, 

καθώς τα αρχαία στάδια ήταν πιο στενά από τα σηµερινά. 



ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 

 

Το τόξο και το βέλος έχουν πολεµική και κυνηγετική 

προέλευση που χάνεται στα βάθη του χρόνου. Υπάρχουν ενδείξεις 

χρήσης του τόξου που παραπέµπουν στην παλαιολιθική εποχή, 

20.000 χρόνια πρίν. Όλοι οι λαοί του πλανήτη έχουν στην ιστορία 

τους ενδείξεις χρήσης του τόξου. Από τους κατοίκους του 

παγωµένου βορρά έως αυτούς της γης του πυρός, όλοι χρωστάµε 

σηµαντικό µέρος της εξελικτικής µας πορείας στο τόξο. 

Είναι το πρώτο όπλο που έδινε την δυνατότητα στον άνθρωπο 

να επιτεθεί από απόσταση µεγαλύτερη από εκείνη που καλύπτει ένα 

εγχειρίδιο και εποµένως ήταν, µαζί µε το ακόντιο, τα πρώτα εκηβόλα 

όπλα.  

Το τόξο δεν είναι τίποτα άλλο από µια εκπληκτική µηχανή 

αποθήκευσης της ήπιας δυναµικής ενέργειας του ανθρώπινου 

σώµατος και µετατροπής της σε ακαριαία αποδιδόµενη κινητική. 

Αναµφισβήτητα πρόκειται για την πρώτη εφεύρεση που επιτυγχάνει 

την αποθήκευση ενέργειας µέσω της παραµόρφωσης της ύλης και 

µάλιστα µε τεράστια χρονική διαφορά από τη δεύτερη που θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι είναι ο καταπέλτης ή το ελατήριο που 

εµφανίστηκαν πολύ αργότερα. 

Αυτή ακριβώς η θαυµαστή ιδιότητά του είναι που το συνέδεσε 

στις συνειδήσεις των αρχαίων λαών µε τους θεούς. Στο δωδεκάθεο η 

τέχνη του τόξου - η τοξευτική - διδάσκεται και προστατεύεται από το 

θεό Απόλλωνα και την αδελφή του Άρτεµη. 

Όλοι οι λαοί της αρχαιότητας, άλλοι λιγότερο και άλλοι 

περισσότερο, χρησιµοποίησαν το τόξο και σαν πολεµικό όπλο εκτός 

από κυνηγετικό. 



Η πρώτη ιστορικά βεβαιωµένη χρήση του τόξου έγινε από τους 

αρχαίους Αιγυπτίους, περί τα 5.000 χρόνια πριν, εναντίον των 

Περσών που πολεµούσαν ακόµα µε ακόντια και σφεντόνες. Ήταν ένα 

µακρύ κοµµάτι ελαστικού ξύλου που µε την χρήση ενός τένοντα 

(χορδή) έπαιρνε καµπύλο σχήµα.  

Πιθανολογείται ότι οι Ασσύριοι γύρω στο 1.200 π.χ. 

προσέθεσαν στο απλό καµπύλο σχήµα του τόξου δύο προεκτάσεις 

στα άκρα σε σχήµα κύρτωσης αντίθετης προς την καµπύλη του 

τόξου, δηµιουργώντας έτσι ένα νέο τύπο τόξου: το αντίκυρτο τόξο 

γνωστό και σαν recurve (ρικέρβ). Το αντίκυρτο τόξο ήταν µια 

σηµαντική εξέλιξη γιατί ήταν και δυνατότερο και πολύ κοντύτερο 

πράγµα που το έκανε πιο ευέλικτο και βολικό για τους έφιππους 

πολεµιστές. Σπουδαίοι τοξότες, έφφιποι και µη, ήταν και οι Σκύθες. 

Χρησιµοποιούσαν ένα αντίκυρτο τόξο φτιαγµένο από ξύλο, τένοντα 

και κέρατο ζώου γνωστό σαν ασιατικό σύνθετο (asiatic composite).  

Στην Αρχαία Ελλάδα το τόξο είχε κυρίως κυνηγετική χρήση, 

σαν πολεµικό όπλο αναδείχθηκε κατά την διάρκεια του 

πελοποννησιακού πολέµου. ∆εν θεωρήθηκε ποτέ αγώνισµα άξιο να 

συµπεριληφθεί στους Ολυµπιακούς Αγώνες γιατί, σαν εκηβόλο όπλο, 

δεν αναδείκνυε την ανδρεία του πολεµιστή. 

Οι Έλληνες χρησιµοποιούσαν και απλά και αντίκυρτα τόξα. Για 

την κατασκευή τους είναι γνωστοί δυο τρόποι. Στον πρώτο 

χρησιµοποιούσαν ένα καµπύλο στέλεχος, ισχυρό και ελαστικό, 

κατασκευασµένο από ξύλο κρανιάς. Στο δεύτερο, το στέλεχος 

γίνονταν από δύο κέρατα αντιλόπης ή άλλου οπληφόρου ζώου τα 

οποία αφού πλάνιζαν έτσι ώστε να γίνουν ελαστικά, τα έδεναν µέσω 

της βάσης τους σε ξύλινη λαβή. Στα δυο άκρα άκρα του στελέχους 

δένονταν η νευρά, χορδή κατασκευασµένη από νεύρα ή 

συνεστραµµένα έντερα ζώων. Το βέλος ή τόξευµα ήταν από σκληρό 

ξύλο κατεργασµένο σε λεπτό κύλινδρο µήκους 45εκ έως 60εκ που 



στη µια άκρη του είχε σφηνωµένη σιδερένια ή ορειχάλκινη αιχµή και 

στην άλλη είχε χάραγµα, τη γλυφίδα, για να προσαρµόζεται στη 

νευρά. Για σταθερότητα στη βολή διέθετε και διπλή φτέρωση στο 

πίσω µέρος. Τα βέλη τοποθετούνταν σε ειδική θήκη µε πώµα, τη 

φαρέτρα που χωρούσε έως 20 βέλη. Η θήκη φύλαξης του τόξου 

λεγόταν γωρυτός. Το βεληνεκές έφτανε και τα 200µ!, πράγµα πολύ 

σηµαντικό όταν γίνονταν συγκεντρωτική τόξευση εναντίον 

αντίπαλου στρατού σε πυκνό σχηµατισµό. Το τόξο είχε πρώτα 

εισαχθεί στη Κρήτη. Στη ηπειρωτική Ελλάδα πρωτοεµφανίζεται στο 

µυκηναϊκό πολιτισµό. Σύµφωνα µε την Ιλιάδα, χρησιµοποιήθηκε 

εκτενώς κατά την πολιορκία της Τροίας όπου έγιναν και οι γνωστοί 

ταφικοί αγώνες µε τόξο, άρµα και ακόντιο, που διοργάνωσε ο 

Αχιλλέας προς τιµή του Πάτροκλου.  

Στην αρχαϊκή και κλασσική εποχή οι τοξότες µαζί µε τους 

ακοντιστές και τους σφενδονίτες αποτελούσαν το ελαφρύ πεζικό - 

τους "ψιλούς". Επειδή το τόξο για να είναι αποτελεσµατικό 

χρειαζόταν πολύχρονη εξάσκηση και αφιέρωση, πράγµατα που δεν 

διέθεταν οι πολίτες που συνήθως απάρτιζαν το ελαφρύ πεζικό, οι 

περισσότερες πόλεις-κράτη προτιµούσαν να χρησιµοποιούν σώµατα 

µισθοφόρων τοξοτών. Φηµισµένοι µισθοφόροι τοξότες ήταν οι 

Κρήτες και οι Σκύθες, αλλά καλούς τοξότες είχαν και άλλες πόλεις 

όπως η Χίος, η ∆ήλος, η Ρόδος, η Κύπρος. Ο Γέλων στις Συρακούσες 

διέθετε το 480 π.χ. δύναµη από 2.000 τοξότες. Οι Αθηναίοι το 479 

π.χ. είχαν σηµαντική δύναµη που διακρίθηκε εναντίον του περσικού 

ιππικού πριν από την µάχη των Πλαταιών. Από τα µέσα του 5ου 

αιώνα οι Αθηναίοι δηµιούργησαν µόνιµο σώµα τοξοτών. Στις 

παραµονές του πελοποννησιακού πολέµου ο Περικλής ανέφερε ότι 

διέθεταν 1.600 τοξότες πεζούς, εκτός από τους έφιππους, τους 

ονοµαζόµενους ιπποτοξότες.  



Φηµισµένοι τοξότες ήταν ο ήρωας Ηρακλής µε το θεϊκό τόξο 

που του χάρισε ο Απόλλωνας, ο πολυµήχανος Οδυσσέας µε το 

πανίσχυρο τόξο του γίγαντα Εύρυτου, ο Πάνδαρος που είχε διδαχθεί 

την τέχνη από τον ίδιο τον Απόλλωνα, ο θεσσαλός Φιλοκτήτης µε το 

τόξο του Ηρακλή, ο κρής Μηριόνης που νίκησε στους ταφικούς 

αγώνες της Τροίας και άλλοι πολλοί. 

Στην Κίνα οι πρώτες αναφορές ανήκουν στην δυναστεία των 

Σάνγκ (18 έως 10 αι. π.χ.) όπου εµφανίζεται σε πολεµικό άρµα µε 

οδηγό, ακοντιστή και τοξότη. Αργότερα εµφανίζεται και η αγωνιστική 

τοξοβολία σε αγώνες µεταξύ των ευγενών. 

Κατά τον 6ο αι. π.χ. το τόξο εµφανίζεται στην Ιαπωνία, όπου 

και εξελίσσεται σε µία από τις σηµαντικότερες πολεµικές τέχνες η 

οποία φτάνει ως τις µέρες µας µε την ονοµασία kyudo (ο δρόµος του 

τόξου). Το kyudo σήµερα διδάσκεται µε το παραδοσιακό τρόπο από 

εξειδικευµένες σχολές σε όλο τον κόσµο σαν µια από τις 

παραδοσιακές Ιαπωνικές πολεµικές τέχνες. Ο Τζένκις Χάν (12αι. έως 

13αι. µ.χ.) και οι µογγόλοι του κατέκτησαν µεγάλο µέρος της 

Ευρώπης και της Ασίας µε το σώµα των έφιππων τοξοτών οι οποίοι 

µε το κοντό και δυνατό αντίκυρτο τόξο τους σάρωναν τις γραµµές 

του εχθρού. 

Η πτώση της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας ολοκληρώθηκε στην 

αρχή της εποχής του µεσαίωνα όταν αυτοί νικήθηκαν από τους 

υπέρτερους τοξότες των Ούνων, των Βανδάλων και των Γότθων. 

Από τον πρώιµο µεσαίωνα ακόµα, το τόξο άρχισε να απειλείται 

από την εµφάνιση µιας άλλης µηχανής εκτόξευσης βελών: τη 

βαλλίστρα (αγγλ. crossbow).  

Η παλαιότερη ιστορικά βεβαιωµένη εµφάνισή της γίνεται στην 

αρχαία Ελλάδα κατά τον 4ο αιώνα π.χ. Το όπλο ονοµαζόταν 

γαστραφέτης (αγγλ. gastraphetes) και η περιγραφή του σώθηκε από 



τον Ήρωνα τον Αλεξανδρινό (1ος αιώνας π.χ). Παράλληλα 

εµφανίζεται και στην αρχαία Κίνα περίπου την ίδια περίοδο.  

Η βαλλίστρα έγινε ιδιαίτερα δηµοφιλής στους στρατούς της 

δύσης, γιατί αφενός δεν χρειαζόταν παρά ελάχιστη εκπαίδευση στην 

χρήση της, και αφετέρου είχε πολύ µεγαλύτερη διατρητική 

ικανότητα λόγω ενός συστήµατος µοχλών που βοηθούσαν στην 

τάνυση των πολύ δυνατών ελασµάτων. Ένας χειριστής βαλλίστρας 

(αγγλ. crossbowman) ήταν πολύ οικονοµικότερος σε σχέση µε ένα 

τοξότη λόγω της ελάχιστης εκπαίδευσης, αλλά και άµεσα 

αντικαταστάσιµος σε περίπτωση ατυχήµατος. Αρκεί να αναφέρουµε 

ότι ένας µελλοντικός τοξότης εξασκείτο καθηµερινά στο τόξο από 

την εφηβεία κιόλας προκειµένου να γίνει αποτελεσµατικός 

στρατιώτης αρκετά χρόνια µετά. Αντίθετα τη βαλλίστρα µπορούσε να 

χειριστεί ένας οποιοσδήποτε στρατιώτης και να πάρει µέρος σε µάχη 

µε ολιγόωρη εκπαίδευση. Τελικά το τόξο επιβίωσε και αντιµετώπισε 

µε επιτυχία τη βαλλίστρα λόγω της ταχυβολίας του και του πολύ 

µεγαλύτερου βεληνεκούς του, στοιχεία σηµαντικά για τις 

πολυπληθείς µάχες ανοικτού πεδίου της εποχής. 

∆ιάσηµος τοξότης του µεσαίωνα ήταν ο Αγγλος Robin Hood 

που έγινε θρύλος στους µετέπειτα αιώνες (ο Γουλιέλµος Τέλος 

αντίθετα χρησιµοποιούσε βαλλίστρα και όχι τόξο, όπως λανθασµένα 

αναφέρεται ακόµα και σε επίσηµα έντυπα). 

Οι πιο φηµισµένοι τοξότες της µεσαιωνικής Ευρώπης ήταν οι 

Άγγλοι. Είναι ιστορικά αναγνωρισµένο ότι οι συντριπτικές νίκες της 

Αγγλίας στις µάχες των Crécy, Poitiers και Agincourt εναντίον των 

Γάλλων, κατά τον Εκατονταετή πόλεµο (14ος - 15ος αι.), 

στηρίχθηκαν κατά πολύ στο φηµισµένο longbow. Στη µάχη του 

Crécy (1346µ.χ.) οι Άγγλοι µε 11.000 τοξότες, 3.900 ιππότες και 

5.000 στρατιώτες παρατάχθηκαν εναντίον Γαλλικής δύναµης από 

12.000 σιδηρόφρακτους ιππότες, 20.000 στρατιώτες, 6.000 



γενοβέζους µισθοφόρους µε βαλλίστρα και άγνωστου αριθµού 

ιππέων. Στο τέλος της ηµέρας το longbow άφησε νεκρούς 

τουλάχιστον 1.500 Γάλλους ιππότες συν άγνωστο αριθµό 

στρατιωτών και µισθοφόρων, ενώ οι Άγγλοι δέχθηκαν ασήµαντες 

ζηµιές. Mε την νίκη του Crécy αποδείχθηκε για πρώτη φορά ότι το 

τόξο ήταν υπέρτερο της βαλλίστρας και στο βεληνεκές αλλά και στην 

ταχυβολία, µε αποτέλεσµα να αρχίσει να εκτοπίζει την βαλλίστρα. 

H αρχή του τέλους της ένδοξης πορείας του τόξου σαν 

πολεµικό και κυνηγετικό εργαλείο ήλθε µε την διάδοση της πυρίτιδας 

στην Ευρώπη (15os αι. µ.χ.). Όταν το 1588 µ.χ. οι Άγγλοι µε 

δοκιµαστική χρήση τουφεκιών από 10.000 στρατιώτες νίκησαν την 

Ισπανική αρµάδα που βασιζόταν σε τοξότες έγινε πλέον φανερή η 

συνέχεια. Πράγµατι το τόξο άρχισε να υποχωρεί ραγδαία µέχρι που 

έφτασε στον 17ο αι. να περιοριστεί κυρίως σε αθλητικές εκδηλώσεις. 

Οι ιθαγενείς της Αµερικανικής ηπείρου ήταν σπουδαίοι έφιπποι 

τοξότες και χρησιµοποιούσαν το τόξο σαν βασικό εργαλείο για την 

επιβίωσή τους σχεδόν µέχρι και τον 18ο αι. Αλλά δυστυχώς η τέχνη 

τους δεν τους έσωσε από τον αφανισµό που τους επέβαλαν τα 

πυροβόλα των κατακτητών Ευρωπαίων. 

Σε µερικές περιοχές του κόσµου όπως στις παρθένες περιοχές 

του δάσους του Αµαζονίου ή στην Αφρικανική ενδοχώρα υπάρχουν 

φυλές ιθαγενών που χρησιµοποιούν ακόµα και σήµερα το τόξο για 

επιβίωση. 

Η τοξοβολία σήµερα είναι αρκετά διαδεδοµένη και ασκείται σαν 

άθληµα ή χόµπι µε διάφορες µορφές: σκοπευτική, κυνηγετική, 

ανοικτού πεδίου κλπ. 

Εµφανίστηκε σαν ολυµπιακό άθληµα το 1900 στο Παρίσι και 

ασκήθηκε έως την Ολυµπιάδα του 1920 στην Αµβέρσα οπότε και 

καταργήθηκε. Ξαναεµφανίστηκε το 1972 στους Ολυµπιακούς του 



Μονάχου σαν ατοµικό άθληµα. Από τους Ολυµπιακούς της Σεούλ του 

1988 προστέθηκε το οµαδικό. 



 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 

 

Ο Όµηρος αναφέρει αγώνες ρίψης λίθων από τους στρατιώτες 

των Αχαιών κατά την πολιορκία της Τροίας, αλλά δεν αναφέρει 

τίποτα σχετικά µε το βάρος τους. Η πρώτη µαρτυρία για τη ρίψη 

βαρών (ή λίθων) αναφέρεται στα Σκωτσέζικα χάιλαντς. Τον 16ο 

αιώνα, ο βασιλιάς Ερρίκος ο Η΄ της Αγγλίας αναφέρεται ως 

εξαιρετικά ικανός στη ρίψη βαρών και σφύρας. 

Οι πρώτες εκδηλώσεις που µπορούν να παροµοιαστούν µε τη 

σύγχρονη σφαιροβολία αναφέρονται µεταξύ στρατιωτών που 

συναγωνίζονταν ποιος θα πετάξει πιο µακριά βλήµατα κανονιού. 

"Κανονικά" αγωνίσµατα σφαιροβολίας αναφέρονται στις αρχές του 

19ου αιώνα στη Σκωτία, ενώ το 1866 αποτέλεσαν ένα από τα 

αγωνίσµατα των Αγώνων Βρετανών Ερασιτεχνών (British Amateur 

Championships). 

Στη σύγχρονη µορφή του, το αγώνισµα αυτό δε γίνεται πλέον 

µε όργανο κάποιες βαριές πέτρες ή βολίδες κανονιού, αλλά µε 

σταθµισµένα όργανα από συµπαγές µέταλλο, χυτοσίδηρο ή µπρούτζο 

σχήµατος σφαιρικού, καλούµενου σφαίρα και εξ αυτού το όνοµα του 

αγωνίσµατος. Ο πρώτος αγώνας σφαιροβολίας τη νεώτερη εποχή 

διεξήχθη στις 23 Μαρτίου 1866 στο Στάµφορντ Μπριτζ του Λονδίνου 

για το αθλητικό πρωτάθληµα Αγγλίας ενώπιον 50.000 θεατών και 

νικητής αναδείχθηκε ο Φρίσερ µε επίδοση 213,5 πόδια ή 10,52µ. 

Στις ΗΠΑ διεξήχθη για πρώτη φορά το 1876 µε νικητή τον Χ.Ε. 

Μπουερµέγιερ µε 9,88µ. Στον Καναδά πρώτος ρέκορντµαν 

αναφέρεται ο Λάµπρεχτ µε 12,60 το 1882 που ήταν τότε από τα 

καλύτερα ρεκόρ παγκοσµίως. Το πρώτο επίσηµο παγκόσµιο ρεκόρ 

ανήκει στον Άγγλο Στόνε µε 11,12 το 1867 στο 2ο Αγγλικό 



πρωτάθληµα στίβου. Το 1883 ο Αµερικανός Λάµπρεχτ ξεπέρασε τα 

13 µέτρα µε 13,10. Ένας άλλος Αµερικανός ο Γ.Ρ. Γκρέι έριξε 14,32µ 

το 1893. Τα 15 µέτρα ξεπέρασε πρώτος ο Αµερικανός Β. Κόι το 1905 

µε 15,08, τα 16µ ο Τσέχος Φ. Ντούντα το 1931 µε 16,04µ, τα 17µ ο 

Αµερικανός Ζ. Τοράνς µε 17,40 το 1934. 



 

ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 

1. Άρση βαρών 

2. Βόλεϊ 

3. Μπιτς βόλεϊµπολ 

4. Ενόργανη Γυµναστική  

5. Ιππασία 

6. Ιστιοπολοΐα 

7. Κανόε καγιάκ 

8. Κωπηλασία 

9. Μοντέρνο Πένταθλο 

10. Μπάντµιντον 

11. Μπάσκετ 

12. Μπέιζµπολ 

13. Ξιφασκία 

14. Πάλη 

15. Λινγκ – Λονγκ 

16. Ποδηλασία 

17. Ποδόσφαιρο 

18. Πυγµαχία 

19. Σκοποβολή 

20. Σόφτµπολ 

21. Στίβος 

22. Τάε κβον ντό 

23. Τένις 

24. Τζούντο 

25. Τοξοβολία 

26. Τρίαθλο 

27. Υγρός στίβος 



28. Χάντµπολ 

SOFTBALL 

 

Σκοπός του παιχνιδιού  

Το παιχνίδι διεξάγεται σε επτά γύρους. Κάθε γύρος 

ολοκληρώνεται µόλις τρεις µπάτερ από κάθε οµάδα αποκλειστούν 

από το παιχνίδι. Νικήτρια αναδεικνύεται η οµάδα που θα κερδίσει 

τους περισσότερους πόντους (διαδροµές στις τέσσερις βάσεις: 

innings). ∆εν υπάρχει ισοπαλία αλλά διεξάγεται ένας επιπλέον γύρος 

ή και περισσότεροι, µέχρι κάποια οµάδα να προηγηθεί στο σκορ. Αν 

ένα ισόπαλο παιχνίδι φτάσει στον ένατο γύρο και δεν έχει αναδειχθεί 

νικητής γίνεται το τάι-µπρέικ (tie breaker), στο οποίο η επιτιθέµενη 

οµάδα ξεκινά µε έναν παίκτη στη δεύτερη βάση. 

Στο ξεκίνηµα του παιχνιδιού ο ρίπτης ρίχνει την µπάλα προς 

τον µπάτερ, στην προβλεπόµενη ζώνη (strike zone), και εκείνος 

πρέπει να την αποκρούσει µε το µπαστούνι. Η προβλεπόµενη ζώνη 

είναι προς τα πάνω ανάµεσα στη ζώνη και στους ώµους του µπάτερ 

και χαµηλά µέχρι το ύψος του γόνατου. Αν η µπαλιά δεν είναι στη 

σωστή ζώνη, ο ρίπτης έχει δικαίωµα να προσπαθήσει µέχρι τέσσερις 

φορές. Αν δεν τα καταφέρει ακυρώνεται και η αντίπαλη οµάδα 

κερδίζει πόντο, ενώ στη συνέχεια αντικαθίσταται από άλλο 

συµπαίκτη του. 

Μόλις ο µπάτερ αποκρούσει τη µπάλα και αυτή βρει στο 

έδαφος, αφήνει το µπαστούνι αρχίζει και τρέχει προς την α΄ βάση, 

πριν κάποιος από τους παίκτες της αµυνόµενης οµάδας στείλει τη 

µπάλα στο συµπαίκτη του της α΄ βάσης. Αν προλάβει να κάνει το 

γύρω και των τεσσάρων βάσεων, η οµάδα του κερδίζει έναν πόντο. 

Γι’ αυτό προσπαθεί να στείλει την µπάλα όσο µακρύτερα γίνεται, αν 

είναι δυνατόν έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Αλλιώς περιµένει στη 



βάση που έφτασε, µέχρι να αγωνιστεί ο επόµενος µπάτερ. Έτσι 

συνεχίζεται το παιχνίδι, µέχρι και οι εννιά παίκτες να περάσουν από 

τη θέση του µπάτερ ή µέχρι να ακυρωθούν τρεις µπάτερ, οπότε οι 

οµάδες αλλάζουν θέσεις. 

Ένας µπάτερ ακυρώνεται αν δεν καταφέρει να αποκρούσει 

τρεις έγκυρες µπαλιές του ρίπτη και τις πιάσει ο κάτσερ, αν η µπαλιά 

του καταλήξει σε αντίπαλο παίκτη πριν πέσει στο έδαφος ή αν 

παίκτης της αµυνόµενης οµάδας που έχει πιάσει µε τη µπάλα 

προλάβει να ακουµπήσει µία βάση πριν από παίκτη της επιτιθέµενης 

οµάδας που κινείται προς αυτή. 

 

Μορφές αθλήµατος   

Υπάρχουν δύο τύποι σόφτµπολ: 

Σόφτµπολ Ταχείας Ρίψης: η ρίψη της µπάλας είναι σε ευθεία 

γραµµή και έχει ταχύτητα 90-100 χλµ/ώρα κατά µέσο όρο. Ήταν 

ολυµπιακό άθληµα από το 1996 ως το 2004. 

Σόφτµπολ Βραδείας Ρίψης: η ρίψη της µπάλας έχει 

καµπύλη τροχιά και έχει ταχύτητα µικρότερη. 

  



 

ΠΕΝΤΑΘΛΟ 

 

Σκοποβολή: Αεροβόλο πιστόλι 4,5mm, από απόσταση 10 µ. σε 

όρθια στάση. Κάθε αθλητής ρίχνει 20 βολές και έχει χρόνο 40 

δευτερόλεπτα για κάθε βολή.  

 

Ξιφασκία: Αγώνισµα ξίφους µονοµαχίας (τύπου επέ). Ο κάθε 

αθλητής αγωνίζεται διαδοχικά µε όλους τους υπόλοιπους σε αγώνα 

διάρκειας ενός λεπτού. Όποιος πετυχαίνει χτύπηµα νικά. Αν µέσα 

στο λεπτό κανείς δεν έχει επιτυχία τότε θεωρούνται και οι δυο 

χαµένοι. Τέλος, τα χτυπήµατα θεωρούνται έγκυρα µόνο στον κορµό.  

 

Κολύµβηση: Αγώνισµα 200µ. ελεύθερο. Οι αθλητές αγωνίζονται µια 

φορά σε σειρές και υπολογίζεται ο χρόνος τους και όχι η θέση.  

 

Ιππασίας: Αγώνισµα εµποδίων σε διαδροµή 350-450 µ. µε 12-15 

εµπόδια. Οι αθλητές γνωρίζονται µε τα άλογα µόλις 20 λεπτά πριν 

από την έναρξη του αγώνα. 

 

Ανώµαλος δρόµος: Αγώνας 3.000 µέτρων εκτός σταδίου. Οι 

αθλητές έχουν καταταγεί σύµφωνα µε τις επιδόσεις τους στα 

υπόλοιπα τέσσερα αθλήµατα και ξεκινά πρώτος εκείνος που 

προηγείται στη βαθµολογία. Οι υπόλοιποι ξεκινούν µε καθυστέρηση 

ανάλογα µε τη διαφορά βαθµολογίας που έχουν από τον πρώτο. Ο 

νικητής του ανώµαλου δρόµου είναι ο νικητής όλου του αγώνα.  



 

Αθλήµατα 

 

Κέρλινγκ: Το κέρλινγκ (curling) είναι οµαδικό άθληµα, που 

παρουσιάζει οµοιότητες µε τα παιχνίδια bowls και shuffleboard. 

Παίζεται απ δυο οµάδες, αποτελούµενες από µια τετράδα παικτών η 

καθεµία σε ένα ορθογώνιο στρώµα από πάγο, ο οποίος είναι 

παρακσευασµένος µε ιδιαίτερη προσοχή. Οι οµάδες συρίζουν 

σέρνοντας στον πάγο βαριές πέτρες µε λεία επιφάνεια από γρανίτη 

µε σειρά οµόκεντρων κύκλων προς το στόχο τους, που ονοµάζεται 

σπίτι (house). ∆υο άτοµα µε σκούπες συνοδεύουν τους συµπαίκτες. 

Το σκούπισµα εξυπηρετεί στο να λειανθεί ο πάγος από τους πολλούς 

µικρούς κρυστάλλους που εµποδίζουν την πέτρα να ολισθαίνει. Κάθε 

αγώνας περιλαµβάνει 10 innings (ή ends). Για κάθε πέτρα που είναι 

πιο κοντά στον µπλε, κεντρικό κύκλο (tee) κερδίζει ένα πόντο η 

κάθε οµάδα. Στόχος είναι να φέρει η οµάδα τις περισσότερες πέτρες 

κοντά στο κέντρο. Η περίπλοκη φύση του αθλήµατος έκανε 

ορισµένους να αναφέρονται σε αυτό ως ΄΄σκάκι πάνω στο πάγο’’.  

Πατρίδα του κέρλινγκ θεωρείται η Σκωτία, όπου µετρά 5 αιώνες 

συνεχούς παρουσίας. Το άθληµα  είναι πολύ δηµοφιλές στον Καναδά 

και στις σκανδιναβικές χώρες. Το κέρλινγκ είναι επίσηµα άθληµα των 

Χειµερινών Ολυµπιακών Αγώνων από το 1998. Είναι επίσης άθληµα 

στους Παραολυµπιακούς Αγώνες (Κέρλινγκ µε αµαξίδιο). Η 

Παγκόσµια Οµοσπονδία του Κέρλινγκ (WCF) ιδρύθηκε το 1966.    



 

Αθλήµατα που δεν φαντάζεστε ότι υπάρχουν ! 

 

Ο αθλητισµός σε όλο τον κόσµο και µάλιστα σε µερικούς λαούς 

είναι στο DNA του να παράγουν καλούς αθλητές.  

Υπάρχουν αθλητές οι οποίοι παίρνουν µέρος σε απίθανα 

αθλήµατα που ούτε καν φανταζόµαστε ότι υπάρχουν.  

Ξεκινάµε µε το σκάκι – µπόξ (Αµερική) που κερδίζει αυτός που 

θα ρίξει τον άλλο νοκ – άουτ και στη συνέχεια του φάει τον βασιλιά.  

Συνεχίζουµε µε το µπράνξ ντε φερ (Κίνα). Λίγο διαφορετικό 

από ότι το ξέρουµε γιατί παίζεται µε τα µεγάλα δάχτυλα του ποδιού 

και όχι µε τα χέρια. Ο στόχος είναι να ακουµπήσεις το δάχτυλο του 

άλλου στο έδαφος.  

Το βόλεϊ (∆ανία) το οποίο παίζεται πάνω σε τραµπολίνο 

προκειµένου να είναι εντυπωσιακά τα καρφιά.  

Ακολουθεί µια ακόµη παραλλαγή γνωστού αθλήµατος και είναι 

το χόκεϊ (Αµερική). Μόνο που εδώ δεν παίζεται ούτε σε πάγο αλλά 

ούτε σε χορτάρι που το παίζουν σε µερικές χώρες. Εδώ οι αθλητές 

είναι πάνω σε ζογκλερικά ποδήλατα µιας ρόδας και προσπαθούν να 

παίξουν.  

Το παρακάτω ΄΄άθληµα΄΄ από τα ποιο γνωστά – άγνωστα 

αθλήµατα είναι το κυνήγηµα του τυριού (Αγγλία) από µια πλαγιά. 

Τροµερή αγγλική παράδοση όπου κάθε χρόνο µαζεύονται και 

τσουλάνε ένα κεφάλι τυρί από µια απότοµη πλαγιά, στην συνέχεια 

χιλιάδες άνθρωποι το κυνηγάνε όλοι σχεδόν γκρεµοτσακίζονται µε 

εντυπωσιακό και απολαυστικό τρόπο και νικητής είναι ο πρώτος που 

φτάνει στο τέρµα µετά το τυρί.     



 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 

Το ποδόσφαιρο (αγγλικά: Association Football) είναι ένα 

οµαδικό άθληµα που παίζεται ανάµεσα σε δύο οµάδες των έντεκα 

παικτών µε µία σφαιρική µπάλα. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας διεξάγεται 

σε ένα ορθογώνιο γήπεδο µε φυσικό ή τεχνητό χλοοτάπητα 

πράσινου χρώµατος και ένα «τέρµα» στο µέσο κάθε µιας από τις 

στενές πλευρές. Σκοπός κάθε οµάδας είναι να οδηγήσει τη µπάλα 

στο αντίπαλο τέρµα, δηλαδή «να βάλει γκολ» (από την αγγλική λέξη 

goal που σηµαίνει σκοπός) ή «να σκοράρει», όπως λέγεται στην 

ειδική ποδοσφαιρική γλώσσα. Οι παίκτες χειρίζονται τη µπάλα κυρίως 

µε τα πόδια, αλλά και µε τον κορµό ή το κεφάλι. Η οµάδα που θα 

επιτύχει τα περισσότερα γκολ ως το τέλος του παιχνιδιού κερδίζει. 

Το ποδόσφαιρο είναι σήµερα το πιο δηµοφιλές άθληµα στον 

κόσµο. Στις αρχές του 21ου αιώνα ασχολούνταν µε αυτό 

περισσότεροι από 250 εκατοµµύρια αθλητές σε περισσότερα από 200 

κράτη. Το ποδοσφαιρικό παιχνίδι παίζεται σε διάφορα επίπεδα, από 

φιλικό, µε λιγότερους ή περισσότερους από έντεκα παίκτες, παιδιά ή 

ενήλικες, σε ένα οποιουδήποτε µεγέθους γήπεδο, µε δύο τυχαία 

αντικείµενα για τη σήµανση του τέρµατος, έως επαγγελµατικό, µε 

επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές, αυστηρή τήρηση των κανονισµών 

και περισσότερους από 100.000 ενθουσιώδεις θεατές να 

παρακολουθούν σε ειδική ποδοσφαιρική αρένα υψηλών τεχνικών 

προδιαγραφών. Ανώτατη οργανωτική αρχή του ποδοσφαίρου είναι η 

ΦΙΦΑ (FIFA - Fédération Internationale de Football Association), η 

οποία διεξάγει την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, το 

Παγκόσµιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, κάθε τέσσερα χρόνια. 



 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ 

 

Ήταν ένα κρύο και βροχερό χειµωνιάτικο απόγευµα του 1891 

όταν ο Καναδός Τζιµ Νέισµιθ, ο νεαρός γυµναστής του Κολεγίου 

Σπρίνκγφιλντ της Μασσαχουσέττης, καθόταν προβληµατισµένος στο 

γραφείο του. Σκεφτόταν πώς θα µπορούσε να δηµιουργήσει ένα 

παιχνίδι για να παίζουν οι µαθητές του σε κλειστό χώρο και 

ταυτόχρονα να είναι ενδιαφέρον και θεαµατικό. Η ώρα περνούσε κι 

άρχισε ν' απογοητεύεται. "Άδικα πονοκεφαλιάζω", είπε και 

εκνευρισµένος πέταξε στο καλάθι των σκουπιδιών ένα τσαλακωµένο 

χαρτί, που όση ώρα σκεφτόταν, το ταλαιπωρούσε στα χέρια του. 

Το χάρτινο µπαλάκι µπήκε στο καλάθι και τότε ο Νέισµιθ, σαν 

να χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύµα. Πετάχτηκε όρθιος. Χτύπησε τα 

χέρια του και φώναξε σαν νέος Αρχιµήδης: "Εύρηκα". Η ενστικτώδης 

κίνηση που έκανε, του έδωσε την ιδέα πάνω στην οποία θα στήριζε 

το παιχνίδι. 

Ο Νέισµιθ είχε σπουδάσει θρησκευτικά, αλλά τον κέρδισε ο 

αθλητισµός γιατί, όπως έλεγε κι ο ίδιος, "πιο εύκολα µπορώ να 

επηρεάσω τους νεαρούς να γίνουν Χριστιανοί µέσω του αθλητισµού, 

παρά µε το κήρυγµα". 

Ο επικεφαλής του αθλητικού τµήµατος στο Σπρίνγκφιλντ είχε 

προετοιµάσει τον Νέισµιθ. Του επίστησε την προσοχή ότι οι µαθητές 

του ήταν "επαναστάτες", ότι οι παλιές ασκήσεις γυµναστικής τους 

άφηναν παντελώς αδιάφορους κι ότι έπρεπε να βρεθεί ένα νέο 

παιχνίδι που να τους αποσπάσει το ενδιαφέρον. 

Ο οραµατιστής Νέισµιθ σκεφτόταν: "θα είναι παιχνίδι µε 

µπάλα, αλλά όχι ποδόσφαιρο που είναι επικίνδυνο. Οι παίκτες δεν θα 



µπορούν να τρέχουν µε την µπάλα, άρα δεν θα γίνονται τάκλιν, άρα 

δεν θα υπάρχουν τραυµατισµοί". 

Το επόµενο πρόβληµα ήταν και το πιο βασικό. Πώς το παιχνίδι 

θα γινόταν ανταγωνιστικό. 

∆ηλαδή πώς θα σκόραραν οι παίκτες. Σκέφτηκε να βάλει ένα 

κουτί στο πάτωµα και να έριχναν εκεί οι παίκτες την µπάλα, αλλά 

αυτό ήταν ανέφικτο, καθώς οι αµυντικοί θα στέκονταν µπροστά και 

το παιχνίδι θα γινόταν τραχύ. 

Έτσι αποφάσισε να βάλει τα κουτιά να κρέµονται πάνω από τα 

κεφάλια των παικτών. 

Το επόµενο µέληµα του ήταν να βρει την κατάλληλη µπάλα. 

Αυτή του αµερικανικού ποδοσφαίρου ήταν εύκολο να κουβαληθεί 

από τους παίκτες και έτσι αποφάσισε ότι η µπάλα του ποδοσφαίρου 

ήταν η πιο κατάλληλη. 

Το πρωί ο Νέισµιθ βρήκε τον κ. Στέµπινς, επιστάτη του 

κολεγίου και του ζήτησε δύο κουτιά. 

Ο επιστάτης απάντησε αρνητικά, αλλά είπε στον Νέισµιθ ότι 

έχει δύο καλάθια από ροδάκινα να του δώσει. 

Ο Νέισµιθ πήρε τα καλάθια και τα κρέµασε στο µπαλκόνι του 

γυµναστηρίου, είχε ύφος 3 µέτρα και 5 εκατοστά. Αυτό το ύψος 

έχουν µέχρι και σήµερα τα καλάθια του µπάσκετ. 

Στις 11.30 ο Νέισµιθ περίµενε τους µαθητές του να τους 

παρουσιάσει το νέο παιχνίδι. Νωρίτερα τους είχε δείξει κι άλλα 

παιχνίδια, αλλά οι µαθητές του τα απέρριψαν, γελώντας ειρωνικά. 

Η αγωνία του νεαρού καθηγητή ήταν µεγάλη. "Ει, άλλο ένα 

νέο παιχνίδι" φώναξε ένας µαθητής, µόλις µπήκε στο γυµναστήριο. 

"∆οκιµάστε κι αυτό και αν δεν σας αρέσει, δεν θα σας 

παρουσιάσω ποτέ κανένα άλλο" είπε ο Τζιµ. 



Στη συνέχεια χώρισε τους 18 µαθητές του σε δύο οµάδες των 

9 ατόµων και έβαλε τους δύο αρχηγούς να σταθούν στη µέση του 

γηπέδου. Πέταξε την µπάλα ψηλά ανάµεσα τους. Ήταν το πρώτο 

τζάµπολ. 

Οι δύο νέοι πήδηξαν να διεκδικήσουν την µπάλα και ... ήταν 

γεγονός: το πρώτο παιχνίδι µπάσκετ είχε αρχίσει. Οι παίκτες, αφού 

δεν µπορούσαν να τρέχουν κρατώντας την µπάλα στα χέρια, 

άρχισαν να αλλάζουν πάσες και να προσπαθούν να τη βάλουν στο 

καλάθι. 

Έκαναν αυτό που κάνουν σήµερα εκατοµµύρια άνθρωποι σ' 

ολόκληρη τη γη. Έπαιζαν το πιο συναρπαστικό από όλα τα σπορ, 

αυτό που µαγνητίζει στις µέρες µας όλο τον κόσµο. 

Τα γέλια και οι φωνές των µαθητών του Νέισµιθ αντηχούσαν 

στο παλιό γυµναστήριο. Οι παίκτες, φορώντας µακρύ παντελόνι και 

µπλούζα, απολάµβαναν το νέο παιχνίδι και ο Νέισµιθ τους κοιτούσε 

γεµάτος περηφάνια. 

Μετά από µισή ώρα παιχνιδιού κι ενώ είχε µπει ένα µόνο 

καλάθι, οι µαθητές ήταν εξουθενωµένοι, αλλά ευτυχισµένοι. Το 

"µικρόβιο" του µπάσκετ τους είχε κατακτήσει για τα καλό. Ρώτησαν 

το γυµναστή τους πότε θα µπορούσαν να ξαναπαίξουν αυτό το 

υπέροχο παιχνίδι. Έπαιζαν συχνά στη συνέχεια. 

Τον Ιανουάριο του 1892, όταν οι µαθητές γύρισαν από τις 

διακοπές των Χριστουγέννων, άρχισαν να δίνουν αγώνες µε τα 

γειτονικά σχολεία που κι αυτά είχαν αρχίσει να παίζουν το νέο 

παιχνίδι. 

Τα πρώτα µατς της εποχής έληγαν συνήθως µε 3-2 ή µε 2-1. 

Το κάθε καλάθι µετρούσε ένα πόντο. 

Το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, διοργανώθηκε στο Σπρίνγκφιλντ 

το πρώτο τουρνουά µπάσκετ. µεταξύ των µαθητών του κολεγίου. 



∆ιάφορες γυναίκες που παρακολουθούσαν τους αγώνες από το 

µπαλκόνι πρότειναν να παίξουν κι αυτές. Μόλις τελείωσαν οι αγώνες 

των αντρών, οι γυναίκες µπήκαν στο γήπεδο και έπαιξαν. Ήταν ένα 

πρωτόγνωρο θέαµα, καθώς φορώντας µακριά φουστάνια 

προσπαθούσαν να τρέξουν και να βάλουν την µπάλα στο καλάθι. ∆εν 

το κατάφεραν, αλλά µην ξεχνάµε ότι αυτό που µετράει στον 

αθλητισµό είναι η προσπάθεια. 

Την άνοιξη, το παιχνίδι µεταφέρθηκε έξω. Εκεί έστησαν δύο 

σιδερένιους πασσάλους και κρέµασαν σ' αυτούς τα καλάθια. Το 

µπάσκετ είχε ανοίξει τις πόρτες του και είχε ξεκινήσει για να 

κατακτήσει τον κόσµο. 

 

Οι µεγάλοι σταθµοί στην Ιστορία του Μπάσκετ 

 

• ∆εκέµβριος 1891: Το µπάσκετ επινοείται στο Πανεπιστήµιο της 

Μασαχουσέτης, όταν ο καθηγητής Τζ. Νέισµιθ ρίχνει µια µπάλα 

σε ένα καλάθι που έβαζαν ροδάκινα! 

• Το 1893 έγινε ο πρώτος αγώνας στην Ευρώπη µεταξύ των 

οµάδων της Εθνικής Γαλλίας και του Αµερικάνικου 

Πανεπιστηµίου  YUCA 

• 18 Ιουνίου 1932: Ιδρύεται η FIBA από τις Οµοσπονδίες της 

Αργεντινής, της Τσεχοσλοβακίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της 

Λετονίας, της Πορτογαλίας, της Ρουµανίας και της Ελβετίας. 

Πρώτος Πρόεδρος ήταν ο Ελβετός Leon Bouflard και Γενικός 

Γραµµατέας ο William Jones 

• Το 1935: Έγινε το πρώτο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ανδρών 

στην  Γενεύη και  Πρωταθλήτρια ανακηρύχθηκε η Λιθουανία. 



• 01 Αυγούστου 1936: Για πρώτη φορά το ανδρικό µπάσκετ 

περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων του 

Βερολίνου 

• Το 1949 δηµιουργήθηκε στην Αµερική το ΝΒΑ 

• 22 Οκτωβρίου 1950: Αρχίζει το πρώτο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 

Ανδρών στο Μπουένος Αϊρες της Αργεντινής. 

• 07 Μαρτίου 1953: Αρχίζει το πρώτο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 

Γυναικών στο Σαντιάγκο της Χιλής. 

• Το 1957: Έγινε το πρώτο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ανδρών 

σε επίπεδο οµάδων-Συλλόγων. Πρωταθλήτρια ανακηρύχθηκε η  

ASK RIGA. 

• Το 1958: Έγινε το πρώτο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Γυναικών  

σε επίπεδο οµάδων-Συλλόγων. Πρωταθλήτρια ανακηρύχθηκε η 

Slavia Sofias. 

• 07 Μαρτίου 1953: Αρχίζει το πρώτο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 

Γυναικών στο Σαντιάγκο της Χιλής. 

• 08 Απριλίου 1989: Το παγκόσµιο συνέδριο της FIBA αποφασίζει 

να απαλείψει της διάκριση ανάµεσα σε ερασιτέχνες και 

επαγγελµατίες, δίνοντας σε όλους τους παίκτες το δικαίωµα να 

αγωνίζονται στις διοργανώσεις της. 

• 1976: Για πρώτη φορά το Γυναικείο Μπάσκετ περιλαµβάνεται 

στο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων του Μόντρεαλ. 

• 1991: Τα 100 χρόνια του µπάσκετ εορτάζονται από περίπου 

250.000.000 παίκτες σε όλο τον κόσµο. Οι εκδηλώσεις 

ολοκληρώνονται στη γενέτειρα του µπάσκετ, στο Σπρίνγκφιλντ 

της Μασαχουσέτης. 

• Ιούλιος 1992: Για πρώτη φορά επαγγελµατίες παίκτες (του 

NBA) συµµετέχουν στους Ολυµπιακούς Αγώνες, στη 

Βαρκελώνη. 

• Οκτώβριος 1997: Η FIBA αριθµεί 206 οµοσπονδίες – µέλη 



• Το 2001 η FIBA διαχωρίστηκε σε πέντε ζώνες: στην FIBA 

Europe, FIBA Americas, FIBA Oceania, FIBA Asia & FIBA Africa. 

Η Ελλάδα ανήκει στην ζώνη της FIBA Europe 

 

Το Μπάσκετ στην Ελλάδα 

 

Το µπάσκετ πρωτοεµφανίστηκε στην Ελλάδα το 1918 µέσω της 

ΧΑΝ -κυρίως- και του "οίκου του στρατιώτη". Τότε, στο γήπεδο της 

ΧΑΝ Αθηνών, πρωτοπαίχτηκε µπάσκετ στην Ελλάδα. Μερικά µέλη 

της, µεταξύ των οποίων και ο Μάικ Στεργιάδης, που υπήρξε µαθητής 

του Νέισµιθ στο Σπρίνγκφιλντ, πήραν δύο καρέκλες, τις στερέωσαν 

ανάποδα σε δύο τοίχους και µε µία µπάλα ποδοσφαίρου πρωτόπαιξαν 

µπάσκετ. Η ΧΑΝ φρόντισε να διαδοθεί το άθληµα στα σχολεία και 

στους συλλόγους, ενώ συγχρόνως άρχισε να διοργανώνει και 

αγώνες. Μάλιστα, το 1920 έγινε στη Σµύρνη και το πρώτο τουρνουά, 

µε τη συµµετοχή πέντε οµάδων και νικητής ήταν ο Πανιώνιος. Αυτά 

τα τουρνουά συνεχίστηκαν µέχρι το 1924 και άρχισαν να παίρνουν 

µέρος φοιτητές και µαθητές.  

Η ΧΑΝ Αθηνών το 1924 διοργάνωσε ένα πρωτάθληµα, που 

κέρδισε η ΑΕΚ. Αν αυτό θεωρηθεί ως πρώτο, η ΑΕΚ είναι η πρώτη 

πρωταθλήτρια Αθηνών. 

Ουσιαστικά όµως η επίσηµη περίοδος για το ελληνικό µπάσκετ 

αρχίζει το 1927, όταν ο ΣΕΓΑΣ συγκρότησε την πρώτη Τεχνική 

Επιτροπή του µπάσκετ, αποτελούµενη από τους Απόστολο Νικολαΐδη, 

Νικόλαο Λορέντη, Γιώργο Λιβαδά, ∆ηµήτρη Λέζο και Κωνσταντίνο 

Καλούδη. ∆ύο χρόνια αργότερα διοργάνωσε το πρώτο πρωτάθληµα. 

Πήραν µέρος ο Πανελλήνιος, ο Εθνικός Αθ., οι Ν. Βύρωνος, η ΧΑΝ, 

η ΑΕΚ, η Σχολή Ευελπίδων και ο Πανιώνιος. Πρωταθλητής 

αναδείχτηκε ο Πανελλήνιος. Η Νήαρ Ηστ ανακηρύχτηκε 



πρωταθλήτρια Αθηνών το 1930 και τη χρονιά εκείνη διοργανώθηκε 

και το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθληµα στη Θεσσαλονίκη. Από την 

πλευρά του κέντρου µετείχαν η Νήαρ Ηστ και ο Πανιώνιος. Τη 

Θεσσαλονίκη εκπροσωπούσαν ο Άρης, που κατέλαβε και την πρώτη 

θέση, και η ΧΑΝΘ (τερµάτισε δεύτερη). Η Νήαρ Ηστ επανέλαβε την 

επιτυχία τα δύο επόµενα χρόνια, ενώ στη Θεσσαλονίκη η ΧΑΝΘ πήρε 

τα σκήπτρα από τον Άρη. 

Το 1932 εµφανίστηκε η Πανεπιστηµιακή οµάδα των Αθηνών, 

που έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη του αθλήµατος στην 

προπολεµική περίοδο. Κατέκτησε το πρωτάθληµα το 1933 και το 

1934, αλλά την επόµενη χρονιά αποχώρησε λόγω διαφωνιών µε τον 

διευθυντή του πανεπιστηµιακού γυµναστηρίου. Ο Πανελλήνιος 

στέφεται πρωταθλητής Ελλάδας, ενώ τις εντυπώσεις κερδίζει ο 

Ηρακλής που έχει στις τάξεις του τους ψηλότερους παίκτες (Νανές, 

Μαντόπουλος). Το Πανεπιστήµιο που δηµιούργησε πάλι αξιόλογη 

οµάδα κέρδισε το 1936 το πρωτάθληµα Αθηνών, αλλά δεν πήρε 

µέρος στο πανελλήνιο, που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Αντικαταστάθηκε 

από τη Νήαρ Ηστ, που κατέκτησε και το πρωτάθληµα Ελλάδας. 

Την επόµενη χρονιά, το Πανεπιστήµιο πήρε τα πρωτεία 

κερδίζοντας στον τελικό τη Νήαρ Ηστ. Η οµάδα της Καισαριανής 

είναι η πρώτη στην ιστορία του ελληνικού µπάσκετ που 

χρησιµοποίησε Αµερικανό παίκτη. Ήταν ο καθηγητής Γουέρλντ, που 

εργαζόταν στο κολέγιο Αθηνών. Στα τελευταία χρόνια της 

προπολεµικής περιόδου εντυπωσίασε η οµάδα του Πανελληνίου, που 

κατέκτησε διαδοχικά τρεις φορές τον τίτλο. Όµως, τα ακατάλληλα 

γήπεδα αλλά και το σύστηµα του πρωταθλήµατος, που υποχρέωνε 

τις οµάδες να δίνουν την ίδια µέρα τρεις και τέσσερις αγώνες, 

αποτελούσαν ανασταλτικό παράγοντα. 

Πριν από τον πόλεµο έγιναν και οι δύο πρώτοι αγώνες της 

εθνικής οµάδας, µε αντιπάλους εκτός έδρας την Τουρκία και την 



Αίγυπτο. Μάλιστα η συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη έγινε σε 

κλειστό γήπεδο µε παρκέ, κάτι πρωτόγνωρο για την ελληνική οµάδα. 

Στην περίοδο της Κατοχής, διοργανώνεται ανεπίσηµα στην Αθήνα, 

τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα και νέοι αθλητές 

εµφανίστηκαν. Οι παίκτες του Πανελληνίου δηµιούργησαν µία δική 

τους οµάδα, που την ονόµασαν "Μίλων" και διεκδικούσαν το 

πρωτάθληµα από τον Σπόρτιγκ. Το έδαφος είναι πρόσφορο πια για 

την ανάδειξη του ελληνικού µπάσκετ και το κοινό έτοιµο να δεχτεί 

αγώνες µε µεγάλες οµάδες. Τα γήπεδα αποδεικνύονται ανεπαρκή για 

να χωρέσουν το αυξανόµενο πλήθος των θεατών και οι οµάδες 

διδάσκονται τη νέα τακτική της καλαθόσφαιρας από τις αµερικανικές 

οµάδες. 

Το χαρακτηριστικό της δεύτερης µεταπολεµικής περιόδου του 

ελληνικού µπάσκετ ήταν η επικράτηση των οµάδων των µεγάλων 

ποδοσφαιρικών συλλόγων, που τη διέκοψε µόνο η παρένθεση της 

οµάδας του Πανελληνίου. Το πρώτο µεταπολεµικό πρωτάθληµα 

διοργανώθηκε το 1945 και ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον τίτλο. Από 

το 1949 άρχισαν να διοργανώνονται πρωταθλήµατα και σε άλλες 

πόλεις, όπως στην Πάτρα, τη Ρόδο και τη Χαλκίδα, όπου 

διακρίνονταν οι οµάδες του Σκαγιοπούλειου, της ΑΕΝ και του 

Τρίτωνα. Από το 1951 άρχισε η κυριαρχία του Πανελληνίου, που 

χάρη στις επιτυχίες της θεωρήθηκε µία από τις καλύτερες οµάδες της 

Ευρώπης. Η περίοδος µέχρι και το 1957 σηµατοδοτήθηκε από την 

παρουσία του Πανελληνίου, του οποίου οι πέντε παίκτες του 

συγκροτούσαν και την εθνική οµάδα. Τότε άρχισαν και οι πρώτες 

µεταγραφές σε ευρωπαϊκούς συλλόγους. Ο Στεφανίδης, ο Ματθαίου 

και ο Μουρούζης πήγαν στην Ιταλία, ενώ ο Ρουµπάνης µετά τους 

Ολυµπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης φοίτησε σε αµερικανικό 

πανεπιστήµιο. 

 



 

 

 

Οι πρώτοι κανονισµοί 

 

Οι πρώτοι κανόνες εφαρµόστηκαν το 1929 από τον Λούις Ρίες, 

καθηγητή φυσικής αγωγής της ΧΑΝ. Ο ίδιος, το 1934, εφάρµοσε 

στην Ελλάδα και τους διεθνείς κανονισµούς. Όµως, παρά τη µεγάλη 

δραστηριότητα που είχε το µπάσκετ στην Ελλάδα, οι διεθνείς αγώνες 

ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη το 1936 και αφού το 1934 είχε 

προηγηθεί µια αποτυχηµένη προσπάθεια για φιλικό παιχνίδι µε την 

Ιταλία. 

Το 1939 ο Μίλων, που έδρευε στην Αίγυπτο, ήρθε σε επαφή µε 

τον Σπόρτιγκ και δηµιούργησαν µια οµάδα που µας εκπροσώπησε το 

1940 σε αγώνες στην Αίγυπτο. Αυτές οι δύο οµάδες, Μίλων και 

Σπόρτιγκ, πρόσφεραν πολλά στο ελληνικό µπάσκετ, κυρίως σε 

θέµατα τεχνικής. 



 

VOLLEYBALL 

 

Σκοπός του παιχνιδιού: 

Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να περάσει η µπάλα πάνω από 

το φιλέ και να ακουµπήσει στο γήπεδο του αντιπάλου ή να 

αναγκαστεί ο αντίπαλος να την πετάξει εκτός γηπέδου. Για να 

πετύχει το σκοπό αυτό η κάθε οµάδα έχει δικαίωµα να κάνει τρεις 

µπαλιές µε οποιοδήποτε µέρος του σώµατος. Το µπλοκ δεν 

υπολογίζεται στις επαφές της οµάδας. Παλαιότερα δεν επιτρεπόταν 

το χτύπηµα της µπάλας µε το πόδι, κάτι το οποίο επιτρέπεται τα 

τελευταία χρόνια. 

Ο ίδιος παίκτης δεν έχει δικαίωµα να κάνει δύο συνεχόµενες 

µπαλιές. Επίσης, µετά από κάθε χτύπηµα η µπάλα πρέπει να 

αναπηδήσει, δηλαδή δεν µπορεί να κρατηθεί από τον παίχτη 

(πιαστό). Οι διαιτητές είναι λίγο πιο ελαστικοί όταν γίνεται πιαστό 

στην πρώτη επαφή της µπάλας (αυτό βέβαια σε µικρότερες 

κατηγορίες).  

 

Οι οµάδες 

Η κάθε οµάδα πετοσφαίρισης αποτελείται από έξι παίκτες. 

Επίσης, µπορεί να έχει µέχρι έξι αναπληρωµατικούς, έναν 

προπονητή, το βοηθό του και φυσιοθεραπευτή. Στο ξεκίνηµα κάθε 

σερβίς οι έξι αγωνιζόµενοι παίκτες πρέπει να βρίσκονται µέσα στο 

γήπεδο και σε συγκεκριµένες θέσεις. Είναι τρεις στην επιθετική ζώνη 

(µπροστά: αριστερά, κέντρο, δεξιά) και τρεις στην αµυντική ζώνη 

(πίσω: αριστερά, κέντρο, δεξιά). Εξαιρείται ο παίκτης που εκτελεί το 

σερβίς. 



Οι παίκτες που βρίσκονται στην αµυντική ζώνη δεν επιτρέπεται 

να εκδηλώσουν επιθετικό χτύπηµα πατώντας στην µπροστινή ζώνη 

από ύψος µεγαλύτερο του φιλέ. 

Κάθε φορά που η οµάδα τους κερδίζει το σερβίς, οι παίκτες 

µετακινούνται κατά µία θέση προς τα δεξιά, κατά τη φορά των 

δεικτών του ρολογιού. Έτσι σταδιακά όλοι οι παίκτες παίζουν σε όλες 

τις θέσεις. Σε περίπτωση αλλαγής, ο παίκτης που βγήκε µπορεί να 

µπει µόνο στη θέση του παίκτη που µπήκε ώστε να µην αλλάζει 

θέσεις στο γήπεδο.  

 

Οι θέσεις έχουν ως εξής: 

1. Είναι η θέση στα δεξιά στην αµυντική ζώνη. Ο παίχτης που 

βρίσκεται σε αυτή εκτελεί το σερβίς. Σε αυτή τη θέση αµύνονται είτε 

ο πασαδόρος και ο διαγώνιος (σύστηµα 5-1) είτε οποιοσδήποτε 

άλλος παίχτης σε άλλο σύστηµα παιχνιδιού. 

2. Είναι η θέση στα δεξιά στην επιθετική ζώνη από την οποία 

καρφώνει ο διαγώνιος (5-1) ή άλλος παίχτης σε άλλο σύστηµα 

παιχνιδιού. Σε αυτήν πασάρει και βγάζει µπλοκ ο πασαδόρος 

ανάλογα πάντα µε το σύστηµα παιχνιδιού.  

3. Είναι η κεντρική θέση στην επιθετική ζώνη. Σε αυτή παίζει ο 

κεντρικός ή ο πασαδόρος σε σύστηµα 6-0.  

4. Είναι η αριστερή θέση στην επιθετική ζώνη. Σε αυτή παίζει ο 

ακραίος (σύστηµα 5-1) ή οποιοσδήποτε άλλος παίχτης σε άλλο 

σύστηµα παιχνιδιού. 

5. Είναι η αριστερή θέση στην αµυντική ζώνη. Σε αυτή 

αµύνεται ο κεντρικός ή ο λίµπερο (σύστηµα 5-1) ή οποιοσδήποτε 

άλλος παίχτης σε άλλο σύστηµα παιχνιδιού.  



6. Είναι η κεντρική θέση στην αµυντική ζώνη. Σε αυτή 

αµύνεται ο ακραίος (5-1) ή οποιοσδήποτε άλλος παίχτης σε άλλο 

σύστηµα παιχνιδιού. 

 

Το παιχνίδι  

Το παιχνίδι ξεκινά µε σερβίς της µιας οµάδας έπειτα από 

κλήρωση. Το σερβίς εκτελείται από τον παίκτη της πίσω δεξιά θέσης, 

από ένα σηµείο πίσω από την τελική γραµµή του γηπέδου. 

Παλιότερα ο παίκτης που εκτελούσε σερβίς όφειλε να βρίσκεται στην 

πίσω δεξιά γωνία και εκτός τελικής γραµµής. Τα τελευταία χρόνια 

επιτρέπεται η εκτέλεση του σερβίς από οποιοδήποτε σηµείο πίσω από 

την τελική γραµµή. Με την εκτέλεση του σερβίς η µπάλα προωθείται 

πάνω από το φιλέ προς τη µεριά της αντίπαλης οµάδας χωρίς να 

µεσολαβήσει άλλος παίκτης της οµάδας που εκτελεί το σερβίς. 

Παλιότερα απαγορευόταν να χτυπήσει στο φιλέ αλλά ο σηµερινός 

κανονισµός το επιτρέπει. 

Κάθε φορά που η µπάλα φτάνει στην περιοχή της, η οµάδα 

προσπαθεί να την επαναφέρει στην αντίπαλη περιοχή µε τρεις 

µπαλιές. Συνήθως ο πρώτος παίκτης αποκρούει, ένας δεύτερος 

υψώνει δίνοντας πάσα κοντά στο φιλέ και ένας τρίτος καρφώνει µε 

δύναµη προς το αντίπαλο µέρος. ∆εν υπολογίζεται ως µπαλιά τυχόν 

απόκρουση της µπάλας από το αµυντικό µπλοκ στο καρφί του 

αντίπαλου. Παλιότερα η απόκρουση αυτή θεωρείτο ως µία από τις 

τρεις µπαλιές, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν διχογνωµίες κατά πόσο η 

µπάλα βρήκε ή όχι στο αµυντικό µπλοκ. 

Μια οµάδα κερδίζει έναν πόντο, όταν καταφέρει να στείλει τη 

µπάλα στο έδαφος της αντίπαλης οµάδας (µέσα) ή όταν η αντίπαλη 

οµάδα στείλει τη µπάλα εκτός γηπέδου (άουτ). Η οµάδα που κερδίζει 

πόντο εκτελεί και σερβίς. Όσο συνεχίζει να κερδίζει πόντους το 



σερβίς εκτελεί ο ίδιος παίκτης. Όταν χάσει πόντο, παίρνει το σερβίς η 

άλλη οµάδα, οι παίκτες της οποίας µετακινούνται µια θέση προς τα 

δεξιά, κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Παλιότερα µια 

οµάδα κέρδιζε πόντο µόνο όταν εκτελούσε σερβίς. ∆ηλαδή, πρώτα 

έπρεπε να κερδίσει την αλλαγή του σερβίς και στη συνέχεια τον 

πόντο. Με το παλιό σύστηµα, σε ένα παιχνίδι µπορούσαν να γίνονται 

συνεχείς αλλαγές και να µην κερδίζονται πόντοι, µε αποτέλεσµα να 

είναι απροσδιόριστη η διάρκειά του. Αυτός ήταν ο λόγος που 

καταργήθηκε. 

Νικήτρια αναδεικνύεται η οµάδα που κερδίζει τρία σετ. Στα 

πρώτα στάδια ανάπτυξης του αθλήµατος η νικήτρια οµάδα 

προέκυπτε από δύο νικηφόρα σετ, σύστηµα που εφαρµόζεται ακόµα 

σε σχολικά ή παιδικά πρωταθλήµατα. Το κάθε σετ τελειώνει όταν µια 

οµάδα φτάσει τους 25 πόντους και έχει τουλάχιστον δύο πόντους 

προβάδισµα (δηλαδή τουλάχιστον: 25-23). Αλλιώς το σετ 

συνεχίζεται µέχρι να επιτευχθεί προβάδισµα δύο πόντων από µια 

οµάδα (26-24, 27-25 κλπ) χωρίς όριο. Με το παλιό σύστηµα 

διεξαγωγής (πρώτα αλλαγή σερβίς και µετά πόντος) τα σετ 

τελείωναν στους 15 πόντους, πάλι µε καθαρό προβάδισµα δύο 

πόντων. 

Μετά από κάθε σετ οι οµάδες αλλάζουν πλευρά στο γήπεδο. Αν 

µετά από τέσσερα σετ οι οµάδες είναι ισόπαλες 2-2, ο νικητής 

αναδεικνύεται σε ένα πέµπτο τελικό σετ (τάι-µπρέικ) των 15 πόντων, 

πάντα µε προβάδισµα δύο πόντων για το νικητή (15-13 τουλάχιστον 

ή 16-14, 17-15 κλπ). Στο πέµπτο σετ οι οµάδες αλλάζουν τερέν, 

όταν κάποια φτάσει τους 8 πόντους. 

 



 

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ 

ΑΓΩΝΕΣ 

 

Ο σύγχρονος αθλητισµός συγκεντρώνει ποικίλα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα τα οποία τείνουν να προκαλούν 

συναισθήµατα δυσφορίας όπως είναι το αυξηµένο άγχος στους 

αθλητές, ιδιαίτερα πριν από σηµαντικούς αγώνες. Κάποια από αυτά 

που το προκαλούν είναι ο υψηλότερος συναγωνισµός που προκύπτει 

ανάµεσα στους αθλητές, των οποίων ο αριθµός ολοένα και αυξάνει 

µε σκοπό την ανάδειξη νέων ταλέντων, η κατανάλωση περισσότερων 

ωρών για προπόνηση µέσα στην ηµέρα και η µείωση ελεύθερου 

χρόνου για τον αθλητή, η πίεση από τον κοινωνικό περίγυρο για 

µεγαλύτερη προσπάθεια καθώς και η ευθύνη του αθλητή να 

ανταποκριθεί στις προσδοκίες του εαυτού του αλλά και της 

οικογένειας – πατρίδας που εκπροσωπεί. 

Τα  παραπάνω χαρακτηριστικά δηµιουργούν ένταση και αγωνία 

για την µέγιστη απόδοση που µπορεί να έχει ένας αθλητής όταν 

έρχεται αντιµέτωπος µε άλλους αθλητές ιδιαίτερα σε κάποιο 

σηµαντικό αθλητικό γεγονός. Το άγχος συχνά είναι αναπόφευκτο και 

συνήθως λειτουργεί αποδιοργανωτικά. Η αδυναµία διαχείρησης 

αυτού συντελεί στην αποτυχία και δηµιουργεί εσφαλµένη αντίληψη 

για τις προσωπικές δυνατότητες του αθλητή. Η αυτοεκτίµηση και η 

αυτοπεποίθηση µειώνονται και ο αθλητής µπορεί να αποθαρρυνθεί. 

Η απόδοση στον αθλητισµό επηρεάζεται  από πολλούς 

παράγοντες, τόσο από  τις σωµατικές (βιολογικές) δυνατότητες του 

αθλητή, όσο και από την ψυχολογική του κατάσταση σε όλη τη 

διάρκεια των προπονήσεων αλλά και πριν από τον κάθε αγώνα. Ο 

Thomson et. αl. (1985) συγκεκριµένα, αναφέρει ότι η αθλητική 



απόδοση επηρεάζεται στον ίδιο βαθµό τόσο από τις ψυχολογικές 

παραµέτρους όσο και από τις βιολογικές. Αυτό συµβαίνει επειδή τα 

παιδιά κληρονοµούν τόσο τα βιολογικά χαρακτηριστικά όσο και τα 

ψυχολογικά (όπως µαθαίνονται από τον τρόπο που οι γονείς 

αντιµετωπίζουν καθηµερινές κατασταάσεις). Πολλές έρευνες 

καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η µέγιστη απόδοση οφείλεται 

κυρίως στην ψυχοσυναισθηµατική κατάσταση των αθλητών και όχι 

τόσο στο βιολογικό τους ταλέντο. Πολλοί µελετητές αθλητικών 

επιδόσεων αναφέρουν ότι εκεί θα κρίνεται στο µέλλον και η διαφορά 

ανάµεσα στους αθλητές που θα έχουν ξεχωρίσει για τις παγκόσµιες 

επιδόσεις τους. 

Τέτοια  ψυχολογικά χαρακτηριστικά που συµβάλλουν 

αποφασιστικά στην βελτίωση της επίδοσης ενός αθλητή και στη 

διάκριση του είναι, σύµφωνα µε Hardy, 1990; Bawden, 2003; 

Auweele et. al. 1993., η αποφασιστικότητα για διάκριση, η 

αυτοπεποίθηση (γνώση των προσωπικών ικανοτήτων), η 

εµπιστοσύνη στον προπονητή, τα ισχυρά κίνητρα για νίκη καθώς και 

η αισιοδοξία του αθλητή. Η ύπαρξη αρνητικών σκέψεων και κακής 

διάθεσης συνήθως έχει ως αποτέλεσµα την ένταση του άγχους των 

αθλητών πριν από τον αγώνα. Εκείνη τη στιγµή εντείνεται ο φόβος 

για την προσωπική απόδοση και το αποτέλεσµα του αγώνα. Το άγχος 

τείνει να προκαλείται από µη λειτουργικούς ψυχολογικούς 

παράγοντες όπως είναι η µειωµένη αυτοπεποίθηση του αθλητή, η 

αρνητική αξιολόγηση της παρούσας αθλητικής κατάστασης καθώς 

και η συγκέντρωση πιο πολύ στο αποτέλεσµα παρά στην όλη 

διαδικασία. Το στρες αντίθετα µπορεί να έχει ευεργετικό ρόλο 

φέροντας κινητικότητα και δηµιουργική δραστηριοποίηση για τον 

αθλητή, αν ο ίδιος µάθει να αναγνωρίζει τα συµπτώµατα στρες και τα 

µετατρέπει σε θετική ενέργεια προς όφελος του ιδίου και της 



απόδοσης του. Αυτό σηµαίνει ότι το στρες είναι εξωτερικό και 

αντικειµενικό ενώ το άγχος είναι εσωτερικό και υποκειµενικό. 

Πιο ειδικά, τα συµπτώµατα άγχους δρουν σε τέσσερα επίπεδα. 

Σε ψυχολογικό επίπεδο παρατηρούνται στην αίσθηση απώλειας 

ελέγχου της κατάστασης, έλλειψη συγκέντρωσης και λήψης 

αποφάσεων, αρνητική διάθεση και στις απαισιόδοξες σκέψεις για το 

αποτέλεσµα. Σε σωµατικό επίπεδο εκφράζονται µε στοµαχικές 

διαταραχές, έντονο ρυθµό αναπνοής, εφίδρωση, µυϊκούς πόνους σε 

σηµεία της πλάτης ή στον αυχένα και µε έντονο τρέµουλο. Σε 

επίπεδο συµπεριφοράς το άγχος το δηλώνουν οι αϋπνίες, το 

δάγκωµα των νυχιών, η έλλειψη συντονισµού κινήσεων και οι 

γρήγορες ή ασυντόνιστες κινήσεις των ποδιών και τέλος σε 

συναισθηµατικό επίπεδο, το φανερώνουν οι αλλαγές στη διάθεση, η 

έλλειψη υποµονής, η ύπαρξη συναισθηµάτων τρόµου και φόβου, ο 

συχνός θυµός και η έλλειψη υποµονής. Χρήσιµο για κάθε αθλητή 

είναι να µάθει να αναγνωρίζει πότε είναι σε κατάσταση στρες και 

πότε σε κατάσταση άγχους τα για να µπορέσει να ελέγξει τα 

συµπτώµατα και να τα στρέψει σε µια δηµιουργική έκβαση. 

Σύµφωνα µε τον Spielberger (1979), υπάρχει µια 

ψυχοβιολογική διεργασία στο πέρασµα από το στρες στο άγχος µε 

αποτέλεσµα τη διέγερση. Αρχικά η αίσθηση ύπαρξης κινδύνου 

(σωµατικού ή ψυχολογικού) εκφράζεται µε το στρες το οποίο είναι 

απαραίτητο προκειµένου το άτοµο να προετοιµαστεί για να 

αντιδράσει απέναντι σε αυτή την κατάσταση που φέρει ρίσκο. Αν η 

ερµηνεία που θα δώσει το άτοµο έγκειται στο ότι ο κίνδυνος 

(πραγµατικός ή φανταστικός) θα φέρει αµετάκλητα αρνητικά και 

καθοριστικά αποτελέσµατα για την πορεία του ιδίου, τότε το στρες 

εντείνεται και µετατρέπεται σε άγχος µε αποτέλεσµα την έντονη 

διέγερση, σωµατικά, ψυχολογικά, συναισθηµατικά και 

συµπεριφοριστικά. Το πώς θα ορίσει το άτοµο και συγκεκριµένα ο 



αθλητής µια στρεσογόνα κατάσταση διαµορφώνεται από τα 

χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας του αλλά και από τον τρόπο που 

έχει µάθει από το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον να 

ερµηνεύει ανάλογες καταστάσεις. 

Ο αθλητής αρχικά χρειάζεται να µάθει να αναγνωρίζει τα 

συµπτώµατα που προκαλούνται από την αίσθηση έκθεσης των 

αθλητικών δυνατοτήτων του και έπειτα να τα δέχεται ως 

φυσιολογική προετοιµασία του σώµατος του για τον αγώνα. Θα τον 

βοηθούσε, λίγες µέρες πριν τον αγώνα, να αναπαραστήσει στη 

φαντασία του όλη την διαδικασία προετοιµασίας και να προετοιµαστεί 

νοητικά για αυτόν (νοερή εξάσκηση). Ωφέλιµες για το σώµα και την 

διατήρηση ρυθµού της αναπνοής είναι η χρήση τεχνικών χαλάρωσης 

µε βαθιές αναπνοές ακριβώς πριν το αγώνισµα. Ενίσχυση της 

λειτουργικής συναισθηµατικής κατάστασης του αθλητή θα φέρει η 

εστίαση της προσοχής του στην τακτική που θα ακολουθήσει, στη 

δική του απόδοση, η αποφυγή της σύγκρισης του µε άλλους 

αθλητές, η αποφυγή σκέψεων και κριτικής των λαθών που ενδέχεται 

να κάνει στη διάρκεια του αγωνίσµατος, η τόνωση της 

αυτοπεποίθησης του κάνοντας σωστό εσωτερικό διάλογο και 

ανακαλώντας παλιές επιτυχίες που αποδεικνύουν την ύπαρξη των 

αθλητικών δυνατοτήτων του. 

Ο απολογισµός των ατοµικών σκέψεων, πράξεων και 

συµπεριφορών προτείνεται να εξερευνούνται σε αρχικό στάδιο, στις 

προπονητικές ώρες του αθλητή, κάτι που σε πρώτο επίπεδο θα 

συντελέσει στην έγκαιρη προετοιµασία του αθλητή να αντιµετωπίσει 

µελλοντικά ένα σηµαντικό αγώνισµα και επιπλέον θα ενισχύσει τη 

σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ αθλητή και προπονητή. Ο προπονητής 

έχει την δύναµη να συντελέσει στην ψυχική και σωµατική προστασία 

και προετοιµασία του αθλητή. Οφείλει να τον εκπαιδεύσει, να θέσει 

σε προτεραιότητα την ψυχοσυναισθηµατική και σωµατική του υγεία, 



να εµπιστευτεί την εξάσκηση, να µάθει να αποδέχεται και να 

επωφελείται από µια αποτυχία, να προετοιµαστεί για το ενδεχόµενο 

πιθανών τραυµατισµών στη διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα, 

να ενισχύσει την αυτοσυγκέντρωση του, να γνωρίσει τις 

δυνατότητες του και να θέσει στόχους, όχι τους µέγιστους 

επιθυµητούς που ανταποκρίνονται στις επιθυµίες των άλλων (π.χ. 

των γονιών του) αλλά αυτούς που είναι εφικτοί για αυτόν και που 

σταδιακά θα τον ενισχύσουν και θα τον εξελίξουν στη πορεία.  . 

Στην  σύγχρονη εποχή και το σύγχρονο αθλητισµό  το 

κοινωνικό περιβάλλον γίνεται όλο και πιο πιεστικό και οι αθλητές 

τείνουν να αξιολογούν το πως πρέπει να είναι και το πόσο πρέπει να 

αποδίδουν σύµφωνα µε την γνώµη του κοινωνικού περίγυρου ώστε 

να είναι αποδεκτοί και να νιώθουν αξιόλογοι. Σε αυτό το πλαίσιο 

µπορεί να δράσει ο προπονητής. Ο ίδιος οφείλει να γνωρίζει ότι το 

αποτέλεσµα του κάθε αγώνα, (σηµαντικού και µη) είναι πάντα 

αξιοποιήσιµο για τον αθλητή. Τόσο η επιτυχία αλλά ιδιαίτερα η 

αποτυχία προσφέρει το κατάλληλο πλαίσιο ώστε ο αθλητής να 

αντλήσει πληροφορίες για το πώς λειτούργησε ως ξεχωριστή 

οντότητα σε όλα τα επίπεδα και να δίνει ισχυρό κίνητρο να δουλέψει 

µε αυτές τις πληροφορίες. Να γνωρίσει δηλαδή , να κατανοήσει τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του  και να µάθει να λειτουργεί χωρίς 

άγχος, µε δηµιουργικό στρες, πιο συγκροτηµένα – οργανωµένα και 

πιο ώριµα για την βελτίωση της απόδοσης του. 

 



 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

 

Η σωµατική άσκηση συµβάλλει σηµαντικά στην µείωση του 

κινδύνου εµφάνισης κατάθλιψης ή άλλων διαταραχών της διάθεσης. 

Οποιαδήποτε µορφή αθλητισµού, ακόµη και σε περίπτωση που 

κάποιος έχει κατάθλιψη, βοηθά σηµαντικά στην βελτίωση της 

διάθεσης, την θεραπεία και την ταχεία ανάρρωση. Η καλυτέρευση 

της φυσικής κατάστασης ενδυναµώνει την αυτοπεποίθηση και 

αυτοεκτίµηση του ατόµου. 

Η καλή εικόνα του σώµατος συµβάλλει στην βελτίωση της 

γενικότερης εικόνας του εαυτού. ∆εν αναφερόµαστε βέβαια στην 

εικόνα που προβάλλεται µε πολλαπλούς τρόπους σήµερα, την εικόνα 

του σώµατος µε τις τέλειες αναλογίες. Αντιθέτως, µιλάµε για την 

αίσθηση ευεξίας που προσφέρει η άσκηση και για την εικόνα ενός 

ζωντανού και ενεργητικού σώµατος µε όποιες αναλογίες. 

Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι µετά από µια αθλητική 

δραστηριότητα µειώνεται και το στρες, σε µεγαλύτερο µάλιστα 

βαθµό απ’ ότι µε άλλες τεχνικές χαλάρωσης. Αυτό επιτυγχάνεται 

καθώς µέσω της άσκησης αυξάνονται τα επίπεδα σεροτονίνης στον 

οργανισµό, ορµόνης υπεύθυνης για την ψυχική διάθεση. 

Σε πολλές περιπτώσεις η άσκηση συµβάλλει καλύτερα στην 

αντιµετώπιση της κατάθλιψης απ’ ότι τα ίδια τα αντικαταθλιπτικά 

φάρµακα. 



 

 

Ασχολούνται οι έφηβοι µε τον αθλητισµό σήµερα; 

 

 

Ακολουθεί το σχετικό ερωτηµατολόγιο και οι απαντήσεις. 



 

ΤΑΞΗ:                                     ΑΓΟΡΙ □      ΚΟΡΙΤΣΙ □ 

                        ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:  Κορίτσια: 33 

                                              Αγόρια: 19 

1. Σας αρέσει ο αθλητισµός;   Ναι □         Όχι □ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Ναι: 52  

Όχι: 1 

2. Ασχολείστε µε τον αθλητισµό; Ναι □        Όχι □ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Ναι: 44 

Όχι: 9 

3. Ποιες αθλητικές δραστηριότητες σας αρέσουν;  

Α. Γυµναστική  □  Β. Ποδόσφαιρο □   Γ. Μπάσκετ  □  

∆. Βόλεϊ  □  Ε. Τένις  □   ΣΤ. Στίβος  □   Ζ. Κολύµβηση □ 

 Η. Ποδηλασίας □   Θ. Πολεµικές Τέχνες □   Ι. Χορός  □       

άλλες……. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Α. :31       ΣΤ.:  8 

Β.: 17        Ζ.: 18 

Γ.: 37        Η.: 21 

∆. 19         Θ. : 12 

Ε.: 5           Ι.: 28 



 

4. Με ποιες αθλητικές δραστηριότητες ασχολείστε; (Μία ή 

περισσότερες). ……………………καµία □ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Μπάσκετ: 23       Πολεµικές Τέχνες: 3     Καµία: 7 

Γυµναστήριο: 2  Περπάτηµα: 1               Στίβος: 2 

Χορός: 18          Ποδηλασίας: 5              Ποδόσφαιρο: 8 

Βόλεϊ: 9             Κολύµβηση: 4               Γυµν. 5 

 

5. Πόσες ώρες την εβδοµάδα αφιερώνεται στην άθληση;  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

1: 3       6: 3   14: 1 

2: 12     7: 4 

3: 7       8: 5 

4: 7      10: 1 

5: 6      15: 1 

 

6. Για ποιους λόγους αθλείστε;  

Α. για να έχω υγεία □ 

Β. για να έχω καλή φυσική κατάσταση □ 

Γ. για λόγους αισθητικής □ 

∆. για να κάνω παρέες □ 

Ε. επειδή και οι φίλοι µου αθλούνται □ 



ΣΤ. για ψυχαγωγία □ 

Ζ. για συµµετοχή σε αγώνες □ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Α.  35       Ε. 3 

Β.  42       ΣΤ. 34 

Γ.   16       Ζ. 70 

∆.   3 

   

7. Οι γονείς σας είναι θετικοί µε το να ασχολείστε µε τον 

αθλητισµό;  

Πολύ θετικοί  □       θετικοί    □       αδιάφοροι   □ 

αρνητικοί      □ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Πολύ θετικοί: 28 

Θετικοί: 22 

Αδιάφοροι: 2   

Αρνητικοί: 0 

 

8. Για ποιους λόγους θα διακόπτατε τις αθλητικές 

δραστηριότητες; 

Α. έλλειψη χρόνου  □    Β. φόρτος µαθηµάτων □   

             Γ. κούραση   □     ∆. ανία    □ , άλλοι ………  

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

 Α.  29        Γ.  11 

 Β.  25        ∆. 4 



  

9. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του σχολείου σας, σας 

ικανοποιούν;  

Α. Πολύ   □      Β. Αρκετά  □     Γ. Λίγο   □    ∆. Καθόλου  □ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. 6        Γ. 19 

Β. 18      ∆. 4 


