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Ιστορία 

Οι Παραολσμπιακοί Αγώνες είναι οι ιζοδύναμοι Ολσμπιακοί Αγώνες 

για ηοσς αθληηές με κινηηικές, οπηικές ή διανοηηικές αναπηρίες. 

 

Ιστορικό 

Σελ εκέξα ηεο ηειεηήο έλαξμεο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 1948 ζην 

Λνλδίλν, μεθίλεζαλ θαη νη αγψλεο ηνπ ηφνπθ Mάληεβηι ζηελ Αγγιία, φπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε αζιεηηθή δηνξγάλσζε γηα αζιεηέο κε 

ακαμίδην. Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, αζιεηέο κε αλαπεξία απφ ηελ 

Οιιαλδία ζπκκεηείραλ ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο θαη έηζη γελλήζεθε ην 

δηεζλέο θίλεκα, πνπ είλαη γλσζηφ πιένλ σο Παξανιπκπηαθφ θίλεκα.  Οη 

πξψηνη επίζεκα νξγαλσκέλνη Αγψλεο Οιπκπηαθνχ ραξαθηήξα γηα αζιεηέο 

κε αλαπεξία έγηλαλ ην 1960 ζηελ Ρψκε, ακέζσο κεηά απφ ηνπο 

Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. Απηνί ζεσξνχληαη σο νη πξψηνη Παξανιπκπηαθνί 

Αγψλεο. Πεξίπνπ 400 αζιεηέο απφ 23 ρψξεο ζπκκεηείραλ ζε 8 αζιήκαηα, 

6 απφ ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα πεξηιακβάλνληαη ζην αγσληζηηθφ 

πξφγξακκα ησλ Παξανιπκπηαθψλ Αγψλσλ (Σνμνβνιία, Κνιχκβεζε, 

Ξηθαζθία, Καιαζνζθαίξηζε, Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε, ηίβνο). Απφ ηφηε, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82


νη Παξανιπκπηαθνί Αγψλεο δηεμάγνληαη θάζε 4 ρξφληα, πάληα ηελ ίδηα 

ρξνληά κε ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. 

Σν 1976 ζην Σνξφλην, πξνζηέζεθαλ θαη άιιεο θαηεγνξίεο αλαπεξίαο θαη 

γελλήζεθε ε ηδέα ηεο ζπγρψλεπζεο δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ αζιεηψλ κε 

αλαπεξία γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλείο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο. Σελ 

ίδηα ρξνληά έγηλαλ θαη νη πξψηνη Παξανιπκπηαθνί Υεηκεξηλνί Αγψλεο ζηελ 

νπεδία. Οη Παξανιπκπηαθνί Αγψλεο ηεο ενχι (1988) μερψξηζαλ θαη απφ 

ην γεγνλφο φηη νη Οιπκπηαθνί θαη Παξανιπκπηαθνί Αγψλεο θηινμελήζεθαλ 

ζηηο ίδηεο εγθαηαζηάζεηο. Απφ ηφηε, νη Παξανιπκπηαθνί Αγψλεο γίλνληαη 

πάληα ζηηο ίδηεο εγθαηαζηάζεηο κε ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. Απφ ην 

1960, έρνπλ δηνξγαλσζεί έληεθα Θεξηλνί Παξανιπκπηαθνί Αγψλεο θαη επηά 

Υεηκεξηλνί. Οη Παξανιπκπηαθνί Αγψλεο εμειίρζεθαλ ζην δεχηεξν 

κεγαιχηεξν αζιεηηθφ γεγνλφο κεηά ηνπο Οιπκπηαθνχο. Σα Παξανιπκπηαθά 

αζιήκαηα ζηελ Διιάδα άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

'70 θαη ε πξψηε ζπκκεηνρή Έιιελα αζιεηή ζε Παξανιπκπηαθνχο ήηαλ ην 

1976. 

 

 

 

 



Αθλήματα 

 

Koλύμβηση 

 

Όζν κεγαιχηεξεο είλαη νη δπλαηφηεηεο ελφο θνιπκβεηή ηφζν πςειφηεξε είλαη 
θαη θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα εληαζεί 

 
Ιζηοπικό 
 
Η θνιχκβεζε ζπκπεξηιήθζεθε σο παξανιπκπηαθφ άζιεκα ζηνπο πξψηνπο 
αγψλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ην 1960 ζηελ Ρψκε θαη έθηνηε απνηειεί 
αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ αγσληζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ Παξνιπκπηαθψλ 
Αγψλσλ 
Οη κεγαιχηεξεο δηεζλείο επηηπρίεο ειιήλσλ θνιπκβεηψλ θαη θνιπκβεηεξίσλ 
ζεκεηψζεθαλ ζηνπο Παξανιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ χδλευ κε ηελ θαηάθηεζε 
δχν ρξπζψλ θαη ελφο ράιθηλνπ κεηαιιίνπ θαζψο επίζεο θαη αξθεηψλ ζέζεσλ 
ζηελ ζηηο Σειηθέο νθηάδεο 

Εξοπλιζμόρ 

Ο εμνπιηζκφο ησλ αζιεηψλ απνηειείηαη απφ καγηφ,ζθνπθάθη θαη 
πξνζηαηεπηηθά γπαιηά. Σα γπαιηά ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ καηηψλ 
ησλ θνιπκβεηψλ. Οη αζιεηέο απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ή λα 
θνξέζνπλ νηηδήπνηε πηζαλνινγείηαη λα απμήζεη ηελ ηαρχηεηα ηνπο, ηελ 
ηθαλφηεηα λα επηπιένπλ ή ηελ αληνρή ηνπο 

 

 

 



Κανονιζμοί 

Οη θαλνληζκνί ηεο Δπηηξνπήο ηεο Γηεζλνχο Παξανιπκπηαθήο 
Δπηηξνπήο(ΓΠΔ) ηζρχνπλ γηα ηνπο θνιπκβεηέο θαη ηηο θνιπκβήηξηεο κε 
αλαπεξία.Οη θαλνληζκνί ηεο ΓΠΔ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο θηλεηηθνχο 
πεξηνξηζκνχο πνπ παξνπζηάδεη αζιεηήο ή ε αζιήηξηα 

Αγώνερ 

Αζιεηέο κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο 

Οη θαηεγνξίεο κε ην γξάκκα S αλαθέξνληαη ζην ειεχζεξν,ζην χπηην θαη ζηελ 
πεηαινχδα,νη θαηεγνξίεο κε ην γξάκκα SB ζην πξφζζην θαη κε SM ζηελ 
κεηθηή αηνκηθή. Οη αγψλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη: 

 •50m,100m,400m ειεχζεξν  

• 100 m χπηην 

•100 m πξφζζην 

 • 100 m πεηαινχδα 

 • 200 m κεηθηή αηνκηθή  

• θπηαινδξνκία 4 επί 100 m ειεχζεξν θαη 4 επί 100 m κεηθηή νκαδηθή  

Καηά ηε δηάξθεηα ελφο αγψλα θνιχκβεζεο θάζε ηπθιφο αζιεηήο έρεη θαη έλα 
βνεζφ πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζεί φηη πιεζηάδεη ζην ηνίρσκα ηεο πηζίλαο είηε 
γηα ζηξνθή είηε γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ. Ο βνεζφο ρξεζηκνπνηψληαο έλα θνληάξη, 
ην νπνίν ζηελ άθξε ηνπ έρεη δεκέλν έλα καιαθφ αληηθείκελν, αγγίδεη ηνλ 
θνιπκβεηή ζηνλ ψκν ή ζην θεθάιη πξνθεηκέλνπ λα ηνλ πξνεηδνπνηήζεη πσο 
πιεζηάδεη ζην ηνίρσκα ηεο πηζίλαο 

 

 

Κωπηλαζία 
Η Κσπειαζία είλαη ην άζιεκα πνπ πξνζηέζεθε ζην Παξανιπκπηαθφ 
πξφγξακκα ην 2005 θαη δηνξγαλψζεθε γηα πξψηε θνξά ζε Παξανιπκπηαθφ 
επίπεδν ζηνπο Αγψλεο ηνπ Πεθίλνπ ην 2008. Η Γηεζλήο Οκνζπνλδία 
Κσπειαζίαο (FISA) είλαη ε αξρή πνπ αλαπηχζζεη ην άζιεκα ηεο Κσπειαζίαο 
γηα αζιεηέο κε θαη ρσξίο αλαπεξία. 

 Η Κσπειαζία πξνζθέξεηαη γηα αζιεηέο κε αλαπεξία νη νπνίνη 
θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ησλ θαλνληζκψλ θαηάηαμεο ζε 
θαηεγνξία (classification regulations). Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ αζιήκαηνο 
πξνζαξκφδεηαη ν εμνπιηζκφο ζηνπο αζιεηέο παξά ην άζιεκα ζηνπο αζιεηέο. 

 

 

 



Ιζηνξηθφ 

 Η Γηεζλήο Οκνζπνλδία Κσπειαζίαο (FISA) είλαη ν θνξέαο πνπ αλαπηχζζεη 
ην άζιεκα παγθνζκίσο. Σν άζιεκα θαιιηεξγείηαη πξνο ην παξφλ ζε 24 
ρψξεο. 

 Δμνπιηζκφο 

 Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη “πξνζαξκνζκέλνο” ψζηε λα 
εμππεξεηεί ηνλ αζιεηή πνπ ην ρξεζηκνπνηεί. Γε ζεκαίλεη φηη ην άζιεκα 
πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. Καλνληζκνί ηελ Κσπειαζία γηα 
αζιεηέο κε αλαπεξία κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ άλδξεο θαη γπλαίθεο, θαη 
είλαη ρσξηζκέλε ζε 4 θαηεγνξίεο ζθαθψλ νη νπνίεο απνηεινχλ θαη κέξνο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Παγθνζκίνπ Πξσηαζιήκαηνο ηεο FISA: LTA4+, TA2x, AW1x 
θαη AM1x. ηα ζθάθε LTA4+ θαη TA2x ζπκκεηέρνπλ κεηθηά πιεξψκαηα. Οη 
αγψλεο δηεμάγνληαη ζηελ απφζηαζε ησλ 1000 κέηξσλ θαη ηηο ηέζζεξηο 
θαηεγνξίεο ζθαθψλ (ε LTA4+ δηεμήρζε ζε απφζηαζε 2000 κέηξσλ κέρξη θαη 
ην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα ηεο FISA ην 2005 ). 

 

 

 

Ιζηιοπλοΐα 
Η Ιζηηνπινΐα ζπγθαηαιέγεηαη ζηε ιίζηα ησλ αζιεκάησλ κε ηνπο πην 
έλζεξκνπο θηιάζινπο θαη απνηειεί ηξφπν δσήο γηα πνιινχο αλζξψπνπο. 
Δίλαη έλα απφ ηα ιίγα αζιήκαηα, ζηα νπνία ε ειηθία ησλ αζιεηψλ δε 
δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο ε εκπεηξία, πνπ απνθηάηαη κε ην 
πέξαζκα ησλ εηψλ, θαιχπηεη ηε κεησκέλε ζσκαηηθή αληνρή. Πεξηγξαθή Οη 
αγψλεο Ιζηηνπινΐαο δηεμάγνληαη ζε πδάηηλνπο ζηίβνπο. Η ζήκαλζή ηνπο γίλεηαη 
κε ζεκαδνχξεο, νη νπνίεο νξηνζεηνχλ ηηο δηαδξνκέο, πνπ πξέπεη λα 
νινθιεξψζνπλ νη αγσληδφκελνη. Καηά ηε δηάξθεηα αγψλσλ Ιζηηνπινΐαο νη 
αζιεηέο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ φρη κφλν ηνπο αληηπάινπο ηνπο, αιιά 
θαη απξφβιεπηα θαη αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα. 

 
 
Ιζηνξηθφ 
 
Σν πξψην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Ιζηηνπινΐαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία 
δηνξγαλψζεθε ην 1991 ζηελ Διβεηία. Αθνινχζεζε ε δηεμαγσγή Παγθφζκησλ 
Πξσηαζιεκάησλ ην 1992 ζηελ Ιζπαλία, ην 1993 ζηηο ΗΠΑ θαη ην 1994 ζηε 
Μεγάιε Βξεηαλία. 
Σα ζθάθε ηχπνπ 2.4mR είλαη κνλνζέζηα ηζηηνπιντθά θαη απνηεινχλ εθδνρή 
(one fifth scale) ηνπ America’ s cup 12 metre. Σν κήθνο ηνπο είλαη 4,1 κέηξα 
θαη ην βάξνο ηνπο 260 θηιά. 

 

 



Δμνπιηζκφο 

Σα ζθάθε ηχπνπ Sonar είλαη ηξηζέζηα ηζηηνπιντθά, κε ζηαζεξή θαξέλα, κήθνπο 
7 κέηξσλ (ή 23 πφδηα) θαη βάξνπο 950 θηιψλ. Σν Sonar ζρεδηάζηεθε ην 1979 
απφ ηνλ Bruce Kirby θαη αλαγλσξίζηεθε ζαλ θαηεγνξία ηεο Γηεζλνχο 
Οκνζπνλδίαο Ιζηηνπινΐαο ην 2000. Σα Sonar έρνπλ ηξία ηζηία (καΐζηξα, 
ηδέλνα θαη κπαιφλη). 

Σα ζθάθε ηχπνπ SKUD 18 είλαη δηζέζηα ηζηηνπιντθά κήθνπο 5.8 κέηξσλ θαη 
βάξνπο 330 θηιά απφ ηα νπνία 165 είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηε θαξίλα. Πξφθεηηαη 
γηα έλα ζθiθ εληαίνπ ζρεδηαζκνχ. Γηαζέηεη έλα αζχκκεηξν κπαιφλη θαη 
κνληέξλν ζρεδηαζκφ πςειψλ επηδφζεσλ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν 
απφ αζιεηέο κε αλαπεξία φζν θαη αζιεηέο ρσξίο αλαπεξία θαη ζηφρνο ηνπ 
είλαη λα πξνζθέξεη ηδηαίηεξα ζε ηζηηνπιφνπο κε κεγάιε αλαπεξία ηε 
δπλαηφηεηα λα αγσληζηνχλ ζε πςειφ βαζκφ ρσξίο λα κεηνλεθηνχλ. 

 
 ηνπο Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο ππάξρεη ε απαίηεζε ηνπιάρηζηνλ έλα 

κέινο ηνπ πιεξψκαηνο λα είλαη γπλαίθα κε αλαπεξία θαη έλα κέινο ηνπ 
πιεξψκαηνο λα έρεη βαζκνινγία 1 ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαηάηαμεο 
αζιεηψλ θαη αζιεηξηψλ ζηελ Ιζηηνπινΐα. 

 

Καηεγνξίεο  

Η θαηάηαμή ηνπο ζε αγσληζηηθέο θαηεγνξίεο γίλεηαη βάζε ηεο αλαπεξίαο πνπ 
παξνπζηάδνπλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα πξνθαιεί νξαηφ πεξηνξηζκφ ζηε 
ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ πιεχζε: 
ηζνξξνπία θαη ζηαζεξφηεηα θνξκνχ, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη εχξνο θηλήζεσλ ησλ 
άλσ άθξσλ θαη φξαζε. 

Οη αζιεηέο κε κεησκέλε φξαζε θαη νη ηπθινί αζιεηέο θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο 
αγσληζηηθέο θαηεγνξίεο, βάζε ηεο νπηηθήο ηνπο νμχηεηαο θαη ηνπ νπηηθνχ ηνπο 
πεδίνπ:  

 Β1: ζηελ νπνία αλήθνπλ νη ηπθινί αζιεηέο. ηνπο αζιεηέο ηεο Β1 
δίδνληαη 3 βαζκνί.  

 Β2: ζηελ νπνία αλήθνπλ αζιεηέο κε κεησκέλε φξαζε, νη νπνίνη έρνπλ 
νπηηθή νμχηεηα κέρξη 6/24. ηνπο αζιεηέο ηεο Β2 δίδνληαη 7 βαζκνί. 

 Β3: ζηελ νπνία αλήθνπλ αζιεηέο κε κεησκέλε φξαζε, νη νπνίνη έρνπλ 
νπηηθή νμχηεηα απφ 2/60 κέρξη 6/12. ηνπο αζιεηέο ηεο Β3 δίδνληαη 7 
βαζκνί. 

 

 

 

 



 

 

Ποδήλαηο 

 

 

 

Σν πνδήιαην είλαη έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα κέζα κεηαθίλεζεο ζηηο κέξεο 
καο. Δπηπξφζζεηα, απνηειεί κία απφ ηηο πην αγαπεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 
αλαςπρήο γηα άηνκα φισλ ησλ ειηθηψλ. Ωο άζιεκα γηα άηνκα κε αλαπεξία 
άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη απφ ηπθινχο πνδειάηεο, νη νπνίνη αξρηθά 
ζπκκεηείραλ ζε αγψλεο κε δηζέζην πνδήιαην. 

Ιζηνξηθό 

Η Πνδειαζία είλαη έλα ζρεηηθά λέν άζιεκα γηα αζιεηέο κε αλαπεξία. ηηο 
αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 αζιεηέο κε κεησκέλε φξαζε ή ηπθινί άξρηζαλ λα 
ζπκκεηέρνπλ ζε αγψλεο Πνδειαζίαο. Σν 1984 ζηνπο Γηεζλείο Αγψλεο γηα 
άηνκα κε αλαπεξία, ζπκκεηείραλ γηα πξψηε θνξά αζιεηέο κε εγθεθαιηθή 
παξάιπζε θαη αζιεηέο κε αθξσηεξηαζκφ. Οξφζεκν γηα ηελ ηζηνξία ηεο 
Πνδειαζίαο απνηέιεζε ε έληαμε αγψλσλ Πνδειαζίαο Γξφκνπ ζην 
αγσληζηηθφ πξφγξακκα ησλ Παξανιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 1988, ζηε ενχι. 
Μέρξη ην 1992, ζηνπο Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηε 
Βαξθειψλε, νη αζιε #964;έο θάζε αλαπεξηθήο θαηεγνξίαο αγσληδφηαλ 
μερσξηζηά. Οη αγψλεο Πνδειαζίαο Πίζηαο εληάρζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζην 
πξφγξακκα ησλ Παξανιπκπηαθψλ Αγψλσλ ην 1996 ζηελ Αηιάληα. Η Γηεζλήο 
Οκνζπνλδία Πνδειαζίαο (Union Cycliste Internationale – UCI), ε νπνία 
ηδξχζεθε ζηε Ρψκε ην 1900, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Πνδειαζίαο ηεο 
Γηεζλνχο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο είλαη ππεχζπλεο γηα ηε ζέζπηζε ησλ 
θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ην άζιεκα θαη θξνληίδνπλ γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ.  



Εμνπιηζκόο  

Καηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ αγψλσλ, θαζψο επίζεο θαη θαηά ηελ πξνπφλεζε 
θαη πξνζέξκαλζε ζε επίζεκεο αγσληζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, νη πνδειάηεο 
ππνρξενχληαη λα θνξνχλ θξάλνο. Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία 
αλήθνπλ νη αζιεηέο, πξέπεη λα θνξνχλ ζπγθεθξηκέλν ρξψκα θξάλνπο θαηά ηε 
δηάξθεηα ελφο αγψλα. πγθεθξηκέλα:  

o νη αζιεηέο ησλ θαηεγνξηψλ Tandem αλδξψλ, LC1 θαη ηνπ Οκίινπ 2 
πξέπεη λα θνξνχλ θφθθηλν θξάλνο,  

o νη αζιεηέο ησλ θαηεγνξηψλ Tandem κεηθηή, LC3, θαη ηνπ Οκίινπ 3 
πξέπεη λα θνξνχλ κπιε θξάλνο, 

o  νη αζιεηέο ησλ θαηεγνξηψλ LC4 θαη ηνπ Οκίινπ 1 πξέπεη λα θνξνχλ 
πξάζηλν θξάλνο, 

o  νη αζιεηέο ησλ θαηεγνξηψλ Tandem γπλαηθψλ, LC2, θαη ηνπ Οκίινπ 4 
πξέπεη λα θνξνχλ άζπξν θξάλνο. 

 Καλνληζκνί 

 Αγσλίζκαηα: 

 Η Πνδειαζία ζηνπο Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο πεξηιακβάλεη δχν 
αγσλίζκαηα: ηε Πνδειαζία Γξφκνπ θαη ηε Πνδειαζία Πίζηαο. Οη αγψλεο 
Πνδειαζίαο Γξφκνπ δηεμάγνληαη ζε δεκφζηνπο δξφκνπο, ελψ νη αγψλεο 
Πνδειαζίαο Πίζηαο δηεμάγνληαη ζε πνδειαηνδξφκην. Μνινλφηη νη θαλνληζκνί 
πνπ δηέπνπλ ην άζιεκα είλαη ίδηνη κε απηνχο ηνπ Οιπκπηαθνχ αζιήκαηνο, ζε 
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επηηξέπνληαη κεηαηξνπέο ζηα πνδήιαηα γηα αζιεηέο 
κε ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Δθηφο απφ πνδειάηεο κε κεησκέλε φξαζε ή 
ηπθινχο, παίξλνπλ κέξνο θαη πνδειάηεο κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, κε 
θάθσζε ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, κε αθξσηεξηαζκφ ή άιιε θηλεηηθή αλαπεξία.  

Καηεγνξίεο:  

Λφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ αλαπεξίαο θαη πξνθεηκέλνπ νη αζιεηέο λα 
αγσλίδνληαη επί ίζνπο φξνπο, θαηαηάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Η 
θαηάηαμε ζε αγσληζηηθέο θαηεγνξίεο γίλεηαη απφ εηδηθεπκέλν ηαηξηθφ θαη 
ηερληθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν εθηηκά κε δηάθνξεο κεζφδνπο ηηο ιεηηνπξγηθέο 
ηθαλφηεηεο ηνπ αζιεηή ζε ζρέζε κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζην θάζε 
άζιεκα. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη φηη νη αζιεηέο νη νπνίνη 
ζπλαγσλίδνληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία, έρνπλ ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο ιεηηνπξγηθέο 
δπλαηφηεηεο. Η Γηεζλήο Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή απνηειεί ηελ αξκφδηα 
αξρή γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Πνδειαζία γηα αζιεηέο κε αλαπεξία. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηνη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ζχκθσλα κε ηνπο 
νπνίνπο νη αζιεηέο θαηαηάζζνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. 

1. Μεησκέλε φξαζε θαη ηπθινί αζιεηέο  

2. Κηλεηηθή αλαπεξία 

3.  Δγθεθαιηθή παξάιπζε  

 



 

Χόκεϊ ζε πάγο με έλκςθπο 

 
Παξφκνην κε ην ρφθετ ζε πάγν ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, 6 παίθηεο (κε ηνλ 
ηεξκαηνθχιαθα) γηα θάζε νκάδα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγψλα. Σν δπλακηθφ ηεο 
νκάδαο κπνξεί λα απνηειείηαη ην κέγηζην απφ 15 παίθηεο φκσο ζε θάζε αγψλα 
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ 12 παίθηεο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ γεπέδνπ είλαη 
πεξίπνπ 60κ. κήθνο θαη 30κ. πιάηνο. Η δηεμαγσγή ηνπ παηρληδηνχ απαηηεί 
εηδηθφ εμνπιηζκφ, π.ρ. ηα εηδηθά ζρεδηαζκέλα έιθεζξα κε δχν ιεπίδεο πνπ 
αληηθαζηζηνχλ ηα θιαζηθά skis θαη πνπ πξνζαξκφδνληαη θάησ απφ ην θάζηζκα 
ψζηε λα επηηξέπνπλ ζηνλ παίθηε λα παζάξεη ην δίζθν (θαηαζθεπαζκέλν απφ 
ζθιεξφ ειαζηηθφ) θαη θάησ απφ ην έιθεζξν, ελψ κηα πξνέθηαζε βνεζά ζηε 
ζηήξημε ησλ πνδηψλ. Οη παίθηεο ρξεζηκνπνηνχλ δχν κεηαιιηθά κπαζηνχληα πνπ 
θαηαιήγνπλ ην έλα ζε θαξθηά θαη ην άιιν ζε ιεπίδα. Με γξήγνξα θαη ειαθξά 
θηππήκαηα απφ ηνπο θαξπνχο, νη παίθηεο κεηαθηλνχληαη ζην γήπεδν 
ρξεζηκνπνηψληαο ην κπαζηνχλη κε ηα θαξθηά θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχλ 
ην κπαζηνχλη κε ηε ιεπίδα γηα ην θηχπεκα ηνπ δίζθνπ. Έλαο παίθηεο, πνπ είλαη 
ηθαλφο λα ζνπηάξεη θαη κε ηα δχν ρέξηα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί δχν 
κπαζηνχληα κε ιεπίδεο. Ο αγψλαο δηαξθεί 45΄, ζε 3 πεξηφδνπο ησλ 15΄ (ζε 
ηζνπαιία, εθφζνλ απαηηείηαη, δίλεηαη παξάηαζε 10΄ θαη ζηε ζπλέρεηα απφ έλα 
πέλαιηη) 

 

 

 



Αλπικό Σκι 

 
 Οη αζιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα αγσλίζκαηα Αlpine Skiing ρξεζηκνπνηνχλ 
κπαζηνχληα γηα πξνψζεζε θαη ηζνξξνπία. Σα κπαζηνχληα ζην Downhill θαη ην 
Super–G είλαη θακππισηά γηα λα πξνζαξκφδνληαη γχξσ απφ ην ζψκα. ην 
Slalom, είλαη ίζηα θαη, ζπλήζσο, κε πιαζηηθέο ιαβέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ρεξηψλ απφ ηξαπκαηηζκνχο. Αζιεηέο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηαμηλνκήζεηο (π.ρ. κε 
αθξσηεξηαζκφ ζην έλα θάησ άθξν, πνπ αγσλίδνληαη ρσξίο πξφζζεζε, 
ρξεζηκνπνηνχλ sit–ski) ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθά κπαζηνχληα πνπ νλνκάδνληαη 
outriggers, ηα νπνία απνιήγνπλ ζε κηθξέο ιεπίδεο πνπ βνεζνχλ ην ζθηέξ λα 
δηαηεξεί ηελ ηζνξξνπία ηνπ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνχξζαο, αζιεηέο κε ηχθισζε θαζνδεγνχληαη απφ 
βιέπνληεο βνεζνχο (φινη θνξνχλ εηδηθά  πνξηνθαιί ή άιινπ ρξψκαηνο ηδάθεη, 
ζηα νπνία αλαγξάθεηαη ε ηδηφηεηα ηνπο κε ερεηηθά ζηληάια. ε αζιεηέο Β1 
είλαη απαξαίηεηνο ν νδεγφο, ελψ ζηηο θαηεγνξίεο Β2 θαη Β3 πξναηξεηηθφο. 
Όκσο, ζε θάζε πεξίπησζε, δελ επηηξέπεηαη ε επαθή κεηαμχ νδεγνχ θαη 
αζιεηή, εθηφο εάλ ζπκβεί πηψζε. Αζιεηέο Β1 θνξνχλ καχξα γπαιηά. Αζιεηέο 
κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπζθεπέο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο 
αλάγθεο ηνπο (π.ρ. νξζνπεδηθά βνεζήκαηα).  

νπο ρεηκεξηλνχο  παξανιπκπηαθνχο αγψλεο ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο θαη 
αζιήηξηεο κε θπζηθή αλαπεξία φπσο βιάβε λσηηαίνπ κπεινχ, εγθεθαιηθή 
παξάιπζε, αθξσηεξηαζκνί, Les Autres θαηαζηάζεηο θαη δηαηαξαρέο ηεο 
φξαζεο. Οη αζιεηέο αγσλίδνληαη ζχκθσλα κε ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο επίπεδν, 
γεγνλφο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα ζπλαγσλίδνληαη αζιεηέο κε δηαθνξεηηθή 
αλαπεξία. 



Σκι Ανηοσήρ 
To ζθη αληνρήο είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ηα αζιήκαηα αληνρήο φπσο ην 
ηξέμηκν κεγάισλ απνζηάζεσλ θαη ε πνδειαζία. Γηεζλψο, έλαο κεγάινο 
αξηζκφο δξνκέσλ θαη πνδειαηψλ εληάζζνπλ ην ζθη αληνρήο ζηελ πξνπφλεζή 
ηνπο σο cross training άζθεζε. Έλαο θαιφο αζιεηήο κπνξεί λα θάλεη ζθη επί 
ψξεο ρσξίο λα θαηαπνλεί ηηο αξζξψζεηο ηνπ κε θξαδαζκνχο. Δμνπιηζκφο Ο 
βαζηθφο εμνπιηζκφο απνηειείηαη απφ ηα ζθη, ηηο κπφηεο θαη ηα κπαζηνχληα 
(κπαηφλ). Σα κέζα κεγέζε ησλ ζθη είλαη πεξίπνπ 2 κέηξα ζε κήθνο θαη 5 εθ. ζε 
πιάηνο. Οη δέζηξεο θνπκπψλνπλ κε ην κπξνζηηλφ κέξνο ηεο κπφηαο θαη 
αθήλνπλ ειεχζεξε ηελ θίλεζε ηεο θηέξλαο γεγνλφο πνπ επλνεί ηελ 
πξνσζεηηθή θίλεζε ηνπ ρηνλνδξφκνπ. Η ελδπκαζία ηνπ ζθηέξ αληνρήο κνηάδεη 
κε απηή ηνπ πνδειάηε θαη απνηειείηαη απφ ζπλζεηηθά θαη δηαπλένληα πιηθά 
πνπ απνβάινπλ ηνλ ηδξψηα θαη ζπλήζσο είλαη εθαξκνζηά (θνιάλ, κπινπδάθη, 
ζθνχθνο, γάληηα). Σερληθέο Τπάξρνπλ δχν βαζηθά ζηπι ζην ζθη αληνρήο. Σν 
θιαζζηθφ θαη ην skating. To θιαζζηθφ αληηζηνηρεί ζην δηαγψλην δηαζθειηζκφ. 
Απφ ην ζρεηηθά επζχ πεξπάηεκα γίλεηαη έλαο νξκεηηθφο θαη κεγάινο 
βεκαηηζκφο (θαη ηξέμηκν) κε ην λα ιπγίδεη θαη λα ηεληψλεηαη απνθαζηζηηθά ην 
έλα πφδη (πφδη σζήζεσο) θαη κε ην λα γιηζηξάεη ζην ρηφλη πξνο ην άιιν πφδη 
(πφδη νιηζζήζεσο). Η ηνπνζέηεζε ηνπ κπαζηνπληνχ κεηαμχ ηεο κχηεο ηνπ 
πνδηνχ θαη ηεο κχηεο ηνπ ζθη ηνπ κπξνζηηλνχ πνδηνχ βνεζάεη νπζηαζηηθά ζηελ 
πξνψζεζε. Σν skating style βαζίδεηαη θπξίσο ζηε κεηαηφπηζε ηνπ βάξνπο 
απφ ην έλα πφδη άιιν. ε ζχλζεηα αζιήκαηα φπσο ην Γίαζιν θαη Βφξεην 
χλζεην ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ε ηερληθή ηνπ ζθέηη. Γεληθά ην θιαζζηθφ ζηπι 
είλαη πην εχθνιν ζηελ εθκάζεζε θαζψο αληηζηνηρεί ζηε βαζηθή θίλεζε 
«πεξπάηεκα-ηξέμηκν». Eμνπιηζκφο Σν ζθη αληνρήο ζηελ Διιάδα δελ είλαη 
ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν θαη επνκέλσο δελ είλαη εχθνιν λα βξεη θαλείο 
εμνπιηζκφ ζε πνηθηιία, αθνχ δελ ππάξρεη ε αλάινγε δήηεζε. Σν θφζηνο ηνπ 
εμνπιηζκνχ (ζθη, κπφηεο, κπαηφλ, δέζηξεο, ελδπκαζία) θπκαίλεηαη ζηα 300€+ 
θαη θηάλεη αξθεηά πςειφηεξα αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο. Αλ ζέιεηε λα 
αγνξάζεηε εμνπιηζκφ ξσηήζηε ζηα εηδηθά θαηαζηήκαηα πψιεζεο εηδψλ ζθη αλ 
κπνξνχλ λα θάλνπλ εηδηθή παξαγγειία. Γηαθνξεηηθά ςάμηε ην κφλνη ζαο κέζσ 
Internet πνπ ζεσξνχκε φηη είλαη ε θαιχηεξε ιχζε αθνχ έρεηε κεγάιε πνηθηιία 
επηινγήο θαη ζχγθξηζεο. Βαζηθφ βέβαηα είλαη λα μέξεηε ηη ζέιεηε θαη γηα λα 
απνθχγεηε ηηο αζηνρίεο πεξηγξάςηε κε ζαθήλεηα ζηνλ πσιεηή απηφ πνπ 
δεηάηε. Αλ είζηε δξνκείο ή πνδειάηεο ίζσο γιπηψζεηε ηα έμνδα ηνπ 
ξνπρηζκνχ (ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή), αθνχ ηα δηαπλένληα πιηθά ησλ 
αζιεηηθψλ ξνχρσλ γηα ηξέμηκν ή πνδήιαην θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ζαο. 
Πξνζζέζηε ζ’ απηά έλα ζθνχθν, έλα δεπγάξη γάληηα θαη θη έλα αληηαλεκηθφ θαη 
είζηε έηνηκνη. 

 

 

 

 

 



Αναλυτικά τα Παραολυμπιακά αθλήματα είναι: 

 Αληηζθαίξηζε κε ακαμίδην 

 Άξζε βαξώλ ζε πάγθν 

 Γθόικπνι (Goalball) 

 Επηηξαπέδηα Αληηζθαίξηζε 

 Ιππαζία 

 Ιζηηνπινΐα 

 Καιαζνζθαίξηζε κε ακαμίδην 

 Κνιύκβεζε 

 Μπόηζηα (Boccia) 

 Ξηθαζθία κε ακαμίδην 

 Πεηνζθαίξηζε (Καζηζηώλ) 

 Πνδειαζία 

 Πνδόζθαηξν 5x5 

 Πνδόζθαηξν 7x7 

 Ράγθκππ κε ακαμίδην 

 θνπνβνιή 

 ηίβνο 

 Σδνύλην 

 Σνμνβνιία 

 Κωπειαζία (λέν άζιεκα ζην Πεθίλν) 
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BC%CF%80%CF%85_%CE%BC%CE%B5_%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CE%BE%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%80%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1


 

Το μεγαλείο τησ ανθρώπινησ ψυχήσ 
 

 

Ο αζιεηηζκόο δελ λνηάδεηαη από πνύ είζαη, νύηε αλ είζαη άληξαο ή γπλαίθα. 

Δελ ιακβάλεη ππόςε αλ είζαη ςειόο ή θνληόο, νύηε λνηάδεηαη αλ έρεηο θάπνηα 

θηλεηηθή αλαπεξία. Ο αζιεηηζκόο ζηεξίδεη όζνπο ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη 

όζνπο ζέινπλ λα δώζνπλ ηα πάληα γηα λα ληθήζνπλ. 

 

Οη Παξανιπκπηαθνί Αγώλεο απνηεινύλ ηελ θνξπθαία δηνξγάλσζε γηα αζιεηέο 

πςειώλ επηδόζεσλ κε αλαπεξία θαη ηε δεύηεξε κεγαιύηεξε αζιεηηθή 

δηνξγάλσζε παγθνζκίσο κεηά ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο.  

 

Η δύλακε ςπρήο ησλ αζιεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο Παξανιπκπηαθνύο 

Αγώλεο ππεξθαιύπηεη ηελ αλαπεξία ηνπο θαη απνδεηθλύνπλ γηα αθόκε κία 

θνξά ην κεγαιείν ηνπ αζιεηηζκνύ. Οη Παξανιπκπηαθνί Αγώλεο ηνπ Λνλδίλνπ 

2012 μεθηλνύλ ζηηο 29 Απγνύζηνπ θαη ηειεηώλνπλ ζηηο 9 Σεπηεκβξίνπ.  

 

 



 

 

Παπαολςμπιακοί Αγώνερ ηηρ 

Αθήναρ 2004 

 

 

ηνπο Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο Αζήλαο ην 2004, ε Διιάδα σο 

δηνξγαλψηξηα, ζπκκεηείρε κε 137 αζιεηέο, αξηζκφο ξεθφξ γηα ηα δεδνκέλα ηνπ 

Παξανιπκπηαθνχ Κηλήκαηνο ζηελ Διιάδα. Έλα θίλεκα πνπ απέθηεζε λέν 

θχξνο θαη νληφηεηα, αλαδεηθλχνληαο παξάιιεια ηε δνπιεηά πνπ γίλεηαη ζηνλ 

επαίζζεην απηφ ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ. Ωο νηθνδέζπνηλα, ε Διιάδα έθηαζε 

ζηελ θαηάθηεζε ζπλνιηθά 20 κεηαιιίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηξηψλ (3) ρξπζψλ, 

13 αζεκέλησλ θαη ηεζζάξσλ (4) ράιθηλσλ, δειαδή ελλέα πεξηζζφηεξσλ απ` 

φζα είρε παλεγπξίζεη ζηε δηνξγάλσζε ηνπ ίδλετ . Δπίζεο ζεκεηψζεθαλ 

ζπλνιηθά 58 πιαζαξίζκαηα ζηηο πξψηεο νθηψ ζέζεηο. Αλ θάπνηνο απφ ηνπο 

Παξανιπκπηνλίθεο δηθαηνχηαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ θνξπθαίνπ, απηφο είλαη ν 

Υαξάιακπνο Σατγαλίδεο , ν νπνίνο θαηέθηεζε δχν ρξπζά θαη έλα αξγπξφ 

ζηελ θνιχκβεζε, ελψ κε ηξία αξγπξά Παξανιπκπηαθά κεηάιιηα εκπινχηηζε 

ηε ζπιινγή ηεο ε Αλζή Καξαγηάλλε ζηνλ ζηίβν. 

 



 

 

 

Οη Παξανιπκπηαθνί Αγψλεο ηεο Αζήλαο, κε ηε καγεία πνπ εμέπεκςαλ θαζ' 

φιε ηε δηάξθεηά ηνπο θαη ζε θάζε γσληά ηεο πθειίνπ, αλχςσζαλ ην παγθφζκην 

Παξανιπκπηαθφ θίλεκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΘΛΗΣΕ ΠΑΡΑΟΛΤΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 

ΕΟΥΛ 1988 

Ακλθτζσ              Μετάλλια    Άκλθμα – Αγϊνιςμα 

Κυριάκοσ Γριβζασ     Αςθμζνιο    Κολφμβθςθ – 25μ. φπτιο 

Κυριάκοσ Γριβζασ     Χάλκινο     Κολφμβθςθ – 50μ. φπτιο 

Χριςτοσ Αγγουράκθσ   Χάλκινο     τίβοσ – Ακόντιο 

Γεϊργιοσ Σοπτςισ     Χάλκινο     τίβοσ – Αλμα εισ μικοσ  

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 1992 

Ακλθτζσ              Μετάλλια   Άκλθμα – Αγϊνιςμα 

Χριςτοσ Αγγουράκθσ   Αςθμζνιο   τίβοσ – Ακόντιο 

Γεϊργιοσ Σοπτςισ     Αςθμζνιο   τίβοσ – Αλμα εισ μικοσ 

Χριςτοσ Αγγουράκθσ   Χάλκινο    τίβοσ – φαιροβολία 

 ΑΣΛΑΝΣΑ 1996  

Ακλθτζσ                     Μετάλλια   Άκλθμα – Αγϊνιςμα 

Δθμιτριοσ Κωνςταντάγκασ     Χρυςό      τίβοσ – φαιροβολία 

Κωνςταντίνοσ Μάριοσ Φφκασ   Αςθμζνιο   Κολφμβθςθ – 50μ. ελεφκερο 

τζφανοσ Αναργφρου          Χάλκινο    τίβοσ – φαιροβολία 

Αντϊνιοσ Γιαπουντηισ        Χάλκινο    Κολφμβθςθ – 50μ. πεταλοφδα 

Γεϊργιοσ Σοπτςισ            Χάλκινο    τίβοσ – Αλμα εισ μικοσ 

 



ΙΔΝΕΪ 2000 

Ακλθτζσ                     Μετάλλια   Άκλθμα – Αγϊνιςμα 

Κωνςταντίνοσ Μάριοσ Φφκασ   Χρυςό      Κολφμβθςθ – 50μ. ελεφκερο 

Κωνςταντίνοσ Μάριοσ Φφκασ   Χρυςό      Κολφμβθςθ – 100μ. ελεφκερο 

τζφανοσ Αναργφρου          Χρυςό      τίβοσ – φαιροβολία 

Ακανάςιοσ Μπαράκασ          Χρυςό      τίβοσ – Αλμα εισ μικοσ 

Ελζνθ αμαριτάκθ            Αςθμζνιο   τίβοσ – 200μ. 

Ελζνθ αμαριτάκθ            Αςθμζνιο   τίβοσ – 400μ. 

Ευάγγελοσ Μπακόλασ          Αςθμζνιο   τίβοσ – φαιροβολία 

Παράςχοσ τογιαννίδθσ       Αςθμζνιο   τίβοσ – Αλμα εισ φψοσ 

Μαρία Καλπακίδου            Χάλκινο    Κολφμβθςθ – 50μ. φπτιο 

υμεϊν Παλτςανίδθσ          Χάλκινο    τίβοσ – Διςκοβολία 

Παράςχοσ τογιαννίδθσ       Χάλκινο    τίβοσ – Ακοντ 

 

ΑΘΗΝΑ 2004 

Ακλθτζσ                     Μετάλλια   Άκλθμα – Αγϊνιςμα 

Χαράλαμποσ Σαϊγανίδθσ       Χρυςό      Κολφμβθςθ – 100μ πεταλοφδα 

Χαράλαμποσ Σαϊγανίδθσ       Χρυςό      Κολφμβθςθ – 100μ φπτιο 

Χριςτοσ Σαμπαξισ            Χρυςό      Κολφμβθςθ – 50μ φπτιο 

Χριςτοσ Σαμπαξισ            Αςθμζνιο   Κολφμβθςθ – 50μ ελεφκερο 

Κωνςταντίνοσ Φφκασ          Αςθμζνιο   Κολφμβθςθ – 50μ ελεφκερο 

Χαράλαμποσ Σαϊγανίδθσ       Αςθμζνιο   Κολφμβθςθ – 50μ ελεφκερο 



Χριςτοσ Σαμπαξισ            Αςθμζνιο   Κολφμβθςθ – 100μ ελεφκερο 

Κωνςταντίνοσ Φφκασ          Αςθμζνιο   Κολφμβθςθ – 100μ ελεφκερο 

Αλζξανδροσ Σαξιλδάρθσ       Αςθμζνιο   Κολφμβθςθ – 50μ φπτιο 

Μαρία Καλπακίδου            Αςθμζνιο   Κολφμβθςθ – 50μ ελεφκερο 

Μαρία Καλπακίδου            Αςθμζνιο   Κολφμβθςθ – 50μ φπτιο 

Γιϊργοσ Καραμθνάσ           Αςθμζνιο   τίβοσ – φαιροβολία 

Ευκφμιοσ Καλαράσ            Αςθμζνιο   τίβοσ – Διςκοβολία 

Ανκι Καραγιάννθ             Αςθμζνιο   τίβοσ – 100μ 

Ανκι Καραγιάννθ             Αςθμζνιο   τίβοσ – 400μ 

Ανκι Καραγιάννθ             Αςθμζνιο   τίβοσ – Αλμα εισ μικοσ 

Γιάννθσ Κωςτάκθσ            Χάλκινο    Κολφμβθςθ – 100μ ελεφκερο 

Γιϊργοσ Καπελλάκθσ          Χάλκινο    Κολφμβθςθ – 50μ φπτιο 

Χριςτοσ Αγγουράκθσ          Χάλκινο    τίβοσ – φαιροβολία 

Παραςκευι Καντηά            Χάλκινο    τίβοσ – 100μ 

ΠΕΚΙΝΟ 2008 

Ακλθτζσ                                Μετάλλια   Άκλθμα – Αγϊνιςμα 

Παςχάλθσ τακελάκοσ         Χρυςό      τίβοσ – φαιροβολία 

Γιϊργοσ Καπελλάκθσ            Χρυςό      Κολφμβθςθ – 50μ ελεφκερο 

Χριςτοσ Σαμπαξισ                Χρυςό      Κολφμβθςθ – 50μ φπτιο 

Χαράλαμποσ Σαϊγανίδθσ       Χρυςό      Κολφμβθςθ – 100μ φπτιο 

Χαράλαμποσ Σαϊγανίδθσ       Χρυςό      Κολφμβθςθ – 100μ ελεφκερο 

Ανκι Καραγιάννθ                   Αςθμζνιο   τίβοσ – Άλμα εισ μικοσ 



Γρθγόρθσ Πολυχρονίδθσ       Αςθμζνιο   Μπότςια – Μεικτό Ατομικό 

Αλεξάνδρα Δθμόγλου          Αςθμζνιο   τίβοσ – 400μ 

Παφλοσ Μάμαλοσ              Αςθμζνιο   Άρςθ βαρϊν ςε πάγκο –82,5 κιλά 

Χαράλαμποσ Σαϊγανίδθσ       Αςθμζνιο   Κολφμβθςθ – 50μ ελεφκερο 

Χαράλαμποσ Σαϊγανίδθσ       Αςθμζνιο   Κολφμβθςθ – 100μ πεταλοφδα 

Χαράλαμποσ Σαϊγανίδθσ       Αςθμζνιο   Κολφμβθςθ – 200μ. μικτι 

ατομικι 

Γιϊργοσ Καπελλάκθσ          Αςθμζνιο   Κολφμβθςθ – 100μ ελεφκερο 

Ανδρζασ Κατςαρόσ            Αςθμζνιο   Κολφμβθςθ – 50μ φπτιο 

Μαρία ταματοφλα            Χάλκινο    τίβοσ – φαιροβολία 

Γιάννθσ Πρϊτοσ              Χάλκινο    τίβοσ – 400μ 

Αλεξάνδρα Δθμόγλου          Χάλκινο    τίβοσ – 100μ 

Θανάςθσ Μπαράκασ            Χάλκινο    τίβοσ – Άλμα εισ μικοσ 

Αλεξάνδρα Δθμόγλου          Χάλκινο    τίβοσ – 200μ 

Σςε Σηον Φερνάντεσ          Χάλκινο    τίβοσ – φαιροβολία 

Σάςοσ Σςίου                 Χάλκινο    τίβοσ – φαιροβολία 

Γιϊργοσ Καπελλάκθσ          Χάλκινο    Κολφμβθςθ – 200μ ελεφκερο 

Χαράλαμποσ Σαϊγανίδθσ       Χάλκινο    Κολφμβθςθ – 400μ ελεφκερο 

Γιϊργοσ Καπελλάκθσ          Χάλκινο    Κολφμβθςθ – 50μ φπτιο 

ΛΟΝΔΙΝΟ 2012 

Ακλθτζσ                     Μετάλλια   Άκλθμα – Αγϊνιςμα 

Γρθγόρθσ Πολυχρονίδθσ        



Νίκοσ Πανανόσ               Χρυςό              Μπότςια – Ζευγάρια BC3 

Μαρία Ελζνθ Κορδαλι          

Παςχάλθσ τακελάκοσ         Αςθμζνιο            τίβοσ – Διςκοβολία 

Αριςτείδθσ Μακροδθμιτρθσ    Αςθμζνιο        Κολφμβθςθ – 50μ. φπτιο 

Χριςτοσ Σαμπαξισ            Αςθμζνιο           Κολφμβθςθ – 50μ. φπτιο 

Αριςτείδθσ Μακροδθμιτρθσ    Χάλκινο     Κολφμβθςθ – 100μ. ελεφκερο 

Αλεξάνδρα Διμογλου          Χάλκινο              τίβοσ – 400μ. 

Χαράλαμποσ Σαϊγανίδθσ       Χάλκινο        Κολφμβθςθ – 100μ. φπτιο 

Παςχάλθσ τακελάκοσ         Χάλκινο         τίβοσ – φαιροβολία 

Αριςτείδθσ Μακροδθμιτρθσ    Χάλκινο      Κολφμβθςθ – 50μ. ελεφκερο 

Ανκι Καραγιάννθ             Χάλκινο            τίβοσ – Άλμα εισ μικοσ 

Μανϊλθσ τεφανουδάκθσ      Χάλκινο     τίβοσ – Ακοντιςμόσ 

Παφλοσ Μάμαλοσ              Χάλκινο     Άρςθ Βαρϊν ςε πάγκο – 90 κιλά 

 

 

 

  


