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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ  (Βasketball) 

 
 
Σήμερα το μπάσκετ ή καλαθοσφαίριση είναι ένα παιχνίδι ιδαίτερα αγαπητό σε όλες 
τις ηλικίες. Ως ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ τη γενιά μας αλλά και εμάς τους 
ίδιους αποφασίσαμε να το εξετάσουμε ως προς τα πιο σημαντικά του σημεία αλλά 
και τις πιο σημαντικές του στιγμές. 
 
Η καλαθοσφαίριση (αγγλ. Basketball, µπάσκετ-µπολ) ή πιο συχνά µπάσκετ, είναι 
ένα οµαδικό άθληµα. Υπάρχουν πληροφορίες πως ένα παιχνίδι σαν το μπάσκετ 
ήταν γνωστό στους αρχαίους Έλληνες. Ας παρακολουθήσουμε όμως τη σύγχρονη 
εξέλιξή του. 
 
 

1. ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ 
 
Δεκέμβριος 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. 
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. 
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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. 
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2.ΚΑΝΟΝΕΣ 
 

1.  Παίζεται µε δύο οµάδες των πέντε ατόµων σε ένα (συνήθως κλειστό, που στο 
έδαφός του έχει παρκέ) γήπεδο µε δύο αντικριστά καλάθια.  
 
2.  Οι παίκτες επιτρέπεται να ακουµπήσουν την µπάλα µόνο µε τα χέρια (ωστόσο 
δε συνιστά παράβαση εάν αυτή ακουµπήσει και οποιοδήποτε άλλο µέρος του 
σώµατος, εκτός από τα πόδια).  
 
3.  Δεν επιτρέπεται να τρέχει κάποιος κρατώντας την µπάλα: πρέπει ή να κάνει 
συγχρόνως ντρίµπλα ή να σταµατήσει και να δώσει πάσα. 
 
4.  Ο συνολικός χρόνος της επίθεσης µιας οµάδας διαρκεί 24 δευτερόλεπτα ενώ 
για να περάσει µια οµάδα την µπάλα από το µισό γήπεδο έχει µόνο 8 
δευτερόλεπτα. 
 
5.  Κάθε προπονητής έχει το δικαίωµα να καλέσει τους παίκτες του στον πάγκο 
για να τους δώσει οδηγίες, δύο φορές σε κάθε περίοδο. Αυτό λέγεται time-out 
και κατά τη διάρκειά του ο αγώνας διακόπτεται για 1 λεπτό, ενώ οι παίκτες 
συγκεντρώνονται στους πάγκους. 
 
Σκοπός των οµάδων είναι να βάλουν µε σουτ την µπάλα µέσα από το καλάθι όσο 
το δυνατόν περισσότερες φορές στα 40 λεπτά του αγώνα (τέσσερα δεκάλεπτα - 
στο NBA ο αγώνας διαρκεί 48 λεπτά). Η οµάδα που θα πετύχει περισσότερους 
πόντους είναι η νικήτρια. Εάν ο αγώνας λήξει ισόπαλος, οι δύο οµάδες 
συνεχίζουν σε πεντάλεπτη παράταση κ.ο.κ. Κάθε οµάδα έχει 5 παίκτες ανά πάσα 
στιγµή µέσα στο γήπεδο, ενώ κατά τη διάρκεια ενός αγώνα µπορεί να 
χρησιµοποιήσει άλλους 7 παίκτες (που βρίσκονται στον πάγκο), 
πραγµατοποιώντας αλλαγές. Ανάλογα µε το ποια οµάδα κατέχει την µπάλα, οι 
παίκτες παίζουν αµυντικά ή επιθετικά. Αλλιώς η µπάλα πηγαίνει στην αντίπαλη 
οµάδα. Κάθε αγώνας διαρκεί 4 περιόδους ίσης διάρκειας.  
Ανάµεσα στην 1η και τη 2η περίοδο, καθώς και ανάµεσα στην 3η και την 4η, 
µεσολαβεί διάλειµµα 2 λεπτών. Ανάµεσα στην 2η και την 3η περίοδο, υπάρχει 
διάλειµµα 15 λεπτών, το λεγόµενο ηµίχρονο. Στο παρκέ υπάρχει η γραµµή του 
τρίποντου (στα 6.25 µέτρα στην Ευρώπη, 7.25 στο NBA) που ορίζει την αξία κάθε 
σουτ. Οι αθλητές µπορούν να σκοράρουν για 2 πόντους (µέσα από τη γραµµή) ή 
για 3 (έξω από αυτήν, εφόσον δεν την πατούν).  Για 1 πόντο µετράει η βολή, την 
οποία σουτάρουν οι παίκτες, κατόπιν υποδείξεως των διαιτητών (ενώ ο χρόνος 
έχει διακοπεί) µετά από φάουλ ή τεχνική ποινή.  
 
Παραβάσεις 
Υπεύθυνοι για τις παραβάσεις είναι οι 3 διαιτητές.  
Βασικότερες παραβάσεις στο µπάσκετ είναι:  

 το φάουλ, που είναι η βίαιη παρενόχληση ενός παίκτη από κάποιον 
αντίπαλό του, µε τρόπο που διαφεύγει από τα αθλητικά πλαίσια. Ο 
αµυνόµενος µπορεί να παρεµποδίσει τον επιτιθέµενο χρησιµοποιώντας 
µόνο τον κορµό του. Ο αθλητής που κάνει 5 φάουλ σε έναν αγώνα, 
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αποβάλλεται από αυτόν και δεν µπορεί να επανέλθει στο γήπεδο (στα 6  
φάουλ είναι η αποβολή στο NBA).  

 Τα βήµατα συµβαίνουν όταν ένας παίκτης κάνει περισσότερα από 2 
βήµατα κρατώντας την µπάλα, χωρίς να κάνει ντρίµπλα ή όταν κουνήσει 
τα πόδια του αφού έχει σταµατήσει κρατώντας την µπάλα µε τα δύο 
χέρια. 
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3.ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
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, Δημήτρη Λέζο και 
Κωνσταντίνο Καλούδη. Δύο 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 
'ʼρης, 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 'Αρη. 
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. Ηταν 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 
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4.ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
 
Στις ΗΠΑ το ΝΒΑ είναι το πιο γνωστό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης. Σε αυτή τη 
διοργάνωση, μετέχουν οι καλύτεροι παίκτες σε όλο τον κόσμο,καθώς και πολλοί 
γνωστοί Ευρωπαίοι (και όχι μόνο) παίκτες, όπως οι Ντιρκ Νοβίτσκι Τόνι 
Πάρκερ,Πάου Γκασόλ κ.ά.Παλαιότερα συμμετείχαν και άλλοι γνωστοί Ευρωπαίοι 
παίκτες,όπως ο Ντράζεν Πέτροβιτς,γνωστός με το ψευδώνυμο «Μότσαρτ»,ο Τόνι 
Κούκοτς,ο Άρβιντας Σαμπόνις,o Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς και άλλοι.Τώρα ξεχωρίζουν 
οι Κόμπι Μπράιαντ και Λεμπρόν Τζέιμς ενώ παλιότερα μεγάλα ονόματα αμερικάνων 
που συμμετείχαν ήταν μεταξύ άλλων ο Μάικλ Τζόρνταν,ο Λάρι  Μπέρντ και ο 
Μάτζικ Τσόνσον.Η Dream Team δηλαδή η εθνική ομάδα των Η.Π.Α. έχει κατακτήσει 
4 χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και άλλες πολλές 
διακρίσεις.Μάλιστα, στο ΝΒΑ αγωνίζεται και ο Ελληνοαμερικανός Κώστας Κουφός 
για τους Denver Nuggets 
 
5.ΕΥΡΩΠΗ 
Η καλαθοσφαίριση στην Ευρώπη έχει τεράστια ιστορία και πλήθος σπουδαίων 
αθλητών έχουν περάσει από τα ευρωπαϊκά γήπεδα. 
Καλύτεροι Ευρωπαίοι καλαθοσφαιριστες τα τελευταία χρόνια θεωρούνται 

 ο Ντιρκ Νοβίτσκι (Γερμανία),  

 ο Πάου Γκαζόλ (Ισπανία), 

 ο Τόνι Πάρκερ (Γαλλία), 

 ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο (Ισπανία), 

  ο Αντρέι Κιριλένκο(Ρωσία), 

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. 
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 ο Θοδωρής Παπαλουκάς(Ελλάδα), ο Δημήτρης Διαμαντίδης (Ελλάδα)και ο 
Βασίλης Σπανούλης(Ελλαδα). 

 
Αυτή τη στιγμή στην ήπειρο λαμβάνουν χώρα οι εξής διεθνείς διασυλλογικές 
διοργανώσεις: 

 Ευρωλίγκα, 

 EuroCup  

 EuroChallenge 
 

Τα καλύτερα εγχώρια πρωταθλήματα είναι  

 της Ισπανίας, 

 της Ελλάδας  

 της Ιταλίας. 
 
Το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι αρκετά ανταγωνιστικό τα τελευταία χρόνια.Επίσης,στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2006 η Ελλάδα και η Ισπανία ήρθαν αντιμέτωπες στον 
τελικό.  
 
Μεγάλες ομάδες της Ευρώπης είναι  

 ο Παναθηναϊκός, 

 η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, 

 ο Ολυμπιακός, 

 η Μακάμπι Τελ Αβίβ, 

 η Μπαρτσελόνα  

 η Ρεάλ Μαδρίτης.  
 
Καλύτερος παίχτης στην Ελλάδα έχει ανακηρυχτεί ο Νικος Γκάλης. Τον έχουν 
κατάταξει πρώτο στους 10 καλύτερους παίχτες στην Ελλάδα με βάση την εθνική 
ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης. Το 2007 τιμήθηκε με το μετάλλιο τιμής στην 
Ευρωλίγκα και έγινε μέλος του ευρωπαϊκού Hall of Fame της FIBA κατά την πρώτη 
επιλογή του θεσμού. Το 2013 έγινε υποψήφιος για να ενταχθεί στο Hall of Fame του 
NBA όπου και εντάθηκε με όλες της τιμές που του αρμόζουν... 
 

6.ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ 

 

 Σοβιετική ένωση-Ελλάδα (Τελικός Ευρωμπάσκετ ’87) 

 Γαλλία-Ελλάδα (Ημιτελικός Ευρωμπάσκετ 2005) 

 ΗΠΑ-Ελλάδα (Ημιτελικός Μουντομπάσκετ 2006)  
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7. ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ 

Νίκος Γκάλης 

 

 
 
Ο μεγαλύτερος σκόρερ όλων των εποχών στην Ευρώπη.  Ο Νίκος Γκάλης γεννήθηκε 
στις 23/7/1957.στο Νιου Τζέρσεϊ από Έλληνες γονείς.  Ξεκίνησε ως μποξέρ αλλά αντί 
να γρονθοκοπεί τους αντιπάλους του προτίμησε να... βασανίζει τα καλάθια.  Και το 
έκανε με μοναδική μαεστρία.  Παίκτης ορχήστρα, ικανός να καταστρέψει κάθε 
αμυντικό σύστημα. 
 
Πρώτος σκόρερ σε τέσσερα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, σ' ένα παγκόσμιο, τρία 
τσάλεντζ ράουντ και αντίστοιχα προολυμπιακά τουρνουά.  Σε διάστημα 11 χρόνων 
(1980-1991) έπαιξε 168 φορές και σημείωσε 5.130 πόντους.  Κόντρα στον Παναμά 
στο Μουντομπάσκετ του 1986 πέτυχε 53 πόντους, ενώ 52 είχε πετύχει στο τσάλεντζ 
ράουντ του 1984 κόντρα στην Πολωνία.  Στη συλλογή του έχει ένα χρυσό κι ένα 
αργυρό μετάλλιο από τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 1987 και 1989. 
 
Αντίστοιχα επιτεύγματα έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα: Έντεκα φορές πρώτος 
σκόρερ και πρώτος σκόρερ όλων των εποχών, 8 φορές πρωταθλητής, 5 φορές 
κυπελλούχος.  Έπαιξε σε τέσσερα φάιναλ φορ του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, χωρίς 
πάντως να κατακτήσει τίτλο. 
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LeBron Raymone James 

 

 

 
Ο ΛεΜπρόν Ρέιμον Τζέιμς (αγγλ.: LeBron Raymone James, γενν. στις 30 Δεκεμβρίου 
του 1984) είναι Αμερικανός επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής που αγωνίζεται ως 
σμολ φόργουορντ με τους Μαϊάμι Χιτ στο ΝΒΑ. Είναι δύο φορές πρωταθλητής ΝΒΑ 
(2012, 2013), δύο φορές MVP των τελικών (2012, 2013), τέσσερις φορές MVP του 
NBA (2009, 2010, 2012, 2013), πρώτος σκόρερ του NBA (2008), NBA Rookie της 
Χρονιάς (2004) και χρυσός Ολυμπιονίκης. Είναι επίσης ο πρώτος σκόρερ όλων των 
εποχών για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς. 
Στα 18 του μόλις, μετά την αποφοίτησή του από το σχολείο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης St. Vincent–St. Mary High School στη γενέτειρά του Άκρον στο Οχάιο, 
επιλέχτηκε στο νούμερο 1 του Ντραφτ του 2003 από τους Κλήβελαντ Καβαλίερς. 
Οδήγησε την ομάδα στην πρώτη της εμφάνιση σε τελικούς NBA το 2007, χάνοντας 
όμως από τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Το 2010 Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μετεγγράφηκε στους 
Μαϊάμι Χιτ αφού έμεινε ελεύθερος από τους Κλήβελαντ Καβαλίερς. Στην πρώτη του 
σεζόν στο Μαϊάμι, η ομάδα έφτασε στα τελικά, αλλά έχασε από τους Ντάλας 
Μάβερικς. Το 2012 κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα, όταν το Μαϊάμι νίκησε 
τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, κερδίζοντας το βραβείο MVP των τελικών για τις 
επιδόσεις του. Το 2013, κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο και βραβείο MVP 
των τελικών απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς. 
 
ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ 
Σε σχέση με τον αθλητισμό ασχοληθήκαμε και με το θέμα του ελεύθερου χρόνου. 
Είναι γεγονός πως οι νέοι σήμερα δε διαθέτουν ουσιαστικό ελεύθερο χρόνο, καθώς 
οι απαιτήσεις του σχολείου είναι πολλές. Όταν όμωε διαθέτουν ελεύθερο χρόνο, 
τον αφιερώνουν για να αθληθούν;  
   Ελεύθερος χρόνος καλείται ο χρόνος που διαθέτει ο άνθρωπος, για να αναπαυθεί, 
να προαγάγει το πνεύµα του, να καλλιεργήσει τα ταλέντα του, να αξιοποιήσει τις 
κλίσεις του.). Ο ελεύθερος χρόνος, συνεπώς, είναι το σύνολο των ασχολιών στις 
οποίες το άτοµο µπορεί να επιδοθεί σε κάτι µε τη θέλησή του Αναφορικά µε τη 
διάθεση του ελεύθερου χρόνου πρέπει να γνωρίζουµε πωςδιαφοροποιείται 
ανάλογα µε την ηλικία, το φύλο, το µορφωτικό επίπεδο, το χαρακτήρα και την 
οικονοµική κατάσταση των ατόμων. Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε τα 
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αποτελέσματα μιας έρευνας σχετικά με την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου από 
τους νέους(Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων ,Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Ξανθάκη Μ., 
Καναβού Ε.). 
 
Γράφημα 1: Ώρες που οι έφηβοι παρακολουθούν τηλεόραση τις ημέρες του 
σχολείου ανά ηλικία.(%) 
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Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων είναι σημαντικός για την κοινωνικοποίηση τους, 
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και τη διαμόρφωση της ταυτότητας τους, ο 
οποίος συνδέεται με τη ψυχική και σωματική ανάπτυξη και υγεία .Οι ίδιοι 
επιλέγουν να ασχολούνται με καθιστικές δραστηριότητες ή τη σωματική άσκηση 
συχνή σωματική άσκηση έχει θετικές επιπτώσεις τόσο στη σωματική όσο και στην 
ψυχική υγεία των εφήβων. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι έφηβοι που ασχολούνται 
καθημερινά για 60 λεπτά με τν σωματική άσκηση έχουν καλύτερες επιδόσεις στο 
σχολείο, αυτοεκτίμηση, ομαλή διαχείριση άγχους σε σχέση με εκείνους που 
ασκούνται λιγότερο συχνά ή και καθόλου .Τέλος, η ενασχόληση με τον αθλητισμό 
αποτελεί προστατευτικό παράγοντα για την έναρξη χρήσης και κατάχρησης αλκοόλ 
και καπνού τόσο στην εφηβεία όσο και στην ενήλικη ζωή.  
 
 
Γράφημα 2:Έφηβοι που ασκούνται σωματικά τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα. 
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                                                        ΤΕΛΟΣ 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Α2: 

 Ιωαννίδου Μαρία 

  Ιωσηφίδης Αλέξανδρος 

  Κανάκη Ερμιόνη 

  Κιουσόγλου Γιάννης 

 Μαυρίδης Δημήτρης  
 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 http://www.epipsi.gr/pdf/2011/06_HBSC_2010_EPIPSI_2011.pdf  

 NBA 
 www. el.wikipedia.org/... 

 http://www.basket.gr/eok/history/gbasket.asp 

 

http://www.epipsi.gr/pdf/2011/06_HBSC_2010_EPIPSI_2011.pdf

