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ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ 

"Η κολύμβηση στην Ολυμπιάδα έχει περάσει πολλά "κύματα": από τεχνητές 
δεξαμενές σε λιμάνια σε πισίνες 50 μέτρων με ελεγχόμενη θερμοκρασία και 
διαδρομές ειδικές για την ελαχιστοποίηση του κυματισμού στην γενικά αποδεκτή 
έκφραση του ως το πιο glamorous άθλημα στην Ολυμπιάδα". 
"Ξεκινώντας από τη Μαρίνα της Ζέας το 1896, στο Παρίσι στον Σηκουάνα το 1900, 
σε πισίνα 100 μέτρων ειδικά διαμορφωμένη μέσα σε αθλητικό στίβο το 1908.  

Τα αγωνίσματα ξεκίνησαν από τα 100 μέτρα για τους έλληνες ναύτες το 1896, στα 
υποβρύχια αγωνίσματα με διάφορα εμπόδια το 1900 και κατέληξαν στα 32 
αγωνίσματα για άντρες και γυναίκες που ισχύουν μέχρι σήμερα".   

 

 

1.ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 
Οι αγώνες γίνονται σε πισίνες των 25 ή 50 μέτρων. Το πρόγραμμα των Ολυμπιακών 
αγώνων περιλαμβάνει 26 ατομικά αγωνίσματα και 6 σκυταλοδρομίες, για άνδρες 
και γυναίκες, σε πισίνα 50 μέτρων. Το ελεύθερο, το ύπτιο, το πρόσθιο, η πεταλούδα 
και η μικτή ατομική, είναι τα ατομικά αγωνίσματα που μαζί με τις σκυταλοδρομίες 
(ελεύθερο και μικτή ομαδική), είναι τα στυλ της κολύμβησης που περιλαμβάνονται 
στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα. 
1.1Ελεύθερο 
Αγωνίσματα: 50 - 100 - 200 - 400 - 800 & 1.500μ 
Τα 800μ. είναι αγώνισμα μόνο για τις γυναίκες, ενώ τα 1.500μ. μόνο για τους 
άνδρες. 
Θεωρείται το τέλειο είδος κολύμβησης ταχύτητας και είναι το γρηγορότερο και 
πλέον δημοφιλές από τα υπόλοιπα. Τεχνικά, στην ελεύθερη κολύμβηση, οι αθλητές 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε στιλ θεωρούν καλύτερο (εκτός από τη 
μικτή). 
Συνήθης λόγος ακύρωσης κολυμβητή, είναι όταν κατά τη διάρκεια της κολύμβησης, 
ακουμπήσει τη διαδρομή ή παρενοχλήσει συναθλητή του. 
1.2 Ύπτιο 
Αγωνίσματα: 100 - 200μ. 
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Συνήθης λόγος ακύρωσης κολυμβητή, είναι, όταν κατά τη διάρκεια του 
γλιστρήματος μετά την εκκίνηση ή τη στροφή, περάσει την γραμμή των 15 μέτρων. 
1.3 Πρόσθιο 
Αγωνίσματα: 100 - 200μ. 
Είναι ένα αρκετά περίπλοκο στιλ κολύμβησης. Απαιτεί υψηλότατη δαπάνη 
ενέργειας και τέλειο συγχρονισμό κινήσεων μεταξύ χεριών και ποδιών. Αν ο 
αθλητής χάσει τον συγχρονισμό του, θεωρείται ότι κολυμπά ελεύθερα και 
ακυρώνεται. 
Συνήθης λόγος ακύρωσης κολυμβητή, είναι όταν κατά τη διάρκεια της στροφής, 
ακουμπήσει τον τοίχο με το ένα χέρι ή να χρησιμοποιήσει αντικανονική ποδιά. 
1.4 Πεταλούδα 
Αγωνίσματα: 100 - 200μ. 
Συνήθης λόγος ακύρωσης κολυμβητή, είναι όταν κατά τη διάρκεια της στροφής, 
ακουμπήσει με το ένα χέρι ή χρησιμοποιήσει αντικανονική ποδιά. 
1.5 Μικτή Ατομική 
Αγωνίσματα: 200 - 400μ. 
Στα αγωνίσματα της μικτής ατομικής, ο αθλητής αγωνίζεται σε ίσες αποστάσεις, σε 
όλα τα στυλ της κολύμβησης. Αυτό το αγώνισμα συνδυάζει τεχνική, ταχύτητα και 
αντοχή. Η σειρά που ακολουθείται είναι: πεταλούδα, ύπτιο, πρόσθιο και ελεύθερο. 
1.6 Σκυταλοδρομίες 
Αγωνίσματα: 4Χ100μ. ελεύθερο, 4Χ100μ. μεικτή ομαδική και 4Χ200μ. ελεύθερο. 
Στις σκυταλοδρομίες, κάθε κολυμβητής κολυμπά ένα στυλ. Η σειρά των στυλ είναι: 
ύπτιο, πρόσθιο, πεταλούδα και ελεύθερο. Οι αλλαγές κατά τη διάρκεια των 
σκυταλοδρομιών, είναι έγκυρες όταν τα πόδια του αθλητή που πρόκειται να 
αγωνιστεί 'ξεκολλήσουν' από το βατήρα τη στιγμή που τα δάκτυλα του αθλητή που 
κολυμπά αγγίξουν τον τοίχο. Εάν ο αθλητής που πρόκειται να αγωνιστεί ξεκινήσει 
νωρίτερα, η ομάδα του ακυρώνεται.  

 

                    

   2.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Οι αθλητές φορούν μαγιό, σκουφάκι και προστατευτικά γυαλιά για να 

προστατεύουν τα μάτια τους και να έχουν καλύτερη όραση μέσα στο νερό. 

Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν ή να φορέσουν οτιδήποτε μπορεί να αυξήσει 

την ταχύτητα, την ικανότητα να επιπλέουν, ή την αντοχή τους. Ξυρίζουν όλο το 
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σώμα τους πριν από τις σημαντικές διοργανώσεις, έτσι ώστε να "νιώσουν" τις 

κινήσεις τους μέσα στο νερό και να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο                      

3.ΙΣΤΟΡΙΑ  

Η κολύμβηση εκτιμήθηκε από την αρχαιότητα ως μέσο φυσικής άσκησης και 

ψυχαγωγίας. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την κολυμβητική 

τέχνη, όπως μαρτυρούν οι αμφορείς και οι τοιχογραφίες του 1600 πΧ που 

βρέθηκαν. Την περίοδο αυτή κολυμβητές προσθίου και ελευθέρου απεικονίζονται 

σε αργυρό 'ρητό' των Μυκηνών. Στην Οδύσσεια ο Όμηρος εξυμνεί τις κολυμβητικές 

ικανότητες του Οδυσσέα ο οποίος, όταν το πλοίο του βυθίστηκε, κατάφερε να 

φτάσει κολυμπώντας μέχρι το νησί των Φαιάκων. Ωστόσο το άθλημα της 

κολύμβησης δεν περιλαμβάνονταν στα επίσημα αγωνίσματα των αρχαίων 

Ολυμπιακών αγώνων. 

Οι πρώτοι κολυμβητικοί όμιλοι δημιουργούνται στη Μεγάλη Βρετανία το 1837, 

όπου και ξεκινάνε οι πρώτοι κολυμβητικοί αγώνες. Οι περισσότεροι κολυμβητές 

κολυμπούσαν την πρόσθια κολύμβηση και διάφορες παραλλαγές της. 

Η κολύμβηση είναι παρούσα σε όλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα αρχικά 

αγωνίσματα ήταν το ελεύθερο κρόουλ) και το πρόσθιο. Το ύπτιο προστέθηκε στους 

Αγώνες του 1904. Το 1940 οι κολυμβητές του προσθίου ανακάλυψαν πως 

μπορούσαν να πάνε πιο γρήγορα κινώντας τα χέρια τους συγχρόνως πίσω από το 

κεφάλι τους, το οποίο αργότερα εξελίχθηκε στο στυλ της πεταλούδας. 

Στην Ολυμπιάδα του 1896, το αγώνισμα της κολύμβησης διεξάγεται στη θάλασσα 

και πιο συγκεκριμένα στον κόλπο της Ζέας, στον Πειραιά και το παρακολουθούν 

περίπου 40.000 θεατές. Το πρόγραμμα των αγώνων περιελάμβανε τα αγωνίσματα 

των 100μ, 500μ. και 1.500μ. Πρώτος Ολυμπιονίκης αναδεικνύεται ο Ούγγρος Alfred 

Hajos. Στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου το 1908, το άθλημα της κολύμβησης 

διεξάγεται σε πισίνα 100μ., ενώ στην Ολυμπιάδα του 1924 στο Παρίσι, οι αγώνες 

πραγματοποιούνται σε πισίνα 50μ. 

Στη σύγχρονη Ολυμπιάδα της Αθήνας το 1896, στο άθλημα της κολύμβησης, 

συμμετείχαν μόνον άνδρες αθλητές, ενώ οι γυναίκες κολυμβήτριες θα εμφανιστούν 

μετά από 16 χρόνια στους Ολυμπιακούς αγώνες της Στοκχόλμης, το 1912. Οι άντρες 

και οι γυναίκες αγωνίζονται περίπου στα ίδια αγωνίσματα, με μοναδική διαφορά το 

κλασσικό αγώνισμα απόστασης όπου για τις γυναίκες είναι 800μ μέτρα και 1.500 

για τους άντρες αντίστοιχα. 

 3.1 ΕΛΛΑΔΑ  

Εξετάζοντας την εξέλιξη της Ελληνικής κολύμβησης στα νεότερα χρόνια, συναντάμε 

στα 1837 το πρώτο εγχειρίδιο, με την ονομασία "Περίληψη της Γυμναστικής" στο 

οποίο ο Γυμναστικός Γεώργιος Παγών, άνθρωπος με αγάπη για την Φυσική Αγωγή 
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και με κλασική μόρφωση ταξινομεί και αναλύει σε ιδιαίτερο κεφάλαιο "Περί του 

ψυχρολουτείν και κολυμβάν" τα μέχρι τότε γνωστά είδη κολύμβησης, α) Το 

κολυμβάν επί το στήθος, δηλαδή το πρόσθιο, β) Το κολυμβάν επί τα νώτα, δηλαδή 

το Ύπτιο. Στην εποχή αυτή η κολύμβηση στη χώρα μας δεν έχει ακόμα πάρει έννοια 

αγωνιστική και οι Έλληνες κολυμπούν για ψυχαγωγία.  

Προ των Ολυμπιακών Αγώνων των Αθηνών του 1896 ο Ιωάννης Χρυσάφης 

διοργανώνει τα Τήνεια στα οποία περιλαμβάνονται και αγωνίσματα κολύμβησης, 

στους δε Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 που έγιναν στον Φαληρικό όρμο, 

συμμετέχουν αρκετοί Έλληνες οι οποίοι αποσπούν διακρίσεις όπως ο Αντώνιος 

Πεπανός και άλλοι. Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. περιλαμβάνει στην δύναμη του την κολύμβηση, σαν 

η μοναδική Ομοσπονδία αθλημάτων στη χώρα, μέχρι το 1927 οπότε και ιδρύεται η 

Ε.Κ.Ο.Φ. για τα αθλήματα του υγρού στίβου, και την ίδια χρονιά τελούνται οι 

πρώτοι Πανελλήνιοι Αγώνες. σημαντικα είναι  τα έτη 1940 και 1959, για την εξέλιξη 

της Ελληνικής κολύμβησης οπότε εγκαινιάζεται το Ολυμπιακό κολυμβητήριο και το 

πρώτο σκεπαστό αυτό της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, καθώς και το 1970 που το 

Ολυμπιακό κολυμβητήριο λειτουργεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους με 

θερμαινόμενο νερό. Η καθιέρωση των Βαλκανικών Αγώνων κολύμβησης, 

υδατοσφαίρισης, καταδύσεων Ανδρών - Γυναικών το 1969, και αυτή των Νέων - 

Νεανίδων το 1971 απετέλεσαν σημαντικα γεγονοντα στην οργάνωση και ανάπτυξη 

της αγωνιστικής κολύμβησης. Η κολύμβηση με την ανάπτυξη που παρουσιάζει 

αποτελεί το δημοφιλέστερο από πλευράς θεατών και μαζικότερο από πλευράς 

αθλουμένων ατομικό άθλημα μετά τον κλασικό αθλητισμό. 

 Η Ελληνική κολύμβηση αποτελείται από ταλαντούχους αθλητές . Ένας από αυτούς 

είναι και ο Σπύρος Γιαννιώτης. 

3.1.2 Σπύρος Γιαννιώτης  

Ήταν 5ος και 7ος ολυμπιονίκης (2004) της κολύμβησης, ο μοναδικός Έλληνας με 

τριπλή παρουσία σε τελικούς Ολυμπιακών Αγώνων στην κολύμβηση. Ανήκει 

στον Ολυμπιακό. Προπονητής του είναι ο Νίκος Γέμελος. [1] To 2011 κατέκτησε το 

παγκόσμιο πρωτάθλημα 10 χλμ σε ανοιχτό νερό και αναδείχθηκε Αθλητής της 

Χρονιάς από τον ΠΣΑΤ. Κατόπιν επιλέχθηκε από τη FINA ως υποψήφιος για 

κορυφαίος αθλητής στον κόσμο για το 2012 στην ανοιχτή θάλασσα.Γεννήθηκε 

στο Λίβερπουλ στις 19 Φεβρουαρίου 1980 και πρώτη του ομάδα ήταν ο Ν.A.O.K. 

(Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Κέρκυρας). Αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε 

Ολυμπιακούς Αγώνες το 2000. Ήταν έβδομος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της 

Φουκουόκας το 2001. Το 2003 κέρδισε χάλκινο μετάλλιο στα 4Χ200μ. ελεύθερο στο 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.Στην Ολυμπιάδα της Αθήνας, ύστερα από 108 χρόνια, 

ήταν η μία από τις 3 πρώτες ελληνικές παρουσίες σε ολυμπιακούς τελικούς, στις 14 

http://el.wikipedia.org/wiki/2004
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82_(%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B7%CF%83%CE%B7)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82#cite_note-1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%A3%CE%91%CE%A4
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%A3%CE%91%CE%A4
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%B2%CE%B5%CF%81%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/19_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1980
http://el.wikipedia.org/wiki/2000
http://el.wikipedia.org/wiki/2001
http://el.wikipedia.org/wiki/2003
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_2004
http://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
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Αυγούστουτου 2004. Ο Γιαννιώτης έκανε πανελλήνια επίδοση το πρωί στα 400 μ. 

ελεύθερο με 3.48.77 (πέρασε έβδομος) και το βράδυ στον τελικό είχε τον ίδιο χρόνο 

και κατέλαβε την ίδια θέση. Έτσι, αναδείχθηκε 7ος ολυμπιονίκης.Ξανά στα 400μ. 

ελεύθερο κέρδισε 1 αργυρό μετάλλιο με 3:51.84 στους Μεσογειακούς Αγώνες 

του 2005, στην Αλμερία. Στους ίδιους αγώνες κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 

1.500μ. ελεύθερο, με επίδοση 15 λεπτά 24.84 και την τρίτη θέση στα 800 μέτρα 

ελεύθερο, αφού στον τελικό κάλυψε την απόσταση σε 8 λεπτά 03.60. Toν Ιούλιο 

του 2006, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Βουδαπέστη, δεν μπόρεσε 

να αποφύγει την όγδοη και τελευταία θέση του τελικού στα 400μ. ελεύθερο 

ανδρών. Ο πρωταθλητής σημείωσε επίδοση 3:51.40, αρκετά πάνω από το 

πανελλήνιο ρεκόρ (3:48.67) που πέτυχε στον προκριματικό. 

3.1.3 Επιστροφή στις επιτυχίες 

Στις 18 Μαρτίου του 2007 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο 12ο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα υγρού στίβου, στη Μελβούρνη, στον πρώτο αγώνα της καριέρας του 

σε ανοιχτή θάλασσα. Ήταν 3ος στα 5 χλμ και με την επιτυχία του αυτή, χάρισε στη 

χώρα μας το τρίτο της μετάλλιο στην ιστορία του θεσμού, μετά το χρυσό του Άρη 

Γρηγοριάδη και το χάλκινο της εθνικής ανδρών υδατοσφαίρισης στο Μόντρεαλ. 

Κάλυψε την απόσταση σε 56 λεπτά, 56 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα, υστερώντας 

κατά επτά δεύτερα του νικητή, Γερμανού Τόμας Λουρτς (56:49.6). 

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ανοιχτής θάλασσας, που διεξήχθη στην Κίνα, το 2007 ο 

Σπύρος Γιαννιώτης κατέκτησε αργυρό μετάλλιο στις 23 Σεπτεμβρίου, καθώς ήταν 

2ος με χρόνο 43.19.56. Έναν μήνα μετά, στους Διεθνείς Στρατιωτικούς Αγώνες στο 

Χαϊντεραμπάντ της Ινδίας, ο αθλητής κατέκτησε ένα χρυσό και δύο ασημένια 

μετάλλια στα 1.500μ.ελ., στα 4Χ200 και στα 400μ. ελεύθερο, αντίστοιχα. Μάλιστα 

στα 1.500 μέτρα ελεύθερο σημείωσε χρόνο 15:16.50, που είναι ρεκόρ αγώνων. 

Ο Γιαννιώτης ήταν στον κατάλογο των υποψηφίων για τον τίτλο του καλύτερου 

Ευρωπαίου κολυμβητή ανοιχτής θαλάσσης για το 2007. Τα αποτελέσματα της 

σχετικής ψηφοφορίας ανακοινώθηκαν από τη LEN κατά τη διάρκεια του 

ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που διεξήχθη το Μάρτιο του2008 στην Ολλανδία. [3] 

Τον Μάιο του 2008 εξασφάλισε την παρουσία του στο αγώνισμα των 10 χλμ. 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση στο 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας, που διεξήχθη 

στη Σεβίλλη. Ο πρωταθλητής πέτυχε χρόνο 1 ώρα 53:39.1.[4] 

Τον Ιούλιο του 2009 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 

στη Ρώμη στα 5 χλμ. ανοιχτής θάλασσας.[5] Το 2011 στο Παγκόσμιο Κύπελλο 

http://el.wikipedia.org/wiki/2004
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του Σετούμπαλ (Πορτογαλία) , ο αθλητής κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στα 10 

χλμ. [6] Την ίδια χρονιά, και συγκεκριμένα τον Ιούλιο, αναδείχθηκε Παγκόσμιος 

Πρωταθλητής στα 10 χλμ. ανοιχτής θαλάσσης στη Σαγκάη.[7] Στην ίδια διοργάνωση 

κατέκτησε και αργυρό μετάλλιο στα 5 χλμ. ανοικτής θάλασσας. [8] 

Το 2013 ο πρωταθλητής από την Κέρκυρα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 10χλμ. 

ανοιχτής θαλάσσης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βαρκελώνης.[9]. Έγινε ο 

μεγαλύτερος σε ηλικία παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία ανοικτής 

θάλασσας.[10] 

Ολυμπιακοί Αγώνες 2008 

Ο αθλητής αγωνίστηκε στον τελικό των 10 χλμ. ανοικτής θαλάσσης 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο και κατέλαβε τη 17η θέση με 

χρόνο 1:52.20[11]. 

Ολυμπιακοί Αγώνες 2012 

Ο αθλητής αγωνίστηκε στον τελικό των 10 χλμ. ανοικτής θαλάσσης 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο τερμάτισε τέταρτος με 1:50:05.3 

Tον Αύγουστο του 2013 ο Σπύρος Γιαννιώτης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη 

Βαρκελώνη  στα 10χλμ ανοικτής θάλασσας  
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4. MICHAEL PHELPS  

 

                                

Πλέον ως καλύτερoς κολυμβητής όλων των εποχών θεωρείται ο αμερικανός 

κολυμβητής  Μάικλ Φελπς (Michael Fred Phelps) . Ο Μάικλ Φελπς  

είναι Αμερικανός πρωταθλητής και Ολυμπιονίκης της κολύμβησης, κάτοχος 

παγκοσμίων επιδόσεων σε πολλά αγωνίσματα. Έχει κατακτήσει 22 μετάλλια σε 

Ολυμπιακούς Αγώνες, εκ των οποίων τα 18χρυσά, 2 ασημένια και 2 χάλκινα. Από 

αυτά, τα 8 (6 χρυσά, 2 χάλκινα) τα κέρδισε στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

του 2004 στηνΑθήνα και τα 8 (όλα χρυσά και 7 από αυτά πετυχαίνοντας παγκόσμιο 

ρεκόρ) στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο. 

Έτσι, ξεπέρασε το ρεκόρ των περισσότερων χρυσών μεταλλίων σε μία μόνο 

διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων, με 8 χρυσά, ρεκόρ που κατείχε από 

την Ολυμπιάδα του 1972 ο επίσης Αμερικανός κολυμβητής Μαρκ Σπιτς με 7 χρυσά. 

8 μετάλλια σε μία Ολυμπιάδα έχει κερδίσει και ο Σοβιετικός γυμναστής Αλεξάντερ 

Ντιντιάτιν, δεν ήταν όμως όλα χρυσά. Συνολικά σε 2 Ολυμπιάδες έχει κερδίσει 16 

μετάλλια και υπολείπεται κατά 2 από τη Σοβιετική γυμνάστρια Λαρίσα Λατίνινα που 

έχει κερδίσει συνολικά 18 (9 χρυσά) σε 3 Ολυμπιάδες. Τα 14 χρυσά του όμως, είναι 

ρεκόρ όλων των Ολυμπιάδων. 

Έχει τιμηθεί με το Παγκόσμιο Βραβείο του Κολυμβητή της Χρονιάς τα έτη 2003, 

2004, 2006, 2007 και του Αμερικανού Κολυμβητή της Χρονιάς τα έτη 2001, 2002, 

2003, 2004, 2006 και 2007. 

Ο Φελπς κατέχει 32 παγκόσμια ρεκόρ (26 ατομικά και 6 στη σκυταλοδρομία). 

Γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου του 1985 και μεγάλωσε στη Βαλτιμόρη της 

πολιτείας Μέριλαντ. Το 2003 αποφοίτησε από το Λύκειο του Τάουσον.[1] Οι γονείς 

του χώρισαν το 1994. Έχει το ψευδώνυμο «MP» και δύο μεγαλύτερες αδερφές, τη 

Γουίτνι και τη Χίλαρι, οι οποίες αμφότερες ασχολήθηκαν με την κολύμβηση. 
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%9D%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BD&action=edit&redlink=1
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Σε νεαρή ηλικία, ο Φελπς διαγνώστηκε με υπερκινητική διαταραχή έλλειψης 

προσοχής (ADHD). Ξεκίνησε την κολύμβηση σε ηλικία 7 ετών, κατά ένα μέρος 

μιμούμενος τις αδερφές του και κατά ένα άλλο μέρος για να εκτονώσει την 

αστείρευτη ενέργειά του. Σύντομα προόδευσε στο άθλημα του και στην ηλικία των 

10 ήταν κάτοχος εθνικού ρεκόρ στην ηλικιακή του κατηγορία. Ακολούθησαν 

επιπλέον επιδόσεις, με κορύφωση την πρόκρισή του στους Θερινούς Ολυμπιακούς 

Αγώνες του 2000 σε ηλικία 15 ετών.[2] 

Το Νοέμβριο του 2004 συνελήφθη οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ στο 

Σαλίσμπερι του Μέριλαντ[3]. Παραδέχθηκε την ενοχή του και τέθηκε υπό 

αστυνομική επιτήρηση για 1,5 χρόνο, του επιβλήθηκε πρόστιμο 250 δολαρίων και 

υποχρεώθηκε να μιλήσει σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου για την κατανάλωση 

ποτών και την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως επίσης υποχρεώθηκε να 

παρακολουθήσει μία συνάντηση της οργάνωσης «Μητέρες Εναντίον της Οδήγησης 

υπό την επήρεια Αλκοόλ». 

Την περίοδο από το 2004 ως το 2008, ο Φελπς σπούδασε αθλητικό μάρκετινγκ και 

Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, στο Αν Άρμπορ. 

Στις αρχές του 2009 ο Φελπς τιμωρήθηκε με τρίμηνο αποκλεισμό από την 

αμερικανική κολυμβητική ομοσπονδία[6] έπειτα από τη δημοσίευση φωτογραφίας 

στο βρετανικό Τύπο [7], η οποία τον δείχνει να καπνίζει μαριχουάνα.[8] Η 

εταιρεία Kellogg's δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του.[9] 

Από την εφηβική του ηλικία ανήκε στην ομάδα της Βόρειας Βαλτιμόρης (North 

Baltimore Aquatic Club), με προπονητή τον Μπομπ Μπάουμαν. Στα 15 του χρόνια 

έλαβε μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες, το 2000 και έγινε ο νεαρότερος Αμερικανός 

έπειτα από 68 χρόνια που έλαβε μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο αγώνισμα της 

κολύμβησης. Παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε μετάλλιο, ήταν όμως 5ος στο 

αγώνισμα των 200 μέτρων πεταλούδα. Λίγους μήνες μετά κατέρριψε το παγκόσμιο 

ρεκόρ στα 200 μ. Πεταλούδα και έγινε σε ηλικία 15 ετών και 9 μηνών ο νεότερος 

κολυμβητής που πέτυχε ρεκόρ κόσμου στην ιστορία[10]. Στη συνέχεια κατέρριψε το 

δικό του ρεκόρ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ιαπωνία το 2001 (με 1:54.58). Στο 

εθνικό πρωτάθλημα στη Φλόριντα το 2002 πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μ. 

μικτής ατομικής. Το τελευταίο ρεκόρ το κατέρριψε με 4:09.09 το 2004. Την ίδια 

χρονιά κατέρριψε το ρεκόρ των 200μ. μικτής ατομικής (1:56.04). Στις 7 

Ιουλίου κατέρριψε το δικό του ρεκόρ στα 400 μ. μικτής ατομικής (4:08.41) στις 

δοκιμαστικές διοργανώσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BB_%CE%A6%CE%B5%CE%BB%CF%80%CF%82#cite_note-2
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8C%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BB_%CE%A6%CE%B5%CE%BB%CF%80%CF%82#cite_note-3
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BB_%CE%A6%CE%B5%CE%BB%CF%80%CF%82#cite_note-6
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BB_%CE%A6%CE%B5%CE%BB%CF%80%CF%82#cite_note-7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BB_%CE%A6%CE%B5%CE%BB%CF%80%CF%82#cite_note-8
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Kellogg_Company&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BB_%CE%A6%CE%B5%CE%BB%CF%80%CF%82#cite_note-9
http://el.wikipedia.org/wiki/2000
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BB_%CE%A6%CE%B5%CE%BB%CF%80%CF%82#cite_note-10
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/2001
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/2004
http://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85


ΑΘΛΗΣΗ: ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ 

 

 

Το 2004 έφυγε από το σύλλογό του Βόρειας Βαλτιμόρης και πήγε στην ομάδα 

Γούλφεραϊν, του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν 

5.   ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ  ΚΟΛYΜΒΗΣΗ  

Φαίνεται  σαν το πιο εύκολο και αβίαστο αγώνισμα στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, 
όμως η συγχρονισμένη κολύμβηση είναι πολύ διαφορετική από αυτό που φαίνεται 
έξω από το νερό. Απαιτεί δύναμη, αντοχή, ευλυγισία, χάρη και καλλιτεχνία, και 
ιδιαίτερη αντοχή στην αναπνοή. 
"Προκειμένου οι αθλήτριες να βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού για 
αρκετή ώρα και συγχρόνως να κάνουν χορευτικές ασκήσεις/φιγούρες ενώ 
παράλληλα να δείχνουν ευχάριστες και άνετες, χρησιμοποιούνται κάποιες 
"μέθοδοι".  

 Το κλιπάκι της μύτης εμποδίζει το νερό να εισέλθει από τη μύτη, βοηθώντας 
παράλληλα τις αθλήτριες να βρίσκονται για αρκετή ώρα κάτω από την 
επιφάνεια του νερού.  

 Η ζελατίνη κρατάει τα μαλλιά στην θέση τους, ενώ το make-up αναδεικνύει 
τα χαρακτηριστικά του προσώπου.  

 Τα υποβρύχια ηχεία μεταφέρουν την μουσική μέσα στην πισίνα, βοηθώντας 
τις αθλήτριες να μην χάνουν ούτε δευτερόλεπτο από τον συγχρονισμό τους"  

Η συγχρονισμένη κολύμβηση αποκαλείται συχνά και 'μπαλέτο μέσα στο νερό', 
για τις χορευτικές κινήσεις που συνοδεύονται με μουσική και το θεατρικό 
στοιχείο που τη χαρακτηρίζει.  

 5.  ΙΣΤΟΡΙΑ 
Η συγχρονισμένη κολύμβηση, εμφανίζεται στην Ευρώπη προς τα τέλη της δεκαετίας 
του 1890. Δραστηριότητες ψυχαγωγίας στο νερό έγιναν γνωστές από την 
Αυστραλέζα κολυμβήτρια Annette Kellerman (1886-1975) η οποία περιόδευε στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, κάνοντας ακροβατικά σε μία δεξαμενή με νερό. Η 
συγχρονισμένη κολύμβηση έγινε μετέπειτα γνωστή από την Αμερικάνα ηθοποιό 
Esther Williams, η οποία εκτελούσε μπαλέτο μέσα στο νερό σε πολλές ταινίες. 
Ως οργανωμένο άθλημα, αναπτύχθηκε μετά το 1950 και αναγνωρίστηκε από την 
FINA το 1952, με τους πρώτους διεθνείς αγώνες, να διοργανώνονται το 1955 
(Παναμερικανικοί). 
Έγινε επίσημο ολυμπιακό αγώνισμα στο Λος Άντζελες το 1984 με το ατομικό και το 
αγώνισμα του ντουέτο. Τα ίδια αγωνίσματα ίσχυαν μέχρι την Ολυμπιάδα της 
Ατλάντα το 1996 όπου αντικαταστάθηκαν με τον ομαδικό των 8 αθλητριών. Το 
πρόγραμμα των αγώνων του 2000 καθώς και των αγώνων της Αθήνας περιλαμβάνει 
το ντουέτο και το ομαδικό. 

6.  ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Η συγχρονισμένη κολύμβηση είναι ένα από τα λίγα αθλήματα που αγωνίζονται 
μόνο γυναίκες (μαζί με την ρυθμική γυμναστική και το softball). 
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Η συγχρονισμένη κολύμβηση γίνεται σε πισίνα, με διαστάσεις 30 μέτρα μήκος και 
20 μέτρα πλάτος. Το βάθος της πισίνας, πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα. Στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες η κάθε χώρα μπορεί να μετέχει σε ένα ντουέτο και σε ένα 
ομαδικό αγώνισμα.. 

6.1  Βαθμολογία 
Τεχνική άσκηση. περιλαμβάνει υποχρεωτικά στοιχεία που εκτελούνται σε ορισμένη 
σειρά με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια 2:20 λεπτά στο διπλό και 2:50 λεπτά στο 
ομαδικό. Ο τεχνικός βαθμός είναι το 50% και ο καλλιτεχνικός το 50% της συνολικής 
βαθμολογίας. 
Ελεύθερη άσκηση. Παρουσίαση μίας σύνθεσης που περιέχει τεχνικά στοιχεία της 
επιλογής τους, σε συνδυασμό με χορογραφία. Υπάρχει πάλι συγκεκριμένη χρονική 
διάρκεια 4 λεπτά στο διπλό και 5 λεπτά στο ομαδικό. Ο καλλιτεχνικός βαθμός είναι 
το 50% και ο τεχνικός βαθμός είναι το 50% της συνολικής βαθμολογίας. 
Οι βαθμοί των δύο παραπάνω ασκήσεων συνδυάζονται (τεχνική 50% και ελεύθερη 
50%) και βγαίνει η τελική κατάταξη. Οι αθλήτριες χάνουν 2 βαθμούς αν δεν 
εκτελέσουν τις τεχνικές ασκήσεις με τη σωστή σειρά ή αν πιαστούν από την άκρη 
της πισίνας. 

6.2  Εξοπλισμός 

 Μαγιό. Το μαγιό πρέπει να είναι κατάλληλο για αθλητικό γεγονός και δεν 
πρέπει να είναι διαφανές. 

  Συνδετήρας μύτης. Ένα μικρό κλιπάκι από σύρμα καλυμμένο με πλαστικό 
υλικό, δεν αφήνει το νερό να εισέλθει στο ιγμόρειο κατά την διάρκεια των 
υποβρύχιων κινήσεων. 

 Ζελατίνη. Όμοια με αυτή της μαγειρικής, είναι απαραίτητα για να συγκρατεί 
τα μαλλιά των αθλητριών καθώς κολυμπάνε. 

6.3  Ελλάδα 
Οι προσπάθειες για ανάπτυξη της Συγχρονισμένης κολύμβησης στην Ελλάδα 
άρχισαν από το 1985. Το 1989 όμως ήταν σταθμός για την ιστορία του αθλήματος, 
όταν η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΚΟΕ) πήρε την απόφαση να αναπτύξει 
το άθλημα αυτό στη χώρα μας σε εθνικό επίπεδο. Άρχισε  μία προσπάθεια με 
επίλεκτες αθλήτριες σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, όπως ο Βόλος - Κρήτη - 
Θεσσαλονίκη - Αθήνα, οι οποίες έκαναν προπόνηση με Ομοσπονδιακές 
προπονήτριες. Έτσι δημιουργήθηκαν τα πρώτα κλιμάκια Εθνικών Ομάδων. Το 1990 
πραγματοποιείται το Α΄ Πρωτάθλημα Συγχρονισμένης κολύμβησης Ανοικτής 
κατηγορίες στην Αθήνα. Το 1991 έρχεται στην Ελλάδα , η Ελληνικής καταγωγής 
πρωταθλήτρια Ρωσίας, Χριστίνα Θαλασσινίδου, η οποία στους Πανευρωπαϊκούς 
Αγώνες που έγιναν στην Αθήνα την ίδια χρονιά , κερδίζει το ασημένιο μετάλλιο , 
κάτι πρωτόγνωρο στον χώρο του υγρού στίβου το 1992 έχουμε την μεγάλη επιτυχία 
της  στην Ολυμπιάδα της Βαρκελώνης όπου κατέλαβε την 6η θέση Το άθλημα με 
την επιτυχία αυτή είχε αντίκτυπο στους συλλόγους. Τα κλιμάκια των Αθηνών , 
Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Βόλου καταργούνται και οι αθλήτριες εντάσσονται στους 
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συλλόγους του ενδιαφέροντός τους. Το Πρωτάθλημα του 1992 είχε μεγάλη ποικιλία 
διότι ήδη είχαν συμμετοχή 11 σύλλογοι από όλη την Ελλάδα.  

7.ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ  

                       

Οι καταδύσεις είναι γνωστές από την αρχαιότητα, όπου σύμφωνα με τις 

υπάρχουσες μαρτυρίες παραστάσεις 'καταδυτών', εντοπίζονται να εκτελούνται από 

σε βράχους. Στη σύγχρονη εποχή οι καταδύσεις αναπτύχθηκαν στο τέλος του 19ου 

αιώνα, στην Ευρώπη.  

Το άθλημα των καταδύσεων εντάχθηκε στο αγωνιστικό πρόγραμμα των 

Ολυμπιακών Αγώνων, το 1904 (St. Louis), όπου άνδρες καταδύτες αγωνίστηκαν στο 

αγώνισμα του σταθερού βατήρα (πλατφόρμα). Στην επόμενη Ολυμπιάδα (Λονδίνο, 

1908) εντάσσονται στο αγωνιστικό πρόγραμμα και οι καταδύσεις από 

αναπηδητήριο 3μ (τραμπολίνο), με τη συμμετοχή μόνο ανδρών αθλητών. Στους 

Ολυμπιακούς της Στοκχόλμης το 1912, γυναίκες καταδύτριες αγωνίζονται για πρώτη 

φορά στα αγωνίσματα, από σταθερό βατήρα 10μ (πλατφόρμα), ενώ στην 

Ολυμπιάδα του 1924 (Παρίσι), λαμβάνουν μέρος και στα αγωνίσματα από 

αναπηδητήριο 3μ(τραμπολίνο).είναι το άθλημα του άλματος ή πτώσης στο νερό 

από μια πλατφόρμα ή από αναπηδητήριο Το άθλημα των καταδύσεων εντάχθηκε 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1904, ενώ για πρώτη φορά συμμετείχαν και γυναίκες 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης το 1912.[1] 

7. 1 Αγωνίσματα  ολυμπιακών  αγώνων 

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες περιλαμβάνονται τα παρακάτω αγωνίσματα: 

 Πρόγραμμα καταδύσεων από πλατφόρμα 10μ. για άνδρες και γυναίκες 
 Πρόγραμμα καταδύσεων από αναπηδητήριο 3μ. για άνδρες και γυναίκες. 
 Συγχρονισμένες καταδύσεις από πλατφόρμα 10μ. για άνδρες και γυναίκες, 
 Συγχρονισμένες καταδύσεις από αναπηδητήριο 3μ. για άνδρες και γυναίκες 

7.2  Βαθμολογία 

Η κατάδυση περιλαμβάνει το βηματισμό και το άλμα (ή το άλμα από στάση), την 
πτήση, την εκτέλεση και την είσοδο στο νερό. Οι αθλητές βαθμολογούνται από 

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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1912
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82#cite_note-1
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ομάδα 5 ή 7 κριτών (ανάλογα με το επίπεδο των αγώνων), με βαθμούς από 0 έως 
10. Στο σύνολο των 5 κριτών, αφαιρείται η υψηλότερη και η χαμηλότερη 
βαθμολογία. Οι 3 ή 5 εναπομείναντες βαθμοί, προστίθενται και το σύνολο τους 
πολλαπλασιάζεται με το βαθμό δυσκολίας της εκάστοτε κατάδυσης, για να βγει το 
τελικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που 2 αθλητές συγκεντρώσουν την ίδια 
βαθμολογία, τότε θεωρούνται ισόπαλοι. 

8.  ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ  

"Οι ρίζες της υδατοσφαίρισης ξεκινούν από την ανατολική Ινδία, όπου Βρετανοί 
στρατιώτες πειραματίζονταν με ένα νέο είδος παιχνιδιού με μπάλα, 
χρησιμοποιώντας άλογα. Το παιχνίδι αυτό, μεταφέρεται στην Αμερική και στην 
Ευρώπη, όπου και εξελίσσεται. Αρχικά στην Αμερική το παιχνίδι λεγόταν softball 
water polo, όπου η μπάλα   ήταν ένα είδος σαμπρέλας. Το παιχνίδι αυτό αρχικά 
ονομάστηκε water polo γιατί οι παίκτες ίππευαν βυτία που επέπλεαν στο νερό, τα 
οποία έμοιαζαν με ψεύτικα άλογα, ενώ χειρίζονταν την μπάλα με μπαστούνια 
(όμοια με αυτά που χρησιμοποιούν και σήμερα στο κλασσικό πόλο με τα άλογα)". 
"Οι πρώτοι κανονισμοί του αθλήματος, ξεκινούν από το Ναυτικό Όμιλο του 
Λονδίνου το 1870, σύμφωνα με τους οποίους, επιτρέπονταν το βούλιαγμα των 
αντιπάλων, η κατοχή της μπάλας κάτω από το νερό, καθώς και το σκοράρισμα, με 
τη χρήση και των δύο χεριών. Το 1880, η Σκωτία επιφέρει σημαντικές αλλαγές στους 
κανονισμούς του παιχνιδιού, σύμφωνα με τους οποίους, καθορίζεται ο αριθμός των 
παικτών στους 7, όπως και των διαστάσεων του τέρματος. Η υδατοσφαίριση 
απέκτησε σύντομα πολλούς οπαδούς, ιδιαίτερα στις χώρες της πρώην Bρετανικής 
Aυτοκρατορίας" (Από το site της IOC). 
Η υδατοσφαίριση περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων στο 
Παρίσι το 1900, με τη Μεγάλη Βρετανία, να κερδίζει τους Ολυμπιακούς αγώνες του 
1900, 1908, 1912 και του 1920. Η γυναικεία υδατοσφαίριση ξεκίνησε στις αρχές του 
αιώνα στην Ολλανδία και για πρώτη φορά μπήκε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα το 
2000 στην Ολυμπιάδα του Σύδνεϋ. Στις διεθνείς διοργανώσεις εφαρμόζονται οι 
κανονισμοί της Διεθνούς Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου (FINA, Federation 
Internationale de Natation). 

8.1  Εξοπλισμός 

 Σκουφάκι. Η μία ομάδα φοράει μπλε και η άλλη λευκά σκουφάκια, εκτός 

από τους τερματοφύλακες που έχουν κόκκινους για να διακρίνονται εύκολα. 

Τα σκουφάκια έχουν αριθμούς και στις δύο πλευρές τους. Ο 

τερματοφύλακας έχει τον αριθμό 1 και οι υπόλοιποι από το 2 μέχρι το 13. Οι 

ασπίδες των αυτιών είναι από πλαστικό υλικό και είναι σχετικά μαλακές. 

 Μπάλα. Είναι κίτρινη, αδιάβροχη και δεν πρέπει να καλύπτεται από 

οποιαδήποτε ολισθηρή ουσία, ενώ το βάρος της είναι από 400 έως 450 

γραμμάρια. 
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8.2  Κανονισμοί 

Κάθε ομάδα αποτελείται από 7 βασικούς παίκτες (ένας από τους οποίους είναι ο 

τερματοφύλακας) και 6 αναπληρωματικούς στους οποίους μπορεί να υπάρχει και 

2ος τερματοφύλακας. Ο αγώνας διαρκεί 4 περιόδους, διάρκειας 7 λεπτών καθαρό 

χρόνο (σε κάθε σφύριγμα του διαιτητή σταματάει ο χρόνος). Ανάμεσα σε κάθε 

περίοδο, πραγματοποιείται 2λεπτη διακοπή. Τέρμα επιτυγχάνεται, όταν ολόκληρη η 

μπάλα περάσει τη νοητή γραμμή του τέρματος. Κάθε ομάδα δικαιούται 2 timeout 

ενός λεπτού στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού και ένα 3ο σε περίπτωση που 

υπάρχει παράταση. 

Στην αρχή του αγώνα και κάθε περιόδου η μπάλα τοποθετείται στη μέση του 

γηπέδου, μέσα σε ένα ειδικό σημαντήρα και οι παίκτες παρατάσσονται στην 

γραμμή της εστίας τους. Με το σφύριγμα του διαιτητή ο σημαντήρας αποσύρεται 

και αφήνει τη μπάλα ελεύθερη, να επιπλέει στο νερό. Ο ταχύτερος παίκτης από 

κάθε ομάδα κολυμπά για να φτάσει πρώτος τη μπάλα και να τη μεταβιβάσει στους 

συμπαίκτες του παίρνοντας έτσι το πλεονέκτημα στην επίθεση. H επιτιθέμενη 

ομάδα έχει δικαίωμα 35 δευτερολέπτων για να εκδηλώσει επίθεση. Σε περίπτωση 

που ο χρόνος της επίθεσης περάσει, τότε η αμυνόμενη ομάδα, κερδίζει τη μπάλα 

και έχει το δικαίωμα της επίθεσης. Μετά από κάθε γκολ, οι παίκτες πηγαίνουν στο 

τμήμα της πισίνας που βρίσκεται προς την εστία τους και η ομάδα που δέχθηκε το 

γκολ βάζει την μπάλα στο παιχνίδι. Σε περίπτωση που ο αγώνας λήξει ισόπαλος, 

υπάρχει παράταση δύο 3λεπτων περιόδων. Οι παίκτες βρίσκονται μέσα στο νερό 

χωρίς να επιτρέπεται να αγγίζουν τον πυθμένα της πισίνας (συμπεριλαμβανομένου 

και του τερματοφύλακα), ενώ δεν επιτρέπεται να κρατούν την μπάλα με τα δύο 

χέρια (με εξαίρεση τον τερματοφύλακα) ή να την χτυπούν με την γροθιά τους. 

Τον αγώνα διευθύνουν 2 διαιτητές που γνωστοποιούν τις αποφάσεις τους, τόσο 

προς τους παίκτες, όσο και προς τη γραμματεία με συγκεκριμένες κινήσεις των 

χεριών τους και με την σφυρίχτρα. Οι κριτές των τερμάτων βρίσκονται στις άκρες 

της πισίνας, στη γραμμή του τέρματος, αλλά στην αντίθετη από τον διαιτητή 

πλευρά. Οι χρονομέτρες κρατούν το χρόνο του παιχνιδιού, το διάστημα που πρέπει 

να μείνει έξω από τον αγώνα κάποιος παίκτης που αποβλήθηκε, τον χρόνο που 

κρατά κάποια ομάδα την μπάλα στην κατοχή της και σφυρίζουν για να δείξουν το 

τέλος της περιόδου. Η γραμματεία καταγράφει το σκορ και τα σκληρά φάουλ. 

Υπάρχουν 2 είδη φάουλ, τα ελαφρά και τα πιο βαριά, τα οποία επισύρουν διάφορες 

ποινές: 

α) ελαφρά, όπου για καθένα από αυτά παραχωρείται φάουλ εις βάρος της ομάδας. 

β) βαριά, που καταλογίζονται όταν γίνει οποιαδήποτε σκόπιμη σωματική ενέργεια 

σε βάρος αντιπάλου ή διαιτητή και όταν υπάρξει αντιαθλητική πράξη. 

Υπολογίζονται ως ποινές και τιμωρούνται με αποβολή 20 δευτερολέπτων. Όποιος 

συμπληρώσει 3 ποινές αποβάλλεται οριστικά από τον αγώνα και μπορεί να 

αντικατασταθεί από κάποιον άλλο παίκτη μετά από 20 δευτερόλεπτα. Αποβολή για 

βιαιοπραγία επιφέρει την ποινή χωρίς αντικατάσταση, όπου η ομάδα παίζει τον 

υπόλοιπο αγώνα με ένα παίκτη λιγότερο. Τα βαριά φάουλ τιμωρούνται είτε με 
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φάουλ ή με πέναλτι, αναλόγως του σημείου στο οποίο διεπράχθησαν. Σε 

περίπτωση που γίνει βαρύ φάουλ μέσα στην γραμμή των 4 μέτρων τιμωρείται με 

πέναλτι. 

8.3 Αγωνιστικός χώρος (FOP) 

Η υδατοσφαίριση είναι ομαδικό άθλημα που διεξάγεται σε πισίνα διαστάσεων 

μήκους 30 μέτρων και πλάτους 20 μέτρων (άντρες και γυναίκες). Στις δύο άκρες τις 

πισίνας, είναι τοποθετημένες οι εστίες που έχουν άνοιγμα 3 μέτρα και ύψος 90 

εκατοστά, πάνω από την επιφάνεια του νερού. 

Το ελάχιστο βάθος που πρέπει να έχει η πισίνα είναι 2 μέτρα. Κατά μήκος της 

πισίνας υπάρχουν τοποθετημένοι 3 κώνοι διαφορετικού χρώματος. 

7 μέτρα-πράσινος κώνος. Ο παίκτης που βρίσκεται στα 7 μέτρα και έχει φάουλ 

μπορεί να κάνει απευθείας σουτ, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να δώσει πάσα. 

4 μέτρα- κίτρινος κώνος. Είναι το σημείο που χτυπάει ο παίκτης το πέναλτι. 

2 μέτρα-κόκκινος κώνος. Ο παίκτης που εισέρχεται στα 2 μέτρα χωρίς την μπάλα 

χρεώνεται offside. 

8.4  Ελλάδα 

Το άθλημα της υδατοσφαίρισης είναι Ολυμπιακό άθλημα που καθιερώθηκε από τις 

πρώτες κιόλας Ολυμπιάδες σαν βασικό ένσφαιρο ομαδικό άθλημα. 

Πρωτοεμφανίστηκε στην Αγγλία όταν το Bournemouth Premier Club διοργάνωσε το 

πρώτο πρωτάθλημα του Aquatic Hand Ball στις 13 Ιουλίου του 1876. Ποικίλα 

παιχνίδια με μπάλα παιζόντουσαν στο νερό πριν από αυτή την ημερομηνία. Το 

πρώτο Διεθνές παιχνίδι διεξήχθη με τους νέους κανονισμούς που αποφασίσθηκαν 

το 18888 στο Annual General Meeting της A.S.S. στην Αγγλία και ήταν εναντίον της 

Σκωτίας. Η Αγγλία κυριαρχούσε στα χρυσά μετάλλια στις πρώτες Ολυμπιάδες 1900, 

1908, 1912, 1920. Το 1900 ήταν και η πρώτη Ολυμπιάδα το πόλο σαν exhibition στο 

Παρίσι. Στην Ελλάδα για πρώτη φορά διοργανώνεται Πρωτάθλημα το 1928 με 

Πρωταθλητή την Ομάδα του ΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Στα πρώτα αυτά χρόνια με πολλές 

δυσκολίες, ελάχιστους αγωνιστικούς χώρους, αλλά όχι με περιορισμένο αγωνιστικό 

ενδιαφέρον, αρχίζει και η μονοπώληση των τίτλων από τον ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

φτάνοντας μέχρι την δεκαετία του 1990 όπου νέες Ομάδες όπως η ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 

και η ΓΛΥΦΑΔΑ εμφανίζονται και έτσι αρχίζει και το μοίρασμα των τίτλων 

εκατέρωθεν. 

ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ 

Η ομάδα μας στα πλαίσια της εργασίας του τμήματός μας με θέμα την άθληση, 

αποφάσισε να συντάξει ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράστηκε στους μαθητές και 

μαθήτριες του 1ου ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ, 

 

 



ΑΘΛΗΣΗ: ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ 
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