
1ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 

 

  

 Σχ.Έτος:2014-15  | Τμήμα:Β3  
 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  
 



Ολυμπιακοί Αγώνες 

 

Ιστορικά στοιχεία 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι αθλητική διοργάνωση πολλών αγωνισμάτων που 

γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια. Η καταγωγή των αγώνων είναι η Αρχαία Ελλάδα, και 

έχουν αναβιωθεί από τον Γάλλο βαρώνο Πιέρ ντε Κουμπερτέν στα τέλη του 19ου 

αιώνα. Οι Αγώνες της Ολυμπιάδας, γνωστοί και ως Θερινοί Ολυμπιακοί, τελούνται 

από το 1896 και μετά, με εξαίρεση τις χρονιές κατά τη διάρκεια των Παγκόσμιων 

πολέμων. Το 1924 άρχισαν οι ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες και οι Χειμερινοί 

Ολυμπιακοί, για χειμερινά αθλήματα. Από το1994 οι χειμερινοί αγώνες δεν γίνονται 

πια την ίδια χρονιά με τους Θερινούς Ολυμπιακούς. 

 

Ο πρώτος καταγεγραμμένος εορτασμός των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν στην 

Αρχαία Ολυμπία, το 776 π.Χ. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι αυτή δεν ήταν και η πρώτη 

φορά που γίνονταν οι Αγώνες. Τότε οι Αγώνες ήταν μόνο τοπικοί και διεξαγόταν 

μόνο ένα αγώνισμα, η κούρσα του σταδίου.  

Ο θεσμός αυτός επικράτησε για 1170 χρόνια. Καταργήθηκε το 393 μ.Χ. και αυτό 

γιατί ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Θεοδόσιος Α’ τους χαρακτήρισε ως ειδωλολατρική 

τελετή. 
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Αρχικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μπορούσαν να συμμετάσχουν μόνο 

Έλληνες ελεύθεροι πολίτες, ενώ αργότερα κατά την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αυτό 

άλλαξε κι είχαν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι πολίτες της αυτοκρατορίας. Πρώτος 

Ολυμπιονίκης ήταν, ο Κόροιβος από την Ηλεία. Οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα να 

παρακολουθήσουν τους αγώνες που διεξάγονταν στο στάδιο. Οποιαδήποτε παράβαση 

τιμωρούνταν με θανατική καταδίκη. 

 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια. Το διάστημα που 

μεσολαβούσε από την μία τετραετία στην άλλη, ονομαζόταν Ολυμπιάδα. Οι αρχαίοι 

Έλληνες πραγματοποιούσαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, προς τιμήν του Ολύμπιου 

Δία. Με τον τρόπο αυτό έδειχναν την αγάπη και την αφοσίωσή τους στο Θεό. 

Πριν από την τέλεση των αγώνων, οι αθλητές έδιναν «όρκο» στον Δία και 

έτσι αναπτύχθηκε ένας ισχυρός δεσμός ανάμεσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τη 

θρησκεία. 



 

 

 

Τα αγωνίσματα των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων 

 

 
Βασικότερο όλων θεωρείτο ο «Δρόμος». Ο νικητής στο «Δρόμο», ήταν και εκείνος ο 

οποίος έδινε το όνομά του στην Ολυμπιάδα. Τα είδη του «Δρόμου» ήταν ο «Δίαυλος» 

όπου ήταν διπλή διαδρομή του σταδίου. Ο «Δίαυλος» εισήχθη στα Ολυμπιακά 



Αγωνίσματα για πρώτη φορά το 724π.Χ. Δεύτερο είδος του Δρόμου ήταν, ο 

«Οπλίτης», που ήταν δρόμος ταχύτητας και στην ενδυμασία του δρομέα 

συμπεριλαμβανόταν χάλκινη αμυντική πανοπλία. Για πρώτη φορά εισήχθη στους 

Αγώνες το 520π.Χ. 

Ένα άλλο αγώνισμα ήταν, το «Στάδιο». Ήταν δρόμος ταχύτητας ενός σταδίου. Ο 

νικητής του Σταδίου, λεγόταν Σταδιονίκης. 

Ο «Δόλιχος». Το αγώνισμα αυτό εισήχθη στα Ολυμπιακά Αγωνίσματα το 720π.Χ. 

Ήταν δρόμος αντοχής, είκοσι σταδίων. 

Το «Πένταθλο». Αυτό αποτελείται από πέντε αγωνίσματα τα οποία είναι το 

«Ακόντιο», το «Άλμα», ο «Δίσκος», η «Πάλη» και ο «Δρόμος». 
Το «Ακόντιο». Τα είδη του Ακοντίου ήταν δύο. Ο «Εκήβολος», που ήταν βολή του 

ακοντίου σε μήκος και ο «Στοχαστικός», που ήταν βολή του ακοντίου σε 

καθορισμένο στόχο. 

Το «Άλμα». Στην Ολυμπία το Άλμα θεωρούταν πάντα ένα από τα αθλήματα του 

πεντάθλου. Οι αθλητές πραγματοποιούσαν τα άλματά τους, σε ένα σκάμμα 

τετράπλευρου σχήματος και μήκους 50 ποδών. 

Ο «Δίσκος». Ο Δίσκος εισήχθη στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 632π.Χ.αρχικά οι 

δίσκοι των αθλητών ήταν από πέτρα, ενώ αργότερα από χαλκό, σίδερο ή μολύβι. 

Η «Πάλη». Τα είδη της πάλης ήταν δύο. Η «ορθή» ή «σταδαία» πάλη, κατά την οποία 

αρκούσε ο αθλητής να ρίξει κάτω τον αντίπαλό του τρεις φορές και η «κύλισις» ή 

«κάτω» πάλη, στην οποία ο αγώνας ολοκληρωνόταν μόνο όταν ένας εκ των δύο 

παλαιστών παραδεχόταν την ήττα του. 

Ένα ακόμα αγώνισμα ήταν, η «Πυγμαχία». Θεωρείται από τα παλαιότερα 

αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων. Προστάτης του αγωνίσματος ήταν ο Θεός 

Απόλλωνας. 

Το «Παγκράτιο». Το αγώνισμα αυτό ήταν ένας συνδυασμός πυγμαχίας και πάλης. 

Εισήχθη για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 648π.Χ. 

Τέλος έχουμε τις «Αρματοδρομίες» και τα «Ιππικά Αγωνίσματα». Προστάτης των 

Αρματοδρομιών ήταν ο Θεός Ποσειδώνας. Τα αγωνίσματα των Αρματοδρομιών στην 

Ολυμπία ήταν τα εξής: Το «Τέθριππο», η «Απήνη», η «Συνωρίδα», Η «Συνωρίδα 

Πώλων» και το «Τέθριππο Πώλων». 



Τα «Ιππικά Αγωνίσματα» έκαναν την εμφάνισή τους στην Ολυμπιάδα, για πρώτη 

φορά το 648π.Χ.  Στα Ιππικά αγωνίσματα, οι αθλητές ίππευαν άλογα και έκαναν έξι 

φορές τον γύρο του ιπποδρόμου. 

Τα έπαθλα των νικητών των διαφόρων αγωνισμάτων ήταν στεφάνια από κλαδιά 

αγριελιάς του ιερού δέντρου της Ολυμπίας. Οι πολίτες τιμούσαν τους Ολυμπιονίκες 

όταν επέστρεφαν στην πόλη και προς τιμήν τους γκρέμιζαν ένα μέρος του τείχους για 

να βοηθήσουν την είσοδό τους. 

 

 

Τα αγωνίσματα της σημερινής εποχής 

 

 
Στους Ολυμπιακούς του 2000 οι αθλητές αγωνίστηκαν σε 28 κύριες κατηγορίες 

αθλημάτων σύμφωνα με τη ΔΟΕ (Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή) 

. Αυτές οι κύριες κατηγορίες όμως αντιπροσωπεύουν στην πραγματικότητα 34 

διαφορετικά αθλήματα, από τα οποία μόνο πέντε ήταν συνέχεια στο πρόγραμμα των 

Ολυμπιάδων  

         Από το 1896: στίβος, ποδηλασία, ξιφασκία, γυμναστική και  

κολύμβηση. Αν το 1896 η κωπηλασία δεν ακυρωνόταν λόγω άσχημου καιρού, θα 

ήταν επίσης σε αυτόν τον κατάλογο. 

Στους χειμερινούς Ολυμπιακούς υπάρχουν 7 αθλήματα, ή 15 εάν καταμετρήσουμε τα 

αθλήματα που υπάρχουν σε γενικές κατηγορίες όπως skiing και πατινάζ. Από αυτά 

τα Cross-country skiing, Καλλιτεχνικό πατινάζ, χόκεϋ επί πάγου, Nordic 

combined, ski jumping και speed skating έχουν διεξαχθεί σε όλους τους χειμερινούς 

Ολυμπιακούς. Επίσης το Καλλιτεχνικό πατινάζ και το χόκεϋ επί πάγου διεξήχθησαν 
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σαν μέρος των θερινών Ολυμπιακών πριν ακόμα καθιερωθούν οι χειμερινοί 

Ολυμπιακοί. 

Τα τελευταία χρόνια η ΔΟΕ έχει προσθέσει καινούργια αθλήματα στο πρόγραμμα για 

να προσελκύσει νέους θεατές. Μερικά παραδείγματα είναι 

το snowboarding και beach volleyball. Η ανάπτυξη των Ολυμπιακών σημαίνει ότι 

μερικά όχι και τόσο δημοφιλή αγωνίσματα, όπως τo μοντέρνο πένταθλο, το TAE-

KWON-DO και άλλα "ακριβά" (white water canoeing) μπορεί να χάσουν την θέση 

τους στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Από το 1920 μέχρι σήμερα η ΔΟΕ δεν έχει 

αφαιρέσει κανένα αγώνισμα από το πρόγραμμα, αλλά αυτό είναι μια πιθανότητα μετά 

τους Ολυμπιακούς του 2004 αν αυτά δεν μπορέσουν να μπουν στο πρόγραμμα. 

Μέχρι το 1992 οι Ολυμπιακοί περιλάμβαναν επίσης και αγωνίσματα "επίδειξης". Η 

προσπάθεια ήταν αυτά τα αγωνίσματα, τα οποία δεν ήταν στο πρόγραμμα των 

Ολυμπιακών, να μπορέσουν να παρουσιαστούν σε ένα μεγάλο ακροατήριο. Οι 

νικητές των αγωνισμάτων αυτών δεν θεωρούνται επισήμως Ολυμπιονίκες. Μερικά 

αγωνίσματα όπως το μπέιζμπολ και το curling κατάφεραν να μπουν τελικά στο 

επίσημο πρόγραμμα των αγώνων. 

 

Το Ρίο ντε Τζανέιρο πρόκειται να διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016. 

Το Πιεονγκτσάνγκ πρόκειται να διοργανώσει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 

του 2018. 

Το Τόκιο πρόκειται να διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. 
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Οι φιγούρες των Ολυμπιακών αγωνων 

 

 

1. Μεξικό, 1968 

 

    Οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 1968, διοργανώθηκαν στην Πόλη του 



Μεξικού στο Μεξικό. Σημαδεύτηκαν από τους φοιτητές που έπεσαν νεκροί από πυρά 

της μεξικανικής αστυνομίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων καθώς και από τις 

διαμαρτυρίες για τη ρατσιστική πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στους νέγρους. Στους 

Ολυμπιακούς αγώνες στο Μεξικό δεν υπήρξε κάποια μασκότ. 

 

 

2. Γερμανία, 1972 

 

  Πρώτη επίσημη μασκότ των Ολυμπιακών αγώνων ήταν ο Waldi, το 

πολύχρωμο σκυλάκι ράτσας dachshund (ράτσα σκύλων με μακρύ κορμό και κοντά 

πόδια). Ο Waldi δημιουργήθηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου. 

 

3. Καναδάς, 1976 

 

  Το 1976 στους αγώνες του Μόντρεαλ του Καναδά, εμφανίστηκε ο Amik, ο 

κάστορας! Το όνομά του πάρθηκε απ’ τη γλώσσα των Algonquian, που είναι η 

δημοφιλέστερη μεταξύ των Ινδιάνων του Καναδά. Το όνομα Amik σημαίνει 

κάστορας. 

 



 
 

 

 

 

 

4. ΕΣΣΔ, 1980 

 

  Ακολουθεί ο δημοφιλής Misha, ή αλλιώς Mishka. Ο Misha "συμμετείχε" 

στους Ολυμπιακούς αγώνες της Μόσχας το 1980. Σχεδιάστηκε από τον εικονογράφο 

παιδικών βιβλίων  Victor Chizhikov, ενώ το όνομα του είναι υποκοριστικό του 

ονόματος "Μιχάλης" στα Ρώσικα (Mikhail). 

 



 
 

 
5. ΗΠΑ, 1984 

 

  Σχεδιασμένος από τον Walt Disney, o "Sam the (olympic) Eagle", είναι ένας 

αετός σε μορφή cartoon με αμιγή αμερικανικά χαρακτηριστικά, που φορά ενδυμασία 

του θρυλικού θείου Σαμ, σε χρώμα κόκκινο, λευκό και μπλέ, τα τυπικά χρώματα των 

ΗΠΑ. Από το σημείο αυτό ξεκινά και η εμπορική εκμετάλλευση των μασκότ. 

 



 
 
6. Νότια Κορέα, 1988 

 

  Εκεί, μασκότ των αγώνων έγινε ένα τιγράκι με το όνομα Hodori. To "Ho" 

προέρχεται από την Κορεάτικη λέξη "horangi" που σημαίνει τίγρης  και τη λέξη 

"dori" που είναι ένα χαϊδευτικό για τα αγόρια στην Κορέα. Οι πληροφορίες λένε ότι 

υπήρχε και μία θηλυκή τίγρης με το όνομα Hosuni, αλλά σπάνια χρησιμοποιήθηκε.  

 



 
 

 

 

7. Ισπανία, 1992 

 

  Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης, η μασκότ ήταν ένας σκύλος 

ονόματι Cobi. Ο καλλιτέχνης από τη Βαλένθια Javier Mariscal , δημιούργησε τον 

Cobi εμπνευσμένος από το τσοπανόσκυλο, για να γίνει επίσημη μασκότ των 

Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελώνης ενώ οι γραμμές του θυμίζουν το στυλ 

του Πικάσο. 

 



 
 

8. ΗΠΑ, 1996 

 

  To 1996 στην Ατλάντα κάνει την εμφάνιση του ο Izzy, η πρώτη μασκότ που 

σχεδιάστηκε με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το όνομά του πηγάζει από το 

‘’What is it?’’(Whatizit) επειδή κανείς δεν μπορούσε να προσδιορίσει τι ακριβώς 

είναι. 

 

 



 
9. Αυστραλία, 2000 

 

  Τρία αυτόχθονα ζωάκια της Αυστραλίας επιλέχθηκαν για μασκότ των 

Ολυμπιακών αγώνων του Σίδνευ το 2000. Αντιπροσωπεύουν τη Γη, τον Αέρα και το 

Νερό. Ο Olly είναι ένα Kookaburra , o Syd είναι ένας πλατύπους, ενώ η Millie μία 

έχιδνα. 

 

 
 

 

10. Ελλάδα, 2004 

 

  Και φτάσαμε Ελλάδα. Στους Ολυμπιακούς αγώνες της  Αθήνας το 2004, 

κάνουν την εμφάνισή τους, για πρώτη μάλιστα φορά, μέχρι τότε στην ιστορία των 

Θερινών Ολυμπιακών αγώνων, 2 ανθρωπόμορφες μασκότ: Ο Φοίβος και η Αθηνά. 

Σύμφωνα με τη μυθολογία, Ο Φοίβος και η Αθηνά ήταν αδέρφια που 

αντιπροσωπεύουν τη συμμετοχή και την ομαδικότητα κι όχι τη νίκη. Ο Φοίβος είναι 

εμπνευσμένος από τον θεό Απόλλωνα-Φοίβο, θεό της μαντικής, του ήλιου και της 

μουσικής, ενώ η Αθηνά από τη θεά της σοφίας. 



 
 

11. Κίνα, 2008 

 

  Πέντε κούκλες-καλής τύχης διάλεξαν οι Κινέζοι για τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του Πεκίνου το 2008. Τα ονόματα τους ήταν Beibei, Jingjing, Huanhuan, 

Yingying, και Nini. Όλα μαζί τα ονόματα σχηματίζουν τη φράση Το Πεκίνο σας 

καλωσορίζει. 

  



 

 

12. Μ.Βρετανία, 2012 

 

Το Λονδίνο του 2012 διάλεξε για μασκότ των αγώνων που διοργάνωσε, αλλά των 

παραολυμπιακών, τους Wenlock και Mandeville.  Οι Wenlock και Mandeville είναι 

κινούμενα σχέδια που απεικονίζουν δύο σταγόνες χάλυβα.  

 

Ολυμπιακός Ύμνος  
 



Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, αγνέ πατέρα 

του ωραίου, του μεγάλου και τ' αληθινού 

Κατέβα, φανερώσου κι άστραψε εδώ πέρα 

στη δόξα της δικής σου γης και τ' ουρανού 

Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι 

Στων ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή 

Και με το αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι 

και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί 

και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί 

Κάμποι, βουνά και θάλασσες φέγγουνε μαζί σου 

σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός 

Και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου 

Και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου 

Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, κάθε λαός, κάθε λαός 

Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, κάθε λαός 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Παρουσίαση Αγωνισμάτων  



 

Volley(ΒόλεΪ) 

 

 

Ο αγωνιστικός χώρος 

 

Διαστάσεις αγωνιστικού χώρου 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VolleyballCourt.png


Το γήπεδο του βόλεϊ έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με διαστάσεις: 9x18 

μ. Πρέπει να περιβάλλεται από ελεύθερη ζώνη, η οποία στις μεγάλες διοργανώσεις 

απέχει 7 ως 9 μέτρα από τις τελικές γραμμές και 3 ως 5 μ. από τις πλευρικές.  

Το δίχτυ του βόλεϊ 

 

Το δίχτυ ή αλλιώς φιλέ βρίσκεται πάνω από την κεντρική γραμμή, έχει μήκος 9,5 μ., 

πλάτος 1μ. και ύψος 2,43 για τους άνδρες και 2,24 για τις γυναίκες. Στις άκρες του 

και σε 9μ. απόσταση μεταξύ τους βρίσκονται οι αντένες, μήκους 1,80μ. (προεξέχουν 

0.80 μ. πάνω από το δίχτυ) Δεν επιτρέπεται στους παίκτες να ακουμπήσουν το δίχτυ 

κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής φάσης. Το ύψος του διχτυού διαφέρει ανάλογα με 

την κατηγορία. 

 

. 

Οι ειδικότητες στην πετοσφαίριση 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VolleyballNet.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bulgaria-serbia_volley_2012.jpg


Παρακάτω περιγράφονται οι ειδικότητες που μπορεί να έχει ένας παίκτης σε έναν 

αγώνα πετοσφαίρισης. Ο τρόπος παιχνιδιού είναι διαφορετικός ανάλογα με το 

σύστημα παιχνιδιού. 

Στο σύστημα 5-1 υπάρχουν  

Α) Ο ακραίος 

Β) Ο διαγώνιος 

Γ) Ο κεντρικός 

Δ) Ο λίμπερο  

Ε) Ο πασαδόρος 

                        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 γραμ 

μή. 

 

 

 

ΣΥΧΝΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Η ενασχόληση με τον αθλητισμό σε οποιαδήποτε μορφή του (μπάσκετ, ποδόσφαιρο, 

στίβος, τένις, βάρη κτλ.) πέρα από τα οφέλη που έχει στο σώμα και την φυσική 

κατάσταση του ασκούμενου, δυστυχώς εγκυμονεί αρκετούς κινδύνους 

τραυματισμών. 



Διαστρέμματα, μυϊκές θλάσεις και κακώσεις σε αστραγάλους, ώμους, πλάτη και 

αγκώνες είναι οι πιο συνηθισμένοι αθλητικοί τραυματισμοί, που αν δεν 

αντιμετωπιστούν σωστά μπορούν να γίνουν χρόνιοι. 

 

Στο βόλεϊ το νούμερο ένα πρόβλημα για τους αθλητές λόγω των επανειλημμένων 

αλμάτων είναι η τενοντίτιδα του επιγονατιδικού τένοντα (jumpers κnee), δηλαδή ο 

πόνος στον κάτω πόλο της επιγονατίδας στο σημείο που ενώνεται με τον τένοντα 

.Πρόσθιος επιγονατικός πόνος και χονδροπάθεια επιγονατίδας είναι επίσης 

συνηθισμένες καταστάσεις .Δεν λείπουν και στο βόλεϊ σύνθετοι τραυματισμοί (ρήξεις 

χιαστών και μηνίσκων, κακώσεις χόνδρου) και προβλήματα στους ώμους 

(τενοντίτιδα τενόντιου πετάλου στροφέων, σύνδρομο προστριβής, αστάθειες, ρήξεις 

επιχειλίου χόνδρου, τενοντίτιδα μακράς κεφαλής δικεφάλου).  

Οι τραυματισμοί στα γόνατα αποτελούν το 55% των συνολικών τραυματισμών στους 

αθλητές και περίπου το ένα τέταρτο των περιπτώσεων που αντιμετωπίζουν οι 

ορθοπεδικοί χειρουργοί. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

Το βόλεϊ είναι ένα από τα δημοφιλέστερα αθλήματα στον κόσμο.(1) 

 

Πατέρας του βόλεϊ θεωρείται ο αμερικανός γυμναστής Ουίλιαμ Μόργκαν,  ο οποιος 

το δημιούργησε στις 9 Φεβρουαρίου του1895.Ο Μόργκαν. Δανείστηκε στοιχεία από 

το τένις και το χάντμπολ και δημιούργησε το «Μίντονετ», όπως ονόμασε το νέο 

παιχνίδι, που αργότερα ονομάστηκε βόλεϊ-μπολ ή πετοσφαίριση στα ελληνικά. 

http://www.sansimera.gr/almanac/0902


 

                                   

 

Το 1900 κατασκευάστηκε η πρώτη ειδική μπάλα βόλεϊ.   

 
 

Το 1949 ιδρύθηκε η Διεθνής Ομοσπονδία Βόλεϊ (FIVB) και την ίδια χρονιά έγινε το 

παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών, ενώ τρία χρόνια αργότερα το αντίστοιχο των 

γυναικών. Το 1964 στο Τόκιο έκανε την εμφάνισή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

http://el.wikipedia.org/wiki/1900


Στην Ελλάδα, το βόλεϊ-μπολ έγινε γνωστό το 1922 από τον γυμναστή του 

Πανελληνίου Αναστάσιο Λευκαδίτη. Το 1987 η Εθνική Ομάδα θα κατακτήσει το 

χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό της Γάνδης και το 1994 την 6η θέση στο 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε στη χώρα μας. 

Οι πρώτες ομάδες βόλεϊ εμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας 1910-20 στη 

Θεσσαλονίκη από τη Χ.Α.Ν.Θ. και στη Σμύρνη από τον Πανιώνιο.  

 

        
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7.%CE%91.%CE%9D.%CE%98.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%28%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%8A%29


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ  ΒΟΛΕΙΜΠΟΛΙΣΤΕΣ  



Ο Κώστας Προύσαλης είναι Έλληνας διεθνής πετοσφαιριστής που αγωνίζεται ως 

πασαδόρος στην ομάδα του Ολυμπιακού Πειραιώς. Το καλοκαίρι του 2012 

αποφάσισε να αφήσει την Ελλάδα και να ταξιδέψει στη Γαλλία για λογαριασμό της 

Ναρμπόν Βόλεϊ, στην οποία παρέμεινε για δύο χρόνια.  

 
 

 

 

 

Βασίλης Κουρνέτας είναι Έλληνας διεθνής πετοσφαιριστής που αγωνίζεται στον 

ΠΑΟΚ. Έχει ύψος 1.91εκ και αγωνίζεται στη θέση του πασαδόρου.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/2012
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7


 
 

 

Ο Ernando Gomez είναι διεθνής πετοσφαιριστής με καταγωγή από τη Βενεζουέλα. 

Έχει ύψος 1.95 και αγωνίζεται ως διαγώνιος στον ΠΑΟΚ.  

 

 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%BB%CE%B1


 

 Αντρέ Κράβαρικ (Andrej Kravárik) είναι διεθνής αθλητής της πετοσφαίρισης.Ενώ 

από το 2012 ασχολείται με το προπονητικό κομμάτι της πετοσφαίρισης 

 

 

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

 

Η Υδατοσφαίριση είναι ομαδικό άθλημα, το οποίο διεξάγεται σε πισίνα, από δύο επταμελείς 

ομάδες - έξι παίκτες και έναν τερματοφύλακα. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι η επίτευξη 

τερμάτων με την ρίψη της μπάλας μέσα στο τέρμα που φυλάσσεται από τον τερματοφύλακα, 

και νικήτρια είναι η ομάδα με τα περισσότερα τέρματα. Το παιχνίδι έχει ομοιότητες με τη 

χειροσφαίριση και το χόκεϊ επί πάγου. Στην Ελλάδα μεγαλύτερη κατηγορία είναι η Α1 

Κατηγορία υδατοσφαίρισης ανδρών. Μεγάλη απήχηση έχουν επίσης και τα Πρωταθλήματα 

Υποδομών, με συμμετοχές ομάδων από όλη την Ελλάδα. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CF%8A_%CE%B5%CF%80%CE%AF_%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82


 ΙΣΤΟΡΙΑ 

Διεξάγεται από το 1996, αν και από τότε έχει αλλάξει πολύ. Συχνά οι κανονισμοί 

αλλάζουν, σε μια προσπάθεια της διεθνούς ομοσπονδίας να κάνει το άθλημα πιο 

κινητικό και θεαματικό. Σύμφωνα με μια φήμη, κάποτε στις Ινδίες Άγγλοι έφιπποι 

παίζοντας το πόλο από στραβό χτύπημα έστειλαν τη μπάλα σε παρακείμενη λίμνη. Οι 

πολίστες βρήκαν την ευκαιρία να βουτήξουν στο νερό για να δροσίσουν την μπάλα 

και διαπίστωσαν ότι μπορεί να γίνει ένα ανάλογο παιχνίδι μέσα στο νερό. Έτσι, με 

μια μικρή μπάλα του πόλο παίχτηκε για πρώτη φορά πόλο σε πισίνα που είχε για 

τέρματα δυο βάρκες σε απόσταση 50 μέτρων. 

Αργότερα ο χώρος μίκρυνε και η μπάλα μεγάλωσε. Άγγλοι κολυμβητές με 

φανατικότερο τον Ουίλσον από τη Γλασκώβη οργάνωσαν τους πρώτους ανεπίσημους 

αγώνες το 1876. Σε 10 χρόνια συντάχθηκαν οι πρώτοι κανονισμοί και έγιναν οι 

πρώτοι αγώνες του πρωταθλήματος. Το 1890 παίχτηκε σε ανοικτό κολυμβητήριο του 

Κένσιγκτον ο πρώτος διεθνής αγώνας μεταξύ της Αγγλίας και της Σκωτίας. Υπήρχε 

μεγάλος φανατισμός και οι Άγγλοι κέρδισαν με 4-0. Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε 

διέδωσε το άθλημα στην Ουαλία και την Ιρλανδία. Το 1901 έγινε και ο πρώτος 

διεθνής αγώνας στη Βιέννη με αντιπάλους μια ομάδα της Ουγγαρίας και τη Βίνερ 

Ατλέτικ σπορ κλαμπ και το πόλο προστέθηκε στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών 

αγώνων το 1900. Μέχρι το 1930 στις ΗΠΑ ήταν δημοφιλής μια παραλλαγή του 

αθλήματος όπου παιζόταν με μισοφουσκωμένη μπάλα και είχε αντικειμενικό σκοπό 

την κατοχή της για όσο το δυνατό μεγαλύτερο διάστημα. 

Για πολλά χρόνια η Ουγγαρία ήταν η βασίλισσα της Ευρώπης και του κόσμου. 

Κατέκτησε τον τίτλο 10 φορές στις 14 πρώτες διοργανώσεις. Στη συνέχεια 

ξεπετάχτηκε η πρώην Σοβιετική Ένωση και η Γερμανία. Από το 1985 

συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα και η υδατοσφαίριση γυναικών με πρώτη 

πρωταθλήτρια την Ολλανδία. 

 ΚΑΝΟΝΕΣ 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1


 

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 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. 

 

 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

 

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. 



 

 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

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. 

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

 

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. 

 

  

 

 ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

Εκτός των Ολυμπιακών Αγώνων, όλα τα μεγάλα διεθνή τουρνουά διοργανώνονται 

απ” την Παγκόσμια Κολυμβητική Ομοσπονδία(ΦΙΝΑ). Επίσης, στις Ολυμπιάδες 

ισχύουν οι κανόνες που έχει θεσπίσει η ΦΙΝΑ.Τα Παγκόσμια πρωταθλήματα πόλο 

διεξάγονται μαζί με την κολύμβηση, τις καταδύσεις και τη συγχρονισμένη 



κολύμβηση απ” το 1973, που έγινε η αρχή στο Βελιγράδι. Το παιχνίδι ήταν μόνο για 

άντρες μέχρι το 1986, όπου το γυναικείο τουρνουά έκανε το ντεμπούτο του στη 

Μαδρίτη. Μια άλλη μορφή διεθνούς τουρνουά, το Γουόρντ Καπ της ΦΙΝΑ, 

διεξάγεται κάθε δύο χρόνια απ” το 1979. Το 2002, η ΦΙΝΑ εισήγαγε την πρώτη 

διεθνή λίγκα του αθλήματος, το Γουόρντ Λιγκ, στο οποίο οι καλύτερες εθνικές 

ομάδες αγωνίζονται σε ετήσια βάση. Το 2007, διεξήχθη στο Κουβέιτ το πρώτο 

Κύπελλο για την εξάπλωση του αθλήματος (Water Polo Development Trophy) υπό 

την αιγίδα της ΦΙΝΑ. Το τουρνουά, το οποίο περιλάμβανε μόνο 12 αντρικές ομάδες 

που δεν εκπροσωπούνται στα μεγάλα γεγονότα της ΦΙΝΑ, κατακτήθηκε απ” την 

Κολομβία η οποία και επικράτησε στον τελικό του Πουέρτο Ρίκο με 16-4. 

 ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) 



 

Η Εθνική Ελλάδας υδατοσφαίρισης γυναικών (Εθνική πόλο), είναι το 

αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ελλάδας στην υδατοσφαίριση. Έχει αξιόλογη 

παρουσία στον παγκόσμιο χώρο τα τελευταία χρόνια και η κατάκτηση του αργυρού 

μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 αλλά και το χρυσό μετάλλιο στο 

Παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου του 2011 νικώντας στον τελικό την 

οικοδέσποινα Κίνα με 9-8, ήταν η επιβράβευση της ανοδικής πορείας της. 

Ολυμπιακοί Αγώνες 

Έτος Θέση 

2000 Δεν προκρίθηκε 

2004  
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2008 8η 

Τουρνουά Ολυμπιακού έτους 

Έτος Θέση 

1996 4η 

Σημείωση: Οι γυναίκες σε αναμονή της αναγνώρισης τους από τη Διεθνή Ολυμπιακή 

Επιτροπή, διοργάνωσαν το δικό τους Τουρνουά του Ολυμπιακού έτους, στο οποίο 

συμμετείχαν 12 ομάδες από τις 29 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου 1996 στην πόλη Έμμεν 

της Ολλάνδίας. 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου 

Έτος Θέση 

1986 Δεν προκρίθηκε 

1991 Δεν προκρίθηκε 

1994 Δεν προκρίθηκε 

1998 5η 

2001 7η 

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_2008
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_1986&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_1991&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_1994&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_1998&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_2001&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1


2003 9η 

2005 5η 

2007 8η 

2009 4η 

2011  

Παγκόσμιο πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης FINA (World League) 

Έτος Θέση 

2004 6η 

2005  

2006 Δεν προκρίθηκε 

2007  

2008 Δεν προκρίθηκε 

2009 7η 

2010  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_2003&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_2005&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_2007&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_2009&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_2011&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2004&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2005&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2006&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2007&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2008&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2009&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2010&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gold_medal_icon.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gold_medal_icon.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronze_medal_icon.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronze_medal_icon.svg


2011 7η 

Παγκόσμιο κύπελλο υδατοσφαίρισης FINA 

Έτος Θέση 

1979 Δεν προκρίθηκε 

1980 Δεν προκρίθηκε 

1981 Δεν προκρίθηκε 

1983 Δεν προκρίθηκε 

1984 Δεν προκρίθηκε 

1988 Δεν προκρίθηκε 

1989 Δεν προκρίθηκε 

1991 Δεν προκρίθηκε 

1993 Δεν προκρίθηκε 

1995 Δεν προκρίθηκε 

1997 6η 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2011&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1979&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1980&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1981&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1984&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1984&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1988&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1989&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1991&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=1993%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1993&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1995&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1997&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%96%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1


1999 8η 

2002 7η 

2006 6η 

2010 7η 

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης 

Έτος Θέση 

1985 Δεν προκρίθηκε 

1987 Δεν προκρίθηκε 

1989 7η 

1991 7η 

1993 7η 

1995 4η 

1997 7η 

1999 5η 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1999&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2002&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2006&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2010&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1985&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1987&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1989&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1991&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1993&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1995&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1997&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1999&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%96%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1


2001 4η 

2003 5η 

2006 6η 

2008 6η 

2010  

2012  

 

 ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΝΔΡΩΝ) 

Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών Ελλάδας (εναλλακτικά: εθνική πόλο) 

είναι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ελλάδας στην υδατοσφαίριση και 

ανήκει στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. 

Ολυμπιακοί Αγώνες 

Έτος Θέση 

1900 δε συμμετείχε 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2001&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2003&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2006&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2008&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2010&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2012&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82_%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%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1900
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silver_medal_icon.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silver_medal_icon.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1


1904 δε συμμετείχε 

1908 δε συμμετείχε 

1912 δε συμμετείχε 

1920 5η 

1924 Πρώτος γύρος 

1928 δε συμμετείχε 

1932 δε συμμετείχε 

1936 δε συμμετείχε 

1948 Πρώτος γύρος 

1952 δε συμμετείχε 

1956 δε συμμετείχε 

1960 δε συμμετείχε 

1964 7η 

1968 14η 

1972 14η 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_1904&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_1908&action=edit&redlink=1
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_1912
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_1920&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_1924&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_1928&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_1932&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_1936&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_1948&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_1952&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_1956&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_1960&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_1964&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_1968&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_1972&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/Nazi
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1


1976 δε συμμετείχε 

1980 10η 

1984 8η 

1988 9η 

1992 10η 

1996 6η 

2000 10η 

2004 4η 

2008 7η 

Σύνολο 14/25 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου 

Έτος Θέση 

1973 12η 

1975 δε συμμετείχε 

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_1976
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_1980&action=edit&redlink=1
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_1984
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_1988
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_1992&action=edit&redlink=1
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_1996
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_2000
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_2004
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_2008
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_1973&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_1975&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%94_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%AF%CE%B1


1978 12η 

1982 12η 

1986 11η 

1991 10η 

1994 7η 

1998 8η 

2001 6η 

2003 4η 

2005  

2007 6η 

2009 δε συμμετείχε 

2011 δε συμμετείχε 

Σύνολο 11/14 

Παγκόσμιο πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης FINA 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_1978&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_1982&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_1986&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_1991&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_1994&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_1998&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_2001&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_2003&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_2005&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_2007&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_2009&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85_2011&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronze_medal_icon.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1


Έτος Θέση 

2002 4η 

2003 5η 

2004  

2005 5η 

2006  

2007 δε συμμετείχε 

2008 8η 

2009 δε συμμετείχε 

2010 δε συμμετείχε 

Σύνολο 6/9 

Παγκόσμιο κύπελλο υδατοσφαίρισης 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2002&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2003&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2004&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2005&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2006&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2007&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2008&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2009&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2010&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronze_medal_icon.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronze_medal_icon.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1


 

Η εθνική Ελλάδος απέναντι στην Ουγγαρία 

 

Έτος Θέση 

1979 δε συμμετείχε 

1981 δε συμμετείχε 

1983 δε συμμετείχε 

1985 8η 

1987 8η 

1989 δε συμμετείχε 

1991 δε συμμετείχε 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1979&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1981&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1983&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1985&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1987&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1989&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1991&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WaterPolo.JPG
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%94_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1


1993 7η 

1995 6η 

1997  

1999 7η 

2002 5η 

2006 7η 

2010 δε συμμετείχε 

Σύνολο 8/14 

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης 

Έτος Θέση 

1926 άγνωστο 

1927 άγνωστο 

1931 άγνωστο 

1934 άγνωστο 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1993&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1995&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1997&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1999&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2002&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2006&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2010&action=edit&redlink=1
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1931&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1934&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%94_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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1938 άγνωστο 

1947 άγνωστο 

1950 άγνωστο 

1954 άγνωστο 

1958 άγνωστο 

1962 άγνωστο 

1966 άγνωστο 

1970 άγνωστο 

1974 άγνωστο 

1977 άγνωστο 

1981 άγνωστο 

1983 άγνωστο 

1985 άγνωστο 

1987 άγνωστο 

1989 11η 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1938&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1947&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1950&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1954&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1958&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1962&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1966&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1970&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1974&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1977&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1981&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1983&action=edit&redlink=1
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1991 6η 

1993 6η 

1995 9η 

1997 7η 

1999 4η 

2001 7η 

2003 7η 

2006 6η 

2008 11η 

2010 9η 

2012 6η 

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

Το δημοφιλέστερο από τα αθλήματα της γυμναστικής είναι η ενόργανη γυμναστική, η 

οποία εμφανίστηκε ως άθλημα στα τέλη του 19ου αιώνα στη Γερμανία. 

Στην Ελλάδα το άθλημα άρχισε να καλλιεργείται σε αγωνιστική μορφή από τα μέσα 

της δεκαετίας του ’60. Κάθε άσκηση που χαρακτηρίζεται ως «πρωτότυπη» παίρνει το 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1991&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1993&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1995&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1997&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_1999&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2001&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2003&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2006&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2008&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2010&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_2012&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
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όνομα του αθλητή ή της αθλήτριας που την εκτέλεσε (π.χ. «άσκηση Τσαβδαρίδου», 

«άσκηση Μελισσανίδης», «άσκηση Ταμπάκος», «άσκηση Τσολακίδης»  

Oι αθλητές και οι αθλήτριες της ενόργανης γυμναστικής παρουσιάζουν προγράμματα 

(συνθέσεις) με διάφορες ασκήσεις. O τελικός βαθμός που θα λάβει ο αθλητής ή η 

αθλήτρια καθορίζεται τόσο από το βαθμό δυσκολίας των ασκήσεων που θα 

συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του, όσο κι από το αν θα τις εκτελέσει σωστά. 

Ιστορικη εξελιξη 

 

Η ενόργανη γυμναστική έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα και κυρίως στη Μινωική 

Κρήτη. Εκεί έχουν βρεθεί έργα τέχνης που απεικονίζουν δύο είδη γυμνασμάτων: το 

κυβίστημα και τα ταυροκαθάψια. Το κυβίστημα ήταν μια μορφή ακροβατικής 

γυμναστικής, αφού ο αθλητής εκτελούσε ακροβατικές κινήσεις πάνω σε σπαθιά. Στα 

ταυροκαθάψια ο αθλητής έπιανε έναν ταύρο από τα κέρατα και, αφού διέγραφε 

κυκλικές κινήσεις, στεκόταν στη ράχη του ταύρου και προσγειωνόταν στο έδαφος. 

  

Η ιστορία της σύγχρονης ενόργανης γυμναστικής ξεκινά τον 18ο αιώνα από τους 

Γερμανούς Gust Muths και Frederick Jahn, που ανακάλυψαν ένα είδος γυμναστικής 

που απαιτούσε τη χρήση οργάνων. Μάλιστα, στον Jahn αποδίδεται και η ανακάλυψη 

του μονόζυγου. 

  

Η ενόργανη γυμναστική συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες το 1896 στην Αθήνα ως άθλημα ανδρών. Οι γυναίκες διαγωνίζονται στο 

άθλημα αυτό από το 1928. Ετσι, από το 1930 παρατηρήθηκε μια άνοδος της 

γυναικείας ενόργανης γυμναστικής. Σ’ αυτή τη ραγδαία εξέλιξη συνέβαλε σημαντικά 



η Σοβιετική Ένωση που από το 1952 πρωταγωνιστεί στο χώρο της ενόργανης 

γυμναστικής. Αθλητές και αθλήτριες όπως οι Αντριάνωφ, Βορουίν, Ντιτιατίν (με 8 

μετάλλια στην Ολυμπιάδα της Μόσχας ), Πογκορέλωφ, Μοκούτς, Κορόλεφ, 

Λατίνινα, Αστάχοβα, Όλγα Κόρπουτ, Νέλι Κιμ, Όλγα Μπιτσέροβα, Φιλάτοβα και 

Νταβίντοβα, αποδείχτηκαν μεγάλα αστέρια και πρωταγωνιστές στην ενόργανη 

γυμναστική. Βέβαια δεν ξεχνάμε και άλλους κορυφαίους αθλητές όπως τη Ρουμάνα 

Νάντια Κομανέτσι η οποία στην Ολυμπιάδα του Μόντρεαλ άφησε ιστορία. Άλλος 

αστέρας της ενόργανης γυμναστικής θεωρήθηκε ο Μίροσλαβ Τσέραο ο οποίος 

κέρδισε 8 χρυσά μετάλλια, 2 αργυρά και 1 χάλκινο σε 11 Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά 

πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς αγώνες. 

  

Όσον αφορά τον Ελληνικό χώρο η ενόργανη γυμναστική άρχισε να γίνεται γνωστή -

με διαφορετική μορφή βέβαια- το 1834 , την εποχή που καθιερώθηκε η γυμναστική 

στα σχολεία. Τον ίδιο χρόνο στην πρωτεύουσα της Ελλάδας (Ναύπλιο) ιδρύθηκε το 

πρώτο γυμναστήριο. Η ενόργανη γυμναστική όμως με τη σημερινή της μορφή έγινε 

ευρέως γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του ΄60 προς τις αρχές της δεκαετίας του 

΄70. Οι πρώτοι σύλλογοι που καλλιέργησαν την ενόργανη γυμναστική στην Ελλάδα 

ήταν ο Πανελλήνιος Γ.Σ. και ο Εθνικός ενώ την αγωνιστική ενόργανη καλλιέργησαν 

ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και αργότερα ο Πανθεσαλλονίκειος και η ΧΑΝΘ. 

Η πρώτη Εθνική ομάδα ενόργανης γυμναστικής συγκροτήθηκε από τους καθηγητές 

φυσικής αγωγής Ιωάννη Σατρατζέμη και Ηλία Νταμπρατζή που έβγαλαν τους 

πρώτους αναγνωρισμένους Έλληνες αθλητές. Ένας από αυτούς υπήρξε ο Μίλτος 

Ιορδάνου που το 1977 στους Βαλκανικούς αγώνες στη Γλυφάδα κατέκτησε την 

πρώτη θέση στο έδαφος. Ο ίδιος αθλητής κατέλαβε το 1978 την πρώτη θέση στο 

έδαφος στους Βαλκανικούς αγώνες εφήβων. Άλλοι μεγάλοι αθλητές υπήρξαν ο Γεώρ. 



Γιοβάνης, ο Ν. Γερόλυμος, ο Αλ. Δούμπας , ο Χρ. Καυκαλάς, ο Ιωαν. Τσοπανίδης, ο 

Χρ. Κασιόλας και άλλοι. 

Οι σημαντικότερες διακρίσεις για την Ελλάδα ήταν οι πρόσφατες του Ιωάννη 

Μελισσανίδη (χρυσό στις ασκήσεις εδάφους στην Ολυμπιάδα της Ατλάντα το 1996) 

και του Δημοσθένη Ταμπάκου (αργυρό στους κρίκους στην Ολυμπιάδα του Σίδνει το 

2000). 

  

Όργανα που χρησιμοποιούνται στην ενόργανη γυμναστική    

 

Τα όργανα στα οποία αγωνίζονται τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες της ενόργανης 

γυμναστικής, με ορισμένες τροποποιήσεις, είναι το έδαφος και ο ίππος.  

Έδαφος. Είναι κοινό για άνδρες και γυναίκες, διαστάσεων 12 Χ 12 μέτρα. Το έδαφος 

γυναικών εκτελείται με τη συνοδεία μουσικής, ενώ των ανδρών χωρίς μουσική. Η 

σύνθεση των προγραμμάτων χρειάζεται να καλύπτει όλο το χώρο του εδάφους («ταπί») 

και επίσης να περιλαμβάνει ασκήσεις στο έδαφος (π.χ. ασκήσεις ευλυγισίας, 

κυβιστήσεις, πόζες), σε όρθια θέση (π.χ. ισορροπίες, στροφές, κυματισμούς) αλλά και 

στον αέρα (π.χ. άλματα). Η χρονική διάρκεια ενός προγράμματος είναι 70-90 

δευτερόλεπτα. 

Ίππος. Έχει πλάτος 95 εκατ. και μήκος 120 εκατ. Η φόρα για τα άλματα 

πραγματοποιείται σε ένα διάδρομο μήκους 25 μέτρων και πλάτους 1 μέτρου. Όσο 

περισσότερες περιστροφές εκτελούνται κατά τη διάρκεια του άλματος τόσο πιο μεγάλο 

βαθμό δυσκολίας έχει. Kατά την προσγείωση δίνεται σημασία στη σταθερότητα (αν 



δηλαδή ο αθλητής στην προσγείωση εκτελεί κινήσεις ισορροπιστικές είτε με τα πόδια 

«βήματα» είτε με τα χέρια) και πόσο μακριά προσγειώνεται. 

Τα όργανα ή αγωνίσματα στα οποία αγωνίζονται μόνο οι γυναίκες είναι το δίζυγο 

γυναικών (ασύμμετροι ζυγοί) και η δοκός 

 

Δίζυγο γυναικών. Αποτελείται από δύο οριζόντιες μπάρες, οι οποίες βρίσκονται περίπου 

στα 2,4 και 1,6 μέτρα ύψος από το έδαφος. Η απόσταση ανάμεσα στις δύο μπάρες είναι 

στο υψηλότερο σημείο 1,43 μέτρα. Oι αθλήτριες εκτελούν σειρά ασκήσεων τόσο στην 

υψηλή μπάρα όσο και στη χαμηλή. Η μετάβαση από τη μία άσκηση στην άλλη και από 

τη μία μπάρα στην άλλη πρέπει να γίνεται χωρίς διακοπή. 

Δοκός ισορροπίας γυναικών. Είναι μια επιφάνεια πλάτους 10 εκατοστών η οποία 

βρίσκεται σε ύψος 1,20 μέτρα από το έδαφος και έχει μήκος 5 μέτρα. Oι αθλήτριες 

εκτελούν μια σειρά ασκήσεων σε όλο το μήκος της δοκού σε χρόνο 70-90 

δευτερολέπτων. Το πρόγραμμα δίνει την εντύπωση ότι η αθλήτρια εκτελεί τις ασκήσεις 

όπως θα τις εκτελούσε στο έδαφος. 

Τα όργανα ή αγωνίσματα στα οποία αγωνίζονται μόνο οι άνδρες είναι οι κρίκοι, το 

μονόζυγο, το δίζυγο, και ο πλάγιος ίππος. 

 

Κρίκοι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις δυναμικές αλλά και στατικές, για τις 

οποίες απαιτείται πολύ μεγάλη δύναμη. Oι κρίκοι είναι κατασκευασμένοι από ξύλο ή 

πλαστικό με λαβές από δέρμα και στηρίζονται σε ατσάλινα στηρίγματα. Το χαμηλότερο 

σημείο των λαβών απέχει από το έδαφος 2,60 μέτρα. 



Μονόζυγο ανδρών. Αποτελείται από μία ατσάλινη μπάρα μήκους 2,40 μέτρων και 

διαμέτρου μόλις 2,8 εκατοστών, η οποία βρίσκεται σε ύψος 2,60 μέτρα όπου οι αθλητές 

εκτελούν ασκήσεις με λαβές, άλματα και περιστροφές. Εντυπωσιακά είναι τα «γιγάντια» 

αιωρήματα στα οποία ο αθλητής εκτελεί πλήρη περιστροφή γύρω από την μπάρα. 

Δίζυγο ανδρών. Αποτελείται από 2 παράλληλες μπάρες με ύψος 1,80 μέτρων από το 

έδαφος και μήκος 3,50 μέτρα. Η απόσταση ανάμεσα στις δύο μπάρες κυμαίνεται από 42 

ως 52 εκατοστά και εξαρτάται από το σωματότυπο του αθλητή. O αθλητής επιδεικνύει 

ακροβατική ικανότητα και δύναμη. Σημαντικά στοιχεία είναι τα άλματα ανάμεσα στις 

μπάρες, οι οριζοντιώσεις, οι θέσεις ισορροπίας και φυσικά η ακροβατική έξοδος. 

Πλάγιος ίππος. Είναι μεμονωμένο όργανο (από ξύλο ή ατσάλι, καλυμμένο με δέρμα ή 

συνθετικό υλικό), με ύψος 1,30 μέτρα και μήκος 1,60 μέτρα, πάνω στον οποίο 

υπάρχουν 2 χειρολαβές. Oι αθλητές εκτελούν ασκήσεις σε όλο το μήκος του οργάνου, 

καλύπτοντας τόσο το κέντρο όσο και τις δύο άκρες του, με ψαλιδισμούς, αλλαγές 

θέσεων σώματος, αιωρήσεις και συνεχείς ταλαντεύσεις. Επίσης, εκτελούν μια άσκηση 

πάνω στις λαβές. 

 

 

                                                           

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 



Π.Α Βασιλική, το καλοκαίρι πήρες μέρος για δεύτερη φορά σε Ολυμπιακούς 

Αγώνες, μετά την διοργάνωση του Σύδνεϋ και μάλιστα βρέθηκες πολύ κοντά 

στην είσοδό σου στον τελικό. Από ποιά ηλικία ξεκίνησες και πως αποφάσισες να 

ασχοληθείς με την ενόργανη; 

Β.Μ: Άρχισα να ασχολούμαι με την ενόργανη γυμναστική σε ηλικία τεσσάρων 

χρόνων. Ως μικρότερη ζήλεψα από την μεγάλη μου αδερφή που είχε πάει στο 

γυμναστήριο και ήθελα και εγώ! Ήταν ένα όμορφο παιχνιδογυμναστήριο που έγινε 

τελικά τρόπος ζωής! 

 

Π.Α. Χρήστο εσένα η πρώτη σου επαφή με την ενόργανη πότε έγινε; 

Χ.Λ: Ξεκίνησα σε ηλικία πέντε χρόνων .Είδα ένα όμορφο γυμναστήριο για παιχνίδι, 

μου άρεσε και συνέχισα. 

 

Π.Α Το άθλημά σας θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό. Πόσες ώρες την ημέρα 

γυμνάζεται ένας πρωταθλητής της ενόργανης; 

Β.M.: Οι προπονήσεις μου πριν από αγώνες διαρκούν 6 ώρες ημερησίως. Συνήθως η 

πρώτη προπόνηση, η πρωινή διαρκεί δύο ώρες και η δεύτερη, το μεσημέρι, τέσσερις. 

Σε περίοδο που δεν έχουμε αγώνες είναι συνολικά γύρω στις τέσσερις.  

 

Π.Α:  Χρήστο, εσύ ασχολείσαι και με την προπονητική. Γυμνάζεις ήδη κάποια 

παιδάκια. Ποια είναι τα προσόντα που πρέπει να έχει ένα παιδάκι για να 

ασχοληθεί με το άθλημά σας;  

Χ.Λ.: Για να κάνει ένα παιδάκι γυμναστική ο βασικότερος παράγοντας είναι η 

θέληση. Η ενόργανη είναι ένα πολύ απαιτητικό άθλημα όσον αφορά την 

καθημερινότητα ενός παιδιού τις ώρες, τη διατροφή και τον έλεγχο! Όλα αυτά για τον 

πρωταθλητισμό. Αν θέλεις να ασχοληθείς απλά, δεν υπάρχουν όρια και δεσμεύσεις 

μπορεί να κάνει ευχάριστα όποιος θέλει! 



 

Π.Α:Βασιλική, προσέχεις την διατροφή σου; Υπάρχουν πράγματα που στερείσαι; 

B.M.: Η ενόργανη είναι ένα άθλημα που από πολύ μικρή ηλικία πρέπει να μάθεις να 

τρέφεσαι σωστά, πράγμα που σημαίνει ότι σχεδόν ξεχνάς τις μικρές ατασθαλίες. Έτσι 

τώρα μετά από τόσα χρόνια η σωστή διατροφή είναι τρόπος ζωής! Δε θα στερηθώ 

γεύσεις αλλά ποσότητες. 

 

Π.Α. Χρήστο πολλοί γονείς το σκέφτονται να στείλουν τα παιδιά τους στην 

ενόργανη γιατί υπάρχει η εντύπωση ότι θα μείνουν κοντά. 

Χ.Λ: Τα παιδιά δεν μένουν κοντά! Είναι μεγάλο λάθος και μια καλή ευκαιρία να το 

επισημάνουμε. Οι αθλητές της ενόργανης επιλέγονται να μην είναι ιδιαίτερα ψηλοί 

για να μπορούν να εκτελούν καλύτερα τις ασκήσεις. Κρίνοντας από τους γονείς 

μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να προβλέψουμε το αν θα ψηλώσει το παιδί πολύ ή όχι.  

Π.Α: Να συμπληρώσω ότι το ίδιο συμβαίνει και στο μπάσκετ ή το βόλεϊ, αθλήματα 

που κακώς θεωρούν πολλοί γονείς ότι θα βοηθήσουν τα παιδιά τους να ψηλώσουν. 

Στην ενόργανη, την άρση βαρών, τη ρυθμική επιλέγονται παιδιά που τα βοηθάει ο 

σωματότυπός τους και το ίδιο συμβαίνει με το μπάσκετ, το βόλεϊ ή το κολύμπι. 

 

Π.Α: Βασιλική, Χρήστο υπάρχει κάποιο φαγητό ή γλυκό στο οποίο δεν μπορείς 

να αντισταθείς ; 

B.M.: Δεν μπορώ να αντισταθώ στη σοκολάτα, γι’ αυτό έχω εντάξει μέσα στο 

διαιτολόγιό μου σχεδόν καθημερινά πολύ μικρές λιχουδιές.  

Χ.Λ.: Όχι δεν στερούμαι. Τρώω τα πάντα με μέτρο... 

 

Π.Α.: Ποιο ήταν το πρωινό σου πριν αγωνιστείς στα προκριματικά του σύνθετου 

ατομικού στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο; 

Β.M.: Επειδή ο αγώνας μου ήταν αρκετά νωρίς, ήπια καφέ και έφαγα λίγους ξηρούς 



καρπούς και ξηρά φρούτα. Λίγο πριν βγω να αγωνιστώ έφαγα και λίγη σοκολάτα. 

 

Π.Α.: Η ενόργανη είναι απαιτητικό άθλημα σε ότι αφορά την διατροφή. Πως 

διατρέφεσαι; 

Β.M.: Η διατροφή είναι καθαρά δικό μου κομμάτι. Όταν δε σου λέει κανείς τι να φας 

είσαι υπεύθυνη εσύ άρα προσεχείς! 

 

 

ΣΥΧΝΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 
Τραυματισμοί της σπονδυλικής στήλης στην ενόργανη και ρυθμική γυμναστική 

Οι τραυματισμοί της σπονδυλικής στήλης που σχετίζονται με το άθλημα της 

ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής δεν είναι σπάνιοι και αποτελούν συχνό αίτιο 

οσφυαλγίας σε άτομα που ασχολούνται με τα αθλήματα αυτά. Η σπονδυλική στήλη 

θεωρείται ιδιαίτερα ‘ευαίσθητη’ περιοχή για τραυματισμούς σε αθλητές και 

αθλήτριες της γυμναστικής λόγω των αυξημένων απαιτήσεων του συγκεκριμένου 

αθλήματος. Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει σε 

τραυματισμό είναι η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή σημαντικών φορτίσεων κατά 

μήκος όλης της σπονδυλικής στήλης, ενώ σημαντικό ρόλο στην σοβαρότητα της 

οσφυαλγίας σε αυτούς τους αθλητές μπορεί να παίξουν οι ψυχολογικοί και 

κοινωνικοί παράγοντες όπως η πίεση για υψηλότερες επιδόσεις και επιτυχία σε 

σημαντικούς αγώνες. Οι πιθανές αιτίες επίμονης οσφυαλγίας σε αθλητές και 

αθλήτριες της γυμναστικής περιλαμβάνουν την σπονδυλόλυση, την 

σπονδυλολίσθηση την νόσο του μεσοσπονδυλίου δίσκου και την εφηβική 

ιδιοπαθή κύφωση (νόσο του Scheuermann).  

Όπως αναφέρεται από το τμήμα Γενικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου της 



Καλιφόρνια στο τελευταίο τεύχος της Ιατρικής Επιθεώρησης 

‘CurrentSportsMedicineReports’ η σωστή διάγνωση της ακριβούς αιτίας του 

προβλήματος καθώς και η θεραπεία απαιτεί ιδιαίτερα συστηματική προσέγγιση από 

εξειδικευμένη ομάδα παθήσεων απονδυλικής στήλης ώστε ο αθλητής ή η αθλήτρια 

να επιστρέψουν στους αγωνιστικούς χώρους με ασφάλεια. Απαιτείται επίσης 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποθεραπείας που εστιάζεται στην βελτίωση της μυικής 

ισχύος και λειτουργικότητας του κορμού και της οσφυικής σπονδυλικής στήλης 

καθώς επίσης και στην διόρθωση προβλημάτων της ‘μηχανικής’ του σώματος για την 

αποφυγή νέου τραυματισμού.     

 

 

 

 ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

Η Ρυθμική Γυμναστική, είναι μια σύνθεση τέχνης και αθλητισμού, ένας συνδυασμός 

γυμναστικής με χορό, και είναι ένα αποκλειστικά γυναικείο Ολυμπιακό 

αγώνισμα.  Θεωρείται  το πλέον κατάλληλο άθλημα για κορίτσια μικρής ηλικίας 

καθώς τους δίνει την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την άσκηση, να αναπτύξουν νέες 

σωματικές δυνατότητες, και να αποκτήσουν αρμονία,  χάρη και έκφραση στην 

κίνηση. 

Η αθλήτρια πρέπει να είναι ευλύγιστη, έμπειρη στο μπαλέτο και στους μοντέρνους 

χορούς, με ισορροπημένο μυϊκό σύστημα. 0 απόλυτος έλεγχος των μυών είναι 

απαραίτητος για τη μείωση της έντασης που εμποδίζει την ακτίνα και την άνεση των 

κινήσεων. 



Σε κάθε τομέα του αθλήματος (χειρισμός οργάνων, εναρμόνιση  με τη  μουσική  και 

σωματική τεχνική) πρέπει να γίνεται χωριστή προπόνηση, αλλά πολλές ώρες είναι 

επίσης απαραίτητες για την απόκτηση της συνολικής εκφραστικότητας. 

Απαιτούνται τουλάχιστον 7 χρόνια προπονήσεων για να φτάσει μια γυμνάστρια σε 

επίπεδο πρωταθλητισμού 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

  

Αποτέλεσμα της αναζήτησης φυσικής και αβίαστης κίνησης, εφευρέθηκε στις αρχές 

του 20ου αιώνα στη Γερμανία και στη Σουηδία. Αν και η πρώτη διοργάνωση 

πραγματοποιήθηκε το 1948 στην ΡΩΣΙΑ, το άθλημα αυτό έμεινε στη σκιά της 

καλλιτεχνικής γυμναστικής έως το 1956. Η καλλιτεχνική φύση του το έκανε πολύ 

δημοφιλές στην Ανατολική Ευρώπη και το 1962 αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο σπορ 

από τη Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστικής. Το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

διοργανώθηκε το 1963 στη Βουδαπέστη, αλλά μόλις το 1972 κυκλοφόρησε ο 

"κώδικας βαθμολογίας της σύγχρονης γυμναστικής" από τη Διεθνή Ομοσπονδία. 

Πήρε την ονομασία "Αθλητική Ρυθμική Ρυμναστική" το 1975, αλλά σήμερα έχει το 

παλιό της όνομα: Ρυθμική Γυμναστική και αποτελεί άθλημα των Ολυμπιακών 

Αγώνων από το 1984. 

Η Ελληνική ομάδα για αρκετά χρόνια πρωταγωνιστεί στο διεθνές στερέωμα με 

κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλείου απο τα "χρυσά   κορίτσια 



του ανσαμπλ" στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σύδνευ το 2000., ενω έχει 

κατακτήσει  διαχρονικά αρκετές παγκόσμιες και πανευρωπαικές διακρίσεις. 

 

ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ 

Η ρυθμική γυμναστική εκτελείται με 5 όργανα - σχοινάκι, μπάλα, στεφάνι, κορδέλες 

και κορύνες - αλλά στις διεθνείς διοργανώσεις χρησιμοποιούνται μόνο 4, τα οποία 

επιλέγονται ανά διετία από τη Διεθνή Ομοσπονδία. Στα ατομικά αγωνίσματα οι 

αθλήτριες αγωνίζονται με τη σειρά μπροστά στους κριτές στα ομαδικά, πέντε 

γυμνάστριες αγωνίζονται συγχρόνως και νικήτρια είναι η ομάδα που συγκεντρώνει 

αθροιστικά τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Μόνο οι 30 καλύτερες αθλήτριες μετέχουν 

στο ατομικό, όπου κερδίζει όποια πάρει την καλύτερη βαθμολογία. Οι 8 πρώτες σε 

κάθε όργανο προκρίνονται για τον τελικό. Στο ομαδικό, κάθε ομάδα αγωνίζεται με 5 

όμοια όργανα και στη συνέχεια με 2 διαφορετικά. Νικήτρια του αγωνίσματος είναι η 

ομάδα με την καλύτερη συνολική βαθμολογία, ενώ οι τελικοί περιλαμβάνουν τις 8 

καλύτερες ομάδες σε κάθε όργανο. Το αγώνισμα διαρκεί μεταξύ 75 και 90 

δευτερολέπτων και η αθλήτρια επιλέγει τη μουσική της προτίμησης της. Στη διάρκεια 

του προγράμματος τα όργανα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή κίνηση και να 

χρησιμοποιούνται και με τα δυο χέρια. Επίσης, πρέπει να περιλαμβάνονται ειδικές 

κινήσεις για κάθε όργανο και να χρησιμοποιείται ολόκληρη η επιφάνεια της 

πλατφόρμας. 

  

 



ΦΙΓΟΥΡΕΣ 

Με όλα τα όργανα, η χορογραφία πρέπει να περιλαμβάνει βασικές κινήσεις του 

σώματος.  

                ΑΛΜΑ  - ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ  -  ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ  -  ΚΑΜΨΗ  - ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ 

Η εκφραστικότητα είναι στοιχειώδες μέρος της Ρυθμικής Γυμναστικής.  

 

 

 

 

Η διατροφή των αθλητριών της Ρυθμικής Γυμναστικής 

Αν και οι ατομικές ανάγκες είναι διαφορετικές, η διατροφή μιας αθλήτριας που κάνει 

ρυθμική γυμναστική θα πρέπει να είναι υψηλή σε υδατάνθρακες, μέτρια σε πρωτεΐνες 

και χαμηλή σε λιπαρά. Οι υδατάνθρακες παρέχουν στις αθλήτριες την ενέργεια που 

χρειάζονται κατά τη διάρκεια της έντονης άσκησης, ενώ επαρκείς ποσότητες 

πρωτεΐνης βοηθάνε στη διατήρηση της καθαρής μυϊκής μάζας. Ο περιορισμός της 

πρόσληψης των υδατανθράκων είναι μια κοινή πρακτική στις αθλήτριες της ρυθμικής 

αλλά θα πρέπει να αποθαρρύνονται από την ανεπαρκή πρόσληψη ενέργειας η οποία 

μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία και την απόδοση τους 

Διατροφή στην προπόνηση 

Οι αθλήτριες της Ρυθμικής γυμναστικής ανάλογα την ηλικία και το επίπεδό τους, 



ακολουθούν και το ανάλογο πρόγραμμα προπόνησης. Οι αθλήτριες που κάνουν 

αγωνιστικό αθλητισμό προπονούνται σχεδόν καθημερινά 3 με 4 ώρες την ημέρα. 

Λόγω του ότι χρειάζεται να συνδυάζουν το σχολείο με τη προπόνηση, πολλές φορές 

τα παιδιά αυτά λείπουν από το πλούσιο οικογενειακό τραπέζι και αναγκάζονται να 

φάνε κάτι στο δρόμο. Εκτός από τα οικογενειακά - ισορροπημένα και ολοκληρωμένα 

γεύματα που περιλαμβάνουν υδατάνθρακες, άπαχη πρωτεΐνη και υγιεινά λιπαρά, οι 

αθλήτριες μπορούν να καταναλώνουν πρόχειρο αλλά θρεπτικό σπιτικό σνάκ το οποίο 

θα ετοιμάζεται από την προηγούμενη ημέρα στο σπίτι. Μπορεί το έτοιμο σνάκ που 

πωλείται στα κυλικεία και αλλού να είναι πιο ελκυστικό γευστικά λόγω της άμετρης 

ποσότητας αλατιού και άλλων περίεργων υλικών που περιέχουν, η διατροφική τους 

όμως ποιότητα είναι χαμηλή και φορτώνουν θερμίδες δίχως να ωφελούν. Το μυστικό 

για ένα σπιτικό σνάκ το οποίο θα συγκινεί την αθλήτρια, κρύβεται στις γευστικές της 

προτιμήσεις, τα σωστά υλικά και προσεγμένη εμφάνιση. Εκτός από κάποιο 

γιαουρτάκι, και φρούτα, προσπαθούμε να φτιάξουμε και να ετοιμάσουμε κάτι που 

έλκει γευστικά το παιδί. Από σάντουιτς με τονοσαλάτα, καπνιστή γαλοπούλα, 

σολομό, μέχρι και τα αγαπημένα τυροπιτάκια της θείας και της γιαγιάς. 

Διατροφή στην περίοδο αγώνων 

Κατά την περίοδο των αγώνων θα πρέπει να προτιμώνται, ελαφριά γεύματα που είναι 

χαμηλά σε λιπαρά και υψηλά σε υδατάνθρακες, ιδίως δύο ώρες πριν από την έναρξη 

του αγώνα. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια των αγώνων το πρόγραμμα «τραβάει» 

αρκετές ώρες, οπότε είναι καλό οι αθλήτριες να είναι εφοδιασμένες με υγιεινά σνακ 

για τις ημέρες αυτές. Αγνώστου προέλευσης τροφές πρέπει να αποφεύγονται 

αυστηρά. Η διατήρηση της ενυδάτωσης του οργανισμού είναι επίσης σημαντική, 

οπότε είναι καλό να υπάρχει πάντα κάποιο υγρό ή διαθέσιμο εμφιαλωμένο νερό. 

Μετά τους αγώνες, οι αθλήτριες χρειάζεται να καταναλώνουν ένα πρόχειρο σνακ με 

υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες για ανάκτηση, ακολουθούμενο από ένα 



γεύμα που περιέχει τόσο υδατάνθρακες αλλά και πρωτεΐνη. Δεν ξεχνάμε ποτέ τα υγρά 

μετά τους αγώνες τα οποία είναι σημαντικά για ενυδάτωση. 

Υγρά 

Αν και οι αθλήτριες σήμερα γυμνάζονται σε αίθουσες που είναι κλιματιζόμενες πάντα 

υπάρχει ο κίνδυνος για αφυδάτωση. Επίσης δεν θα πρέπει να μας ξεγελά ο χειμώνας 

μιας και σε ζεστές αίθουσες παρατηρείται έντονη εφίδρωση των αθλητριών. Κατά τη 

διάρκεια μεγάλων προπονήσεων, τα ειδικά αθλητικά υγρά μπορούν να βοηθήσουν να 

αντικατασταθούν οι ηλεκτρολύτες που χάνονται μέσω του ιδρώτα. Ένας πρακτικός 

τρόπος για να εκτιμήσετε πόσα υγρά πρέπει να καταναλώνονται, είναι το χρώμα των 

ούρων. Όταν τα ούρα είναι λευκά ή ελαφρώς κίτρινα η αθλήτρια είναι επαρκώς 

ενυδατωμένη. Όταν τα ούρα είναι σκούρα τότε είναι αφυδατωμένη. Πρέπει να 

θυμόμαστε: Για να κρατήσουμε το σώμα μας ενυδατωμένο είναι ζωτικής σημασίας 

να πίνουμε νερό σε μικρές ποσότητες κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. 

 

 

 

TAE KWON DO 

 



Το Τάε Κβον Ντο (Κορεατικά 태권도 (χανγκούλ) είναι η πιο δημοφιλής κορεάτικη 

πολεμική τέχνη και το εθνικό σπορ της Κορέας. Είναι μια από τις πιο διαδομένες 

πολεμικές τέχνες παγκοσμίως και από το 2000 το αγωνιστικό κομμάτι της μάχης έγινε 

επίσημο ολυμπιακό άθλημα. 

 

 Βασική αρχή του Τάε Κβον Ντο είναι η πειθαρχία και η αυτοσυγκέντρωση, οι οποίες 

βοηθούν το άτομο να αποδώσει σωματικά, γι' αυτό και καλλιεργούνται συνεχώς στην 

προπόνηση από αυτούς που ασκούν το άθλημα. 

 Αν και το Τάε Κβον Ντο διδάσκει και τη χρήση των χεριών στη μάχη, τόσο ως μέσου 

άμυνας όσο και ως μέσου επίθεσης, εν τούτοις είναι μια πολεμική τέχνη που δίδει 

έμφαση στα λακτίσματα. 

 Οι αρχές του Τάε Κβον Ντο, όπως τις κατέγραψε ο ιδρυτής του αθλήματος 

Στρατηγός Τσόι Χονγκ Χι μέσα στην Εγκυκλοπαίδεια του Τάε Κβον Ντο που ο ίδιος 

έγραψε, είναι οι εξής:
 
 

 Ευγένεια (Γε Ούι) 

 Ακεραιότητα (Γιομ Τσι) 

 Επιμονή (Ιν Νάε) 

 Αυτοέλεγχος (Γκουκ Γκι) 

 Ακατάβλητο Πνεύμα (Μπαεκιούλ Μπουλγκούλ ) 

Τα δύο κυριότερα είδη Τάε Κβον Ντο είναι αυτό Διεθνούς Ομοσπονδίας ITF που 

αντιπροσωπεύει την παραδοσιακή πλευρά της μαχητικής τέχνης και αυτό της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας WTF που θεωρείται ως η αθλητική και πιο προοδευτική μορφή του με τους 



Ολυμπιακούς αγώνες ως πρωταρχικό στόχο και κορυφαία συμμετοχή. Στην Ελλάδα και στην 

Κύπρο περισσότερο διαδεδομένο είναι το WTF. 

 

 Στο Ταε Κβον Ντο, όπως και σε άλλες πολεμικές τέχνες, χρησιμοποιείται ένα 

ιεραρχικό σύστημα ζωνών, το οποίο προσδιορίζει το επίπεδο τεχνικής και εμπειρίας 

του αθλητή. 

 Συνολικά υπάρχουν 10 βαθμοί, οι οποίοι στα κορεάτικα ονομάζονται κουπ. Ο 

χαμηλότερος βαθμός είναι ο 10ος, ο οποίος αντιστοιχεί στη λευκή ζώνη και ο 

μεγαλύτερος είναι ο 1ος, ο οποίος αντιστοιχεί στη μαύρη. Πιο συγκεκριμένα η 

αντιστοίχιση βαθμών με το χρώμα της ζώνης γίνεται ως εξής: 

 10th Gup (Λευκή Ζώνη): Συμβολίζει την αγνότητα καθώς ο αρχάριος μαθητής δεν 

έχει προηγούμενη γνώση του Τάε Κβον Ντο. 

 9th Gup (Μισή κίτρινη Ζώνη) 9o Cup  

 8th Gup (Κίτρινη Ζώνη): Συμβολίζει τη γη από την οποία φυτρώνει ο βλαστός του 

φυτού και στο οποίο στάδιο θεμελιώνονται οι αρχές του Τάε Κβον Ντο. 

 7th Gup (Μισή πράσινη Zώνη) 7o Cup  

 6th Gup (Πράσινη Zώνη): Συμβολίζει την ανάπτυξη του φυτού όπως και στο Τάε 

Κβον Ντο εδώ ξεκινά η ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή. 

 5th Gup (Μισή μπλε Zώνη) 5o Cup  

 4th Gup (Μπλε Zώνη): Συμβολίζει τον ουρανό προς τον οποίο μεγαλώνοντας το 

φυτό μετατρέπεται σε δέντρο όπως η εξάσκηση Τάε Κβον Ντο αναπτύσσεται. 

 3rd Gup (Μισή κόκκινη Zώνη) 3o Cup  



 2nd Gup (Κόκκινη Zώνη): Συμβολίζει κίνδυνο και εφιστώντας την προσοχή του 

μαθητή να έχει αυτοσυγκράτηση και να προειδοποιεί τον αντίπαλο του. 

 1st Gup (Μισή Μαύρη Zώνη) 1ο Cup  

 

 1st Dan (Μαύρη Zώνη): Το αντίθετο του λευκού, και άρα ο συμβολισμός της 

ωριμότητας και της προχωρημένης γνώσης του Τάε Κβον Ντο. Συμβολίζει επίσης 

την τόλμη και το θάρρος αυτού που τη φοράει. 

 Η νέα ζώνη αποκτάται μετά από εξετάσεις στις οποίες ο αθλητής εφαρμόζει κυρίως 

τεχνικές ενάντια σε φανταστικούς αντιπάλους (τουλ ή πουμσε), παρόντως του 

δασκάλου και άλλων κριτών. Όσο ο αθλητής έχει κάτω από μαύρη ζώνη, βρίσκεται 

στον βαθμό των κουπ. Στην λευκή ζώνη έχει 10 κουπ. Κάθε φορά που αλλάζει ζώνη, 

τα κουπ του μειώνονται κατά 1 ώσπου να αποκτήσει ένα κουπ στην μισή μαύρη 

ζώνη. Μόλις πάρει τη μαύρη ζώνη αποκτάει ένα νταν. Στη συνέχεια, μπορεί να 

συνεχίσει να δίνει εξετάσεις στην εθνική ομοσπονδία Τάε Κβο Ντο της χώρας του 

για να αποκτήσει περισσότερα. Ο μέγιστος αριθμός νταν είναι 9. 

 

 

 

 

 

 



Το Πούμσε (τεχνικό) Τάε Κβον Ντο αποτελεί μέρος της πολεμικής τέχνης και είναι 

ολυμπιακό αγώνισμα από το 2000. Περιέχει αυτοάμυνες, τεχνικές χεριών 

(αποκρούσεις και χτυπήματα με μέρη του χεριού), σπασίματα, ψηλά άλματα, πτώσεις 

και τις φόρμες (αγγλ.poomsaes). Αγωνιστικά στο Πούμσε Τάε Κβον Ντο κάθε 

ασκούμενος εκτελεί τέλεια τις φόρμες (δηλ. προκαθορισμένες κινήσεις) και 

βαθμολογείται αρνητικά με το οποιοδήποτε λάθος. Η ισορροπία, το ύφος, οι στάσεις, 

η εκκίνηση και το τελείωμα μιας τεχνικής, το σημείο της φωνής, ο συντονισμός 

ποδιών και χεριών καθώς και του άνω και κάτω μέρους του σώματος 

βαθμολογούνται με αυστηρότητα. Στο τεχνικό Τάε Κβον Ντο ο αθλητής δεν κερδίζει 

πόντους από την ώρα που θα ξεκινήσει την εκτέλεση της φόρμας, μόνο χάνει. 
[4]

  

Πρωταθλήματα τεχνικού Τάε Κβον Ντο γίνονται συχνά σε όλο τον κόσμο και 

συμμετέχουν σε αυτά πάρα πολλές χώρες. 

Το αγωνιστικό και το τεχνικό μέρος της πολεμικής τέχνης συνθέτουν το Τάε Κβον Ντο. 

 

 

 

 Το Τάε Κβον Ντο χαρακτηρίζεται απο θεαματικά λακτίσματα ψηλά και χαμηλά 

(μέχρι το ύψος της ζώνης, στο στομάχι και όχι χαμηλότερα). Το άθλημα Κικ 

Μποξινγκ έχει δανειστεί πολλά απο τα λακτίσματα του Τάε Κβον Ντο. 

 Κατά την διάρκεια ενός αγώνα, απαγορεύονται τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, 

στην πλάτη ,η γροθιά στο πρόσωπο (στο WTF),οι λαβές, τα κλεισίματα, το 

σπρώξιμο, το γύρισμα πλάτης, η εκούσια πτώση. Οι κανονισμοί από το το 2014, 

έχουν γίνει αυστηρότεροι, όπου προστέθηκαν οι παρακάτω απαγορεύσεις 

(παραβάσεις): η ακούσια πτώση ελλείψει ισορροπίας, η οπισθοχώρηση 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CE%B5_%CE%9A%CE%B2%CE%BF%CE%BD_%CE%9D%CF%84%CE%BF


περισσοτέρων των 3 βημάτων, χωρίς αμυντικό χτύπημα, η κυκλική κίνηση γύρω από 

τον αντίπαλο. 

 Οι δυο αντίπαλοι φοράνε κάσκα, θώρακα, σπασουάρ (προστατευτικό για τα 

γεννητικά όργανα), επικαλαμίδες και γάντια, και μάχονται σε 3 γύρους των 2 λεπτών. 

Ανάλογα με το τι χτυπήματα κάνουν και πού χτυπάνε (στο θώρακα: 1 πόντος για 

απλό λάκτισμα, 2 πόντοι για περιστροφικό, ενώ στο κεφάλι: 3 πόντοι για απλό 

χτύπημα, 4 πόντοι για περιστροφικό) παίρνουν πόντους. Οι παραβάσεις αφαιρούν 

πόντους. Για την ασφάλεια των αθλητών, σε περιπτώσεις εμφανούς άνισου αγώνα, 

όπως της διαφοράς πόντων μεγαλύτερης των 12, ο αγώνας διακόπτεται από το 

διαιτητή. Τον αγώνα επιβλέπουν από κοντά ο διαιτητής και από μεγαλύτερη 

απόσταση οι κριτές.
[3]

  

 Στο τέλος του αγώνα, νικητής είναι ο μαχητής με τους περισσότερους πόντους, εκτός 

αν προκληθεί νοκ άουτ, και αποσυρθεί ο ένας εκ των δύο μαχητών. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας, ακόμα και μετά τον χρυσό πόντο, νικητής ανακηρύσσεται, ο αθλητής με 

τα περισσότερα επιθετικά χτυπήματα. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CE%B5_%CE%9A%CE%B2%CE%BF%CE%BD_%CE%9D%CF%84%CE%BF


 

Οι βαθμοί καταχωρούνται ως εξής: 

- Ένας πόντος στον θώρακα (λάκτισμα ή γροθιά). 

- Δύο πόντοι στον θώρακα για λάκτισμα που πραγματοποιείται σε συνδυασμό με στροφή 

(περιστροφικό λάκτισμα,  όπως Ντουί τσάγκι, στροφή και Τόλιο τσάγκι). 



- Τρεις πόντοι στο κεφάλι από λάκτισμα (Τόλιο τσάγκι, Νέρο τσάγκι και παραλλαγές τους). 

- Τέσσερις πόντοι στο κεφάλι από λάκτισμα που πραγματοποιείται σε συνδυασμό με στροφή 

(περιστροφικό  λάκτισμα, όπως Μπάντα τόλιο τσάγκι, στροφή και Τίο τόλιο τσάγκ 

 

 

 



 

 Νοκ-Ντάουν (πτώση) έχουμε στις τρεις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- Όταν ακουμπήσει στο έδαφος (δάπεδο) οποιοδήποτε μέρος του σώματος του 

αθλητή, πλην του πέλματος του  ποδιού, εξαιτίας δυνατής τεχνικής τού αντιπάλου 

του. 

- Όταν ο αθλητής ζαλίζεται ή παραπατάει και αδυνατεί να έχει ορθοστασία με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να  συνεχίσει τον αγώνα. 

- Όταν ο Διαιτητής κρίνει ότι ο αγώνας δεν μπορεί να συνεχιστεί λόγω της 

καταφοράς δυνατής νόμιμης τεχνικής και  εκτιμά ότι ο αθλητής που δέχθηκε την 

τεχνική αδυνατεί να συνεχίσει, διότι θέτει σε κίνδυνο τη σωματική του 

ακεραιότητα (ασφάλεια). 

 

 Νοκ- Άουτ έχουμε όταν ένας αθλητής δεχθεί νόμιμο κτύπημα και δεν μπορεί να 

συνεχίσει τον αγώνα μετά το  μέτρημα του Διαιτητή (1-10).  

 

 Ο Διαιτητής οφείλει να είναι εμβριθής γνώστης των κανονισμών, διασφαλίζοντας 

με αυτό τον τρόπο την αντικειμενικότητα και τη δίκαιη διεξαγωγή του αγώνα. 

 - Δίνει τα παραγγέλματα για υποκλίσεις των αθλητών στην έναρξη και στο τέλος 

του αγώνα. 

- Κηρύσσει την έναρξη του αγώνα. 

- Κηρύσσει τη λήξη του αγώνα. 

- Τιμωρεί με αφαιρέσεις μισού βαθμού (Προειδοποίηση). 

- Τιμωρεί με αφαιρέσεις ολόκληρου βαθμού (Αφαίρεση).  

 



 - Χωρίζει τους αθλητές, όταν πιάνονται μεταξύ τους. 

- Δίνει εντολή για συνέχιση του αγώνα. 

- Σταματά το χρονόμετρο για διάφορους λόγους. 

- Μετράει από το 1 έως το 10 (σε περίπτωση Νοκ ντάουν ή Νοκ άουτ). 

- Συγκεντρώνει στο τέλος του αγώνα τους Κριτές για να συναποφασίσουν τον 

νικητή (σε περίπτωση ισοπαλίας και  μετά τον τέταρτο γύρο). 

- Σταματάει τον αγώνα (αν κρίνει ότι αυτό απαιτείται). 

- Ρωτάει τη γνώμη των Κριτών σε αμφισβητούμενες φάσεις. 

- Υποδεικνύει τους άκυρους πόντους. 

- Εκφράζει τη γνώμη του σε διευκρινίσεις θεμάτων που αφορούν τον αγώνα. 

- Ζητάει την αντικατάστασή του (αυτό ισχύει και για τους Κριτές) σε περίπτωση 

που ο αθλητής, που αγωνίζεται είναι  από την ίδια χώρα με αυτόν (αν πρόκειται 

για Διεθνείς αγώνες), ή από το Σωματείο του (στους Εθνικούς  αγώνες).  

 

Κάθε αγώνας ολοκληρώνεται σε τρεις γύρους των 2’ ο καθένας με διάλειμμα των αγωνιζομένων 

με 1’ ανάμεσα  στους γύρους. Ωστόσο, σε περίπτωση ισοπαλίας μετά τον τρίτο γύρο, 

πραγματοποιείται και τέταρτος γύρος ίδιας  διάρκειας (χρυσός πόντος) αφού μεσολαβήσει και σε 

αυτή την περίπτωση ένα διάλειμμα 1΄ 

 

 Σε κάθε αγωνιστικό χώρο παρίσταται υποχρεωτικά ένας Ιατρός του οποίου η θέση 

είναι σε ειδικό σημείο πίσω από  τον Καταγράφοντα. Ο Ιατρός θα πρέπει να 

ξεχωρίζει είτε φορώντας την γνωστή λευκή ιατρική ποδιά, είτε άλλη  ένδυση με 

την προϋπόθεση να εντοπίζεται με ιατρική ένδειξη φέροντας λ.χ. ένα ιατρικό 

σήμα. Χωρίς την παρουσία  του δεν γίνεται να ξεκινήσει ένας αγώνας, ενώ κατά τη 

διεξαγωγή του θα πρέπει να είναι πάντα σε ετοιμότητα να  παρέμβει σε περίπτωση 

ατυχήματος. Επίσης, εκφέρει τη γνώμη του σε περίπτωση τραυματισμού του 



αθλητή, αν  δηλαδή ο αθλητής μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα ή όχι (σε περίπτωση 

τραυματισμού, ζάλης, κ.ά.).  

 

 

 

 

 

Ανακήρυξη νικητή: 

 - Νίκη με βαθμούς ή υπεροχή (ανωτερότητα)  

 - Νίκη με Νοκ-Άουτ  

 - Νίκη με αποχώρηση  

 - Νίκη με αποκλεισμό  

 - Νίκη με Ντισκαλιφιέ (Αποβολή) 

 - Νίκη με διακοπή του αγώνα με απόφαση του Διαιτητή  

 


