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Σκοπός εργασίας 

  Ευαισθητοποίηση των αναγνωστών για τα 

θέματα αναπηρίας μέσω της κατανόησης της 
δυσκολίας,  

  της ψυχικής δύναμης που απαιτείται από 
τους αθλητές, 

  καθώς και η αλλαγή στάσης  προς αυτούς. 
 



Κατηγορίες αναπηριών  

   Classification ονομάζεται η διαδικασία που 

εντάσσει τους αθλητές σε κατηγορίες ανάλογα 

με την αναπηρία και το άθλημα.  

Βασίζεται σ’ ένα σύστημα κριτηρίων σύμφωνα 

με το οποίο αξιολογείται η ικανότητα, η αθλητική 

κατάσταση, η δύναμη, η αντοχή, οι ικανότητες 

τακτικής και η πνευματική συγκέντρωση των 

αθλητών για να αποφευχθούν οποιεσδήποτε 

αγωνιστικές ανισότητες. 

 



Κατηγορίες αναπήρων 

• Οι αθλητές για να ανήκουν στο Παραολυμπιακό 
κίνημα πρέπει να κατατάσσονται σε μια από τις 
παρακάτω πέντε ομάδες: 
1.Ακρωτηριασμός 
2.Αναπηρία όρασης 
3.Κάκωση νωτιαίου μυελού  
4.Νοητική αναπηρία  
5.Μια ομάδα που συγκεντρώνει όλους τους 
αθλητές που δεν ταιριάζουν στις 
προαναφερόμενες ομάδες και ονομάζεται- les 
autres. 

 



Αθλήματα 
• Θερινά αθλήματα:                                                             
• Αντισφαίριση με αμαξίδιο 
• Άρση βαρών σε πάγκο 
• Γκόλμπολ (Goalball) 
• Επιτραπέζια Αντισφαίριση 
• Ιππασία 
• Ιστιοπλοΐα 
• Καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο 
• Κολύμβηση 
• Μπότσια (Boccia) 
• Ξιφασκία με αμαξίδιο 
• Πετοσφαίριση (Καθιστών) 
• Ποδηλασία 
• Ποδόσφαιρο 5x5Ποδόσφαιρο 7x7 
• Ράγκμπυ με αμαξίδιο 
• Σκοποβολή 
• Στίβος 
• Τζούντο 
• Τοξοβολία 
• Κωπηλασία  
• Κανόε 
• Τρίαθλο 

 
 

• Χειμερινά αθλήματα: 
• Αλπικό σκι 
• Δίαθλο 
• Κέρλινγκ με αμαξίδιο 
• Σκι αντοχής 
• Χόκεϊ επί πάγου με έλκηθρο 

 



Κανονισμοί-Εξοπλισμός 
• Κολύμβηση: 

    Συμμετέχουν αθλητές και 

αθλήτριες με κινητικές 

αναπηρίες και αθλητές με 

μειωμένη όραση ή τυφλοί. 

    Ειδη κολυμβησης 

    Το πρόσθιο κολύμπι  

      Το κρόουλ  

      Πρόσθιο πεταλούδας 

      Η πεταλούδα ή δελφίνι  

      Το ναυτικό ή το πλάγιο 

      Το ύπτιο  

      Κατάδυση 

      Finswimming 

 

• Εξοπλισμός: 

• Ο εξοπλισμός των αθλητών 

αποτελείται από μαγιό, 

σκουφάκι και προστατευτικά 

γυαλιά. Τα γυαλιά συμβάλλουν 

στη προστασία των ματιών των 

κολυμβητών.  



Εξοπλισμός 
Ειδικό αμαξίδιο για 

όσους έχουν παράλυση 

Κράνος  στον 

μαραθώνιο και στην 

σκυταλοδρομία. 

Οι τυφλοί αθλητές 

έχουν μαζί τους βοηθό 

ο όποιος φοράει γιλέκο 

για να ξεχωρίζει απ τον 

αθλητή. 

Στίβος 
    

Οι αθλητές αγωνίζονται με αμαξίδιο 

ή με χρήση προθέσεων 

(τεχνητών μελών), ενώ οι τυφλοί  

    αθλητές αγωνίζονται με βοηθό 

Γυναίκες: Δρόμοι,  Άλματα, 

Ρίψεις, Πένταθλο και 

Μαραθώνιος. 

 

Άνδρες: Δρόμοι, Άλματα, Ρίψεις,  

Πένταθλο και Μαραθώνιος. 



Εξοπλισμός: 
 Αποτελείται από το 

προστατευτικό καπέλο 

ιππασίας, το παντελόνι 

ιππασίας, μπότες 

ιππασίας ή χαμηλές 

μπότες ιππασίας και 

σακάκι.  

Οι ιππείς και οι 

αμαζόνες φορούν 

πουκάμισο, γραβάτα 

και γάντια 

Ιππασία 
•  Συμβάλει στην αποκατάσταση 

και βελτίωση των κινητικών 

δεξιοτήτων των ατόμων που 

ασχολούνται με αυτήν. 
Συμμετέχουν ιππείς και αμαζόνες 

με περιορισμένη όραση ή τυφλοί, 

με εγκεφαλική παράλυση, 

ακρωτηριασμό ή άλλη  κινητική 

αναπηρία.  

• Τέσσερις κατηγορίες:  

• Grade I, Grade II, Grade III και 

Grade IV. 

 



Εξοπλισμός 

Μπάλα 

Στολή 

Αριθμός παίκτη 

Αγωνιστικό        

Αμαξίδιο 

 

• Καλαθοσφαίριση με 

αμαξίδιο 

 

• Η Καλαθοσφαίριση με 

αμαξίδιο είναι ένα από τα 

πιο θεαματικά και 

δημοφιλή αθλήματα των 

Παραολυμπιακών 

Αγώνων. 



Άρση βαρών σε πάγκο 
 
• Στο άθλημα της Άρσης Βαρών σε πάγκο, οι 

αθλητές ή οι αθλήτριες αγωνίζονται από ύπτια 
θέση (ανάσκελα) πάνω σε ειδικά 
διαμορφωμένο πάγκο. Ο αθλητής θα πρέπει 
μέσα σε δύο λεπτά να κατεβάσει τη μπάρα 
στο στήθος, να την κρατήσει για ένα μικρό 
χρονικό διάστημα ακίνητη και στη συνέχεια 
να την ωθήσει προς τα πάνω  

 

 Εξοπλισμός: 
Πλατό Αγώνα 
Μπάρα και δίσκοι 
Πάγκος 
Στηρίγματα 
Πίνακας Αποτελεσμάτων-Ηλεκτρονικό 

φωτεινό σύστημα 
 
 



Χειροσφαίριση με αμαξίδιο  
• Ο αθλητής πρέπει να:                                     
• Σταματήσει, πετάξει, πιάσει, χτυπήσει 

την μπάλα με τα χέρια, τους βραχίονες, 
το κεφάλι τον κορμό. 

    Να τοποθετήσει την μπάλα στους 
μηρούς του. 

• Ωθήσει το αναπηρικό μόνο δύο φορές 
ενώ έχει την μπάλα στους μηρούς 

• Τραβήξει ή να χτυπήσει την μπάλα που 
βρίσκεται στα χέρια του αντιπάλου 

• Εμποδίσει τον αντίπαλο με τα χέρια ή 
τους βραχίονες. 
 

   Εξοπλισμός 
   Αναπηρικό αμαξίδιο 
  Το αναπηρικό αμαξίδιο δε θα πρέπει να 

θέτει σε κίνδυνο  
   τους παίκτες του γηπέδου. 

 



Συνέντευξη με ειδικό 

 

   Παίρνοντας συνέντευξη από έναν 
ειδικό μάθαμε ότι οι πρώτοι 
παραολυμπιακοι έγιναν στη Ρώμη το 
1960 με 400 αθλητές.  

   

   Τα παραολυμπιακα αθλήματα είναι 
προσαρμοσμένος αθλητισμός.  

    

   Παίρνουν μέρος  σ΄αυτά τα αθλήματα 
όλες οι αναπηρίες εκτός από την 
κώφωση. 



Συμπεράσματα 

   

  Με την βοήθεια της βιωματικής δράσης 

κατανοήσαμε το πόσο δύσκολο είναι για 

ένα άτομο με αναπηρία να καταφέρει να 

τελειοποιήσει την οποιαδήποτε τεχνική για 

το άθλημα με το οποίο ασχολείται και 

αναθεωρήσαμε την άποψή μας προς 

αυτό.  
 



. Σκέψεις-Συναισθήματα 

• Η στάση ζωής και η δύναμη ψυχής τους 
αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση αφού μας 
αποδεικνύουν ότι η επιμονή και η ισχυρή θέληση 
είναι ικανές να κάνουν πράξη τα όνειρά μας 

 

• Η αναπηρία είναι δικαίωμα στη ζωή και δεν 
φυλακίζεται 

                

 «Δρω» σημαίνει «υπάρχω». 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Εύρεση πληροφοριών 

Βιωματικές εργασίες (σκέψεις και συναισθήματα) 

Συνεργασία μεταξύ των μελών και όλης της τάξης 

  

 

 

 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

  Έναρξη παραολυμπιακων αγώνων το 

1948 στο Λονδίνο   

Η πρώτη αθλητική διοργάνωση για 

αθλητές με αμαξίδιο ( Αγγλία, Στόουκ 

Μάντεβιλ) 

Τέσσερα χρόνια αργότερα  

παραολυμπιακό κίνημα από Ολλανδούς 

αθλητές  

  

 



ΧΡΥΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ 
  

2000  

 Κωνσταντίνος Μάριος Φύκας   Χρυσό      Κολύμβηση – 50μ. 
ελεύθερο  

 Κωνσταντίνος Μάριος Φύκας   Χρυσό      Κολύμβηση – 100μ. 
ελεύθερο  

 Στέφανος Αναργύρου          Χρυσό      Στίβος – Σφαιροβολία  

 Αθανάσιος Μπαράκας          Χρυσό      Στίβος – Άλμα εις μήκος  

2004  

 Χαράλαμπος Ταϊγανίδης       Χρυσό      Κολύμβηση – 100μ 
πεταλούδα  

 Χαράλαμπος Ταϊγανίδης       Χρυσό      Κολύμβηση – 100μ ύπτιο  

 Χρήστος Ταμπαξής            Χρυσό      Κολύμβηση – 50μ ύπτιο  

2008  

 Πασχάλης Σταθελάκος         Χρυσό      Στίβος – Σφαιροβολία  

 Γιώργος Καπελλάκης          Χρυσό      Κολύμβηση – 50μ ελεύθερο  

 Χρήστος Ταμπαξής            Χρυσό      Κολύμβηση – 50μ ύπτιο  

 Χαράλαμπος Ταϊγανίδης       Χρυσό      Κολύμβηση – 100μ ύπτιο  

 Χαράλαμπος Ταϊγανίδης       Χρυσό      Κολύμβηση – 100μ ελεύθερο  

2012        

 Νίκος Πανανός               Χρυσό      Μπότσια – Ζευγάρια  

2016 

 Θανάσης Κωσταντινίδης              Χρυσό            Στίβος-Σφαίροβολία 

 Μανώλης  Στεφανουδάκης            Χρυσό          Στίβος – Ακοντισμός 

 Παύλος Μάμαλος                          Χρυσό            Άρση βαρών σε πάγκο 

 Δημοσθένης  Μιχαλεντζάκης    Χρυσό Κολύμβηση – 100μ. Πεταλούδα 

 Φερνάντες Σεζόν                           Χρυσό           Στίβος- Σφαίροβολία 



ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

Κατανόηση 

Δυσκολία κατά τη βιωματική 

εργασία  

Θυμός κατά την αποτυχία  

Υποστήριξη από συμπαίκτες  

Άγχος και φόβο για αποτυχία  

Επιμονή, υπομονή  

Θαυμασμός και σεβασμός προς 

τους αθλητές   



ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ (ΒΙΝΤΕΟ) 
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Σκοπός της εργασίας 

 
• Ενημέρωση και πληροφόρηση για τα 

παραολυμπιακά αθλήματα και τους αθλητές που 
συμμετέχουν. 

• Τρόποι εφαρμογής, κανονισμοί και εξοπλισμός. 

• Κατανόηση συναισθημάτων των αθλητών, των 
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν και του αγώνα 
που κάνουν για την ζωή τους. 

 

 



Ιστορικό  

• Οι πρώτοι αγώνες για αθλητές με αναπηρία 
έγιναν το 1948 στο Στόουκ Mάντεβιλ στην 
Αγγλία. 

• Οι πρώτοι Αγώνες Ολυμπιακού χαρακτήρα για 
αθλητές με αναπηρία οργανώθηκαν το 1960 
στην Ρώμη, ύστερα από τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες στην ίδια πόλη. Θεωρούνται ως οι 
πρώτοι Παραολυμπιακοί Αγώνες. 

 

 

 



Η συμμετοχή της Ελλάδας 

 
• Έλληνες αθλητές συμμετέχουν στους 

Παραολυμπιακούς Αγώνες από το 1976. 

• Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου ήταν οι 
πιο επιτυχημένοι αγώνες για την Ελληνική 
Ομάδα μέχρι στιγμής. 

• Η πρώτη συμμετοχή Έλληνα Αθλητή σε 
Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες έγινε το 
2002 στο Σολτ Λέικ Σίτι.  

 



Θερινά Αθλήματα 

 • Αντισφαίριση με αμαξίδιο 
• Άρση βαρών σε πάγκο 
• Γκόλμπολ (Goalball) 
• Επιτραπέζια Αντισφαίριση 
• Ιππασία 
• Ιστιοπλοΐα 
• Καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο 
• Κολύμβηση 
• Μπότσια (Boccia) 
• Ξιφασκία με αμαξίδιο 
• Πετοσφαίριση (Καθιστών) 
• Ποδηλασία 
• Ποδόσφαιρο 5x5 
• Ποδόσφαιρο 7x7 
• Ράγκμπυ με αμαξίδιο 
• Σκοποβολή 
• Στίβος 
• Τζούντο 
• Τοξοβολία 
• Κωπηλασία (νέο άθλημα στο Πεκίνο) 
• Τρίαθλο (νέο άθλημα στο Ριο) 
• Κανόε (νέο άθλημα στο Ριο) 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7_%CE%BC%CE%B5_%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7_%CE%BC%CE%B5_%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
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https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9E%CE%B9%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AF%CE%B1_%CE%BC%CE%B5_%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://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
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF_5x5&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF_7x7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BC%CF%80%CF%85_%CE%BC%CE%B5_%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BC%CF%80%CF%85_%CE%BC%CE%B5_%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CE%BE%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%80%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1


Χειμερινά Αθλήματα 

 

• Αλπικό σκι 

• Δίαθλο 

• Κέρλινγκ με αμαξίδιο 

• Σκι αντοχής 

• Χόκεϊ επί πάγου με έλκηθρο 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CE%BA%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%BC%CE%B5_%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%BC%CE%B5_%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%BC%CE%B5_%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%BC%CE%B5_%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CE%B9_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_%CE%BC%CE%B5_%CE%AD%CE%BB%CE%BA%CE%B7%CE%B8%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 

ΑΓΩΝΩΝ – ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 



.. 



Σημαντικά γεγονότα Παραολυμπιακών 
(τοποθεσίες και ημερομηνία) 

• ΣΕΟΥΛ 1988 

• ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 1992 

• ΑΤΛΑΝΤΑ 1996 

• ΣΙΔΝΕΪ 2000 

• ΑΘΗΝΑ 2004 

• ΠΕΚΙΝΟ 2008 

• ΛΟΝΔΙΝΟ 2012 

• ΡΙΟ 2016 
 



Χρυσοί Έλληνες Παραολυμπιονίκες 
• Δημήτριος Κωνσταντάγκας  Στίβος – Σφαιροβολία 

• Κωνσταντίνος Μάριος Φύκας Κολύμβηση – 50μ. ελεύθερο 

• Κωνσταντίνος Μάριος Φύκας    Κολύμβηση – 100μ. ελεύθερο 

• Στέφανος Αναργύρου  Στίβος – Σφαιροβολία 

• Αθανάσιος Μπαράκας    Στίβος – Αλμα εις μήκος 

• Χαράλαμπος Ταϊγανίδης  Κολύμβηση – 100μ πεταλούδα 

• Χαράλαμπος Ταϊγανίδης  Κολύμβηση – 100μ ύπτιο 

• Χρήστος Ταμπαξής  Κολύμβηση – 50μ ύπτιο 

• Πασχάλης Σταθελάκος Στίβος – Σφαιροβολία 

• Γιώργος Καπελλάκης  Κολύμβηση – 50μ ελεύθερο 

• Χρήστος Ταμπαξής  Κολύμβηση – 50μ ύπτιο 

• Χαράλαμπος Ταϊγανίδης  Κολύμβηση – 100μ ύπτιο 

• Χαράλαμπος Ταϊγανίδης Κολύμβηση – 100μ ελεύθερο 

• Νίκος Πανανός Μπότσια – Ζευγάρια BC3 

• Θανάσης Κωνσταντινίδης Σφαίρα F32 

•  Παύλος Μάμαλος Άρση βαρών σε πάγκο 238 κιλά 

• Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης Κολύμβηση – 100μ πεταλούδα  

 

 



Βιωματικές δραστηριότητες 

 
• Πετοσφαίριση καθιστών στον αύλιο χώρο του 

σχολείου 

• Συμμετοχή όλων τον μαθητών 

   



Σκέψεις και συναισθήματα 

• Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι και τις 
θυσίες που κάνουν για την ζωή τους ασχέτως των 
προβλημάτων τους. 

• Όταν ήρθαμε στην θέση τους, κατανοήσαμε πόσο 
στενάχωρο είναι το γεγονός αυτό και πόσο 
δυσκολευτήκαμε για να το κατορθώσουμε τελικά, 
ακόμα και με ατέλειες. 

• Είναι ευχάριστο ότι όλοι οι μαθητές ήταν 
πρόθυμοι να μπούνε στην θέση των αθλητών 
αυτών και να τους δείξουν σεβασμό. 

 



. 

• Το παιχνίδι φάνηκε εκνευριστικό αφού έχει 
σημαντικούς κανόνες που πρέπει να τηρούνται 
αυστηρά. 

• Ήταν αρκετά δύσκολο να καταφέρουμε να 
κάνουμε το άθλημα σωστά. 



Συμπέρασμα 

• Τελικά αντιληφθήκαμε ότι μπορεί να υπάρχουν 
στην ζωή διαφορετικά, δύσκολα και χωρίς να 
γνωρίζουμε, πράγματα, τα οποία όμως δεν είναι 
ακατόρθωτο να αντιμετωπιστούν  ή να 
ξεπεραστούν. 

 



Παραολυμπιάκα Αθλήματα 

Ερευνητική εργασία Α’ Τετραμήνου 
Σχολείο: 1ο ΓΕΛ Βέροιας 

Τμήμα Α2 
Σχολικό έτος: 2016-2017 

Συντελεστές εργασίας: Κ. Ι., Κ. Ο., Κ. Α., Κ. Δ., Μ. Α., Μ.Ν. (Δ Ομάδα) 
Υπεύθυνος Καθηγητής: T. B.  



 Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν την κορυφαία αθλητική διοργάνωση 

για αθλητές υψηλών επιδόσεων με αναπηρία και τη δεύτερη μεγαλύτερη 

διοργάνωση παγκοσμίως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

 Οι αθλητές ανήκουν σε 6 κατηγορίες αναπηρίας: εγκεφαλική παράλυση, 

τραυματικές και συγγενείς βλάβες νωτιαίου μυελού, πολυομυελίτιδα, 

ακρωτηριασμοί, “Les Autres” αναπηρίες (αθλητές με κινητική αναπήρια που 

δεν ανήκουν στις παραπάνω ομάδες). 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 



 Ο όρος «Παραολυμπιακοί» προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «παρά» 

(=δίπλα, μαζί) και «Ολυμπιακοί».   

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 



 Εμπνευστής  των Παραολυμπιακών Αγώνων θεωρείται ο Σερ (νευρολόγος-

νευροχειρουργός) Λούντβιχ Γκούντμαν. 

 

 

 

 

 

 Πρώτος, το 1948, οργάνωσε αθλητικούς αγώνες με ανάπηρους βετεράνους 

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο Στόουκ Μάντεβιλ της Αγγλίας.  

 

 

ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 



 1960-Ρώμη, 1964-Τόκιο, 1968-Τελ Αβίβ, 1972- Χαϊδελβέργη, 1976 -Τορόντο, 

1980-Άρνεμ, 1984-Στόουκ Μάντεβιλ &Νέα Υόρκη, 1988-Σεούλ, 1992-

Βαρκελώνη, 1996-Ατλάντα, 2000-Σύνδεϋ, 2004-Αθήνα, 2008-Πεκίνο, 2012-

Λονδίνο, 2016-Ρίο ντε Τζανέιρο 

 

 

ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 



Ιστορικό 

 Οι πρώτοι αγώνες για αθλητές με αναπηρία έγιναν το 1948 στο Στόουκ Mάντεβιλ στην Αγγλία. Την ημέρα της 
τελετής έναρξης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1948 στο Λονδίνο, ξεκίνησαν και θεσμοθετήθηκαν οι αγώνες 
του Στόουκ Mάντεβιλ και πραγματοποιήθηκε η πρώτη αθλητική διοργάνωση για αθλητές με αμαξίδιο. 

 Τέσσερα χρόνια αργότερα, αθλητές από την Ολλανδία συμμετείχαν σε αυτούς τους αγώνες και έτσι γεννήθηκε το 
διεθνές κίνημα που είναι γνωστό πλέον ως Παραολυμπιακό κίνημα. 

 Οι πρώτοι Αγώνες Ολυμπιακού χαρακτήρα για αθλητές με αναπηρία οργανώθηκαν το 1960 στην Ρώμη, ύστερα 
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην ίδια πόλη. Θεωρούνται ως οι πρώτοι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Περίπου 
400 αθλητές από 23 χώρες συμμετείχαν σε 8 αθλήματα, 6 από τα οποία εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο 
αγωνιστικό πρόγραμμα των Παραολυμπιακών Αγώνων (Τοξοβολία, Κολύμβηση, Ξιφασκία, Καλαθοσφαίριση, 
Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Στίβος). 

 Από τότε, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες διεξάγονται κάθε 4 χρόνια, πάντα την ίδια χρονιά με τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Το 1976 στο Τορόντο, προστέθηκαν και άλλες κατηγορίες αναπηρίας και γεννήθηκε η ιδέα της 
συγχώνευσης διαφορετικών κατηγοριών αθλητών με αναπηρία για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές 
διοργανώσεις. Την ίδια χρονιά έγιναν και οι πρώτοι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες στην Σουηδία. 

 Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες της Σεούλ (1988) ξεχώρισαν και από το γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί και 
Παραολυμπιακοί Αγώνες φιλοξενήθηκαν στην ίδια χώρα, στην ίδια πόλη και χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες 
εγκαταστάσεις με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έκτοτε, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες γίνονται πάντα στην ίδια πόλη 
με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

 Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες έχουν εξελιχθεί πλέον στο δεύτερο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός μετά τους 
Ολυμπιακούς. 

 



Θερινά Αθλήματα 

 Το αγωνιστικό πρόγραμμα των Θερινών Παραολυμπιακών Αγώνων 
περιλαμβάνει πλέον 22 θερινά αθλήματα. Δεκαοκτώ από αυτά είναι κοινά με 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα υπόλοιπα τέσσερα είναι αποκλειστικά 
Παραολυμπιακά. Αυτά είναι τα Μπότσια, Γκόλμπολ, Άρση βαρών σε 
πάγκο και Ράγκμπι με αμαξίδιο. Στους Αγώνες της Αθήνας προστέθηκε το 
άθλημα του Ποδοσφαίρου 5x5, ενώ στο Πεκίνο για πρώτη φορά αγωνίστηκαν 
αθλητές στην Κωπηλασία. Στους Αγώνες του Ρίο προστέθηκαν το Κανόε και το 
Τρίαθλο. 

 Τα ρεκόρ που σημειώνονται στους Παραολυμπιακούς Αγώνες μπορούν να 
συγκριθούν με τα ρεκόρ των Ολυμπιακών αθλητών (όπως στα 100μ. ανδρών 
στο Στίβο) και σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως στην Άρση βαρών σε πάγκο) τα 
Παραολυμπιακά ρεκόρ ξεπερνούν εκείνα των αθλητών χωρίς αναπηρία. 

 Σε κάποια αθλήματα συμμετέχουν αθλητές από όλες ή τις περισσότερες 
κατηγορίες αναπηρίας, ενώ σε άλλα από μια κατηγορία μόνο. 

 



Γκόλμπολ 

 Το Γκόλμπολ (Goalball) είναι ένα ομαδικό άθλημα, σχεδιασμένο 

για τυφλούς αθλητές. Επινοήθηκε το 1946 από τον Αυστριακό Hanz Lorenzen, 

και τον Γερμανό Sepp Reindle, σε μία προσπάθεια να βοηθηθεί η 

αποκατάσταση των βετεράνων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Διοικητική 

αρχή για το άθλημα είναι η Διεθνής Ομοσπονδία Αθλητισμού Τυφλών (IBSA), 

που είναι υπεύθυνη για δεκαπέντε αθλήματα που απευθύνονται σε άτομα με 

προβλήματα όρασης. 

 Το άθλημα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε Παραολυμπιακούς 

Αγώνες το 1976 κατά τη διάρκεια των Παραολυμπιακών Αγώνων του Τορόντο. 

Το πρώτο Πρωτάθλημα Γκόλμπολ διεξήχθη το 1978, ενώ στο πρόγραμμα των 

Παραολυμπιακών Αγώνων μπήκε το 1980, στους Αγώνες 

του Άρνεμ της Ολλανδίας. Είναι ένα από τα τρία αθλήματα των 

Παραολυμπιακών Αγώνων που δεν έχει αντίστοιχο Ολυμπιακό άθλημα 

 



Το παιχνίδι 

 Σε κάθε παιχνίδι επιτρέπονται μέχρι τρεις ανπληρωματικοί. Σύμφωνα με τους 

κανόνες της IBSA το γκόλμπολ παίζεται σε ένα γήπεδο διαστάσεων 18m x 9m. 

Η γραμμή των 9 μέτρων αποτελεί και τη γραμμή του γκολ. Η μπάλα ζυγίζει 

1,25kg και η περιφέρεια της είναι περίπου 76cm. Στο εσωτερικό της έχει 

κουδουνάκια ώστε οι αθλητές να αντιλαμβάνονται την κίνησή της. 

 Οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σε ομάδες των τριών, και προσπαθούν να 

προωθήσουν τη μπάλα προς το τέρμα της αντίπαλης ομάδας. Ο αγώνας 

αποτελείται από δύο ημίχρονα των 10 λεπτών. Όλοι οι παίκτες αγωνίζονται με 

δεμένα μάτια καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, έτσι ώστε οι παίκτες με μειωμένη 

όραση να αγωνίζονται ισότιμα με τους τυφλούς παίκτες. 

 



Μπότσια 

 Το μπότσια (Boccia) είναι άθλημα για αθλητές με αναπηρία. Είναι 

διασκευασμένη μορφή του ιταλικού αθλήματος μπότσε και έχει σχεδιαστεί ώστε 

να να παίζεται από άτομα με εγκεφαλική παράλυση ή άλλη κινητική 

αναπηρία που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο. Αποτελεί Παραολυμπιακό 

άθλημα, και παίζεται σε περισσότερες από 40 χώρες. Διοικητική αρχή για το 

άθλημα αποτελεί η Διεθνής Ένωση Άθλησης και Ψυχαγωγίας Ατόμων με 

Εγκεφαλική Παράλυση. Στο πρόγραμμα των Παραολυμπιακών Αγώνων μπήκε 

για πρώτη φορά το 1984 στην Παραολυμπιάδα της Νέας Υόρκης. Είναι ένα από 

τα τρία αθλήματα των Παραολυμπιακών Αγώνων που δεν έχουν 

αντίστοιχο Ολυμπιακό άθλημα. 

 

 



Το παιχνίδι 

 Το μπότσια παίζεται ατομικά, σε ζευγάρια ή σε ομάδες των τριών. Σκοπός του 
παιχνιδιού είναι να ρίξουν οι παίκτες την πλαστική μπάλα τους (χρώματος κόκκινου 
ή μπλε) όσο πιο κοντά μπορούν στη λευκή μπάλα - στόχο που καλείται "jack". Η 
λευκή μπάλα ρίχνεται πρώτη, ενώ στη συνέχεια οι ομάδες ρίχνουν εναλλάξ τις 
μπάλες τους. Οι μπάλες προωθούνται με τα χέρια, τα πόδια, ή -εάν η αναπηρία του 
συμμετέχοντα είναι σοβαρή- με μία βοηθητική συσκευή. Στο τέλος του κάθε γύρου, ο 
διαιτητής μετράει την απόσταση που έχουν οι μπάλες των ομάδων από τη μπάλα - 
στόχο και δίνει ένα βαθμό για κάθε μπάλα που είναι πιο κοντά στη μπάλα στόχο από 
τη κοντινότερη μπάλα του αντιπάλου. Η ομάδα ή παίκτης με την υψηλότερη 
βαθμολογία είναι νικητής στο τέλος του αγώνα. 

 Ο αριθμός των γύρων και οι μπάλες έχει στη διάθεσή της κάθε ομάδα εξαρτώνται 
από των αριθμό των συμμετεχόντων. Στο ατομικό παιχνίδι υπάρχουν 4 γύροι, και ο 
κάθε παίκτης έχει στη διάθεσή του 6 μπάλες. Στο παιχνίδι με ζευγάρια, οι γύροι 
παραμένουν τέσσερις ενώ ο κάθε παίκτης έχει στη διάθεσή του 3 μπάλες ανά γύρο. 
Όταν αγωνίζονται ομάδες των τριών, το παιχνίδι αποτελείται από έξι γύρους, ενώ 
κάθε παίκτης έχει στη διάθεσή του 2 μπάλες. 

 



Η Συμμετοχή Της Ελλάδας 
 Έλληνες αθλητές συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες από το 1976. Από το 1988, η Ελλάδα συμμετέχει στους 

Αγώνες με επίσημες Εθνικές Αποστολές. Όλα αυτά τα χρόνια, οι Έλληνες αθλητές πέτυχαν καλές επιδόσεις και κέρδισαν 
πολλά μετάλλια. 

 Οι Έλληνες αθλητές κέρδισαν τα πρώτα μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988 κατακτώντας 1 
αργυρό και 3 χάλκινα μετάλλια. Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992 κέρδισαν 2 αργυρά και ένα 
χάλκινο μετάλλιο. Ενώ στους Αγώνες της Ατλάντα το 1996 κέρδισαν 1 χρυσό, 1 αργυρό και 3 χάλκινα μετάλλια 

 Το 2000, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Σύδνεϋ, η Ελληνική ομάδα συμμετείχε με 71 άτομα (42 αθλητές). Οι Έλληνες 
αθλητές αγωνίστηκαν στο στίβο, την κολύμβηση, την άρση βαρών, την καλαθοσφαίριση και το τζούντο. Η Ελληνική ομάδα 
που συμμετείχε στο Σύδνεϋ κέρδισε 11 μετάλλια (4 χρυσά, 4 ασημένια, 3 χάλκινα). 

 Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, η Ελλάδα συμμετείχε με την πολυπληθέστερη μέχρι στιγμής Παραολυμπιακής 
Ομάδα, με 137 αθλητές, η οποία κατέδειξε την ανοδική πορεία του Παραολυμπιακού κινήματος στην Ελλάδα και κίνησε το 
ενδιαφέρον της Ελληνικής Κοινωνίας. Οι Έλληνες αθλητές και οι Ελληνίδες αθλήτριες κατάφεραν να κατακτήσουν συνολικά 
20 μετάλλια (3 χρυσά, 13 αργυρά, 4 χάλκινα). Εννέα περισσότερα από αυτά που είχαν κερδίσει στους Παραολυμπιακούς 
Αγώνες στο Σύδνεϋ. Επίσης σημειώθηκαν συνολικά 58 πλασαρίσματα στις πρώτες οχτώ θέσεις. Οι Αγώνες της Αθήνας 
ανέδειξαν τον αθλητισμό των ατόμων με αναπηρία και τον τοποθέτησαν στη θέση που του αρμόζει στην Παγκόσμια 
αθλητική οικογένεια και ιδιαίτερα στην Ελληνική αθλητική οικογένεια. 

 Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου ήταν οι πιο επιτυχημένοι αγώνες για την Ελληνική Ομάδα μέχρι στιγμής. 
Συμμετέχοντας σε 10 αθλήματα οι 69 αθλητές και αθλήτριες της Ελληνικής Ομάδας κατάφεραν να κατακτήσουν 24 μετάλλια 
(5 χρυσά, 9 αργυρά και 10 χάλκινα) ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο και κατάφεραν να καταταχθούν 20οι στη παγκόσμια 
κατάταξη. 4 χρόνια μετά τους πολύ επιτυχημένους αγώνες της Αθήνας οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες έδειξαν την μεγάλη 
τους κλάση υπογραμμίζοντας την ανάπτυξη του Παραολυμπιακού Κινήματος στην Ελλάδα. 

 Στην 44η θέση μεταξύ 165 κρατών που πήραν μέρος στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου (2012) κατετάγη η 
Ελλάδα. Με απολογισμό ένα χρυσό, τρία ασημένια, οκτώ χάλκινα και συνολικά 12 μετάλλια. Oι Έλληνες αθλητές και 
αθλήτριες συμμετείχαν σε εννέα αθλήματα. 

 Η πρώτη συμμετοχή Έλληνα Αθλητή σε Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες έγινε το 2002 στο Σολτ Λέικ Σίτι. Οι 
Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τορίνο το 2006 ήταν οι δεύτεροι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες όπου συμμετείχε 
Ελληνική Αποστολή. Οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες του Βανκούβερ αποτελούν τους τρίτους Χειμερινούς Αγώνες 
που θα συμμετάσχει η Ελλάδα με τη συμμετοχή μάλιστα και της πρώτης αθλήτριας. 

 



 Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν την έμπνευση για κάθε αθλητή και 

αθλήτρια να φτάσει στα όριά του, να ξεπεράσει τον εαυτό του και να πετύχει 

την υψηλότερη δυνατή διάκριση αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός είναι η 

κορυφαία έκφραση της ανθρώπινης ύπαρξης. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 


