
Θέμα: «Ο αθλητισμός στις πέντε 

ηπείρους» 

Τάξη Α3  

Μαθητές: Νικηφόρος Γιακουμέλος 

                 Αναστάσιος Καρακουλάκης 

                  Έκτορας – Ευθύμιος Τσορμπατζόγλου 

                 Αντώνιος Κωστόπουλος  

                 Διονύσιος Δρακουλέλης  

 

Υποθέμα: «Οι μεγάλες αντιπαλότητες  σε όλα τα αθλήματα» 

Υπεύθυνος καθηγητής: Ιωάννης Παυλάκης 

  



Τζέιμς Χαντ-Nίκι Λάουντα 

Ο Nίκι Λάουντα και ο Τζέιμς Χαντ ήταν δύο από τους μεγαλύτερους 

οδηγούς της Φόρμουλα 1  και οι καλύτεροι την δεκαετία του 1970 .Οι δύο 

οδηγοί συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της 

Φόρμουλα 2 ενώ στην συνέχεια η μεταξύ τους κόντρα κορυφώθηκε όταν 

κατάφεραν να βρουν θέση οδηγού στην Φορμουλα 1 για την Φερραρι 

και για την Hesketh.Όταν η Hesketh λόγω οικονομικών προβλημάτων να 

αγωνιζέται σ τα πρωταθλήματα της Φορμουλα ο Χαντ υπέγραψε 

συμβόλαιο με την McLaren.Ο Λάουντα εκτός από εξαιρετικός οδηγός 

ήταν και πολύ καλός μηχανικός ο οποίος έκανε μεγάλες αλλαγές στο 

μονοθέσιο του.O Λάουντα κατάφερε να κερδίσει τρία  πρωταθλήματα 

ενώ έφτασε πολύ κοντά στην κατάκτηση ενός ακόμα  όταν στον 

τελευταίο αγώνα έχασε από τον μεγαλύτερο αντίπαλο τον Χαντ ο οποίος 

και  κέρδισε το μονάδικο για αυτόν  πρωτάθλημα  





Liverpool-Everton 

Το ντέρμπι του   Merseyside είναι το όνομα που δίνεται σε ποδοσφαιρικούς αγώνες μεταξύ της Έβερτον και 

Λίβερπουλ , δύο μεγάλες ομάδες από το Λίβερπουλ , στη μητροπολιτική κομητεία του Merseyside στην 

Αγγλία . Είναι το μακροβιότερο και κορυφαίo ντέρμπι στην Αγγλία, παίζοντας σε αυτό το επίπεδο από το 

1962-63. Η Έβερτον παίζει  παιχνίδια στο σπίτι της στο Goodison Park , ενώ η Λίβερπουλ παίζει στο δικό της 

στο Anfield . Ο αγώνας έχει χαρακτηριστεί ως το «Merseyside ντέρμπι" τουλάχιστον από το 1955. 

Παραδοσιακά, το ντέρμπι του Merseyside αναφέρεται ως το φιλικό ντέρμπι , λόγω του μεγάλου αριθμού 

των οικογενειών φιλάθλων τηςΛίβερπουλ και Έβερτον και είναι ένα  από τις λίγα τοπικά  ντέρμπι που δεν 

επιβάλλουν συνολικό διαχωρισμό άλογα με ποια ομάδα υποστηρίζουν.Από τα μέσα της δεκαετίας του 

1980, όμως, ο ανταγωνισμός έχει ενταχθεί και εκτός γηπέδου, και από την έναρξη της Premier League, το 

ντέρμπι του Merseyside είχε περισσότερες κόκκινες κάρτες από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι και αναφέρεται 

ως "το πιο κακο πειθαρχημένο και εκρηκτικό παιχνίδι στην Premier League. 





Ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων Ελλάδας (ποδόσφαιρο 

Πρόκειται για τις δύο κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας, τόσο σε συγκομιδή 

τίτλων και διακρίσεων, όσο και σε μαζικότητα φιλάθλων που τις ακολουθούν. 

Οι αναμετρήσεις τους στις περισσότερες περιπτώσεις κινούν το ενδιαφέρον και 

των οπαδών άλλων ομάδων και θεωρείται το σπουδαιότερο ποδοσφαιρικό 

ντέρμπι στην Ελλάδα, ακόμα και όταν δεν είναι βαθμολογικά ή αγωνιστικά 

κρίσιμο σε μία ορισμένη συγκυρία. Κατά τα πρώτα χρόνια της ιστορίας τους ο 

Παναθηναϊκός ταυτίστηκε με την αστική τάξη και τους κατοίκους των Αθηνών, 

ενώ ο Ολυμπιακός υποστηρίχθηκε από την αστική και εργατική τάξη του 

Πειραιά. Στη συνέχεια όμως και οι δύο σύλλογοι απέκτησαν ισχυρά ερείσματα 

σε όλες τις κοινωνικές τάξεις σε ολόκληρη την Ελλάδα.Στον αγωνιστικό τομέα, 

το ντέρμπι των δύο αιωνίων αντιπάλων έχει ρίζες που ανάγονται προπολεμικά, 

από την εποχή που ήδη είχαν αρχίσει να κυριαρχούν τόσο σε τοπικό, όσο και 

σε εθνικό επίπεδο. 





Roma - Lazio 

 

 

 

 

 

• Το ποδοσφαιρικό ντέρμπι μεταξύ των δύο μεγαλύτερων ομάδων της Ρώμης. 

• Αντιπαλότητα με πολιτικά αίτια: Οι οπαδοί της Λάτσιο προέρχονταν από την αστική τάξη. 

                                                        Η Ρόμα δημιουργήθηκε το 1927 με παρότρυνση Μουσολίνι. 

 Η Λάτσιο είναι η ομάδα των πλουσίων που ζούσαν στο κέντρο της πόλης και για αυτό 

αυτοαποκαλούνται οι πραγματικοί Ρωμαίοι, ενώ θεωρούν τους οπαδούς της Ρόμα 

βοσκούς επειδή κατοικούσαν στα περίχωρα. 

 

• Εσωτερικοί και εξωτερικοί μετανάστες υποστήριζαν τη Ρόμα, και για αυτό το λόγο οι 

Λατσιάλι τους αποκαλούν Εβραίους, μιας και οι τελευταίοι δεν έχουν κρύψει ποτέ τις 

φασιστικές πεποιθήσεις τους, αν και οι ιθύνοντες του συλλόγου κρατούν αποστάσεις 

από τους ultras. Βέβαια έχουν επηρεάσει κατά το παρελθόν τις αποφάσεις του 

συλλόγου, σε αντίθεση με τους Ρομανίστι.  

 

 

 



•Στοιχεία που τους χωρίζουν: 1.Θάνατος Βιτσέντζο Παπαρέλι, νεαρού οπαδού της                      

Λάτσιο, από φωτοβολίδα οπαδών της Ρόμα 

                                                 2.Πανηγυρισμοί (Κινάλια, Τότι, Ντι Κάνιο, Ματσόνε) 

                                                  3.Ματαίωση αγώνα λόγω οπαδών 

                                                   4.Πρωτάθλημα 2010 

                                                   5.Κύπελλο 2013 

 

•Στοιχεία που τους ενώνουν: 1.Σκοτωμός Πάολο Τζαπαβίνια, ηγέτη οπαδών της Ρόμα 

                                                 2.Αγώνας κατά της περιφέρειας για κατάργηση 

κάγκελων στο πέταλο 

                                                 3.Γήπεδο 

 

• Ρόμα: 67 νίκες   Ισοπαλίες:63      Λάτσιο: 50 νίκες 

 

•Παίκτης με τις περισσότερες εμφανίσεις: Φραντσέσκο Τότι(41) 

•Παίκτης με τα περισσότερα γκολ: Φραντσέσκο Τότι(11) 

                                                           Ντίνο Ντα Κόστα(11) 

 



Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 
 Ο πιο δημοφιλής ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των δύο καλύτερων συλλόγων του κόσμου. 

 Πολιτικές ρίζες αντιπαλότητας, καθώς η Ρεάλ εκπροσωπεί τους οπαδούς του 

Ισπανικού Εθνικισμού, ενώ η Μπαρτσελόνα αυτούς του Καταλανικού 

Αυτονομισμού.  
 

 Πεδία αντιπαλότητας:  
 

              1.Εποχή Φράνκο και δολοφονία Σουνιόλ 

              2.Το ιστορικό 11-1  

             3. Μεταγραφή Ντι Στέφανο 

              4. Ο <<τελικός των μπουκαλιών>> και το χρυσό ρολόι 

            5.Μεταγραφή Φίγκο 

            6.Εποχή Μουρίνιο  

            7.Σύγκριση Μέσι – Ρονάλντο 

 

  



•Συνεκτικά στοιχεία μεταξύ των δύο ομάδων: 1. Αποθέωση αντιπάλου 

                                                                            2. Pasillo  

• Αγώνες μεταξύ τους: 

 

 

 

 

 

• Παίκτης με τις περισσότερες εμφανίσεις:      Παίκτες με τα περισσότερα γκολ: 

 

 

 

 

 

Τίτλοι:  

 

 

 

42442 Francisco Gento 

42442 
Manuel Sanchís 

Martínez 

     42 Xavi Hernández 

 Lionel Messi 221 

  Alfredo Di 

Stéfano 
   18 

 Cristiano 

Ronaldo 
   16 
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Ράφαελ Ναδάλ- Ρότζερ Φέντερερ 
 Είναι οι δύο μεγαλύτεροι τενίστες όλων των εποχών, με το Ναδάλ να 

είναι Ισπανός και να έχει γεννηθεί το 1986, ενώ ο Φέντερερ είναι 

Ελβετός και γεννηθείς το 1981. 

 Η κοινή γνώμη είναι διχασμένη σχετικά με το ποιος από τους δύο είναι 

ο καλύτερος όλων των εποχών, με τον Ελβετό να έχει περισσότερους 

τίτλους αλλά το Ναδάλ να οδηγεί τη σειρά μεταξύ τους με 23-11. 

 Ο Ναδάλ είναι καλύτερος σε χωμάτινες επιφάνειες, σε αντίθεση με το 
Φέντερερ, που τον βολεύουν σκληρά γήπεδα. 

       



 Ο Φέντερερ έχει γνώμονα πάντοτε την τεχνική, παίζοντας με ισορροπία και 
αρμονία, ενώ ο Ναδάλ με ορμή και ταχύτητα. 

 Αν και τα μέσα προσπαθούν να διεγείρουν την ύπαρξη αντιπαλότητας, οι δύο 
τενίστες διατηρούν φιλικές σχέσεις. 

 Το τένις κέρδισε τη χαμένη αίγλη του χάρη σε αυτούς, με τον τελικό του 
Γουίμπλεντον του 2008 να θεωρείται κατά κοινή ομολογία ο καλύτερος αγώνας 
όλων των εποχών. 

 Οι δύο τενίστες βρίσκονταν ανελλιπώς στις δύο πρώτες θέσεις της παγκόσμιας 
κατάταξης από το 2005 ως το 2010 στο τέλος της χρονιάς, και αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να έρχονται αντιμέτωποι σε πολλούς τελικούς. 

 Είναι το μόνο ζευγάρι που έχει τεθεί αντιμέτωπο σε 8 τελικούς Γκραν Σλαμ, ενώ 
από το 2006 ως το 2008 βρίσκονταν συνέχεια στους τελικούς των δύο 
μεγαλύτερων διοργανώσεων, του Γουίμπλεντον και του Ρολάν Γκαρός. 

 
 
  
 
                                 
 

 



Ολυμπιακός-

Παναθηναϊκός(μπάσκετ) 

 Τρόπαια των δύο ομάδων  

 

 

 

Νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια 

 Σε 249 παιχνίδια : 

 Παναθηναικός : 139 

 Ολυμπιακός: 110 

 

 

 



Αξιοσημείωτοι αγώνες 
 2006-'07: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 73-74 

 Με περίπου πενήντα δευτερόλεπτα να μένουν για τη λήξη της αναμέτρησης, ο Νταμίρ Μουλαομέροβιτς 

ευστοχεί από τη γραμμή των 6μ25 δίνοντας προβάδισμα έξι πόντων στον Ολυμπιακό (72-66). Το ΣΕΦ είναι 

στο πόδι, ο Πίνι Γκέρσον σηκώνει τις γροθιές του στον αέρα, αλλά η συνέχεια δεν ήταν... εξίσου ευχάριστη 

για τους "ερυθρόλευκους". 

  Ο Μάικ Μπατίστ "απαντάει" με σουτ τριών πόντων (στα 30''), ο Σάνι Μπετσίροβιτς σκοράρει με λέι απ στα 

18'' (για το 73-71) κι έπειτα ο... ωραίος "Μούλα" γίνεται μοιραίος. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης κλέβει τη 

μπάλα σε προσπάθεια του Κροάτη να "σπάσει" το press του Παναθηναϊκού και τη δίνει στον Μάικ Μπατίστ. 

 Ο Αμερικανός σέντερ βάζει το έμμεσο τρίποντο -μετά από το φάουλ που του έκανε ο Μουλαομέροβιτς- και 

κάπως έτσι "γράφει" το τελικό 74-73, υπέρ του Παναθηναϊκού. Το συγκεκριμένο παιχνίδι μνημονεύεται 

ακόμα ως ένα από τα συναρπαστικότερα στην ιστορία των "αιώνιων" ντέρμπι. 

 



Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 68-65 

 

Ο Ολυμπιακός σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι επικράτησε του 

Παναθηναϊκού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 68-65, έπειτα 

από σουτ τριών πόντων του αρχηγού της ομάδας, Βασίλη 

Σπανούλη 0,8'' πριν το τέλος της αναμέτρησης. 
 

 

 

 

 

 



Ερυθρός Αστέρας-Παρτιζάν 

 
  Είναι το τοπικό ντέρμπι στο Βελιγράδι ,  μεταξύ των ομαδων της πόλης του 

Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου και της Παρτιζάν Βελιγραδίου , δύο από τα 

μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή αθλήματα κοινωνίες στη Σερβία. Η αντιπαλότητα 

είναι παρούσα σε μια σειρά από διαφορετικά αθλήματα, αλλά οι πιο έντονοι 

αγώνες γινονται στο ποδόσφαιρο , μπάσκετ και χάντμπολ. Ξεκίνησε αμέσως 

μετά τη δημιουργία των δύο συλλόγων το 1945 και οι δύο σύλλογοι έχουν 

δεσπόζουσα θέση στο εγχώριο ποδόσφαιρο από τότε. 

 Νικες στα μεταξυ τους παιχνιδια 
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Los Angeles Lakers – Chicago Bulls 
 

 Πρόκειται για μια τρομερή αντιπαλότητα στο άθλημα του μπάσκετ, με πιο 
αξιοσημείωτη αναφορά τους τελικούς που έγιναν το 1991 και μετά από πέντε 
θρυλικές αναμετρήσεις , οι Bulls Επικράτησαν με 4-1. 

 Ενδεικτικό της μεγάλης αναμέτρησης ήταν η έκδοση ειδικού video game , που 
δημιουργήθηκε αποκλειστικά για αυτούς τους τελικούς. 

 Οι Bulls κατέκτησαν το πρωτάθλημα με 4-1, όμως το πρώτο ματς έληξε με 

διαφορά δύο πόντων, ενώ το τρίτο κρίθηκε στην παράταση. 

 Ήταν και μία προσωπική νίκη, αφού τώρα πια δε χωρούσε αμφισβήτηση 

ότι ο Τζόρνταν είναι καλύτερος από το Μάτζικ Τζόνσον. 

 Οι βασικές πεντάδες: 

 

 


