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Αν οι Ολυμπιακοί αγώνες, είναι η 

θεμελίωση του ολυμπιακού πνεύματος, 
τότε οι Παραολυμπιακοί αγώνες, είναι 

αυτοί που το απογειώνουν, 
αποτυπώνοντας περίτρανα στις 

προσπάθειες των αθλητών τους , το 
ανυπέρβλητο μεγαλείο ψυχής, την 
ανθρώπινη δύναμη και θέληση .

(Maria R-2012)



 Ο αθλητισμός είναι άμεσα 
συνδεδεμένος με την ανάγκη του 
ανθρώπου να αγωνίζεται να 
ξεπεράσει τον εαυτό του και τις 
δυσκολίες του και να καταξιώνεται 
μέσα από την ίδια τη συμμετοχή 
του. ‘Oσο, λοιπόν αναπτύσσεται η 
συμμετοχή σε φυσικές και 
αθλητικές δραστηριότητες τόσο 
περισσότερο η κοινωνία βιώνει την 
αξία της συμμετοχής στον αγώνα 
και την ευγενή άμιλλα.

  Η φυσική δραστηριότητα και κατ' 
επέκταση ο αθλητισμός είναι 
έκφραση πολιτισμού αλλά και 
δείκτης της ποιότητας ζωής μιας 
κοινωνίας.

 (ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ -2010)

Ζητούμενο: Μια κοινωνία αξιών Ζητούμενο: Μια κοινωνία αξιών 



 
 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(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. 

 Αγωνιστικό πρόγραμμα των 
Παραολυμπιακών Αγώνων (Τοξοβολία, 
Κολύμβηση, Ξιφασκία, Καλαθοσφαίριση, 
Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Στίβος).

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ



Ο αθλητισμός για τα άτομα με Ο αθλητισμός για τα άτομα με 
αναπηρίες στην αναπηρίες στην ΕλλάδαΕλλάδα

 Στην Ελλάδα ο αθλητισμός για τα άτομα 
με αναπηρίες ξεκίνησε να αναπτύσσεται 
στα τέλη του 1970 και στις αρχές του 
1980 με τις πρώτες συμμετοχές Ελλήνων 
αθλητών σε Παραολυμπιακούς αγώνες 
και την ίδρυση των πρώτων αθλητικών 
σωματείων.

  Στην δεκαετία του 1990 ιδρύονται οι δυο 
Αθλητικές Ομοσπονδίες για άτομα με 
Αναπηρίες, η Πανελλήνια Αθλητική 
Ομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
και η Πανελλήνια Αθλητική Ομοσπονδία 
Κινητικά Αναπήρων, η οποία 
δημιουργείται τον Δεκέμβριο του 2002 και 
τον Μάρτιο του 2003 συγκροτείται σε 
σώμα.

  Μέσα σε ενάμιση χρόνο κατάφερε να 
κερδίσει την πρόκριση και να 
προετοιμάσει τους 135 Έλληνες αθλητές 
που συμμετείχαν σε 17 Παραολυμπιακά 
αθλήματα στους Παραολυμπιακούς 
αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004.



 Οι Παραολυμπιακοί αγώνες κυρίως είναι 
μάθημα ζωής. Μέσα από τις 
προσπάθειες των αθλητών βλέπουμε την 
ανθρώπινη δύναμη και θέληση για ζωή. 
Αυτοί οι αθλητές μάς φωνάζουν : 
Τίποτα δεν είναι αδύνατον!

 Έχουμε συνηθίσει να παρακολουθούμε 
και να αποθεώνουμε τους Ολυμπιακούς 
αγώνες , όπου το ντοπάρισμα είναι ο 
κανόνας, και προσπερνάμε την αληθινή 
«ντόπα» που είναι η ψυχική δύναμη των 
αθλητών με αναπηρία.

  Όλοι οι άνθρωποι με αναπηρία είναι 
ήρωες και συνάμα δάσκαλοι για μας 
τους αρτιμελείς. Αν «ακούσουμε» το 
μάθημά τους, θα δούμε τη ζωή με άλλο 
μάτι. Το μάτι της αισιοδοξίας, του 
αγώνα, της προσπάθειας.

  Μας διδάσκουν να μην είμαστε 
ριψάσπιδες.  Καθημερινά κατορθώνουν 
μικρά. Αναλογιζόμενοι και μόνον τη 
δυσκολία του εγχειρήματος, 
αντιλαμβανόμαστε το μεγαλείο αυτών 
των ανθρώπων.

ΜάθημαΜάθημα Ζωής οι Παραολυμπιακοί  Ζωής οι Παραολυμπιακοί 
αγώνεςαγώνες



 Οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, οι 
οποίοι αγωνίζονται είναι άξιοι 
θαυμασμού. Το ψυχικό σθένος που 
τους διακρίνει  αντανακλάται στις 
υπεράνθρωπες και επίμονες – 
καρποφόρες προσπάθειες που 
καταβάλουν.

  Μεταδίδουν μηνύματα πίστης, 
εμπιστοσύνης, αποφασιστικότητας 
αλλά και αυτοπεποίθησης στον 
καθένα. Επιπλέον, η θυσία που 
καταβάλουν για την επίτευξη των 
στόχων τους, αποτελεί 
παράδειγμα προς μίμηση, το οποίο 
μας ωθεί να πραγματοποιήσουμε 
και εμείς θυσίες,  οι οποίες 
απαιτούν πολλές φορές υπομονή, 
επιμονή, θάρρος αλλά και 
δέσμευση.

 Ακόμα μας εμπνέουν αισιοδοξία, 
ελπίδα, για τον αγώνα της 
καθημερινής ζωής. Έτσι, τα 
μηνύματα που μεταδίδουν είναι 
απαραίτητα και σημαντικά για μία 
καλύτερη και δημιουργικότερη 
ζωή.

Πώς μας εμπνέουν οι αθλητές Πώς μας εμπνέουν οι αθλητές 
των  Παραολυμπιακών αγώνων;των  Παραολυμπιακών αγώνων;



 Χρυσά μετάλλια 2016
 1.  Θανάσης Κωνσταντινίδης – Σφαιροβολία 

κατηγορίας F32
 Ρίψη στα 10 μέτρα και 39 εκατοστά, επίδοση 

που τον έκανε κάτοχο ενός φοβερού 
παγκοσμίου ρεκόρ.

 2. Μανώλης Στεφανουδάκης – Ακοντισμός
 Με ρίψη στα 29,45 μέτρα, που αποτελεί και 

ρεκόρ αγώνων.
 3. Παύλος Μάμαλος – Άρση βαρών
 Στην κατηγορία των 107 κιλών της Άρσης 

Βαρών των Παραολυμπιακών Αγώνων, 
κατάφερε να σηκώσει 238 κιλά, επίδοση που 
αποτελεί νέο ρεκόρ αγώνων.

 4. Σεζόν Φερνάντες -Σφαιροβολία κατηγορίας 
F53.Με την καλύτερη βολή να είναι τα 8 μέτρα 
44 εκατοστά, τα οποία των έφεραν στην 
κορυφή του αγωνίσματος με νέο ρεκόρ 
Ευρώπης

 5. Δημοσθέσης Μιχαλεντζάκης – Κολύμβηση – 
100 μέτρα πεταλούδα της κατηγορίας S9. 
Χρόνος; 59.27 σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ!

Μεταλλιούχοι παραολυμπιακών Μεταλλιούχοι παραολυμπιακών 
αγώνων 2016αγώνων 2016



 Ασημένια μετάλλια 2016

 1. Παναγιώτης Τριανταφύλλου – 
Σπάθη κατηγορίας Β

 2. Θανάσης Κωνσταντινίδης – 
Κορίνα F32Με βολή στα 33.69 
μέτρα, έχασε το χρυσό για λίγα 
μόλις εκατοστά καθώς ο νικητής, 
Ματσέι Σοτσάλ, έριξε βολή στα 
33.91 μέτρα. Αυτό είναι το δεύτερο 
μετάλλιο του Κωνσταντινίδη στη 
Βραζιλία.

 3. Γρηγόρης Πολυχρονίδης – 
Μπότσια – ατομικό BC3

 4. Δημήτρης Σενικίδης – 
Σφαιροβολία κατηγορίας F20.Ο 
παραολυμπιονίκης προσγείωσε την 
σφαίρα στα 16 μέτρα 17 εκατοστά 
στην τρίτη προσπάθεια.

 Χάλκινα μετάλλια 2016

 1. Γρηγόρης Πολυχρονίδης, Νίκος 
Πανανός και Άννα Ντέντα – 
Μπότσια BC3.Νίκησαν 8-1 
ενάντια στη Σιγκαπούρη

 2. Δήμητρα Κοροκίδα – 
Σφαίροβολία κατηγορίας F53

 3. Δημήτρης Ζησίδης – 
Σφαιροβολία κατηγορίας F32.Ο 
Δημήτρης Ζησίδης  έριξε τη 
σφαίρα του στα 9.24 μέτρα 
πραγματοποιώντας ατομικό 
ρεκόρ.

 4. Δημήτρης Μπακοχρήστος – 
Άρση βαρών -54 κιλών σε πάγκο. 
Το βάρος που του εξασφάλισε το 
μετάλλιο, Σήκωσε 162 κιλά.



 Ο Μάθιου Σέντροβιτς, έγραψε 
ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος 
Αμερικανός δρομέας που κατάφερε 
να κατακτήσει χρυσό μετάλλιο σε 
Ολυμπιακούς Αγώνες από το 1908.

 Ακόμα πιο μοναδικό όμως είναι 
αυτό που έγινε στο αντίστοιχο 
αγώνισμα των Παραολυμπιακών 
(κατηγορία T13), όπου οι πρώτοι 
τέσσερις (!) αθλητές έκαναν 
καλύτερο χρόνο από τον χρυσό 
Ολυμπιονίκη.

 Ο Αμερικανός κάλυψε την 
απόσταση σε 3:50:00, κάνοντας 
μάλιστα το τελευταίο 400άρι σε 
50.6 δευτερόλεπτα. Και όμως, ο 
τέταρτος των Παραολυμπιακών, 
Φουάντ Μπάκα, έτρεξε την 
απόσταση σε 3:49:84 και δεν πήρε 
έστω το χάλκινο μετάλλιο.

 Ο Αλγερινός, Αμπντελατίφ 
Μπάκα, έκανε παγκόσμιο ρεκόρ, 
διανύοντας την απόσταση σε 
3:48:29, ενώ το βάθρο 
συμπλήρωσε ο Αιθίοπας, 
Ταμίρου Ντεμίσε με 3:48:49 και ο 
Κενυάτης, Χένρι Κίρβα με χρόνο 
3:49:59.

Τέσσερις  αθλητές  των  Παραολυμπιακών ήταν  Τέσσερις  αθλητές  των  Παραολυμπιακών ήταν  
ταχύτεροι από χρυσό Ολυμπιονίκη!ταχύτεροι από χρυσό Ολυμπιονίκη!



"Ήρωες της Ζωής""Ήρωες της Ζωής"
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι οι "Ήρωες της Ζωής". Και 
γύρω μας υπάρχουν πολλοί, αρκεί να τους κοιτάξουμε 

με θαυμασμό και όχι λύπηση. Μπορούν και 
κατορθώνουν καθημερινά μικρά και μεγάλα θαύματα . 

Βίντεο Πηγή: : https://www.youtube.com/watch?v=272ftCek05Y

Βίντεο Πηγή: : 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=272ftCek05Y

https://www.youtube.com/watch?v=272ftCek05Y
https://www.youtube.com/watch?v=272ftCek05Y
https://www.youtube.com/watch?v=272ftCek05Y


 http://kontinos.gr/
 http://www.haroumenapaidia.gr/amea-

athlitismos/73-2010-09-22-12-02-10
 http://think-feel-live.blogspot.gr/2012/09/blog-

post_10.html
 http://www.notospress.gr/article.php?id=23617
 http://www.neolaia.gr/2016/09/18/paraolympiakoi-

agwnes-2016-ta-13-metallia-ths- ellada-
 Sports/ParalympicGames/tesseris-athlhtes-twn-

paraolympiakwn-htan-taxuteroi-apo-xryso-
olympionikh.4261514

 http://www.paralympic.gr/
 Βίντεο Πηγή: : 

https://www.youtube.com/watch?v=272ftCek05Y
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