
ΤάξηΤάξη: : ΑΑ’’44

5ο ΓΕΛ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ



Επιβλέποντες Καθηγητές

 ΖούρουΖούρου ΑΑ..
 ΓεωργουδήΓεωργουδή ΜΜ..



Ομάδες
 1η ομάδα
 Βάσω Τάλια
 Πάουλα Τσάκα
 Μάνος Τσαπαρίκος
 Μάιρη Χατζαντωνάκη
 Μαρία

Χατζηαντωνιάδη

 2η ομάδα
 Αποστόλης Τσαρκατζόγλου
 Στάυρος Χατζηαντωνιάδης
 Γίωργος Τσουτάνης
 Φάνης Τσαχτσίρης
 Χρήστος Τετολλάρι

 4η ομάδα
 Λίλα Χρηστάκη
 Γιώργος Τουρναβίτης
 Ελένη Χατζηγεωργίου
 Δώρα Τσούτα
 Χαρά Τζεφεράκου

o3η ομάδα
oΤάσος Τσουράκης
oΓιάννης Τσουράκης
oΓιώργος Ψαρός
oΓιώργος Τσάγκας
oΒασίλης Αϊβατίδης



ΑναβίωσηΑναβίωση ΟλυμπιακώνΟλυμπιακών
ΑγώνωνΑγώνων

 ΟιΟι ΟλυμπιακοίΟλυμπιακοί ΑγώνεςΑγώνες είναιείναι αθλητικήαθλητική διοργάνωσηδιοργάνωση
πολλώνπολλών αγωνισμάτωναγωνισμάτων πουπου γίνεταιγίνεται κάθεκάθε τέσσερατέσσερα χρόνιαχρόνια. . ΗΗ
καταγωγήκαταγωγή τωντων αγώνωναγώνων είναιείναι ηη ΑρχαίαΑρχαία ΕλλάδαΕλλάδα, , καικαι έχουνέχουν
αναβιωθείαναβιωθεί απόαπό τοντον ΓάλλοΓάλλο βαρώνοβαρώνο ΠιέρΠιέρ ντεντε
ΚουμπερτένΚουμπερτέν σταστα τέλητέλη τουτου 1919ουου αιώνααιώνα. . ΟιΟι ΑγώνεςΑγώνες τηςτης
ΟλυμπιάδαςΟλυμπιάδας, , γνωστοίγνωστοί καικαι ωςως ΘερινοίΘερινοί ΟλυμπιακοίΟλυμπιακοί, , 
τελούνταιτελούνται κάθεκάθε τέσσερατέσσερα χρόνιαχρόνια απόαπό τοτο 18961896 καικαι μετάμετά, , μεμε
εξαίρεσηεξαίρεση τιςτις χρονιέςχρονιές κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τωντων ΠαγκόσμιωνΠαγκόσμιων
πολέμωνπολέμων. . ΤοΤο 19241924 άρχισανάρχισαν ειδικοίειδικοί ΟλυμπιακοίΟλυμπιακοί ΑγώνεςΑγώνες, , 
οιοι ΧειμερινοίΧειμερινοί ΟλυμπιακοίΟλυμπιακοί, , γιαγια χειμερινάχειμερινά αθλήματααθλήματα. . ΑπόΑπό
τοτο 19941994 οιοι χειμερινοίχειμερινοί αγώνεςαγώνες δενδεν γίνονταιγίνονται πιαπια τηντην ίδιαίδια
χρονιάχρονιά μεμε τουςτους ΘερινούςΘερινούς ΟλυμπιακούςΟλυμπιακούς..



ΟιΟι ΟλυμπιακοίΟλυμπιακοί αγώνεςαγώνες στηνστην
ΑρχαιότηταΑρχαιότητα
ΤαΤα ΟλύμπιαΟλύμπια, , οιοι ΟλυμπιακοίΟλυμπιακοί αγώνεςαγώνες στηνστην αρχαιότητααρχαιότητα, , 
ήτανήταν ηη πιοπιο σημαντικήσημαντική διοργάνωσηδιοργάνωση τηςτης αρχαίαςαρχαίας ΕλλάδαςΕλλάδας
καικαι διεξάγοντανδιεξάγονταν στηνστην ΑρχαίαΑρχαία ΟλυμπίαΟλυμπία κάθεκάθε τέσσερατέσσερα
χρόνιαχρόνια μετάμετά τοτο 776 776 ππ..ΧΧ.. .. ΣταΣτα ΟλύμπιαΟλύμπια έπαιρνανέπαιρναν μέροςμέρος
αθλητέςαθλητές απόαπό όληόλη τηντην ΕλλάδαΕλλάδα ((καικαι αργότερααργότερα απόαπό άλλαάλλα
μέρημέρη) ) καικαι σταδιακάσταδιακά απέκτησαναπέκτησαν ιδιαίτερηιδιαίτερη αίγληαίγλη. . 
ΧαρακτηριστικόΧαρακτηριστικό νανα αναφέρουμεαναφέρουμε ότιότι κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια
τωντων ΟλυμπίωνΟλυμπίων όλοιόλοι οιοι πόλεμοιπόλεμοι σταματούσανσταματούσαν ((εκεχειρίαεκεχειρία) ) 
καικαι προςπρος τιμήντιμήν τουτου ΟλυμπιονίκηΟλυμπιονίκη οιοι κάτοικοικάτοικοι τηςτης
γενέτειραςγενέτειρας τουτου γκρέμιζανγκρέμιζαν έναένα μέροςμέρος τωντων τειχώντειχών. . ΗΗ
διοργάνωσήδιοργάνωσή τουςτους γινότανγινόταν μέχριμέχρι τοτο 393393 ότανόταν οο
αυτοκράτοραςαυτοκράτορας ΘεοδόσιοςΘεοδόσιος απαγόρευσεαπαγόρευσε τητη διεξαγωγήδιεξαγωγή
τουςτους. . ΑπόΑπό τοτο 1896, 1896, αναβίωσαναναβίωσαν μεμε τηντην
ονομασίαονομασία ΟλυμπιακοίΟλυμπιακοί ΑγώνεςΑγώνες καικαι διεξάγονταιδιεξάγονται ωςως
διεθνείςδιεθνείς αγώνεςαγώνες, , γνωστοίγνωστοί καικαι ωςως ΘερινοίΘερινοί ΟλυμπιακοίΟλυμπιακοί..



 ΟιΟι πρώτοιπρώτοι ΑγώνεςΑγώνες
ΟλυμπιακούΟλυμπιακού χαρακτήραχαρακτήρα γιαγια
αθλητέςαθλητές μεμε αναπηρίααναπηρία
οργανώθηκανοργανώθηκαν τοτο 1960 1960 στηνστην
ΡώμηΡώμη, , ύστεραύστερα απόαπό τουςτους
ΟλυμπιακούςΟλυμπιακούς ΑγώνεςΑγώνες στηνστην
ίδιαίδια πόληπόλη. . ΘεωρούνταιΘεωρούνται ωςως οιοι
πρώτοιπρώτοι ΠαραολυμπιακοίΠαραολυμπιακοί
ΑγώνεςΑγώνες. . ΠερίπουΠερίπου 400 400 αθλητέςαθλητές
απόαπό 23 23 χώρεςχώρες συμμετείχανσυμμετείχαν σεσε
8 8 αθλήματααθλήματα, 6 , 6 απόαπό τατα οποίαοποία
εξακολουθούνεξακολουθούν νανα
περιλαμβάνονταιπεριλαμβάνονται στοστο
αγωνιστικόαγωνιστικό πρόγραμμαπρόγραμμα τωντων
ΠαραολυμπιακώνΠαραολυμπιακών ΑγώνωνΑγώνων
((ΤοξοβολίαΤοξοβολία, , ΚολύμβησηΚολύμβηση, , 
ΞιφασκίαΞιφασκία, , ΚαλαθοσφαίρισηΚαλαθοσφαίριση, , 
ΕπιτραπέζιαΕπιτραπέζια ΑντισφαίρισηΑντισφαίριση, , 
ΣτίβοςΣτίβος).).

 ΑπόΑπό τότετότε, , οιοι ΠαραολυμπιακοίΠαραολυμπιακοί ΑγώνεςΑγώνες
διεξάγονταιδιεξάγονται κάθεκάθε 4 4 χρόνιαχρόνια, , πάνταπάντα τηντην
ίδιαίδια χρονιάχρονιά μεμε τουςτους ΟλυμπιακούςΟλυμπιακούς
ΑγώνεςΑγώνες. . ΤοΤο 1976 1976 στοστο ΤορόντοΤορόντο, , 
προστέθηκανπροστέθηκαν καικαι άλλεςάλλες κατηγορίεςκατηγορίες
αναπηρίαςαναπηρίας καικαι γεννήθηκεγεννήθηκε ηη ιδέαιδέα τηςτης
συγχώνευσηςσυγχώνευσης διαφορετικώνδιαφορετικών
κατηγοριώνκατηγοριών αθλητώναθλητών μεμε αναπηρίααναπηρία γιαγια
τητη συμμετοχήσυμμετοχή τουςτους σεσε διεθνείςδιεθνείς
αθλητικέςαθλητικές διοργανώσειςδιοργανώσεις. . ΤηνΤην ίδιαίδια
χρονιάχρονιά έγινανέγιναν καικαι οιοι πρώτοιπρώτοι ΧειμερινοίΧειμερινοί
ΠαραολυμπιακοίΠαραολυμπιακοί ΑγώνεςΑγώνες στηνστην
ΣουηδίαΣουηδία..





ΤοξοβολίαΤοξοβολία
 ΣτίβοςΣτίβος

 ΑντιπτέρισηΑντιπτέριση
 ΜπέιζμπολΜπέιζμπολ

 ΚαλαθοσφαίρισηΚαλαθοσφαίριση
 ΠοδηλασίαΠοδηλασία

 BMXBMX
 ΠυγμαχίαΠυγμαχία

 ΚανόεΚανόε καγιάκκαγιάκ ((σπρίντσπρίντ))
 ΚανόεΚανόε καγιάκκαγιάκ ((σλάλομσλάλομ)

 ΣόφτμπολΣόφτμπολ
 ΚολύμβησηΚολύμβηση

 ΣυγχρονισμένηΣυγχρονισμένη
κολύμβησηκολύμβηση
 ΕπιτραπέζιαΕπιτραπέζια

αντισφαίρισηαντισφαίριση
 ΤάεΤάε κβονκβον ντόντό

 ΚαταδύσειςΚαταδύσεις
 ΙππασίαΙππασία
 ΧόκεϊΧόκεϊ

 ΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο
 ΕνόργανηΕνόργανη ΓυμναστικήΓυμναστική

 ΡυθμικήΡυθμική ΓυμναστικήΓυμναστική
 ΤραμπολίνοΤραμπολίνο
 ΧειροσφαίρισηΧειροσφαίριση

 ΤζούντοΤζούντο
 ΠένταθλοΠένταθλο

 ΚολύμβησηΚολύμβηση ανοικτήςανοικτής θαλάσσηςθαλάσσης

 ΚωπηλασίαΚωπηλασία
 ΙστιοπλοΐαΙστιοπλοΐα
 ΣκοποβολήΣκοποβολή

 ΑντισφαίρισηΑντισφαίριση
 ΤρίαθλοΤρίαθλο
 ΠετοσφαίρισηΠετοσφαίριση

 ΥδατοσφαίρισηΥδατοσφαίριση
 ΆρσηΆρση βαρώνβαρών

 ΠάληΠάλη



 Η Αφή της Ολυμπιακής
Φλόγας γίνεται στο χώρο
της Αρχαίας Ολυμπίας. 
Για πρώτη φορά έγινε το
1936 για την Ολυμπιάδα
του Βερολίνου με τη
βοήθεια κοίλου
κατόπτρου, το οποίο
ανήκε στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και είχε
κατασκευαστεί
στη Γερμανία. 
Επιστημονικός
υπεύθυνος αυτής της
πρώτης αφής ήταν ο
καθηγητής φυσικής
Σαλτερής Περιστεράκης.

ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε τοτο τελετουργικότελετουργικό πουπου
έχειέχει καθιερωθείκαθιερωθεί τηντην αφήαφή κάνεικάνει ηη
πρωθιέρειαπρωθιέρεια στοστο χώροχώρο τουτου ναούναού τηςτης
ΉραςΉρας ((ΗραίουΗραίου), ), πουπου βρίσκεταιβρίσκεται
απέναντιαπέναντι απόαπό τοτο ναόναό τουτου ΔίαΔία, , στοστο
αρχαιολογικόαρχαιολογικό χώροχώρο τηςτης ΟλυμπίαςΟλυμπίας. . 
ΕκείΕκεί ηη πρωθιέρειαπρωθιέρεια ζητάζητά τητη βοήθειαβοήθεια
τουτου θεούθεού τουτου ήλιουήλιου ΑπόλλωναΑπόλλωνα ώστεώστε
νανα ανάψειανάψει ηη δάδαδάδα απαγγέλονταςαπαγγέλοντας τηντην
ακόλουθηακόλουθη επίκλησηεπίκληση::



 ΙεράΙερά σιωπήσιωπή!!
ΝαΝα ηχήσειηχήσει όλοςόλος οο αιθέραςαιθέρας, , ηη γηγη, , ηη θάλασσαθάλασσα
καικαι οιοι πνοέςπνοές τωντων ανέμωνανέμων..
ΌρηΌρη καικαι ΤέμπηΤέμπη σιγήστεσιγήστε..
ΉχοιΉχοι καικαι φωνέςφωνές πουλιώνπουλιών παύσατεπαύσατε..
ΓιατίΓιατί μέλλειμέλλει νανα μαςμας συντροφεύσεισυντροφεύσει οο ΦοίβοςΦοίβος, , οο
ΦωσφόροςΦωσφόρος ΒασιλεύςΒασιλεύς..
ΑπόλλωναΑπόλλωνα, , θεέθεέ τουτου ήλιουήλιου καικαι τηςτης ιδέαςιδέας τουτου
φωτόςφωτός,,
στείλεστείλε τιςτις ακτίνεςακτίνες σουσου καικαι άναψεάναψε τηντην ιερήιερή
δάδαδάδα
γιαγια τητη φιλόξενηφιλόξενη πόληπόλη τηςτης ......((όνομαόνομα τηςτης
διοργανώτριαςδιοργανώτριας πόληςπόλης).).
ΚαιΚαι συσυ, , ωω ΔίαΔία, , χάρισεχάρισε ειρήνηειρήνη σσ' ' όλουςόλους τουςτους
λαούςλαούς τηςτης ΓηςΓης
καικαι στεφάνωσεστεφάνωσε τουςτους νικητέςνικητές τουτου ΙερούΙερού ΑγώναΑγώνα



ΟιΟι ΟλυμπιακοίΟλυμπιακοί αγώνεςαγώνες τηςτης
τελευταίαςτελευταίας 1212ετίαςετίας

ΑθήναΑθήνα 20042004

ΠεκίνοΠεκίνο 20082008
ΛονδίνοΛονδίνο 20122012

ΣύδνεϋΣύδνεϋ 20002000





 Η τελετή Έναρξης ήταν με λίγα λόγια
φαντασμαγορική!Οι Αυστραλοί
κατάφεραν να κάνουν μια ιστορική
αναδρομή στο παρελθόν τους αλλά και
να εκθιάσει τους Αβοριγίνες (νομαδική
αρχαία φυλή).Γενικά η βραδιά αυτή θα
μείνει στην ιστορία.



ΕλληνικάΕλληνικά ΜετάλλιαΜετάλλια 20002000
 Στην Ολυμπιάδα του 2000 η Ελλάδα κατάφερε να συγκεντρώσει 14 

μετάλλια:

 4 4 ΧρυσάΧρυσά::
Δήμας Πύρρος&Καχιασβίλι Κάχι (άρση βαρών), Κεντέρης Κώστας (200 

μ. στίβος), Μουρούτσος Μιχάλης Ταε κβοντό

 7 7 ΑσημένιαΑσημένια::
ΘάνουΘάνου ΚατερίναΚατερίνα (100 (100 μμ. . στίβοςστίβος), ), ΚελεσίδουΚελεσίδου ΤασούλαΤασούλα ((δίσκοςδίσκος), ), ΜήτρουΜήτρου

ΒίκτοραςΒίκτορας& & ΣαμπάνηςΣαμπάνης ΛεωνίδαςΛεωνίδας ((άρσηάρση βαρώνβαρών), ), ΤαμπάκοςΤαμπάκος
ΔημοσθένηςΔημοσθένης ((ενόργανηενόργανη γυμναστικήγυμναστική), ), ΤζελίληΤζελίλη ΜιρέλλαΜιρέλλα ((ακόντιοακόντιο, , 

στίβοςστίβος))

 3 3 ΧάλκιναΧάλκινα::
ΧατζηιωάννουΧατζηιωάννου ΙωάνναΙωάννα ((άρσηάρση βαρώνβαρών), ), ΚαρυάμηΚαρυάμη ΧαράΧαρά,,ΑϊνδηλήΑϊνδηλή ΕιρήνηΕιρήνη, , 

ΠολάτουΠολάτου ΆνναΆννα, , ΧριστοδούλουΧριστοδούλου ΕύαΕύα, , ΓεωργάτουΓεωργάτου ΜαρίαΜαρία, , ΠανταζήΠανταζή
ΚλέλιαΚλέλια ((ρυθμικήρυθμική γυμναστικήγυμναστική), ), ΚαρντάνοφΚαρντάνοφ ΑλέξανδροςΑλέξανδρος ((πάληπάλη))



Συμβολισμός ολυμπιακής
δάδας 2000

ΗΗ ολυμπιακήολυμπιακή δάδαδάδα τουτου ΣίδνευΣίδνευ συμβόλιζεισυμβόλιζει
τατα 3 3 στοιχείαστοιχεία απόαπό τατα 4 4 στοιχείαστοιχεία τηςτης ΓηςΓης. . 
ΤοΤο νερόνερό ((μπλεμπλε χρώμαχρώμα), ), τοτο έδαφοςέδαφος
((ασημίασημί χρώμαχρώμα), ), καικαι τοντον αέρααέρα ((άσπροάσπρο
χρώμαχρώμα). ). ΠαράλληλαΠαράλληλα μπορούμεμπορούμε νανα
διακρίνουμεδιακρίνουμε ότιότι τοτο πάνωπάνω μέροςμέρος τηςτης
δάδαςδάδας μοιάζειμοιάζει μεμε τοτο σχήμασχήμα τηςτης διάσημηςδιάσημης
όπεραςόπερας τουτου ΣιδνέυΣιδνέυ ..



ΑθήναΑθήνα 20042004

ΚαλώςΚαλώς ήλθατεήλθατε σπίτισπίτι



ΤελετήΤελετή ΈναρξηςΈναρξης

Η Τελετή Έναρξης πραγματοποιήθηκε στις 13 Αυγούστου 2004 σε μία αντίστροφη
μέτρηση είκοσι οχτώ δευτερολέπτων — ένα δευτερόλεπτο για τον κάθε ένα από τους
Ολυμπιακούς Αγώνες που διοργανώθηκαν μέχρι τον τελευταίο που φιλοξένησε η Αθήνα
— από ήχους που δίνουν το ρυθμό ενός ενισχυμένου κτύπου της καρδιάς.Μπορούν
επάξια να χαρακτηριστούν ως οι καλύτεροι αγώνες όλων των εποχών.Η ιστορία της
Ελλάδας με στοιχεία χολιγουντιανά.Οι καλυτεροι ολυμπιακοί αγώνες που έγιναν ποτέ.



ΕλληνικάΕλληνικά ΜετάλλιαΜετάλλια 20042004
 ΗΗ ΕλλάδαΕλλάδα κατάφερεκατάφερε νανα συγκεντρώσεισυγκεντρώσει συνολικάσυνολικά 16 16 

μετάλλιαμετάλλια..ΠιοΠιο αναλυτικάαναλυτικά ::

6 6 ΧρυσάΧρυσά::
ΘωμάςΘωμάς ΜπίμηςΜπίμης & & ΝίκοςΝίκος ΣυρανίδηςΣυρανίδης((συγχρονισμένησυγχρονισμένη κατάδυσηκατάδυση απόαπό βατήραβατήρα 3 3 μέτρωνμέτρων), ), 

ΗλίαςΗλίας ΗλιάδηςΗλιάδης((τζούντοτζούντο), ), ΣοφίαΣοφία ΜπεκατώρουΜπεκατώρου & & ΑιμιλίαΑιμιλία ΤσουλφάΤσουλφά((σκάφησκάφη τύπουτύπου
470),470),ΔημοσθένηςΔημοσθένης ΤαμπάκοςΤαμπάκος ((κρίκοικρίκοι),),ΑθανασίαΑθανασία ΤσουμελέκαΤσουμελέκα (20 (20 χιλιόμετραχιλιόμετρα

βάδηνβάδην),),ΦανήΦανή ΧαλκιάΧαλκιά (400 (400 μέτραμέτρα μεμε εμπόδιαεμπόδια))

6 6 ΑσημένιαΑσημένια::
ΤασούλαΤασούλα ΚελεσίδουΚελεσίδου ((δισκοβολίαδισκοβολία), ), ΧρυσοπηγήΧρυσοπηγή ΔεβετζήΔεβετζή ((άλμαάλμα ειςεις τριπλούντριπλούν),),ΝίκοςΝίκος
ΚακλαμανάκηςΚακλαμανάκης ((ιστιοπλοΐαιστιοπλοΐα), ), ΕθνικήΕθνική ομάδαομάδα πόλοπόλο γυναικώνγυναικών, , ΑλέξανδροςΑλέξανδρος ΝικολαΐδηςΝικολαΐδης

((ταεταε κβοντόκβοντό),),ΕλισσάβετΕλισσάβετ ΜυστακίδουΜυστακίδου ((ταεταε κβοντόκβοντό))

4 4 ΧάλκιναΧάλκινα::
ΒασίληςΒασίλης ΠολύμεροςΠολύμερος & & ΝίκοςΝίκος ΣκιαθίτηςΣκιαθίτης ((διπλόδιπλό σκιφσκιφ ελαφρώνελαφρών βαρώνβαρών), ), ΠύρροςΠύρρος ΔήμαςΔήμας

((άρσηάρση βαρώνβαρών), ), ΑρτιόμΑρτιόμ ΚιουρεγκιάνΚιουρεγκιάν ((ελληνορωμαϊκήελληνορωμαϊκή πάληπάλη), ), ΜιρέλαΜιρέλα ΜανιάνιΜανιάνι
((ακοντισμόςακοντισμός))



ΦοίβοςΦοίβος καικαι ΑθηνάΑθηνά
 Είναι δύο 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. Αυτές οι
μασκότ φανερώνουν την
σχέση που είχε η
Ελλάδα από πολύ παλιά
με τους Ολυμπιακούς
Αγώνες.



ΣυμβολισμόςΣυμβολισμός
ολυμπιακήςολυμπιακής
δάδαςδάδας 20042004

 ΈναΈνα φύλλοφύλλο ελιάςελιάς συμβολίζεισυμβολίζει ηη ΟλυμπιακήΟλυμπιακή ΔάδαΔάδα
πουπου μετέφερεμετέφερε τατα μηνύματαμηνύματα καικαι τιςτις αξίεςαξίες τωντων
ΟλυμπιακώνΟλυμπιακών ΑγώνωνΑγώνων τηςτης ΕλλάδαςΕλλάδας σεσε
ολόκληροολόκληρο τοντον κόσμοκόσμο. . ΗΗ ΟλυμπιακήΟλυμπιακή δάδαδάδα
θεωρείταιθεωρείται έναένα απόαπό τατα πιοπιο ισχυράισχυρά σύμβολασύμβολα κάθεκάθε
διοργάνωσηςδιοργάνωσης τωντων ΟλυμπιακώνΟλυμπιακών ΑγώνωνΑγώνων..



ΤελετήΤελετή ΛήξηςΛήξης
 ΗΗ τελετήτελετή λήξηςλήξης δημιούργησεδημιούργησε

έναένα κλίμακλίμα συγκίνησηςσυγκίνησης αλλάαλλά καικαι
ανακούφισηςανακούφισης αφούαφού οιοι ΈλληνεςΈλληνες
κατάφερανκατάφεραν νανα τιμήσουντιμήσουν επάξιαεπάξια
τηντην επιστροφήεπιστροφή τωντων
ΟλυμπιακώνΟλυμπιακών αγώνωναγώνων στηνστην
γενέτειραγενέτειρα τουςτους. . ΕπίσηςΕπίσης
συμμετείχανσυμμετείχαν πολλάπολλά γνώσταγνώστα
ονόματαονόματα πουπου εκπρωσοπούνεκπρωσοπούν
τηντην μουσικήμουσική..ΑνάμεσαΑνάμεσα τουςτους οιοι: : 
ΔιονύσηςΔιονύσης ΣαββόπουλοςΣαββόπουλος, , 
ΕλευθερίαΕλευθερία ΑρβανιτάκηΑρβανιτάκη, , 
ΜαρινέλλαΜαρινέλλα, , ΣάκηςΣάκης ΡουβάςΡουβάς, , 
ΓιάννηςΓιάννης ΠάριοςΠάριος κκ..αα



ΟιΟι ΘερινοίΘερινοί ΠαραολυμπιακοίΠαραολυμπιακοί
ΑγώνεςΑγώνες 20042004 ήτανήταν ηη 1212ηη
διοργάνωσηδιοργάνωση στηνστην ιστορίαιστορία τουτου
θεσμούθεσμού τωντων ΠαραολυμπιακώνΠαραολυμπιακών
ΑγώνωνΑγώνων καικαι διεξήχθησανδιεξήχθησαν στηνστην
ΑθήναΑθήνα ((ΕλλάδαΕλλάδα) ) απόαπό τιςτις 17 17 
ΣεπτεμβρίουΣεπτεμβρίου έωςέως τιςτις 28 28 
ΣεπτεμβρίουΣεπτεμβρίου 2004.2004.



ΠεκίνοΠεκίνο 20082008

ΈναςΈνας κόσμοςκόσμος,,ΈναΈνα
όνειροόνειρο



ΤελετήΤελετή ΈναρξηςΈναρξης

 ΟιΟι ΑγώνεςΑγώνες τηςτης 2929ηςης ΟλυμπιάδαςΟλυμπιάδας, , κοινώςκοινώς γνωστοίγνωστοί ωςως ΘερινοίΘερινοί
ΟλυμπιακοίΟλυμπιακοί ΑγώνεςΑγώνες 20082008 διεξήχθησανδιεξήχθησαν στοστο ΠεκίνοΠεκίνο, , τηντην
πρωτεύουσαπρωτεύουσα τηςτης ΛαϊκήςΛαϊκής ΔημοκρατίαςΔημοκρατίας τηςτης ΚίναςΚίνας απόαπό τιςτις 88 έωςέως
τιςτις 24 24 ΑυγούστουΑυγούστου 2008. 2008. ΗΗ αγωνιστικήαγωνιστική δραστηριότηταδραστηριότητα ξεκίνησεξεκίνησε απόαπό
τιςτις 6 6 ΑυγούστουΑυγούστου 2008. 2008. ΗΗ τελετήτελετή έναρξηςέναρξης στοστο νέονέο ΕθνικόΕθνικό ΣτάδιοΣτάδιο τουτου
ΠεκίνουΠεκίνου ξεκίνησεξεκίνησε στιςστις 8:00 8:00 μμ..μμ. . τοπικήτοπική ώραώρα, , στιςστις 8 8 
ΑυγούστουΑυγούστου τουτου 2008. 2008. ΗΗ ημερομηνίαημερομηνία επιλέχθηκεεπιλέχθηκε λόγωλόγω τηςτης σύντομηςσύντομης
αναπαράστασήςαναπαράστασής τηςτης: 08/08/08. : 08/08/08. ΟΟ αριθμόςαριθμός 8 8 γιαγια τουςτους ΚινέζουςΚινέζους
συμβολίζεισυμβολίζει τηντην ευημερίαευημερία..



Ελληνικά Μετάλλια
 Η Ελλάδα κατάφερε να κερδίσει 4 μετάλλια. Αλλά

δυστυχώς δεν κατάφερε να κερδίσει χρυσό.Πιο
αναλυτικά:

0 0 ΧρυσάΧρυσά

2 2 ασημένιαασημένια::
ΒασίληςΒασίλης ΠολύμεροςΠολύμερος & & ΔημήτρηςΔημήτρης ΜούγιοςΜούγιος ((διπλόδιπλό σκιφσκιφ

ελαφρώνελαφρών βαρώνβαρών), ), ΑλέξανδροςΑλέξανδρος ΝικολαΐδηςΝικολαΐδης ((ταεταε κβονκβον
ντοντο))

2 2 ΧάλκιναΧάλκινα::
ΣοφίαΣοφία ΜπεκατώρουΜπεκατώρου, , ΣοφίαΣοφία ΠαπαδοπούλουΠαπαδοπούλου & & ΒιργινίαΒιργινία

ΚραβαριώτηΚραβαριώτη ((ιστιοπλοΐαιστιοπλοΐα), ), ΧρυσοπηγήΧρυσοπηγή ΔεβετζήΔεβετζή ((άλμαάλμα
ειςεις τριπλούντριπλούν))



The Five FriedliesThe Five Friedlies
ΟιΟι πέντεπέντε μασκότμασκότ ονομάζονταιονομάζονται επίσημαεπίσημα The Five The Five 
Friendlies. Friendlies. ΕίναιΕίναι οιοι : Beibei, : Beibei, τοτο ψάριψάρι, Jingjing , Jingjing τοτο
πάνταπάντα, Huanhuan , Huanhuan ηη ΟλυμπιακήΟλυμπιακή φλόγαφλόγα, Yingying , Yingying ηη
ΘιβετιανήΘιβετιανή αντιλόπηαντιλόπη, , καικαι ηη Nini Nini τοτο χελιδόνιχελιδόνι. . ΟιΟι πρώτεςπρώτες
συλλαβέςσυλλαβές τωντων δισύλλαβωνδισύλλαβων ονομάτωνονομάτων τουςτους
σχηματίζουνσχηματίζουν τητη φράσηφράση Beijing Huanying Ni Beijing Huanying Ni ήή
ΚαλωσήλθατεΚαλωσήλθατε στοστο ΠεκίνοΠεκίνο, , σταστα ΕλληνικάΕλληνικά. . ΤαΤα χρώματαχρώματα
τωντων μασκότμασκότ επιλέχθηκανεπιλέχθηκαν βάσειβάσει τωντων χρωμάτωνχρωμάτων τωντων
ΟλυμπιακώνΟλυμπιακών δακτυλίωνδακτυλίων..



ΣυμβολισμόςΣυμβολισμός ολυμπιακήςολυμπιακής δάδαςδάδας 20082008

 ΤοΤο σχέδιοσχέδιο τηςτης Lenovo, Lenovo, μεμε τηντην ονομασίαονομασία ««ΣύννεφοΣύννεφο
τηςτης ΥπόσχεσηςΥπόσχεσης»», , επιλέχθηκεεπιλέχθηκε μεταξύμεταξύ 300 300 
διαγωνιζόμενωνδιαγωνιζόμενων θεμάτωνθεμάτων καικαι συμβολίζεισυμβολίζει τητη
φιλοσοφίαφιλοσοφία, , τηντην κουλτούρακουλτούρα καικαι τοντον πολιτισμόπολιτισμό τηςτης
φιλοξενούσαςφιλοξενούσας χώραςχώρας καικαι πόληςπόλης. . ΗΗ μοναδικήμοναδική
προσέγγισηπροσέγγιση τηςτης Lenovo Lenovo γιαγια τηντην ΟλυμπιακήΟλυμπιακή ΔάδαΔάδα
τουτου ««ΠεκίνοΠεκίνο 20082008»» συνταιριάζεισυνταιριάζει έναένα κομψόκομψό καικαι
σύγχρονοσύγχρονο μοτίβομοτίβο μεμε ιστορικάιστορικά κινεζικόκινεζικό συμβολισμόσυμβολισμό. . 
ΤοΤο βασικόβασικό θέμαθέμα τουτου μοτίβουμοτίβου τηςτης δάδαςδάδας είναιείναι τατα
σύννεφασύννεφα, , πουπου συνδέονταισυνδέονται στενάστενά μεμε τοντον κινεζικόκινεζικό
πολιτισμόπολιτισμό καικαι παρουσιάζονταιπαρουσιάζονται συχνάσυχνά στηνστην
αρχιτεκτονικήαρχιτεκτονική, , στοστο σχέδιοσχέδιο, , στηστη ζωγραφικήζωγραφική, , σταστα
έπιπλαέπιπλα καικαι στιςστις ιστορίεςιστορίες τωντων ΚινέζωνΚινέζων..



 ΟιΟι ΘερινοίΘερινοί ΠαραολυμπιακοίΠαραολυμπιακοί ΑγώνεςΑγώνες 20082008 ήτανήταν ηη
1313ηη διοργάνωσηδιοργάνωση στηνστην ιστορίαιστορία τουτου θεσμούθεσμού
τωντων ΠαραολυμπιακώνΠαραολυμπιακών ΑγώνωνΑγώνων καικαι διεξήχθησανδιεξήχθησαν
στοστο ΠεκίνοΠεκίνο τηςτης ΚίναςΚίνας απόαπό τιςτις 66 έωςέως τιςτις 17 17 
ΣεπτεμβρίουΣεπτεμβρίου 2008. 2008. ΗΗ ηπειρωτικήηπειρωτική ΚίναΚίνα φιλοξένησεφιλοξένησε
τουςτους περισσότερουςπερισσότερους αθλητέςαθλητές. . ΌπωςΌπως συνέβησυνέβη καικαι μεμε
τουςτους ΘερινούςΘερινούς ΟλυμπιακούςΟλυμπιακούς ΑγώνεςΑγώνες τατα αγωνίσματααγωνίσματα
τηςτης ιππασίαςιππασίας διεξήχθησανδιεξήχθησαν στοστο ΧονγκΧονγκ ΚονγκΚονγκ, , ενώενώ
ηη ιστιοπλοΐαιστιοπλοΐα στοστο ΚινγκντάοΚινγκντάο..

 ΈλαβανΈλαβαν μέροςμέρος περίπουπερίπου 4.000 4.000 αθλητέςαθλητές απόαπό 148 148 
χώρεςχώρες. . ΠρόκειταιΠρόκειται γιαγια τοτο μεγαλύτερομεγαλύτερο αριθμόαριθμό χωρώνχωρών
πουπου συμμετείχανσυμμετείχαν ποτέποτέ σεσε ΠαραολυμπιακούςΠαραολυμπιακούς, , 
δώδεκαδώδεκα περισσότερεςπερισσότερες απόαπό τηντην ΑθήναΑθήνα καικαι κατάκατά
συνέπειασυνέπεια αρκετέςαρκετές χώρεςχώρες έλαβανέλαβαν μέροςμέρος γιαγια πρώτηπρώτη
φοράφορά..



ΛονδίνοΛονδίνο 20122012

ΕμπνέουνΕμπνέουν μίαμία ολόκληρηολόκληρη
γενιάγενιά



 ΗΗ τελετήτελετή έναρξηςέναρξης ήτανήταν έναένα
αμφιλεγόμενοαμφιλεγόμενο γεγονόςγεγονός, , καθώςκαθώς
δημιούργησεδημιούργησε πολλέςπολλές εντυπώσειςεντυπώσεις, , 
θετικέςθετικές καικαι αρνητικέςαρνητικές. . ΠαρουσιάστηκανΠαρουσιάστηκαν
πράγματαπράγματα γιαγια τατα οποίαοποία φημίζεταιφημίζεται ηη
ΜεγάληΜεγάλη ΒρετανίαΒρετανία απόαπό τοτο χώροχώρο τηςτης
διασκέδασηςδιασκέδασης αλλάαλλά έγινεέγινε καικαι μιαμια
αναδρομήαναδρομή στηνστην ιστορίαιστορία τηςτης
((ΒιομηχανικήΒιομηχανική ΕπανάστασηΕπανάσταση))



Ελληνικά Μετάλλια 2012
 ΣτηνΣτην ΟλυμπιάδαΟλυμπιάδα τουτου ΛονδίνουΛονδίνου ηη ΕλλάδαΕλλάδα

κατέφερεκατέφερε νανα κατακτήσεικατακτήσει μόνομόνο 2 2 μετάλλιαμετάλλια::
 0 0 ΧρυσάΧρυσά

 0 0 ΑσημένιαΑσημένια

 2 2 ΧάλκιναΧάλκινα::
ΗλίαςΗλίας ΗλιάδηςΗλιάδης ((τζούντοτζούντο), ), ΑλεξάνδραΑλεξάνδρα ΤσιάβουΤσιάβου

&&ΧριστίναΧριστίνα ΓιαζιτζίδουΓιαζιτζίδου ((διπλόδιπλό σκίφσκίφ ελαφρώνελαφρών
βαρώνβαρών))



ΟιΟι επίσημεςεπίσημες μασκότμασκότ
τωντων ΟλυμπιακώνΟλυμπιακών καικαι
ΠαραολυμπιακώνΠαραολυμπιακών
ΑγώνωνΑγώνων τουτου 2012 2012 
έγινανέγιναν γνωστέςγνωστές στιςστις 19 19 
ΜαΐουΜαΐου 2010. 2010. ΟΟ ΓουένλοκΓουένλοκ
καικαι ηη ΜάντεβιλΜάντεβιλ είναιείναι δύοδύο
φουτουριστικάφουτουριστικά μεταλλικάμεταλλικά
δημιουργήματαδημιουργήματα τουτου
ΓκραντΓκραντ ΧάντερΧάντερ, , τατα οποίαοποία
διαθέτουνδιαθέτουν μόνομόνο έναένα μάτιμάτι, , 
πουπου αντιπροσωπεύειαντιπροσωπεύει τοτο
φακόφακό μίαςμίας κάμεραςκάμερας πουπου
καταγράφεικαταγράφει όό,,τιτι
βλέπουνβλέπουν..



Συμβολισμός ολυμπιακής δάδας
Λονδίνου 2012

ΦτιαγμένηΦτιαγμένη απόαπό χρυσαφένιοχρυσαφένιο, , ελαφρύελαφρύ
κράμακράμα αλουμινίουαλουμινίου, , παρόμοιοπαρόμοιο μεμε αυτόαυτό πουπου
χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται στηνστην αεροδιαστημικήαεροδιαστημική καικαι
τηντην αυτοκινητοβιομηχανίααυτοκινητοβιομηχανία, , ηη ολυμπιακήολυμπιακή
δάδαδάδα έχειέχει διάσπαρτεςδιάσπαρτες σεσε όληόλη τηντην
επιφάνειάεπιφάνειά τηςτης 8.000 8.000 μικρέςμικρές τρύπεςτρύπες: : ΗΗ
καθεμιάκαθεμιά απόαπό αυτέςαυτές αναφέρεταιαναφέρεται σεσε κάθεκάθε
ένανέναν απόαπό τουςτους 8.000 8.000 λαμπαδηδρόμουςλαμπαδηδρόμους
πουπου έτρεξανέτρεξαν μεταφέρονταςμεταφέροντας τηντην
ολυμπιακήολυμπιακή φλόγαφλόγα αλλάαλλά καικαι στοστο κάθεκάθε έναένα
απόαπό τατα 8.000 8.000 χιλιόμετραχιλιόμετρα τηςτης διαδρομήςδιαδρομής
πουπου διανύθηκανδιανύθηκαν..



Τελετή Λήξης

 ΣτηνΣτην ιστορίαιστορία πέρασανπέρασαν οιοι 3030οιοι ΟλυμπιακοίΟλυμπιακοί ΑγώνεςΑγώνες τουτου 2012. 2012. 
ΣτιςΣτις 12 12 ΑυγούστουΑυγούστου τοτο ΛονδίνοΛονδίνο, , έπειταέπειτα απόαπό 17 17 ημέρεςημέρες
αγωνιστικήςαγωνιστικής δράσηςδράσης, , αποχαιρέτησεαποχαιρέτησε τοτο κορυφαίοκορυφαίο αθλητικόαθλητικό
γεγονόςγεγονός τουτου πλανήτηπλανήτη μεμε μίαμία λαμπρήλαμπρή τελετήτελετή λήξηςλήξης, , πουπου
διεξήχθηδιεξήχθη στοστο ΟλυμπιακόΟλυμπιακό ΣτάδιοΣτάδιο τηςτης βρετανικήςβρετανικής
πρωτεύουσαςπρωτεύουσας, , όπουόπου μεταξύμεταξύ άλλωνάλλων ένωσεένωσε τιςτις δυνάμειςδυνάμεις τηςτης ηη
««αφρόκρεμααφρόκρεμα»» τηςτης βρετανικήςβρετανικής ποπποπ καικαι ροκροκ μουσικήςμουσικής καικαι
έδωσεέδωσε τητη σκυτάλησκυτάλη στοστο ΡίοΡίο ΝτεΝτε ΤζανέιροΤζανέιρο..



Τέλος


