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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

     Ο αθλητισμός εξασφαλίζει την ισορροπία και την υγεία του σώματος, τη 
βελτίωση των ζωτικών λειτουργιών του και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του. 

Μέσω του αθλητισμού ο άνθρωπος επιδιώκει κατά κάποιον τρόπο να κερδίσει 

ευκινησία και να δοκιμάσει τις αντοχές του. Άτομα που προσπαθούν τόσο πολύ και 

γίνονται παγκοσμίως γνωστά για τις επιτυχίες τους στον αθλητικό τομέα της επιλογής 

τους. Κάποια από αυτά τα άτομα είναι: Ο David Robert Joseph Beckham, Άγγλος 

ποδοσφαιριστής που έχει δηλωθεί για αυτόν πως "έχει το καλύτερο πόδι που έχει δει 

ποτέ ο ποδοσφαιρικός κόσμος". Ο Michael Fred Phelps, ο Αμερικανός πρωταθλητής 

και Ολυμπιονίκης της κολύμβησης, κάτοχος παγκοσμίων επιδόσεων σε πολλά 

αγωνίσματα. Και τέλος, η Maria Yuryevna Sharápova η  Ρωσίδα επαγγελματίας 

παίκτρια της αντισφαίρισης, κάτοχος 4 Γκραν Σλαμ στο απλό και κάτοχος της 

κορυφής στην παγκόσμια κατάταξη στις γυναίκες. Στη συνέχεια θα γίνει πλήρης 

ανάλυση της ζωής του κάθε προαναφερόμενου αθλητή. 

 

 

 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84

%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+

%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82&clie

nt=firefox-  

 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82&client=firefox-
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82&client=firefox-
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82&client=firefox-
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82&client=firefox-
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

    Η προσφορά του αθλητισμού στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην πορεία 

εξέλιξης του ατόμου τίθεται αρκετές φορές σε αμφιβολία. Ο αθλητισμός ως έννοια 

δεν θεωρείται κάτι «καλό» ή «κακό», χωρίς την παρεμβολή του ανθρώπου. Ο τρόπος 

με τον οποίο επιλέγουμε να κάνουμε αθλητισμό, οι συμπεριφορές που 

αναπτύσσονται, οι αξίες που καλλιεργούνται, οι στόχοι και ο τρόπος επίτευξής τους 

είναι ορισμένα από τα στοιχεία που καθορίζουν την ανάδειξη του αθλητισμού σε κάτι 

ωφέλιμο ή μη. 

     Σε αντιστοιχία με την έννοια του αθλητισμού, βρίσκεται και ο πρωταθλητισμός. 

Ρωτώντας έναν αθλητή υψηλού επιπέδου, για τη διαφοροποίηση των δύο εννοιών, 

εκείνος απάντησε ότι η μόνη διαφορά είναι ότι στον πρωταθλητισμό απαιτούνται 

(από τον εαυτό σου) περισσότερες ώρες προπόνησης, αναζητώντας την παραμικρή 

λεπτομέρεια και βελτίωσή της, σε σχέση με τον καθημερινό αθλητισμό.  

     Ο πρωταθλητισμός είναι ίσως η εξέλιξη χρονικά και ποιοτικά της έννοιας του 

αθλητισμού. Επιδιώκοντας πρωταθλητισμό, για τον αθλητή σημαίνει, ότι αφιερώνει 

αρκετές ώρες καθημερινά για προπόνηση, εστιάζει σε λεπτομέρειες, καθορίζει την 

καθημερινότητά του με βάση τις αθλητικές του δραστηριότητες, το άθλημα βρίσκεται 

σε προτεραιότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του. 

    Για να φτάσει ο αθλητής σε αυτό το επίπεδο, έχει περάσει από διάφορα στάδια 

εξέλιξης της καριέρας του, μέσα από τα οποία έχει αποκτήσει ανοχή και αντοχή, 

ψυχική και σωματική ισορροπία, συναισθηματική ωριμότητα για να αντέξει την 

πίεση και τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

    Η σπουδαιότητα του αθλητισμού για τον άνθρωπο και την κοινωνία είναι 
παγκοσμίως αποδεκτή, επιστημονικά αποδεδειγμένη, και είναι δεδομένη. Η πιο 

σημαντική συμβολή του αθλητισμού στον άνθρωπο είναι οι αξίες και αρχές που τον 

διέπουν και που συνηθίσαμε να τα ονομάζουμε ολυμπιακό ή αθλητικό πνεύμα. Το 

θέμα που δημιουργείται για την κατανόηση αυτής της πραγματικότητας, είναι τα 

προβλήματα που παρουσιάζονται στην πρακτική του αθλητισμού, λόγω των 

κοινωνικών αρνητικών επιρροών. 
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Ντέιβιντ Μπέκαμ (David Robert Joseph Beckham) 
 

    Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ (David Robert Joseph Beckham, γενν. στις 2 Μαΐου 1975) 

είναι Άγγλος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στη θέση του μέσου. Ο "Μπεκς" 

διακρίνεται για την άριστη μεταβίβασή του. Ο Πελέ έχει δηλώσει για αυτόν πως "έχει 

το καλύτερο πόδι που έχει δει ποτέ ο ποδοσφαιρικός κόσμος". Έγινε ευρέως γνωστός 

από την θητεία του στην ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την οποία 

κατέκτησε πολλούς τίτλους με αποκορύφωμα το Τριπλ Κράουν (triple crown, δηλαδή 

την κατάκτηση τριών τίτλων) το 2001, την ίδια χρονιά που επιλέχθηκε ως ο 

καλύτερος ποδοσφαιριστής στο Τσάμπιονς Λιγκ. Tο 2003 μετεγγράφηκε στην Ρεάλ 

Μαδρίτης. Η συμβολή του στην κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος το 2007 

(του μόνου τίτλου που κατέκτησε μαζί με τη Ρεάλ) ήταν σημαντική. Στα 32 του 

χρόνια αποφάσισε να αποχωρήσει από το Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για χάρη του 

Αμερικανικού, παίρνοντας μεταγραφή για τους Λος Άντζελες Γκάλαξι. 

 

 

 

 

http://www.axortagos.gr/den-ksexnietai-texni-nteivint.html 

http://www.axortagos.gr/den-ksexnietai-texni-nteivint.html
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Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΜΠΕΚΑΜ 
 

Πρώτα χρόνια 

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ γεννιέται στις 2 Μαΐου 1975 στο Λονδίνο ως το δεύτερο από τα 

τρία παιδιά μιας οικογένειας της εργατικής τάξης: ο πατέρας του, Τεντ, εργάζεται ως 

ηλεκτρολόγος και η μητέρα του, Σάντρα, είναι κομμώτρια. Όλη η οικογένεια μάλιστα 

είναι σκληροπυρηνικοί οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον μικρό Ντέιβιντ 

να μην έχει άλλη επιλογή από το να υποστηρίζει τη θρυλική ομάδα της Αγγλίας. 

Ήδη από νεαρή ηλικία δείχνει το τεράστιο ταλέντο του στο ποδόσφαιρο, 

κατακτώντας το πολυπόθητο τρόπαιο στον μαθητικό αθλητικό διαγωνισμό Bobby 

Charlton Soccer Schools National Skills σε ηλικία 11 ετών! Οι αξιοσημείωτες 

επιδόσεις του δεν διαφεύγουν της προσοχής των σκάουτερ της Μάντσεστερ, με τους 

ιθύνοντες της ομάδας να τον δοκιμάζουν για το παιδικό τμήμα του κλαμπ. 
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Η ΕΦΗΒΕΙΑ ΤΟΥ 

 

Σε ηλικία 16 ετών, ο νεαρός Μπέκαμ γίνεται δεκτός στην ακαδημία της Μάντσεστερ, 

εγκαταλείποντας το σπίτι του στο Λονδίνο και μετακομίζοντας στο αγγλικό λιμάνι. 

Δύο χρόνια αργότερα, εντάσσεται πλήρως στο δυναμικό της ομάδας και μέχρι το 

1995, σε ηλικία 20 ετών, είναι πλέον βασικός στην 11άδα της Μάντσεστερ (το 

ποδοσφαιρικό του ντεμπούτο στην ομάδα το κάνει το 1992, σε ηλικία 17 ετών)... 

Παγκόσμιος ποδοσφαιρικός αστέρας: 

Ο «Μπεκς» δεν χάνει χρόνο και αφήνει το στίγμα του στα ποδοσφαιρικά πράγματα 

της Πρέμιερ Λιγκ: ο δεινός σκόρερ γίνεται ο καλύτερος «μικρός» της Μεγάλης 

Κατηγορίας της Αγγλίας το 1997, ενώ τον επόμενο χρόνο μετατρέπεται σε έναν από 

τους ηγέτες της Εθνικής Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. 

Το νταηλίκι του μέσα στο γήπεδο και η εξωτερική του εμφάνιση του εξασφαλίζουν 

ταυτόχρονα καλές εξωγηπεδικές προοπτικές, υπογράφοντας παχυλά διαφημιστικά 

συμβόλαια: το 1998, ο Μπέκαμ «καθαρίζει» περισσότερα από 13 εκατομμύρια 

δολάρια από διαφημιστικές συμφωνίες, με το συμβόλαιό του με την Adidas να του 

αποφέρει φυσικά τη μερίδα του λέοντος. 

 

 

 

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ ΖΩΗ  
Μέσα στα γήπεδα, ο Μπέκαμ δεν χαρίζεται σε κανέναν. Το 1999 οδηγεί τη 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην κατάκτηση των πάντων: πρωτάθλημα, κύπελλο 
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Αγγλίας και το υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Τσάμπιονς Λιγκ είναι δικά της! 

Χάρη μάλιστα σε δικό του γκολ στο τελευταίο κυριολεκτικά λεπτό εναντίον της 

Ελλάδας το 2001, προκρίνει την εθνική ομάδα της χώρας του στο Παγκόσμιο 

Κύπελλο του 2002. Την ίδια χρονιά, υπογράφει την παραμονή του για τρία χρόνια 

στη Μάντσεστερ, με το παχυλό του συμβόλαιο να ανέρχεται σε 22 εκατομμύρια 

δολάρια. 

Ο χρόνος ωστόσο που θα περνούσε στη Μάντσεστερ έμελλε να αποδειχθεί πολύ πιο 

σύντομος απ' όσο είχε ενδεχομένως προβλέψει: το 2003 τον «κλέβει» η Ρεάλ 

Μαδρίτης με ένα συμβόλαιο-«μαμούθ», γεγονός που φέρνει ταυτόχρονα στο φως το 

ολοένα και βαθύτερο ρήγμα του με τον προπονητή της ομάδας, σερ Άλεξ 

Φέργκιουσον. 

Η φίρμα «Μπέκαμ» θα έβλεπε τον εαυτό της να εκτοξεύεται σε εμπορική αξία όταν 

γνώρισε τη Βικτόρια Άνταμς, μέλος του περίφημου γκρουπ Spice Girls, το 1997. Οι 

δυο τους ερωτεύονται κεραυνοβόλα και τον Μάρτιο του 1999 φέρνουν στον κόσμο 

το πρώτο τους παιδί, έναν γιο που ονομάζουν Μπρούκλιν Τζόζεφ. Δύο μήνες 

αργότερα, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια ενώνονται με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μια 

βασιλική τελετή 800.000 δολαρίων σε κάστρο έξω από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας. 

Η εξωγηπεδική ζωή του Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι -αν όχι περισσότερο- το ίδιο 

συναρπαστική με αυτήν μέσα στα γήπεδα. Από νεαρή ηλικία, ο Άγγλος ήξερε να 

παίζει άριστα το παιχνίδι της δημοσιότητας και δεν είναι τυχαίο που, εδώ και 15 

χρόνια, σχεδόν έχει ξεχάσει τι θα πει ιδιωτική ζωή. Η σχέση του και μετά ο γάμος με 

την Βικτόρια Ανταμς ήταν το ξεκίνημα μιας κοσμοπολίτικης ζωής. Ένας όμορφος 

νεαρός και πολύ καλός ποδοσφαιριστής παντρεύτηκε το βασικότερο μέλος του πιο 

hot group στη Βρετανία εκείνη την εποχή. 

Στην αρχή, η Βικτόρια τραβούσε στα φώτα της δημοσιότητας τον Ντέιβιντ, αλλά από 

τότε που διαλύθηκαν οι Spice Girls, συμβαίνει το αντίθετο. Έχουν μαζί τέσσερα 

παιδιά, για τα οποία μαθαίνουμε νέα πολύ συχνά. Στο… παλμαρέ τους έχουν δεκάδες 

φωτογραφήσεις σε περιοδικά μόδας, πολλές αγαπημένες στιγμές, αλλά και αρκετές 

άτυχες. 

Το 2004, έγινε γνωστό πως ο Μπέκαμ είχε εξωσυζυγική σχέση με την πρώην 

γραμματέα του, Ρεμπέκα Λους. Αμέσως μετά, εμφανίστηκε ένα μοντέλο από την 

Αυστραλία, ονόματι Σάρα Μάρμπεκ, που ισχυρίστηκε το ίδιο ακριβώς. Ο παλαίμαχος 

πια ποδοσφαιριστής είναι εμφανίσιμος και σαφέστατα θα μπορούσε να έχει στο 

κρεβάτι του όποια γυναίκα επιθυμούσε. Αν εξαιρέσουμε τη Μάρμπεκ, όμως, δεν 

φαίνεται να έχει σπουδαίο γούστο. Τη Λους δεν μπορεί να την πει κανείς όμορφη, 

ενώ τα πράγματα έγιναν χειρότερα το 2010, όταν μία «ομάδα» από ιερόδουλες 

δηλώνουν ότι πέρασαν ένα βράδυ μαζί του. 
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Από κει και πέρα, ο Μπέκαμ έχει να επιδείξει σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο. Ήταν 

πρέσβης της UNICEF, ιδρυτής ενός σωματείου για την καταπολέμηση της μαλάρια, 

ενώ εκπροσώπησε πολλές φορές οργανώσεις κατά του AIDS. Επίσης, στην Παρί Σεν 

Ζερμέν αγωνίστηκε δωρεάν για πέντε μήνες, καθώς τα χρήματα του συμβολαίου του 

πήγαν σε παιδικά νοσοκομεία. 

Πέρα από την καλή ζωή και τη δημοσιότητα, λατρεύει και το χρήμα. Γι’ αυτό 

άλλωστε αποφάσισε να παίξει στο Λος Αντζελες και τους Γκάλαξι σε ηλικία 32 ετών. 

Το Χόλιγουντ τον κάλυπτε στα πάντα. Πέρα από το ποδόσφαιρο… 

Ήρθε δανεικός στη Μίλαν δύο φορές, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν αγωνιζόταν στην 

εθνική Αγγλίας, που ήταν και το μεγάλο του μεράκι. Τεράστιο ήταν άλλωστε το 

«φάουλ» του εκλέκτορα της Ολυμπιακής ομάδας της Βρετανίας, Στιούαρτ Πιρς, που 

τον απέκλεισε από τους Αγώνες του Λονδίνου, παρότι αυτός δούλεψε πάρα πολύ για 

την επιτυχία τους. Του έμεινε τουλάχιστον η ανάμνηση να είναι από τους τελευταίους 

λαμπαδηδρόμους. Άλλη μια σπουδαία θύμηση είναι η επίσκεψη στον Νέλσον 

Μαντέλα το 2003. Η Εθνική Αγγλίας επισκέφτηκε τη Νότιο Αφρική για φιλικό και ο 

«Μπεκς» ήταν αυτός που απόλαυσε το προνόμιο να καθίσει δίπλα και να 

συνομιλήσει με τον μεγάλο Αφρικανό ηγέτη. 

Άπειρες λέξεις μπορούν να γραφτούν για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Κάθε του νεύμα 

αποτελεί και είδηση. 

Η αρρώστια του Μπέκαμ: 

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η σύζυγός του Βικτόρια ποτέ δεν έκρυψαν την προσωπική 

τους ζωή, οπότε αποτελεί μεγάλη έκπληξη ότι υπάρχουν ακόμα πράγματα που δεν 

γνωρίζουμε γι' αυτούς. Ένα από αυτά τα καλά κρυμμένα μυστικά «αποκαλύφθηκε» 

σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα της ομάδας LA Galaxy, στην οποία παίζει ο γνωστός 

ποδοσφαιριστής, όταν κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, ο Μπέκαμ φάνηκε να 

αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα. Όπως αποκαλύφθηκε μετά τον αγώνα, ο 

Μπέκαμ πάσχει από άσθμα, καθώς η κούραση και η πίεση του αγώνα άφησε τον 

34χρονο άσο με αναπνευστικά προβλήματα. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως 

ενώ έχει άσθμα από τα παιδικά του χρόνια είναι η πρώτη φορά που η κάμερα 

απαθανατίζει τον πρώην παίκτη της Μάντσεστερ και διεθνή της Αγγλίας να 

χρησιμοποιεί εισπνευστήρα. 

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στο ημίχρονο του αγώνα που έδωσε η ομάδα LA Galaxy 

εναντίον της Real Salt Lake. 

Ο Μπέκαμ λίγο πριν το τέλος του αγώνας έβηχε έντονα. Εκπρόσωποι της LΑ Galaxy 

υποστήριξαν ότι ο εισπνευστήρας χρησιμοποιήθηκε για να βοηθήσει τον Μπέκαμ να 

καταπολεμήσει τις αλλεργίες του. Ωστόσο, ο προπονητής της ομάδας, Σάιμον 

Ολιβέιρα, επιβεβαίωσε ότι πάσχει από άσθμα δηλώνοντας: «Ο Ντέιβιντ υποφέρει από 

αυτό από μικρό παιδί. Δεν το γνωστοποίησε ποτέ, ωστόσο αν είναι να εμπνεύσει κι 

άλλο κόσμο που πάσχει από άσθμα ότι μπορεί να πετύχει σπουδαία πράγματα, όπως 
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έχουν κάνει κι άλλοι αθλητές στο παρελθόν, τόσο το καλύτερο». Ο Μπέκαμ 

ακολουθεί συστηματική αγωγή για το άσθμα, γεγονός που κάνει ακόμη πιο 

αξιοσημείωτο το πώς το κρατούσε κρυφό τόσα χρόνια. 

Παρόλο που έρχεται το τέλος μιας δύσκολής σεζόν με τους LA Galaxy, οι διακοπές 

του Μπέκαμ ήταν σύντομες. Αφού πέρασε την Hμέρα των Ευχαριστιών με την 

οικογένειά του  ταξίδεψε ως τη Ν. Αφρική ως πρέσβης της Αγγλίας για το Παγκόσμιο 

Κύπελλο του 2018. Τέλη Δεκεμβρίου επέστρεψε ξανά στην Ιταλία για να ξεκινήσει 

προπονήσεις με τη Μίλαν, αφού το πρωτάθλημα ξεκίνησε τον Ιανουάριο ενώ τον 

Ιούνιο ήρθε η συνέχεια με την έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου. 

Το 2012, ο Μπέκαμ κεφαλαιοποιεί την ποδοσφαιρική του δόξα εγκαινιάζοντας τη 

σειρά εσωρούχων του για λογαριασμό της H&M. Οι πωλήσεις εκτοξεύονται στα ύψη 

και 6 τρίμετρα αγάλματά του στήνονται στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Σαν 

Φρανσίσκο ως μέρος της διαφημιστικής καμπάνιας. (1) 

 

 

    

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΤΟΥ 

Όταν ο Νέβιλ ρώτησε τον πρώην συμπαίκτη του πως θα ήθελε να τον θυμούνται οι 

φίλαθλοι, ο Μπέκαμ δεν δίστασε να μιλήσει για αυτό που τον πληγώνει. «Με πονάει 

ότι πολλοί ασχολούνται με άλλα θέματα και όχι με την καριέρα μου. Υπήρξαν 

γεγονότα που επισκίασαν όσα πέτυχα στο ποδόσφαιρο, αλλά θα ήθελα να με 

θυμούνται ως κάποιον που δούλεψε πολύ και έδινε τα πάντα κάθε φορά που 

αγωνιζόταν. Που ήταν παθιασμένος με το άθλημα».                                            
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«Ξέρεις ή πιστεύεις πως είναι η κατάλληλη στιγμή» ρώτησε ο Νέβιλ. «Πιστεύω. Δεν 

ξέρω. Αγαπάω πολύ το άθλημα. Νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή. Το πρόβλημα 

είναι ότι πιστεύω πως πάντα μπορώ να κάνω περισσότερα» απάντησε. 

Πότε ήταν η στιγμή που αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να σταματήσει; «Όταν ο Μέσι 

με περνούσε σαν…σταματημένο στο εντός έδρας ματς » είπε χαμογελώντας και 

συνέχισε :«Δεν ξέρω πότε το αποφάσισα. Αισθάνομαι ότι υπήρξα τυχερός στην 

καριέρα μου και ότι αγωνίστηκα σε αυτούς τους συλλόγους και κατέκτησα τρόπαια. 

Νομίζω ότι μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στις ΗΠΑ πέρυσι και φέτος 

στην Παρί να πάρω το πρωτάθλημα στη Γαλλία, είναι ένας καλός τρόπος για να 

αποχωρήσεις. Είναι όνειρο κάθε αθλητή να φεύγει όταν βρίσκεται σε υψηλό 

επίπεδό». 

Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας έχει κατακτήσει 19 σημαντικά τρόπαια στην 

καριέρα του, την ίδια στιγμή που έχει πουλήσει 10 εκατομμύρια φανέλες με το όνομά 

του! Όσο για τη διεθνή του παρουσία με τα εθνικά χρώματα της χώρας του από το 

1996-2009, μέτρησε 17 γκολ σε 115 ματς. Μιλώντας για βρετανικά ρεκόρ, έγινε ο 

πρώτος Άγγλος που ξεπέρασε τις 100 συμμετοχές στο Champions League. Όσο για 

τις κόκκινες κάρτες, μετρά 9 στο ενεργητικό του, με πλέον περίφημη την αποβολή 

του στο ματς με την Αργεντινή στη φάση των 16 του Μουντιάλ του 1998. Ο «Μπεκς» 

έχει σκοράρει συνολικά 111 γκολ σε 641 ματς πρωταθλήματος και Champions 

League στην καριέρα του, την ώρα που έχει σερβίρει 147 ασίστ! (2) 

                                                                                       
http://ntavos1967.blogspot.gr/2009/11/blog-post_8766.html  (1)                           

http://www.sport-fm.gr/article/H-eksomologisi-tou-mpekam-ston-nebil/675812 (2) 

 
 

 

http://ntavos1967.blogspot.gr/2009/11/blog-post_8766.html
http://www.sport-fm.gr/article/H-eksomologisi-tou-mpekam-ston-nebil/675812
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Maria Sharapova 
 

Η Μαρία Σαράποβα (Maria Yuryevna Sharápova , ρωσικά:                 

         ) είναι Ρωσίδα επαγγελματίας παίκτρια της αντισφαίρισης, κάτοχος 4 

Γκραν Σλαμ στο απλό και κάτοχος της κορυφής στην παγκόσμια κατάταξη στις 

γυναίκες. Στα τέλη του 2006 έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια του τένις στον 

κόσμο. Γεννήθηκε στις 19 Απριλίου του 1987. Έχει ύψος 188 εκ. και συγκαταλέγεται 

στις πλέον ψηλές παίκτριες της αντισφαίρισης διεθνώς. Εξαιτίας του πυρηνικού 

ατυχήματος στο εργοστάσιο Τσερνομπίλ το 1986, οι γονείς της Σαράποβα 

εγκαταστάθηκαν από τη Λευκορωσία, όπου ζούσαν, στην πόλη Νιαγκάν της 

Σιβηρίας. Η Μαρία γεννήθηκε έναν χρόνο μετά. 

Πρώτα χρόνια 
Η Μαρία Σαράποβα  γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκορωσία, όπου ζούσαν, στην 

πόλη Νιαγκάν της Σιβηρίας. Γεννήθηκε στις 19 Απριλίου του 1987. (1) 

 

  Η πρώτη επιρροής που ώθησε την Maria να ασχοληθεί με το άθλημα της 

αντισφαίρισης προήλθε από τον οικογενειακό της φίλο Aleksandr Kafelnikov, του 

οποίου ο γιός Yevgeny Kafelnikov είχε κερδίσει δύο τίτλους Grand Slam και είχε 

γίνει ο πρώτος καλύτερος παίκτης του τένις στην Ρωσία. Ο Aleksandr Kafelnikov 

χάρισε στην Sharapova την πρώτη της ρακέτα στην ηλικία των τεσσάρων ετών και 

εκείνη ξεκίνησε τις τακτικές προπονήσεις με τον πάτερα της σε ένα τοπικό πάρκο. 

Πήρε τα πρώτα μαθήματα του τένις με τον παλαίμαχο Ρώσο προπονητή Yuri Yutkin, 

ο οποίος εντυπωσιάστηκε αμέσως όταν την είδε να παίζει, επισημαίνοντας τον 

"εξαιρετικό συντονισμό χεριών-ματιών". 
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  Στην ηλικία των έξι ετών η Maria παρακολούθησε μαθήματα στην σχολή του τένις 

της Martina Navratilova στην Μόσχα.  Η σχολή αυτή προωθούσε τους καλύτερους 

αθλητές της με συστάσεις στην ακαδημία του τένις Nick Bollettieri στην Φλόριντα. Η 

οικογένεια της Sharapova δεν είχε μεγάλη οικονομική και έτσι ο πατέρας της 

χρειάστηκε να πάρει ένα δάνειο, που έδωσε την ευκαιρία σε αυτόν και στην κόρη του 

να μετακομίσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994,  προκειμένου αυτή να φοιτήσει 

εκεί. Ο πατέρας της Sharapova δούλεψε σε διάφορες χαμηλά αμειβόμενες θέσεις 

εργασίας, για να χρηματοδοτήσει τα μαθήματα της κόρης του, μέχρι αυτή να γινόταν 

αρκετά μεγάλη για να την δέχονταν στην ακαδημία. Τελικά το 1995 πήρε υποτροφία 

από την IMG, που συμφώνησε να καταβάλει ετήσια δίδακτρα των 35.000 δολαρίων, 

για να παραμείνει η νεαρή στην ακαδημία, οπού εγγράφηκε σε ηλικία 9 ετών. (2) 

Η αρχή της επαγγελματικής καριέρας 
 

  Η Maria Sharapova συμμετείχε στους πρώτους της αγώνες το Νοέμβριο του 2000 

όπου κέρδισε στο Eddie Herr International Junior Tennis Championship στην 

κατηγορία των κοριτσιών 16 ετών, σε ηλικία μόλις 13. Της δόθηκε στη συνέχεια μια 

ειδική διάκριση , το βραβείο Rising Star, το οποίο απονέμεται μόνο σε παίκτες 

εξαιρετικής απόδοσης. 

  Έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο το 2001 στο 14
ο
 έτος της ηλικίας της, την 

ημέρα των γενεθλίων της στις 19 Απριλίου, και έπαιξε για πρώτη φορά στο τουρνουά 

WTA στο Pacific Life Open το 2002 κερδίζοντας ένα ματς πριν να χάσει από την 

Monica Seles. 

  Λόγω των περιορισμών σχετικά με τις πόσες πολλές επαγγελματικές εκδηλώσεις 

μπορούσε να συμμετάσχει, η Sharapova πήγε να ακονίσει τις δυνατότητές της σε 

τουρνουά ανηλίκων, όπου έφτασε στον τελικό κοριτσιών των ατομικών αγώνων του 

Australian Open junior championship σε ηλικία 14 ετών και 9 μηνών. Ήταν η 

νεότερη κοπέλα που έφτασε ποτέ στον τελικό αυτού του πρωταθλήματος. 

  Κατατάχθηκε έκτη στην λίστα του ITF ατομικών πρωταθλημάτων ανηλίκων στις 21 

Οκτωβρίου του 2002. Γενικά κέρδισε τρία ατομικά τουρνουά ανηλίκων και ήταν η 

πρώτη επιλαχούσα σε πέντε, συμπεριλαμβανόμενα τα δύο Grand Slam. Συνολικά είχε 

47 νίκες και 9 ήττες.  

Τα αποτελέσματα των Grand Slam των ανηλίκων ήταν τα εξής: 

Australian Open: F (2002) 

French Open: 3R (2002) 

Wimbledon: F (2002) 

US Open: 2R (2001)               
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Το 2008 συνελήφθη στις ΗΠΑ ένας νεαρός αθλητής, ο Λέοναρντ Τέιλορ, ο οποίος 

είχε σκοπό πρώτα να την παντρευτεί και έπειτα να σκοτώσει την ίδια και την 

οικογένειά της. 

Τον Ιανουάριο του 2010 υπέγραψε οκταετές συμβόλαιο με την Nike αξίας 70 

εκατομμυρίων ευρώ. 

Το 2011 επέστρεψε στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης μετά από 2 

χρόνια και τον Ιούνιο του 2012 ανέβηκε στην κορυφή. (3) 

3. Με τα ξανθά της μαλλιά, τα 188 εκατοστά και τα πράσινα μάτια της εγκλωβίζει 

κάθε ανδρικό βλέμμα. 

5. Η μητέρα της εξαιτίας περιορισμών με τη βίζα, πήγε στην Αμερική δύο χρόνια 

μετά. 

6. Η ίδια η Μαρία ζει στις ΗΠΑ από την ηλικία των 7 ετών αλλά διατηρεί τη ρωσική 

υπηκοότητα. 

7. Το 2008 συνελήφθη στις ΗΠΑ ένας νεαρός αθλητής, ο Λέοναρντ Τέιλορ, ο οποίος 

είχε σκοπό πρώτα να την παντρευτεί και έπειτα να σκοτώσει την ίδια και την 

οικογένειά της. 

8. Έχει τρεις τίτλους σε τελικούς Grand Slam: 2004 στο Ουίμπλετον, 2006, στο U.S 

Open και το 2008 στο Αυστραλιανό Open. 

9. To 2003 αναδείχθηκε σε καλύτερη ανερχόμενη παίκτρια της χρονιάς. 

10. Το 2005 σάρωσε στα βραβεία αποσπώντας, μιας και αναδείχθηκε σε: καλύτερη 

αντισφαιρίστρια, καλύτερη παίκτρια της χρονιάς στη Ρωσία, κυρίαρχη των 

Αθλημάτων στη Ρωσία και Prix de Citron Ρολάν Γκαρό. 

11. Το 2007 η ESPY της έδωσε 2 τίτλους: Καλύτερη αντισφαιρίστρια και καλύτερη 

αθλήτρια στον κόσμο. Το ESPN έκρινε ότι είναι η ερωτικότερη αθλήτρια στον 

κόσμο. 

12. Αποτελεί την πιο ακριβοπληρωμένη αθλήτρια στον κόσμο. (4) 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ 

Ο ξαφνικός χωρισμός με τον Βούγιασιτς 

Ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια του παγκόσμιου αθλητισμού ο Σάσα Βούγιασιτς 

και η Μαρία Σαράποβα αποφάσισαν να... τραβήξουν ξεχωριστούς δρόμους!  Το 

διάσημο ζευγάρι είχε αρραβωνιαστεί και οι φήμες ανέφεραν πως οι Βούγιασιτς και 

Σαράποβα θα παντρεύονταν σύντομα στην Κωνσταντινούπολη την πανέμορφη 

ξανθιά, ωστόσο οι πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις των δυο δεν τους επέτρεπαν 

να περνούν χρόνο μαζί. (5) 
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Συνέντευξη σχετικά με τον χωρισμό της 

Η Σαράποβα μίλησε για την απόφασή της να χωρίσει με τον σπουδαίο 

μπασκετμπολίστα: "Έχουμε χωρίσει από τα τέλη της άνοιξης. Δεν με είχε ρωτήσει 

κάποιος σχετικά, γι’ αυτό και δεν το είχα πει", δήλωσε η 25χρονη ρωσίδα και 

συνέχισε: 

"Ήταν μία καλή περίοδος και για τους δύο, αλλά το πρόγραμμά μας το έκανε πολύ 

δύσκολο να βλεπόμαστε με τόσα ταξίδια και ειδικά μετά τη μεταγραφή του στην 

Τουρκία. Δεν βλεπόμασταν. Στους δέκα μήνες που ήταν στην Τουρκία δεν ήρθε ούτε 

μία φορά στις ΗΠΑ". (6) 

 

    

http://www.eirinika.gr/gr/blog/portraito/sarapova.asp 

Mε σέξι αθλήτριες που να μην περιλαμβάνει την πιο σέξι από όλες ρωσίδα τενίστρια, 

Μαρία Σαράποβα. Η Σαράποβα παρέλασε με τη σημαία της Ρωσίας, στην έναρξη, 

κάτι που έγινε για πρώτη φορά καθώς από το 1952 που συμμετέχει στους Αγώνες η 

Ρωσία δεν υπήρξε ποτέ γυναίκα σημαιοφόρος 

H Μαρία Σαράποβα γεννήθηκε στην πόλη Νιάγκαν της Ρωσίας (περιοχή Σιβηρίας) 

πριν από 25 χρόνια. Σε ηλικία 7 ετών πήγε στις ΗΠΑ, όπου παρακολούθησε 

μαθήματα αντισφαίρισης στην Ακαδημία του Νικ Μπολετιέρι, στο Μπρέιντεντον της 

Φλόριντας. Η μητέρα της εξαιτίας περιορισμών με τη βίζα, πήγε στην Αμερική δύο 

χρόνια μετά. Η Μαρία ζει στις ΗΠΑ από την ηλικία των 7 ετών αλλά διατηρεί τη 

ρωσική υπηκοότητα. Το 2004 νίκησε τη Σερένα Γουίλιαμς και κατέκτησε το 

Ουίμπλεντον σε ηλικία 17 ετών.  

Στα τέλη του 2006 έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια του τένις στον κόσμο. Τον 

Ιανουάριο του 2010 υπέγραψε οκταετές συμβόλαιο με την Nike αξίας 70 

εκατομμυρίων ευρώ. Το 2011 επέστρεψε στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας 

κατάταξης μετά από 2 χρόνια. Τον Ιούνιο του 2012 ήρθε η μεγάλη στιγμή στην 

καριέρα της με την κατάκτηση του Roland Garros, του μοναδικού από τα 4 Grand 

Slams που έλειπε από τη συλλογή της, κάτι που συνοδεύτηκε από την πανηγυρική 

επιστροφή της στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης (WTA). 

http://www.eirinika.gr/gr/blog/portraito/sarapova.asp
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To 2010 το οικονομικό περιοδικό «Forbes» την κατέταξε στη λίστα με τους 

celebrities που ασκούν μεγαλύτερη επιρροή. Η Σαράποβα έχει ύψος 1.88, ζει μόνιμα 

στη Φλόριντα και είναι αρραβωνιασμένη με τον μπασκετμπολίστα Σάσα  Βουγιάτσιχ. 

(7) 

 

http://www.eirinika.gr/gr/blog/portraito/sarapova.asp 

 

Η παρουσία της στους Ολυμπιακούς αγώνες 

H Ρωσίδα τενίστρια Μαρία Σαράποβα, η οποία ανέλαβε τη θέση της ανταποκρίτριας 

για λογαριασμό του αμερικανικού καναλιού για τους Ολυμπιακούς του 2014 που όχι 

μόνο γίνονται στη χώρα της, αλλά και στην πόλη όπου έζησε ως παιδί. 

Τη σχετική ανακοίνωση έκαναν χθες από κοινού η Σαράποβα και το NBC. «Είναι 

πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες γίνονται στην πατρίδα μου, το 

Σότσι», είπε η δημοφιλής τενίστρια στο RIA Novosti και συμπλήρωσε: «Το να είσαι 

μέρος της οικογένειας του NBC είναι συναρπαστικό, όπως και το να μοιραστώ με τον 

κόσμο την ξεχωριστή κουλτούρα και την ιστορία του Σότσι». Να σημειωθεί ότι δεν 

έχει διευκρινιστεί ποια γεγονότα θα καλύψει η Σαράποβα για το αμερικανικό κανάλι, 

το οποίο έχει τα δικαιώματα της μετάδοσης της Ολυμπιάδας στις ΗΠΑ.  

Ολυμπιακή ανταποκρίτρια στο Σότσι για το NBC η Μαρία Σαράποβα. 

«Το πρόσωπο της Μαρία Σαράποβα ξεπερνά τον αθλητισμό, αφού είναι μία από τις 

πλέον αναγνωρίσιμες σταρ στον κόσμο», ανέφερε σε δήλωσή του ο διευθυντής του 

NBC Olympics Τζιμ Μπελ και συμπλήρωσε: «Έχοντας μεγαλώσει στο Σότσι μέχρι 

την ηλικία των έξι ετών κι ενώ η οικογένεια και οι φίλοι της ζουν ακόμα εκεί, η 

Μαρία θα προσφέρει στους τηλεθεατές μια μοναδική, προσωπική οπτική για ένα 

μέρος που γνωρίζει πολύ καλά».  

Η Σαράποβα, η οποία κράτησε πέρσι τη σημαία της Ρωσίας στην τελετή έναρξης των 

Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, δήλωσε σε αμερικανική ιστοσελίδα ότι «η 

ολυμπιακή εμπειρία δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα».  

Σύμφωνα με το Forbes, η διεθνής πρωταθλήτρια-τέσσερις φορές νικήτρια του 

τουρνουά Γκραν Σλαμ και ασημένια Ολυμπιονίκης το 2012 - βρέθηκε τον περασμένο 

http://www.eirinika.gr/gr/blog/portraito/sarapova.asp


 
21 

 

Αύγουστο στην κορυφή της λίστας των υψηλότερα αμειβόμενων αθλήτριων στον 

κόσμο. (8) 

 

Πρόγραμμα διατροφής της αλλά και της άσκησής της 

Είναι μια από τις πιο διάσημες αθλήτριες του κόσμου. Παρόλα αυτά η αθλητική της... 

διαγωγή δεν τις απαγορεύει να φορά φούστα την ώρα που αγωνίζεται! Ο λόγος για 

την πρωταθλήτρια κόσμου, Μαρία Σαράποβα. Όταν μιλάμε για μια εκπρόσωπο του 

αθλητισμού, τότε τα μυστικά της σε ό, τι αφορά στην σωστή διατροφή και τη 

γυμναστική αποκτούν διπλή αξία. Τι κάνει η Ρωσίδα τενίστρια όταν δεν παίζει τένις; 

Ποιο είναι το πρόγραμμα γυμναστικής της και τι μυστικά έχει να σου δώσει για να 

είσαι πάντα σε φόρμα;  

Και οι αθλητές έχουν ψυχή... 

Ακόμη κι ένας πρωταθλητής του τένις δεν έχει πάντα όρεξη για προπόνηση. Αυτό δεν 

σημαίνει φυσικά πως αμελεί ποτέ τη γυμναστική της, αφού γυμνάζεται έξι φορές την 

εβδομάδα. “Λατρεύω τον ανταγωνισμό και ξέρω πως για να είμαι καλή πρέπει να 

κάνω προπόνηση. Δεν είναι όμως και απαραίτητα το αγαπημένο μου να αφιερώνω 

ώρες στο ταρτάν, αλλά ένα από τα σημαντικότερα πράγματα για να φτάσω στο στόχο 

μου”! 

Δύο μυστικά για τέλεια φόρμα 

Μπορεί η ρακέτα να έχει γίνει πια προέκταση του χεριού της, όμως η γυμναστική έχει 

απεριόριστες επιλογές! Ποια είναι τα δικά της τρικ για να διατηρείται σε φόρμα; 

- Ποικιλιά! Ένα μυστικό για την αθλήτρια του τένις είναι να εναλλάσσει συχνά το 

είδος της εξάσκησης που ακολουθεί. Έτσι μπορεί τη μία μέρα η γυμναστική της να 

περιλαμβάνει pilates ή yoga, την άλλη ποδήλατο στο βουνό ή τρέξιμο, αλλά ακόμη 

και χορό.  

- Ξεκούραση... Το δεύτερο μυστικό είναι ένα και απλό! Γα ένα πρωταθλητή είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά αυτό ισχύει και για κάθε γυναίκα που θέλει ο οργανισμός 

της να λειτουργεί σωστά. Στον χρόνο ξεκούρασης της θα απολαύσει χαλαρωτικά spa 

και μασάζ, αλλά μπορεί ο ελεύθερος χρόνος της να περιλαμβάνει απλά βόλτα με 

φίλους. 

Η δίαιτά της 

Η Maria Sharapova ακολουθεί ισορροπημένη διατροφή, στην οποία φροντίζει να 

δοκιμάζει τόσο υδατάνθρακες, όσο και πρωτεΐνες, πολλά φρούτα και λαχανικά. Το 

πρόγραμμά της περιλαμβάνει τρία βασικά γεύματα, με δύο ενδιάμεσα γεύματα. 

Δυστυχώς η Maria έχει την ατυχία να πρέπει να ζυγίζεται συνεχώς πριν από κάθε 
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μεγάλο event. “Ζυγίζομαι, αλλά αυτό γίνεται κυρίως γιατί με το τένις ιδρώνω πολύ 

και πρέπει να είμαι επαρκώς ενυδατωμένη πριν από κάθε αγώνα”!  

Ενυδάτωση λοιπόν... αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστικό διατροφής της μεγάλης 

Ρωσίδας τενίστριας. “Το νερό αποτελεί μεγάλο κομμάτι της δίαιτάς μου. Είναι φορές 

που πρέπει να πιέσω τον εαυτό μου να πιω νερό” εξηγεί για τη σχέση που έχει με το 

νερό!  

Αυτοέλεγχος... το κλειδί για να έχεις αποτέλεσμα 

Μπορεί η διατροφή και η γυμναστική να είναι κατά κάποιο τρόπο μέρος της δουλειάς 

της, όμως ο τρόπος που σκέφτεται η Sharapova θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή 

έμπνευσης για όλες τις γυναίκες που προσπαθούν να έχουν υγιές σώμα. Για όλες τις 

γυναίκες που έχουν κάνει μέρες, μήνες ή ακόμη και χρόνια εντατική προσπάθεια να 

είναι η γυμναστική και ο σωστός τρόπος διατροφής μέρος της ζωής τους. “Κοιτάζω 

πίσω σε όλη την προσπάθεια που έχω κάνει και συνειδητοποιώ πως μπορεί να μου 

πήρε πολύ χρόνο να φτάσω εδώ που βρίσκομαι, όμως άξιζε τον κόπο”! 

Αθλήτρια και γυναίκα γίνεται; 

Η συζήτηση είναι παλιά και διαχρονική. Μπορεί μια αθλήτρια να διατηρήσει τη 

θηλυκότητά της, όταν προπονείται πιο σκληρά και από άντρας; Για την Μαρία 

Σαράποβα τα πράγματα είναι απλά! 

Το να δείχνεις δυνατή, είναι και αυτό μέρος της γοητείας σου. Στο τέλος της ημέρας 

το ότι είμαι αθλήτρια είναι αυτό που με κάνει πετυχημένη. Οι νίκες μου στο γήπεδο. 

Φυσικά και υπάρχουν και άλλες πτυχές - η μόδα, η ομορφιά και άλλα ενδιαφέροντα 

μια γυναίκας - αλλά εκείνο που μετράει περισσότερο είναι η δύναμη. Είναι η δύναμη 

που μας βοηθά να τα καταφέρουμε σαν αθλήτριες! 

 

ΚΑΡΙΕΡΑ 

Επαγγελματική επιτυχία, καταξιώσεις και νίκες 

Βραβεία 

2003 

 Women's Tennis Association (WTA) Καλύτερη ανερχόμενη παίκτρια της 

χρονιάς 

2004 

 WTA Παίκτρια της χρονιάς 

 WTA Πλέον βελτιωμένη παίκτρια της χρονιάς 

2005 
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 ESPY Καλύτερη αντισφαιρίστρια 

 Καλύτερη παίκτρια της χρονιάς στη Ρωσία 

 Κυρίαρχη των Αθλημάτων στη Ρωσία 

 Prix de Citron Ρολάν Γκαρός 

2006 

 Ψηφίστηκε από τη ρωσική ομοσπονδία ως καλύτερη παίκτρια 

 Whirlpool 6η Sense Player of the Year 

2007 

 ESPY Καλύτερη αντισφαιρίστρια 

 ESPY Καλύτερη αθλήτρια στον κόσμο 

 ESPN Ερωτικότερη αθλήτρια στον κόσμο 

Τελικοί Grand Slam στο απλό 

Απλό: 8 τελικοί (4 νίκες, 4 φιναλίστ) 

Έκβαση Χρονιά Τουρνουά Επιφάνεια 

Αντίπαλος 

στον 

τελικό 

Αποτέλεσμα 

τελικού 

Νικήτρια (1/1) 2004 Γουίμπλεντον Χόρτο 
 Σερένα 

Γουίλιαμς 
6–1, 6–4 

Νικήτρια (2/2) 2006 
Αμερικανικό 

Όπεν 

Σκληρή 

επιφάνεια 

 Ζυστίν 

Ενάν 
6–4, 6–4 

Φιναλίστ (3/2) 2007 
Αυστραλιανό 

Όπεν 

Σκληρή 

επιφάνεια 

 Σερένα 

Γουίλιαμς 
6–1, 6–2 

Νικήτρια (4/3) 2008 
Αυστραλιανό 

Όπεν 

Σκληρή 

επιφάνεια 

 Άνα 

Ιβάνοβιτς 
7–5, 6–3 

Φιναλίστ (5/3) 2011 Γουίμπλεντον Χόρτο 
 Πέτρα 

Κβίτοβα 
6–3, 6–4 

Φιναλίστ (6/3) 2012 
Αυστραλιανό 

Όπεν 

Σκληρή 

Επιφάνεια 

 Βικτόρια 

Αζαρένκα 
6–3, 6–0 

http://el.wikipedia.org/wiki/USA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/USA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
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Έκβαση Χρονιά Τουρνουά Επιφάνεια 

Αντίπαλος 

στον 

τελικό 

Αποτέλεσμα 

τελικού 

Νικήτρια (7/4) 2012 Γαλλικό Όπεν Χώμα 
 Σάρα 

Ερράνι 
6–3, 6–2 

Φιναλίστ (8/4) 2013 Γαλλικό Όπεν Χώμα 
 Σερένα 

Γουίλιαμς 
6–4, 6–4 

 

   

Πρωταθλήματα WTA Tour τελικοί στο απλό 

Νίκες (1) 

Χρονιά Τόπος Αντίπαλος στον τελικό 
Αποτέλεσμα 

τελικού 

2004 Λος Άντζελες  Σερένα Γουίλιαμς 4-6, 6-2, 6-4 

 

Φιναλίστ (2) 

Χρονιά Τόπος Αντίπαλος στον τελικό 
Αποτέλεσμα 

τελικού 

2007 Μαδρίτη  Ζυστίν Ενάν 5-7, 7-5, 6-3 

2012 Κωνσταντινούπολη  Σερένα Γουίλιαμς 4-6, 3-6 

    

 

Τίτλοι στο WTA Tour (32) 

Νίκες στο απλό (29) 

 2003 

 Τόκιο, Ιαπωνία 

 Κεμπέκ, Καναδάς 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/USA
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%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
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
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 2004 

 Μπέρμινγκχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο 

 Ουίμπλεντον, Ηνωμένο Βασίλειο 

 Σεούλ, Κορέα 

 Τόκιο, Ιαπωνία {2} 

 Τελικός WTA Tour, Λος Άντζελες, Η.Π.Α. 

 2005 

 Όπεν Ειρηνικού, Τόκιο, Ιαπωνία 

 Ντόχα, Κατάρ 

 Μπέρμινγκχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο {2} 

 Ίντιαν Γουέλς, ΗΠΑ 

 2006 

 Ακούρα, Σαν Ντιέγκο (ΗΠΑ) 

 U.S. Open, ΗΠΑ 

 Ζυρίχη, Ελβετία 

 Λιντς, Αυστρία 

 2007 

 Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ {2} 

 2008 

 Αυστραλιανό Όπεν 

 Ντόχα, Κατάρ {2} 

 Νησιά Αμέλια, Η.Π.Α. 

 2009 

 Όπεν Ειρηνικού, Τόκιο, Ιαπωνία {2} 

 2010 

 Μέμφις, Η.Π.Α 

 Στρασβούργο, Γαλλία 
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 2011 

 Ρώμη, Ιταλία 

 Τορόντο, Καναδάς 

 2012 

 Στουτγκάρδη, Γερμανία 

 Ρώμη, Ιταλία 

 Ρολάν Γκαρός, Γαλλία 

 2013 

 Ίντιαν Γουέλς, ΗΠΑ 

 Στουτγκάρδη, Γερμανία 

Νίκες στο διπλό (3) 

 2003 

 Τόκιο, Ιαπωνία 

 Φορτίς, Λουκεμβούργο 

 2004 

 Μπέρμινγκχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Τίτλοι ITF (4) 

Απλό (4) 

 2002 

 Γκούνμα, Ιαπωνία 

 Βανκούβερ, Καναδάς 

 Πίτστρι Σίτι, ΗΠΑ 

 2003 

 Σι Άιλαντ, ΗΠΑ          (10)               
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Τεχνική, στυλ παιξίματος 

  

https://www.google.gr/search?q=maria+sharapova 

 

  H Maria Sharapova είναι μια επιθετική baseliner με δύναμη, βάθος και γωνίες στο 

forehand  και στο backhand. Είναι μια από τις λίγες παίκτριες στο WTA Tour , η 

οποία  χρησιμοποιεί συχνά το αντίθετο forehand . Αντί να χρησιμοποιεί ένα 

παραδοσιακό volley ή smash, εκείνη προτιμά να χτυπήσει επιθετικά την μπάλα την 

τελευταία στιγμή που πλησιάζει στο δίχτυ της ρακέτας. Είναι αρκετά γρήγορη στην 

αντίδρασή της και μπορεί να τρέχει με την ανάλογη ταχύτητα, γεγονός που της το 

επιτρέπει το ύψος της. Το σερβίς της παρά το χειρουργείο που χρειάστηκε να κάνει 

στον ώμο της, αποτελεί σύμφωνα με τον Joel Drucker «καταλύτης για ολόκληρο το 

παιχνίδι της»                                                                                                                  

Πέρα από τον δυναμισμό της στο παιχνίδι η καλύτερη της δυνατότητα θεωρείται η 

ψυχική της αντοχή και το ανταγωνιστικό της πνεύμα. Αναφέρθηκε για αυτήν από τον 

Nick Bollettieri πως είναι «σκληρή ως τα νύχια» και από τον Hall- of- Famer John 

McEnroe ότι «είναι μια από τις καλύτερες ανταγωνίστριες στην ιστορία του 

αθλήματος».  

https://www.google.gr/search?q=maria+sharapova+young  (1) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Sharapova#Juniors_and_early_career (2) 

http://el.wikipedia.org/wiki/ (3) 

http://www.oneman.gr/gynaikes/article1493116.ece (4) 

http://www.eirinika.gr/gr/blog/portraito/sarapova.asp (5) 

http://www.sport.gr/Article/Blogs/Biz/ (6) 

https://www.google.gr/search?q=maria+sharapova
https://www.google.gr/search?q=maria+sharapova+young&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4MGIUv3bIZKshQew94CACw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=120&bih=709#facrc=_&imgdii=_&imgrc=wwIVPyfU_K4MRM%3A%3BmQ6TKJPjjKUUYM%3Bhttp%253A%252F%252F2.bp.blogspot.com%252F-h7Ljo
http://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Sharapova#Juniors_and_early_career
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%B1
http://www.oneman.gr/gynaikes/article1493116.ece
http://www.eirinika.gr/gr/blog/portraito/sarapova.asp
http://www.sport.gr/Article/Blogs/Biz/
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 http://www.protothema.gr/OlympicGames/article/214247/maria-sarapoba-h-

pragmatika-pio-seksi-athlhtria-ton-olympiakon/ (7) 

http://rbth.gr/news/2013/11/14/olympiaki_antapokritria_sto_sotsi_gia_to_nbc_i_mari

a_sarapoba_26463.htm (8) 

http://el.wikipedia.org/wiki/  (9) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Sharapova#Juniors_and_early_career (10) 

ΜΑΙΚΛ ΦΕΛΠΣ 
 

Ο Μάικλ Φελπς (Michael Fred Phelps) είναι Αμερικανός πρωταθλητής και 

Ολυμπιονίκης της κολύμβησης, κάτοχος παγκοσμίων επιδόσεων σε πολλά 

αγωνίσματα. Έχει κατακτήσει 22 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, εκ των οποίων 

τα 18 χρυσά, 2 ασημένια και 2 χάλκινα. Από αυτά, τα 8 (6 χρυσά, 2 χάλκινα) τα 

κέρδισε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα και τα 8 (όλα χρυσά και 7 

από αυτά πετυχαίνοντας παγκόσμιο ρεκόρ) στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο 

Πεκίνο. 

Έτσι, ξεπέρασε το ρεκόρ των περισσότερων χρυσών μεταλλίων σε μία μόνο 

διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων, με 8 χρυσά, ρεκόρ που κατείχε από την 

Ολυμπιάδα του 1972 ο επίσης Αμερικανός κολυμβητής Μαρκ Σπιτς με 7 χρυσά. 8 

μετάλλια σε μία Ολυμπιάδα έχει κερδίσει και ο Σοβιετικός γυμναστής Αλεξάντερ 

Ντιντιάτιν, δεν ήταν όμως όλα χρυσά. Συνολικά σε 2 Ολυμπιάδες έχει κερδίσει 16 

μετάλλια και υπολείπεται κατά 2 από τη Σοβιετική γυμνάστρια Λαρίσα Λατίνινα που 

έχει κερδίσει συνολικά 18 (9 χρυσά) σε 3 Ολυμπιάδες. Τα 14 χρυσά του όμως, είναι 

ρεκόρ όλων των Ολυμπιάδων. 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ : 

Γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου του 1985 και μεγάλωσε στη Βαλτιμόρη της πολιτείας 

Μέριλαντ. Το 2003 αποφοίτησε από το Λύκειο του Τάουσον.
[1]

 Οι γονείς του 

χώρισαν το 1994. Έχει το ψευδώνυμο «MP» και δύο μεγαλύτερες αδερφές, τη 

Γουίτνι και τη Χίλαρι, οι οποίες αμφότερες ασχολήθηκαν με την κολύμβηση. 

Σε νεαρή ηλικία, ο Φελπς διαγνώστηκε με υπερκινητική διαταραχή έλλειψης 

προσοχής (ADHD). Ξεκίνησε την κολύμβηση σε ηλικία 7 ετών, κατά ένα μέρος 

μιμούμενος τις αδερφές του και κατά ένα άλλο μέρος για να εκτονώσει την 

αστείρευτη ενέργειά του. Σύντομα προόδευσε στο άθλημα του και στην ηλικία των 

10 ήταν κάτοχος εθνικού ρεκόρ στην ηλικιακή του κατηγορία. Ακολούθησαν 

επιπλέον επιδόσεις, με κορύφωση την πρόκρισή του στους Θερινούς Ολυμπιακούς 

Αγώνες του 2000 σε ηλικία 15  

http://www.protothema.gr/OlympicGames/article/214247/maria-sarapoba-h-pragmatika-pio-seksi-athlhtria-ton-olympiakon/
http://www.protothema.gr/OlympicGames/article/214247/maria-sarapoba-h-pragmatika-pio-seksi-athlhtria-ton-olympiakon/
http://rbth.gr/news/2013/11/14/olympiaki_antapokritria_sto_sotsi_gia_to_nbc_i_maria_sarapoba_26463.htm
http://rbth.gr/news/2013/11/14/olympiaki_antapokritria_sto_sotsi_gia_to_nbc_i_maria_sarapoba_26463.htm
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%B1
http://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Sharapova#Juniors_and_early_career
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ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ:  

Από την εφηβική του ηλικία ανήκε στην ομάδα της Βόρειας Βαλτιμόρης (North 

Baltimore Aquatic Club), με προπονητή τον Μπομπ Μπάουμαν. Στα 15 του χρόνια 

έλαβε μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες, το 2000 και έγινε ο νεαρότερος Αμερικανός 

έπειτα από 68 χρόνια που έλαβε μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο αγώνισμα της 

κολύμβησης. Παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε μετάλλιο, ήταν όμως 5ος στο 

αγώνισμα των 200 μέτρων πεταλούδα. Λίγους μήνες μετά κατέρριψε το παγκόσμιο 

ρεκόρ στα 200 μ. Πεταλούδα και έγινε σε ηλικία 15 ετών και 9 μηνών ο νεότερος 

κολυμβητής που πέτυχε ρεκόρ κόσμου στην ιστορία
[10]

.  

Στη συνέχεια κατέρριψε το δικό του ρεκόρ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στην 

Ιαπωνία το 2001 (με 1:54.58). Στο εθνικό πρωτάθλημα στη Φλόριντα το 2002 πέτυχε 

παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μ. μικτής ατομικής. Το τελευταίο ρεκόρ το κατέρριψε με 

4:09.09 το 2004. Την ίδια χρονιά κατέρριψε το ρεκόρ των 200μ. μικτής ατομικής 

(1:56.04). Στις 7 Ιουλίου κατέρριψε το δικό του ρεκόρ στα 400 μ. μικτής ατομικής 

(4:08.41) στις δοκιμαστικές διοργανώσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. 

Το 2004 έφυγε από το σύλλογό του Βόρειας Βαλτιμόρης και πήγε στην ομάδα 

Γούλφεραϊν, του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. 

Το Νοέμβριο του 2004 συνελήφθη οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ στο 

Σαλίσμπερι του Μέριλαντ
[3]
. Παραδέχθηκε την ενοχή του και τέθηκε υπό αστυνομική 

επιτήρηση για 1,5 χρόνο, του επιβλήθηκε πρόστιμο 250 δολαρίων και υποχρεώθηκε 

να μιλήσει σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου για την κατανάλωση ποτών και την 

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως επίσης υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει μία 

συνάντηση της οργάνωσης «Μητέρες Εναντίον της Οδήγησης υπό την επήρεια 

Αλκοόλ». 

                  

http://www.google.gr/
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Michael_Phelps_%28thumb%2

9.jpg 

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  2004-2008: 

2004: 

Αγώνισμα Αποτελέσματα Χρόνος 

400 μ. μικτή ατομική Χρυσό, παγκόσμιο ρεκόρ 4:08.26 

100 μ. Πεταλούδα Χρυσό μετάλλιο, Ρεκόρ Ολυμπιακών 

Αγώνων 

51.25 

200 μ. ελεύθερο Χάλκινο μετάλλιο, Ρεκόρ ΗΠΑ 1:45.32 

200 μ. πεταλούδα Χρυσό μετάλλιο, Ρεκόρ Ολυμπιακών 

Αγώνων 

1:54.04 

200 μ. μικτή ατομική Χρυσό μετάλλιο, Ρεκόρ Ολυμπιακών 

Αγώνων 

1:57.14 

Σκυταλοδρομία 4Χ100 μ. ελεύθερο Χάλκινο μετάλλιο 3:14.62 

4Χ200 μ. ελεύθερο 

σκυταλοδρομία,  

Χρυσό μετάλλιο, Ρεκόρ ΗΠΑ 7:07.33 

4Χ100 μ. μικτή ομαδική 

(σκυταλοδρομία) 

Χρυσό μετάλλιο, Παγκόσμιο Ρεκόρ 3:30.68 

   

2008: 

Ημερομηνία (στο Αγώνισμα Αποτελέσματα Χρόνος 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Michael_Phelps_%28thumb%29.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Michael_Phelps_%28thumb%29.jpg
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Πεκίνο) 

10 Αυγούστου 400 μ. μικτή ατομική Χρυσό μετάλλιο, 

Παγκόσμιο Ρεκόρ 

4:03.84 

11 Αυγούστου Σκυταλοδρομία 4Χ100 μ. 

ελεύθερο 

Χρυσό μετάλλιο, 

Παγκόσμιο Ρεκόρ 

3:08.24 

12 Αυγούστου 200 μ. ελεύθερο Χρυσό μετάλλιο, 

Παγκόσμιο Ρεκόρ 

1:42.96 

13 Αυγούστου 200 μ. πεταλούδα Χρυσό μετάλλιο, 

Παγκόσμιο Ρεκόρ 

1:52.03 

13 Αυγούστου 4Χ200μ. ελεύθερο 

σκυταλοδρομία ανδρών 

Χρυσό μετάλλιο, 

Παγκόσμιο Ρεκόρ 

6:58.56 

15 Αυγούστου 200 μ. μικτή ατομική Χρυσό μετάλλιο, 

Παγκόσμιο Ρεκόρ 

1:54.23 

16 Αυγούστου 100 μ. πεταλούδα Χρυσό μετάλλιο, Ρεκόρ 

Ολυμπιακών Αγώνων 

50:58 

17 Αυγούστου 4Χ100 μ. Μικτή, 

σκυταλοδρομία ομαδικό 

Χρυσό μετάλλιο, 

Παγκόσμιο Ρεκόρ 

3:29.34 

 

ΘΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2012: 

 Χρυσά μετάλλια: 100μ πεταλούδα, με 51.21, 200μ μικτή ατομική με 1:54.27, 

σκυταλοδρομία 4Χ200μ ελεύθερο με 6:59.70 και σκυταλοδρομία 4Χ100μ 

μικτή με 3:29.35 

 Αργυρά μετάλλια: 200μ πεταλούδα με 1:53.01, σκυταλοδρομία 4×100μ 

ελεύθερο με 3:10.38. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: 

Μέχρι σήμερα, ο Φελπς έχει κατακτήσει συνολικά 47 μετάλλια στην καριέρα του σε 

μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Από αυτά, τα 39 είναι χρυσά, τα 6 ασημένια και τα 2 

χάλκινα. Το 2008 ανακηρύχθηκε από το περιοδικό Sports Illustrated, αθλητής της 

χρονιάς.Ο Φελπς κατέχει 32 παγκόσμια ρεκόρ (26 ατομικά και 6 στη 

σκυταλοδρομία).
 

2001:  

Παγκόσμιο πρωτάθλημα 

υγρού στίβου (LC) 

Φουκουόκα, 

Ιαπωνία 

200 

μ. 

Πεταλούδα 1ος (Παγκόσμιο 

Ρεκόρ) 

          2002: 

 Πρωτάθλημα 

Ειρηνικού 

Ωκεανού 

Γιοκοχάμα, 

Ιαπωνία 

200 

μ. 

Πεταλούδα 2
ος

 

200 

μ. 

Μικτή ατομική 1
ος

 

400 

μ. 

Μικτή ατομική 1
ος

 

4 x 

200 

μ. 

Ελεύθερο 

Σκυταλοδρομία 

2
ος

 

4 x 

100 

μ. 

Μικτή 

Σκυταλοδρομία 

1ος 

(Παγκόσμιο 

Ρεκόρ) 

         2003: 

Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα Υγρού 

Στίβου 2003 (LC) 

Βαρκελώνη, 

Ισπανία 

100 

μ. 

Πεταλούδα 2
ος

 

200 

μ. 

Πεταλούδα 1ος 

(Παγκόσμιο 

Ρεκόρ) 

200 

μ. 

Μικτή ατομική 1ος 

(Παγκόσμιο 

Ρεκόρ) 

400 

μ. 

Μικτή ατομική 1ος 

(Παγκόσμιο 
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Ρεκόρ) 

4 x 

200 

μ. 

Ελεύθερο 

Σκυταλοδρομία 

2ος (Ρεκόρ 

ΗΠΑ) 

4 x 

100 

μ. 

Σκυταλοδρομία 

μικτή 

1
ος

 

 

       2005: 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

Υγρού Στίβου.(LC) 

Μόντρεαλ, 

Κεμπέκ, Καναδάς 

200 μ. Ελεύθερο 1
ος

 

100 μ. Πεταλούδα 2
ος

 

200 μ. Μικτή ατομική 1
ος

 

4 x 

100 μ. 

Medley 

Σκυταλοδρομία 

1
ος

 

4 x 

100 μ. 

Ελεύθερο 

Σκυταλοδρομία 

1
ος

 

4 x 

200 μ. 

Ελεύθερο 

Σκυταλοδρομία 

1
ος

 

       2006: 

Πρωτάθλημα 

όλου του 

Ειρηνικού 

Βικτόρια, 

Βρετανική 

Κολομβία, 

Καναδάς 

200 

μ. 

ύπτιο 2
ος

 

200 

μ. 

Πεταλούδα 1ος 

(Παγκόσμιο 

Ρεκόρ) 

200 

μ. 

Μικτή ατομική 1ος 

(Παγκόσμιο 

Ρεκόρ) 

400 

μ. 

Μικτή ατομική 1
ος

 

4 x 

100 

μ. 

Ελεύθερο 

Σκυταλοδρομία 

1ος 

(Παγκόσμιο 

Ρεκόρ) 
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4 x 

200 

μ. 

Ελεύθερο 

Σκυταλοδρομία 

1ος (Ρεκόρ 

ΗΠΑ) 

       2007: 

 Παγκόσμιο 

πρωτάθλημα (LC) 

Μελβούρνη, 

Αυστραλία 

4 x 

100 

μ. 

Ελεύθερο 

Σκυταλοδρομία 

1
ος

 

4 x 

200 

μ. 

Ελεύθερο 

Σκυταλοδρομία 

1ος 

(Παγκόσμιο 

Ρεκόρ) 

200 

μ. 

Ελεύθερο 1ος 

(Παγκόσμιο 

Ρεκόρ) 

200 

μ. 

Πεταλούδα 1ος 

(Παγκόσμιο 

Ρεκόρ) 

200 

μ. 

Μικτή ατομική 1ος 

(Παγκόσμιο 

Ρεκόρ) 

100 μ Πεταλούδα 1
ος

 

   

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ: 

Αφού κατέκτησε μερικά ακόμα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, 

αποφάσισε να φανερώσει και τον έρωτα της ζωής του, τη Μέγκαν Ρόζι... 

Εδώ και χρόνια, όποτε τον ρωτούσαν για τη προσωπική του ζωή, προτιμούσε να μην 

απαντήσει. Ήθελε μόνο να μιλάει για τα κατορθώματά του στις πισίνες και τα 

παγκόσμια ρεκόρ. Αλλά πλέον ο Μάικλ Φελπς ετοιμάζεται να γράψει τους τίτλους 

τέλους αυτής της τεράστιας καριέρας των 22 Ολυμπιακών μεταλλίων και πλέον δεν 

έχει πρόβλημα να αποκαλύψει πράγματα για τη ζωή του - όπως τη κοπέλα του, τη 

Μέγκαν Ρόζι.  

Ο Αμερικανός κολυμβητής εμφανίστηκε πριν από λίγες μέρες, για πρώτη φορά με τη 

Μέγκαν στο πλάι του και μέσα σε λίγες μέρες η μία αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη. 

Όπως η "αριστοκρατική" ζωή που κάνει η εντυπωσιακή ξανθιά. Σύμφωνα τα 
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ρεπορτάζ η Ρόζι δηλώνει μοντέλο και ηθοποιός, αλλά τα τελευταία χρόνια εργάζεται 

ως σερβιτόρα σε κοκτέιλ μπαρ, ωστόσο όλες οι φωτογραφίες της στο facebook και το 

twitter δείχνουν μια κοπέλα που κάνει τη μεγάλη ζωή. Πόζες μπροστά από ιδιωτικά 

τζετ, σε παραλίες, σε video clip, σε κλαμπ. 

 

 

 

 

https://www.google.gr/search 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 

Michael Phelps, ο μεγαλύτερος ολυμπιονίκης στην ιστορία, δίνει συνέντευξη και 

μιλάει για τα κίνητρα, τους στόχους του, μέσα και έξω από την πισίνα, καθώς επίσης 

και για τους ανθρώπους και τους συνεργάτες που έκαναν τη διαφορά. 

-Michael, έχεις εκφράσει πολλές φορές φέτος την ανάγκη να επιστρέψεις και να 

αφοσιωθείς σε ένα πλήρες πρόγραμμα προπόνησης. Έχει φτάσει αυτή η στιγμή; 

Και αν ναι που βρίσκεται τώρα η προετοιμασία σου για το παγκόσμιο 

πρωτάθλημα της Σαγκάης τον προσεχή Ιούλιο; 

-Προφανώς το 2010 δεν ήταν μια από τις καλύτερες χρονιές μου στην πισίνα, αλλά 

ξέρω πού βρίσκομαι και σε ποιο επίπεδο πρέπει να είμαι στις προπονήσεις μου, 

προκειμένου να πετύχω τους στόχους που έχω θέσει για τη Σαγκάη και τελικά για το 

Λονδίνο το 2012. 

https://www.google.gr/search
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-Μετά τη μεγάλη προσπάθεια για τους Ολυμπιακούς του 2004, του 2008 και στη 

συνέχεια τα «δράματα» της Ρώμης πέρυσι το 2009 στο παγκόσμιο, ήταν 

απαραίτητο το 2010 να είναι μια πιο «χαλαρή» χρονιά έτσι ώστε να είσαι σε θέση 

να παλέψεις για την επίτευξη των στόχων σου στο Λονδίνο το 2012 και των 

φιλοδοξιών σου; 

-Προφανώς χρειάζεται πολλή σκληρή δουλειά και αφοσίωση για να προετοιμαστείς 

για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχα πολύ συγκεκριμένους στόχους για τα έτη 2004 

και 2008 και το ίδιο ισχύει για το 2012. Αλλά οι στόχοι μου δεν περιορίζονται στα 

αποτελέσματα στην πισίνα. Διευρύνονται και εκτός της πισίνας. Ένας από τους 

μεγαλύτερους στόχους μου ήταν πάντα να βοηθήσω να «μεγαλώσει» το άθλημα της 

κολύμβησης. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους 

μπορώ να βοηθήσω να γίνει αυτό και δεν περιορίζονται στην προπόνηση και στον 

ανταγωνισμό. Έχω δώσει πολύ χρόνο και ενέργεια από το Πεκίνο και μετά, 

προσπαθώντας με πρωτοβουλίες και εκτός της πισίνας, οι οποίες μπορούν να 

βοηθήσουν και μακροπρόθεσμα να κάνουν τη διαφορά, όπως: Η ανάπτυξη και 

προώθηση προγραμμάτων μέσω του Ιδρύματός μου 

(www.michaelphelpsfoundation.org) και μέσω Σχολών κολύμβησης 

(www.mpswimschools.com). Δουλεύουμε πάνω σε κάποια μεγάλα προγράμματα που 

πιστεύω ότι θα ωφελήσουν το άθλημα πέρα από τις ημέρες που θα αγωνίζομαι. 

-Στην προπόνηση με τον προπονητή σου τον Bob Bowman, κάνεις κάτι καινούριο 

που δεν έχετε δοκιμάσει στο παρελθόν, ή είναι θέμα του να δουλεύεις  με αυτό 

που ήδη γνωρίζεις και ξέρεις ότι λειτουργεί καλύτερα; 

-Νομίζω ότι είναι λίγο και από τα δύο. Ποτέ δεν έχουμε φοβηθεί να ανακατευτούμε 

με διαφορετικά πράγματα στη προπόνηση ή με νέες τεχνικές. Είμαστε και οι δύο 

πολύ ανταγωνιστικοί και γι αυτό  προσπαθούμε να είμαστε πάντα όσο καλύτερα 

προετοιμασμένοι μπορούμε. 

-Τι είναι αυτό που σου αφήνει ένα χαμόγελο στο τέλος της προπόνησης; 

-Εννοείς κάτι πέρα από το να εκνευρίζω τον προπονητή μου; Αισθάνομαι πάντα καλά 

όταν είχα μια παραγωγική προπόνηση. Έχεις συγκεκριμένους στόχους που 

προσπαθείς να πετύχεις και όλα έρχονται με τη προπόνηση. Έτσι, ενώ μπορεί να μην 

χαμογελάς  εξωτερικά, κατά βάθος ξέρεις ότι είσαι στον σωστό δρόμο για να 

προετοιμαστείς να κολυμπήσεις στο καλύτερό σου στις πιο κρίσιμες στιγμές. 

-Μπορείς να αναφερθείς σε τρεις από τους μεγαλύτερους αντιπάλους σου και πες 

μας τι τους καθιστά τόσο μεγάλους; 

-Είχα πολύ σκληρό ανταγωνισμό κατά τη διάρκεια των χρόνων και μερικοί από τους 

μεγαλύτερους αντιπάλους μου αλλάζουν όλα αυτά τα χρόνια. Θα εκτιμούσα πάντα τις 

μάχες που είχα με τον Ian Crocker, είχαμε μερικά από τα σπουδαιότερα 100αρια 

πεταλούδας στην ιστορία. Επίσης, το κολύμπι ενάντια στον Thorpe και τον Van den 

Hoogeband στην Αθήνα το 2004 και προφανώς ο Lochte είναι ένας μεγάλος 
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αντίπαλος αλλά και φίλος. Όμως όταν είμαι στο μπλοκ του βατήρα, δεν σκέφτομαι 

κανέναν άλλο. Είμαι απλά συγκεντρωμένος στο να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, 

να κάνω ό,τι έχω προπονηθεί για να κάνω, και πιστεύω ότι τα υπόλοιπα θα έρθουν 

από μόνα τους. 

-Το Michael Phelps Foundation εκτελεί μια σειρά από πρωτοβουλίες. Μπορείς 

να μας πεις εν συντομία τι είναι το «im», «Level Field Fund»  και «Caps For a 

Cause»; 

-Ναι, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για τα προγράμματα που έχει ξεκινήσει το 

Ίδρυμά μου. Ήταν πολλή δουλειά και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εμπλέκονται, 

αλλά είναι όμορφο που αρχίζουμε να βλέπουμε τις προσπάθειές μας να παίρνουν 

 σάρκα και οστά. Το «im» είναι ένα εθνικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε σε 

συνεργασία με το «Boys & Girls Club» της Αμερικής, το KidsHealth.org, και το 

«Michael Phelps Swim Schools». Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τον υγιή και δραστήριο 

τρόπο ζωής προσφέροντας από  μαθήματα  ασφάλειας στο νερό, δραστηριότητες 

αναψυχής στην πισίνα, προπονήσεις κολύμβησης, καθώς και εκπαίδευση υγείας και 

ευεξίας. Το ξεκινήσαμε την άνοιξη και οι εκθέσεις που έχουμε πάρει έως τώρα είναι 

εξαιρετικά θετικές. 

Το www.levelfieldfund.org είναι ένα πρόγραμμα που δίνει επιχορηγήσεις και βοηθά 

να καλυφθούν τα κενά στη χρηματοδότηση για ταλαντούχους αθλητές που έχουν 

οικονομική ανάγκη. Θέλω να βοηθήσω να εξασφαλίσουμε ότι δε θα χαθούν 

ταλαντούχοι κολυμβητές λόγω έλλειψης χρημάτων. Να κερδίσεις μια θέση στην 

εθνική ομάδα είναι αρκετά δύσκολο, αλλά πολλοί αθλητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

με την κάλυψη των δαπανών τους για την προπόνηση και τους αγώνες. 

Μέσα από το πρόγραμμα Caps for a Cause, το ίδρυμα μου δωρίζει σκουφάκια  

κολύμβησης υπογεγραμμένα σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς έτσι ώστε να 

αναπτύξουμε το άθλημα της κολύμβησης και ενθαρρύνοντας τα παιδιά να ζουν υγιή, 

ενεργή ζωή. 

-Έχεις τρεις συμβουλές για τους γονείς που ξεκινούν με τα παιδιά τους το 

«ταξίδι» της κολύμβησης; 

-Νομίζω ότι το κύριο πράγμα είναι να υποστηρίζουν και να αγαπάνε το παιδί τους. 

Δεν έχει σημασία ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και να βεβαιωθούν ότι 

διασκεδάζουν. Επίσης, νομίζω ότι είναι πραγματικά σημαντικό να αφήνουν την 

προπόνηση για τον προπονητή, γι 'αυτό άλλωστε είναι εκεί ο προπονητής. 

-Και τι συμβουλή θα έδινες στους νέους που αναζητούν το δικό σου πρόσωπο ως 

πηγή έμπνευσης στη δική τους ζωή; 

-Πάντα λέω στα παιδιά να ονειρεύονται, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν. Σε νεαρή 

ηλικία, ο προπονητής μου κι εγώ σχεδιάσαμε ένα πλάνο για να ακολουθήσω το 

όνειρό μου, ώστε να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θέλει  προσωπική ευθύνη και 

πειθαρχία για να εμμείνεις στο πρόγραμμα μέρα με τη μέρα. Στη συνέχεια θα πρέπει 
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να έχεις το θάρρος για να φτάσεις σε αυτό. Ελπίζω να είμαι σε θέση να εμπνεύσω τα 

παιδιά να ακολουθήσουν το πάθος τους και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους 

-Υπάρχει κάποιος στόχος που θα σε πάει εκεί που ποτέ δεν τα κατάφερες στο 

παρελθόν; 

-Έχω πολλούς στόχους, τόσο μέσα όσο και έξω από την πισίνα, και είναι σε διαρκή 

εξέλιξη. Όπως ανέφερα προηγουμένως, ανέκαθεν στόχος μου ήταν να μεγαλώσει το 

άθλημα της κολύμβησης. Δεν ήταν πολύ καιρό πριν, όταν δεν μπορούσες να βρεις 

την κολύμβηση στην τηλεόραση ή ανθρώπους να δίνουν πολύ σημασία εκτός από 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο τα 

τελευταία χρόνια και είμαι ενθουσιασμένος για τις ευκαιρίες για περαιτέρω πρόοδο 

του αθλήματος στα χρόνια που έρχονται. 

-Εάν εξετάσουμε την εκπληκτική καριέρα σου με επιτυχίες σε κάθε χρονιά τα 

τελευταία 10 χρόνια και το καλύτερο ρεκόρ στον αθλητισμό παγκοσμίως, θα 

αναρωτηθούν ορισμένοι: τι εξακολουθεί να σε οδηγεί και αν υπάρχει κάτι που 

απομένει για να πετύχεις; Ποια είναι η απάντησή σου; 

-Οι στόχοι μου είναι αυτοί που με οδηγούν και με παρακινούν και είναι ο λόγος που 

συνεχώς εξελίσσομαι. Έθεσα πολύ συγκεκριμένους στόχους για το παγκόσμιο στη 

Μελβούρνη και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, και ενώ το πρόγραμμα που 

κολυμπούσα ήταν το ίδιο, οι στόχοι μου δεν ήταν. Ακριβώς όπως και οι στόχοι μου 

για τη Σαγκάη δε θα είναι οι ίδιοι με το Λονδίνο. Όταν όλα έχουν τελειώσει, θέλω να 

είμαι σε θέση να κοιτάξω πίσω και να πω ότι κατάφερα όλα όσα έθεσα ως στόχο.       
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Έπειτα από την ενδιαφέρουσα έρευνά μας συμπεραίνουμε ότι η συμβολή του 

αθλητισμού στην καθημερινή ζωή των αθλητών είναι εμφανής. Αυτό γίνεται 

αντιληπτό από τον τρόπο που οι αθλητές έχουν δομήσει το πρόγραμμά τους προς την 

επαγγελματική επιτυχία, η οποία πολλές φορές παραλληλίζεται με αυτή της 

προσωπικής ζωής. Για αυτούς τους ανθρώπους, ο αθλητισμός είναι το παν, μα το 

γεγονός αυτό δεν παύει να αναιρεί την ευτυχία της ιδιωτικής τους ζωής. 


